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Gyermekjogi kvíz 

Olvasd el! Karikázd be a helyes válasz betűjelét!  

 

1. Magyarországon hány éves kor alatt számít valaki gyereknek? 

A) 18 éves kor alatt 

B)10 éves kor alatt 

C) 1 éves kor alatt 

 

2. Mit jelentenek a gyermekjogok?  

A) néhány szabály arról, hogy milyen fantasztikusak a gyerekek 

B) néhány szabály arról, hogy a gyerekeknek mindenhez joguk van 

C) néhány szabály arról, hogyan kellene a gyerekekkel bánni 

 

3. Miért kell, hogy a gyerekeknek külön jogaik legyenek?  

A) mert a gyerekek túl mohók / túl sokat akarnak 

B) nincsenek is külön jogai a gyerekeknek 

C) mert a gyerekeket külön védelem és gondoskodás illeti meg 

 

4. A gyermekek jogainak gyűjteményét az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye 

tartalmazza. Minek a rövidítése az ENSZ? 

A) Egyszerű Napi Szabályok 

B) Egységes Nemzetközi Szivárvány 

C) Egyesült Nemzetek Szövetsége 
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5. Az ENSZ 1946 – óta a világ nemzeteit / országait fogja össze. Mi az 

ENSZ dolga? 

A) segít az országoknak, hogy együtt tegyenek azért, hogy a világ egy 

jobb és biztonságosabb hely legyen 

B) megmondja mindenkinek, hogy mit csináljon 

C) mindenkivel jó hangosan kiabál a megbeszéléseken 

 

6. Az ENSZ speciális, a gyermekek jogaival foglalkozó szervezete az 

UNICEF. Mit tesz az UNICEF a gyerekek jogaiért? 

A) megbünteti azokat, akik gyerekeket bántanak 

B) biztosítja, hogy az országokban betartsák a gyerekjogokat 

C) biztosítja, hogy az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye szépen és tisztán 

tartva ki legyen állítva egy genfi múzeumban  

 

7. Miért fontos, hogy tudd, milyen jogaid vannak? 

A) hogy jó osztályzatot kapjak a suliban 

B) hogy tudjam, hogyan kellene velem bánni 

C) hogy dicsekedhessek a barátaim előtt 
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Megoldókulcs 

Olvasd el! Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

  

1. Magyarországon hány éves kor alatt számít valaki gyereknek? 

     A) 18 éves kor alatt 

B) 10 éves kor alatt 

C) 1 éves kor alatt 

 

2. Mit jelentenek a gyermekjogok?  

A) néhány szabály arról, hogy milyen fantasztikusak a gyerekek 

B) néhány szabály arról, hogy a gyerekeknek mindenhez joguk van 

C) néhány szabály arról, hogyan kellene a gyerekekkel bánni 

 

3. Miért kell, hogy a gyerekeknek külön jogaik legyenek?  

A)  mert a gyerekek túl mohóak / túl sokat akarnak 

B)  nincsenek külön jogai a gyerekeknek 

C)  mert a gyerekeket külön védelem és gondoskodás illeti meg 

 

4. A gyermekek jogainak gyűjteményét az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye 

tartalmazza. Minek a rövidítése az ENSZ? 

A)  Egyszerű Napi Szabályok 

B)  Egységes Nemzetközi Szivárvány 

C)  Egyesült Nemzetek Szövetsége 
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5. Az ENSZ 1946 – óta a világ nemzeteit/ országait fogja össze. Mi az ENSZ 

dolga? 

A)  segít az országoknak, hogy együtt tegyenek azért, hogy a világ egy 

jobb és biztonságosabb hely legyen 

B)  megmondja mindenkinek, hogy mit csináljon 

C)  mindenkivel jó hangosan kiabál a megbeszéléseken 

 

6. Az ENSZ speciális, a gyermekek jogaival foglalkozó szervezete az UNICEF. 

Mit tesz az UNICEF a gyerekek jogaiért? 

A)  megbünteti azokat, akik gyerekeket bántanak 

B)  biztosítja, hogy az országokban betartsák a gyerekjogokat 

C)  biztosítja, hogy az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye szépen és tisztán 

tartva ki legyen állítva egy genfi múzeumban  

 

7. Miért fontos, hogy tudd, milyen jogaid vannak? 

A)  hogy jó osztályzatot kapjak a suliban 

B)  hogy tudjam, hogyan kellene velem bánni 

C)  hogy dicsekedhessek a barátaim előtt 

 

 

 


