
 

Kvíz kérdések 
 

 
Társadalmi nemek 
Társadalmi együttélés 
Társadalmi ideológiák és vallás 
Online biztonság és álhírek 
 
1. Az Eurostat hivatalos statisztikái szerint az EU-ban 2018-ban átlagosan 14,8%-kal 

kerestek kevesebbet a női munkavállalók a férfiaknál. Hogy hívjuk ezt a jelenséget? 
2. “A nők, férfiak, lányok és fiúk jogainak, kötelezettségeinek és lehetőségeinek 

egyenlősége.”  
3. Mióta van a férfiakkal azonos feltételekkel, általános, titkos és egyenlő szavazati joga 

a magyar nőknek? 
4. Mit jelent a sztereotípia kifejezés? 

5. Kit nevezünk bevándorlónak? 

6. Európában átlagosan kétszer annyi férfi van vezetői pozícióban, mint nő. Mi lehet 
ennek az oka? 

7. Korlátozható-e a szólásszabadság joga? 
8. A klímaváltozás megállítása érdekében mely lépések jogszerűek az alábbiak közül?  

9. Mit jelent a társadalmi nem? Hogyan definiálhatjuk ezt a fogalmat? 
10. Ahogyan a példa is mutatja, az álhírek olykor igen mulatságosak, szórakoztatóak. 

Megosztásuk, terjesztésük ezért teljesen veszélytelen. 
11. Képzeld el, hogy találsz az interneten egy meggyőző hangvételű cikket arról, hogy két 

nap múlva az űrlények megtámadják a Földet, ezért mindenkinek azonnal össze kell 
pakolnia a legszükségesebb holmijait. Hamarosan kiderül azonban, hogy a cikk 
csupán álhír, amit több megbízható forrással és tényekkel is bizonyítanak. Mit 
teszel? 

12. Embertársaink csupán 50%-ának sikerül megkülönböztetni a valós képeket a hamis, 
valótlan ábrázolásoktól.  

13. Az európaiak átlagosan 85%-a szerint az álhírek problémát jelentenek az 

országukban.  

14. Négy weboldal felkeresése után az internetes cookie-knak, magyarul sütiknek 
köszönhetően most több szász hirdető kezébe kerültek a személyes adataid. 

15. Hogyan akadályozhatod meg, hogy a személyes adataid olyan emberek kezébe 
kerüljenek, akiket egyáltalán nem ismersz? 

16. Képzeld el, hogy a barátaiddal nálatok vagytok, jól érzitek magatokat, és csináltok 
magatokról néhány képet. Neked és a legjobb barátodnak különösen tetszik az 
egyik, amit szeretnétek megosztani a közösségi oldalatokon, ám egy harmadik, 
szintén a képen szereplő barátotokról kevésbé előnyös lett a fotó.  

17. Mit szimbolizál ez az ikon? 



 

18. Képzeld el, hogy kaptál egy emailt, amelyben azt kéri a feladó, hogy adj meg neki 
személyes és/vagy pénzügyekkel kapcsolatos információkat. Mit tennél ebben a 
helyzetben?  

19. Szerinted lehet kockázata az ingyen WiFi-hotspotok használatának?  
20. Könnyen meg tudod mondani, hogy egy weboldal valódi-e vagy sem. Ha meg van 

adva kontaktszemély, akinek kérdéseket tehetsz fel, vagy akinél panaszt tehetsz, 
akkor az egy valódi oldal. Egy áloldal sosem vesződne ilyesmivel.  

21. "Az oltások csak arra valók, hogy beadásuk után az embereket mesterséges 
intelligencia segítségével irányítsák." Ez az állítás:  

22. "Többen migránsokat láttak átvonulni Pécs főterén". Hogyan ellenőriznéd le, hogy ez 
a hír igaz-e, vagy álhír?  

23. Milyen szempontokat szükséges ellenőrizni, ha egy interneten terjedő hírről el 
akarod dönteni, hogy álhír vagy valódi? 

24. Mit jelent a “szekértábor-logika” kifejezés? 
25. Az 5G adótornyok veszélyesek az egészségünkre, és közvetlenül hozzájárulnak a 

koronavírus terjedéséhez.  
26. Mit jelent az, hogy valaki menekült? 
27. Melyek a Magyarországon megtalálható vallások?  

28. Mit jelent az, ha valaki ateista? 

29. Melyik politikai ideológiának a definíciója ez: „A hagyományok, a már felépített 

berendezkedés  tiszteletén és megőrzésén alapuló eszme.”? 

30. Milyen vallás(ok) temploma volt hosszú fennállása alatt a képen látható templom? 
 

 
 

 


