
Ez a játék egy online kvíz, amely 12 feleletválasztós kérdésből áll. A játék egy osztály vagy az egész iskola 
részvételével is játszható. A résztvevők száma nincs korlátozva. A Kahoot nevű online eszközzel készült.

GYAKORLAT JELLEGE IDŐTARTAM ESZKÖZÖK
Online kvíz 15 perc - Az online kvíz

- Egy központi számítógép/laptop internetkapcsolattal és projektorral 

- Minden diáknak vagy diákcsoportnak szüksége van egy internetkapcsolattal 
rendelkező eszközre (okostelefonra, táblagépre vagy számítógépre)

CÉLOK ÉS KOMPETENCIÁK
MAGATARTÁSFORMÁK:
- A diákok érdeklődni kezdenek Európa iránt. Többet akarnak tudni az Európai Unióról. 

- A diákok tisztában vannak azzal, milyen jelentőséggel bír az Unió saját (mindennapi) életük 
szempontjából. 

ISMERETEK
 - A tanulók néhány alapvető tényt tudnak meg az Európai Unióról. 

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
A FELADAT ELŐKÉSZÍTÉSE
A diákok egyénileg és csapatban is játszhatnak. Ez történhet az osztályterem falai között, de akár az udvaron 
is, ahol számos diák játszhat egyszerre. Az online kvízt kitöltő résztvevők száma korlátlan. 

A központi számítógépet a tanár irányítja. A kvíz kitöltéséhez meg kell kérni a diákokat, hogy 
okostelefonjaikat, táblagépeiket vagy számítógépeiket használják. Először be kell ütniük a játék pin-
kódját, majd felhasználónevüket. Ha mindent megfelelően csináltak, nevük megjelenik a központi 
számítógép képernyőjén. 

TANÁRI ÚTMUTATÓ  
1 MODUL - KVÍZ 
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https://play.kahoot.it/#/k/cc3d081a-43bf-4b08-9d75-ef132094bb29


Megjegyzés: A diákok egyénileg és csapatban is játszhatnak. Ehhez 
a főoldalon ki kell választani a „Klasszikus” vagy a „Csapatjáték” 
üzemmódot. Ha nincs minden diáknak saját eszköze, válasszuk a 
„Csapatjáték” üzemmódot.

A FELADAT LEFOLYTATÁSA
A tanár megvárja, amíg valamennyi diák neve meg nem jelenik a központi számítógép képernyőjén. 
Ezután a tanár elkezdi a kvízt. A kérdés megjelenik a központi képernyőn, a diákok pedig saját 
eszközeikkel válaszolnak. A diákok válaszaik helyessége és sebessége alapján kapnak pontot. Az egyes 
kérdések után azonnali visszajelzés érkezik a helyes válaszokról, valamint (anonim statisztika révén) arról, 
hogyan válaszoltak a diákok. A tanár ily módon értesül arról, milyen alapismeretekkel rendelkeznek 
diákjai.  

NÉHÁNY ÖTLET
- Ha még sohasem használta a Kahootot, javasoljuk, hogy a kvízt előzetesen tesztelje le. Rendkívül 

felhasználóbarát eszköz: tesztelés után biztosan egyértelmű lesz, hogyan működik. 

- Ha logisztikai okokból nem tudja a kvízt online lejátszani, az alábbi kérdéssorral a „hagyományos” 
módszert is alkalmazhatja. 

TARTALOM
A kvíz 12 kérdésből áll. A kérdések mindegyike a „Europe@school” többi részében található tartalomra 
utal, és alapvető tényekre, aktuális témákra vagy az európai értékekre vonatkozik. 

  = a helyes válasz

KÉRDÉS  1. OPCIÓ 2. OPCIÓ 3. OPCIÓ 4. OPCIÓ
1. Mikor jött létre a ma EU-ként ismert 

európai együttműködés? az 1930-as 
években

az 1950-es 
években 

az 1970-es 
években 

az 1990-es 
években

2. Az alábbi országok közül melyik NEM 
tagja az Uniónak?

Bulgária Ciprus Luxembourg Izland

3. Körülbelül hány lakosa van az Európai 
Uniónak?

200 millió 350 millió 500 millió 680 millió

4. Az alábbiak közül melyik NEM feltétele 
annak, hogy egy ország az Unió tagjává 
válhasson?

legyen 
keresztény 

ország

legyen 
európai 
ország

tartsa 
tiszteletben 
az emberi 
jogokat

legyen stabil 
demokrácia

5. Melyik európai intézmény tagjait 
választjuk közvetlenül?

Az Európai 
Parlament

Az Európai 
Bizottság

Az Európai 
Unió Tanácsa

Az Európai 
Unió 

Bírósága
6. Mikor lesznek a következő európai 

parlamenti választások? 2024 2025 2026 2027

7. Van az Uniónak hadserege? Igen, van Nem, nincs
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8. Az Unió egyes országaiban még 
alkalmazzák a halálbüntetést.

Igaz Hamis

9. Az alábbi tények közül melyik NEM az 
uniós jogalkotás következménye? Az Unión 

belül ninc-
senek roa-
mingdíjak.

Az Unióban 
kizárólag 

energiata-
karékos 

izzókat lehet 
értékesíteni.

2017-ben 5,1 
millió gyerek 
született az 
Unióban.

Az uniós 
cigarettado-

bozokon 
egészségügyi 
figyelmezte-
tés olvasható.

10. A schengeni megállapodás a 
következőket jelenti:

valamennyi 
uniós polgár 

online 
hozzáférhet 
az adataihoz

szabadon 
utazhatunk 
a schengeni 
térségben 

az unióban 
minden 

élelmiszernek 
biztonságosnak 

kell lennie

11. Az uniós polgárok bármely 
tagállamban ugyanazokkal a 
feltételekkel dolgozhatnak, mint az 
ország polgárai.

Igaz Hamis

12. A világ összes menekültjének hány 
százaléka menekült Európába (az 
UNHCR 2019-es adatai szerint)?

14% 27% 37% 67%
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