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Súbor 40 otázok pre potreby kvízu:  
 

A) Otázky s možnosťou voľnej odpovede: 
 

1) Aké výhody podľa vás prinášajú počítačové hry? 
2) Aké nevýhody podľa vás prinášajú počítačové hry? 
3) Aké počítačové hry poznáte? 
4) Aké počítačové hry hráte?  
5) Koľko času trávite hraním počítačových hier? 
6) Ako mladí ľudia vnímajú počítačové hry? 
7) Ako sa cítite počas samotného hrania počítačových hier? 
8) Ako sa cítite po ukončení hrania počítačových hier? 
9) Ako sa cítite, keď vám niečo/niekto bráni hrať počítačové hry? 
10) Ako vaši rodičia vnímajú to, že hráte počítačové hry? 
11) V čom vidia vaši rodičia prínos počítačových hier? 
12) V čom vidia vaši rodičia nevýhody počítačových hier? 
13) Ako vaši učitelia vnímajú to, že hráte počítačové hry? 
14) V čom vidia vaši učitelia prínos počítačových hier? 
15) V čom vidia vaši učitelia nevýhody počítačových hier? 

 
Skórovanie tejto A) skupiny otázok – za akúkoľvek primeranú odpoveď sa pridelí 1 bod. 
Žiadna odpoveď sa hodnotí 0 bodmi. 
 

B) Otázky s možnosťou viacerých dobrých odpovedí 
 

1) Prečo ľudia hrajú počítačové hry? Vymenujte viac dôvodov. 
2) Uveďte/vymenujte aké výchovné a vzdelávacie počítačové hry poznáte.  
3) Vymenujte počítačové hry, ktoré vám zlepšujú/uľahčujú učenie. 
4) Uveďte príklady v čom vám takéto počítačové hry pomohli pri vašom učení sa. 
5) Uveďte príklady počítačových hier, ktoré by ste odporučili vašim priateľom  

a známym a vysvetlite dôvody prečo práve tieto hry odporúčate. 
6) Vymenujte riziká, ktoré sú spojené s počítačovými hrami.  
7) Čo pre vás znamená byť závislý na počítačových hrách? Uveďte znaky závislosti. 
8) Vymenujte typické prejavy v správaní sa človeka závislého na počítačových 

hrách 
9) Vymenujte hlavné oblasti, v ktorých sa negatívne prejavujú dôsledky závislosti 

na počítačových hrách. 
10) Uveďte aké preventívne akcie proti negatívnym dôsledkom počítačových hier 

poznáte. 
11) Uveďte možné formy pomoci mladým ľuďom, u ktorých sa prejavuje závislosť 

na počítačových hrách. 
12) Čo môžete urobiť vy sami pre seba v prevencii pred závislosťou na počítačových 

hrách? 
13) Ako by ste vy sami mohli pomôcť svojim priateľom, ktorí sú závislí na 

počítačových hrách?  
14) Ako môže rodina pomáhať mladým ľuďom ohrozeným závislosťou na hrách? 
15) Vymenujte zoznam odborníkov/inštitúcií, o ktorých viete, že môžu pomôcť 

v prevencii pred závislosťou na počítačových hrách. 
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Skórovanie tejto B) skupiny otázok – Body sa pridelia skupinám podľa počtu dobrých 
odpovedí V prípade dvoch skupín sa hodnotí najlepšia odpoveď 2 bodmi, druhá 
najlepšia 1 bodom. V prípad troch skupín sa hodnotí obdobne 3, 2 alebo 1 bodom. 
Žiadna odpoveď sa hodnotí 0 bodmi. 
 

C) Otázky s jednou možnou odpoveďou (výber z možností) 
 

1) Ako sa volá človek závislý na počítačových hrách? 
a) gambler 
b) gurmán 
c) samaritán 

 
2) Veľká závislosť na počítačových hrách 

a) je koníčkom 
b) je trávením voľného času  
c) je chorobou 

 
3) Koľko hodín hrania počítačových hier už je rizikové? 

a) 0 – 2 
b) 2 – 4  
c) viac ako 4 

 
4) Čo znamená výraz „gamifikácia“? 

a) hranie on-line vojnových hier 
b) využívanie hier v procese výučby 
c) posielanie virtuálnych pohľadníc 

 
5) Ktorá z nasledujúcich charakteristík patrí medzi hlavné znaky mladého človeka 

závislého na hrách? 
a) pravidelná návšteva školy 
b) veľa spánku 
c) záškoláctvo/neúčasť na vyučovaní 

 
6) Ktorá z nasledujúcich oblastí nepatrí medzi hlavné negatívne dôsledky závislosti 

človeka na hrách? 
a) oblasť rodiny 
b) oblasť práce/učenia sa 
c) oblasť zdravia 
d) oblasť trávenia voľného času 
e) oblasť konfliktov so zákonom 

 
7) Pre koho môže byť nebezpečná závislosť na počítačových hrách? 

a) pre daného človeka 
b) pre jeho okolie, samotný človek si to užíva 
c) pre samotného človeka ale aj pre jeho okolie 

 
8) Hazardné hry na internete sú 

a) jedným z mnohých druhov počítačových hier 
b) vyvážené pokiaľ ide o ich prínosy a nevýhody pre hráča a okolie 
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c) sú oveľa nebezpečnejšie pre vznik závislosti a majú ťažšie negatívne 
dôsledky 

 
9) Súčasné trendové masové rozšírenie smartfónov: 

a) umožňuje majiteľom lepšie kontrolovať svoj čas a prístup ku hrám 
b) popri zlepšení možností vzájomnej komunikácie zvyšuje riziko závislosti na 

počítačových hrách 
c) nijaký spôsobom neovplyvňuje vzťah majiteľa k počítačovým hrám 
 

10) Súčasné trendové masové rozšírenie smartfónov: 
a) umožňuje majiteľom lepšie kontrolovať svoj čas a prístup ku hrám 
b) mm 
c) nn 
 
 

Skórovanie tejto C) skupiny otázok – Za správnu odpoveď sa pridelí 1 bod. Nesprávna 
odpoveď alebo žiadna odpoveď sa hodnotí 0 bodmi. 
 
 
 
 
 
 
Príloha 2 
Formulár pre záznam výsledkov odpovedí na kvízové otázky: 
 
A) Pre jednotlivca alebo skupinu 
 
Poradové číslo otázky Moja (naša) odpoveď Správna odpoveď 
1.   
....   
....   
20.   
 
 
B) Pre kvíz majstra (lektora) 
 
Poradové 
číslo 
otázky 

Odpovede na otázky a počet získaných bodov Poznámky 
Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 

Odpoveď Body Odpoveď Body Odpoveď Body 
1.        
...        
...        
20.        
SUMA x  x  x   
 


