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K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő 

regionális középdöntők feladatsora 

2017-2018 

7-8. osztály 

 

1. feladat – szókereső 

 

A szavakban összekeveredtek a betűk. Vajon milyen pénzügyi kifejezéseket rejtenek? A 

kirakott pénzügyi kifejezéseket magyarázzátok meg pár mondatban! A feladat elvégzésére 4 

perc áll rendelkezésre. 

 

aaábkknrty 

megfejtés: ………………………………........ 

magyarázat:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

deeejlmö 

megfejtés: ………………………………........ 

magyarázat:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

eefiköőstzzz  

megfejtés: ………………………………........ 

magyarázat:  

…………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

 

aáflmory  

megfejtés: ………………………………........ 

magyarázat:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ábiítosstz 

megfejtés: ………………………………........ 

magyarázat:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. feladat – közmondások 

 

Az eszperente közmondások egy-egy ismert, pénzügyekhez kapcsolódó közmondásnak 

felelnek meg. Melyek ezek? Mit jelentenek ezek a közmondások? A feladat megoldására 6 

perc áll rendelkezésre. 

 

példa: Centeket keskeny peremre helyez. - Élére rakja a garast. - Takarékoskodik. 

 

steksz fecseg, eb ebnyelven cseveg  

közmondás: ……………………………………………………………………………………………. 

jelentése: ……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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centek felett nem terjengenek kellemetlen szelek  

közmondás: ……………………………………………………………………………………………. 

jelentése: ……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

kelj fel reggel s nemes szerencse lesz veled 

közmondás: ……………………………………………………………………………………………. 

jelentése: ……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

keresete teher, mely feneke mellett perzsel  

közmondás: ……………………………………………………………………………………………. 

jelentése: ……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. feladat – Bence koncertjegye 

 

A 3. feladat megoldására összesen 7 perc áll rendelkezésre, a gyerekeknek érdemes 

elosztani a feladat két részét egymás között, hogy időben végezzenek. 

 

Bence heti 1500 Ft zsebpénzt kap. Kiadásai a következők: Havonta egyszer elmegy 

barátaival moziba, ahol a jegy 990 Ft-ba kerül és szokott venni még egy kukoricát 890 Ft-ért. 

Minden második szombaton falat mászik barátaival, melynek költsége 900 Ft alkalmanként. 

Az iskolai büfében minden héten két alkalommal vesz üdítőt, darabját 280 Ft-ért. 
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Bence kedvenc zenekara nyáron koncertet ad Siófokon. Nagyon szeretne elmenni a 

koncertre, a jegy ára 15990 Ft. 

 

hogyan alakítsa Bence a kiadásait, úgy hogy a koncertjegy árát 8 hónap alatt össze 

tudja gyűjteni? miről kell így lemondania? 

számítás: 

 

 

 

megoldás: 

 

Bence anyukája szeretne segíteni a fiának, ezért felajánlja, ha Bence minden hónapban neki 

adja pénzének 10%-át, ő megőrzi azt és hónap végén a megőrzésre átadott összeget 

megduplázva adja vissza. 

 

mennyi pénzt kap vissza Bence az anyukájától a hónap végén? 

számítás: 

 

 

 

megoldás: 

 

ha a fentebb kiszámolt megtakarításához hozzáadja az édesanyjától kapott plusz 

pénzt, akkor mennyi idő alatt tudja megvenni a koncertjegyet? 

számítás: 

 

 

megoldás: 
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Az alábbiakban két történetet ismerhettek meg. Segítsetek Bencének dönteni, mit 

tegyen! Javaslatotokat indokoljátok is meg! 

 

Bence szeret divatosan öltözni. Az egyik boltban látott egy márkás pólót, nagyon tetszett 

neki. Fel is próbálta, pont illett rá. Egy másik boltban látott egy hasonló pólót, de az nem volt 

márkás, ebből kifolyólag jóval olcsóbb is volt az előzőnél. Végül úgy döntött, hogy a 

márkásat veszi meg, mert arra is van elég pénze, és mégiscsak menőbb, ha ebben megy 

koncertre. 

 

Egyetértesz-e? Miért? 

válasz és indoklás: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bence 16 éves. Felkeresett egy diákokat foglalkoztató céget és elkezdett náluk dolgozni. 

Szórólapokat osztott. Bencének jelenleg van félretett pénze, amiből összejön a nyári 

koncertjegy, de a többi  tervezett nyári programra sem szeretne a szüleitől pénzt kérni. 

Egyetértesz-e? Miért? 

 

Egyetértesz-e? Miért? 

válasz és indoklás: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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4. feladat – online vásárlás 

 

Írjatok egy rövid blog bejegyzést osztálytársaitok számára, amelyben az online vásárlás 

előnyeiről és hátrányairól számoltok be! 

 

Figyeljetek arra, hogy a bejegyzésben minél több előnyt és hátrányt soroljatok fel, de fontos, 

hogy ezek ne csak felsorolás szinten jelenjenek meg, hanem kerek mondatba foglalva, 

példákkal alátámasztva!  

 

Azt se felejtsétek el, hogy egy blog bejegyzés akkor jó, ha olvasmányos, vicces, érdekes! 

 

A feladat megoldására 6 perc áll rendelkezésre. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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5. feladat – mibe fektessük be a pénzünket?  

 

Játszatok el egy szituációt, melynek témája a befektetés. A történetben a következő 

szavaknak mindenképpen szerepelniük kell. Figyeljetek rá, hogy a megadott szavakat 

jelentésüknek megfelelően alkalmazzátok. Az előadásban minden csapattagnak szerepelnie 

kell. 

 

kötelező szavak: 

• költség 

• hozam 

• kockázat 

• időtartam 

 

plusz szavak, amiből a csapatok kihúzzák az 5. szót:  

• lakástakarék 

• nyugdíjbiztosítás 

• arany 

• tőzsde 

• állampapír 

 

A felkészülési idő 5 perc. 

 

 

 

 

 

 


