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K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő
regionális középdöntők feladatsora
2017-2018
3-4. osztály
1. feladat – pénzügyi kirakós
Egy 24 darabos puzzle képet kell kirakni időre. A puzzle kirakására 3 perc van. A kép
kirakása után válaszolni kell az alábbi kérdésekre, amelyre további 3 perc áll a
rendelkezésre.

mi látható a kirakott képen?
……………………………………………………………………………………………………………
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mit intézhetünk el itt? soroljatok fel minél többet!
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
nagyon sok banki ügyet, amit korábban csak itt lehetett elintézni, ma már
kényelmesen elintézhetünk otthonról. mi kell ehhez?
……………………………………………………………………………………………………………

2. feladat – Online vagy sem?
A 2. feladat megoldására 5 perc áll rendelkezésre, a gyerekeknek érdemes elosztani a
feladat két részét egymás között, hogy időben végezzenek.
Csoportosítsátok a felsorolt állításokat aszerint, hogy azok az online vásárlásra, vagy
a bolti vásárlásra igazak-e! Akadnak olyan állítások is, amelyek mindkettőre jellemzők.
állítások:
A élelmiszer vásárlásra is lehetőségem van
B kézbe foghatom, kipróbálhatom, amit meg szeretnék venni
C előreutalással vagy utánvéttel is fizethetek
D több időt vesz igénybe a vásárlás
E regisztrálnom kell, hogy vásárolni tudjak
F sok akciós árú termék között válogathatok
G ha kérdésem van a termékkel kapcsolatban, azonnal kérhetek segítséget az eladóktól
H nem kell alkalmazkodni a bolt nyitva tartásához, akkor vásárolhatok, amikor akarok
I ha nem tetszik a megvásárolt termék, visszacserélhetem
J nem kell sorba állni a pénztárnál
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írjátok be az állítások betűjelét a megfelelő négyzetbe!

online vásárlás

mindkettőre igaz

bolti vásárlás

Egy rövid szöveg elolvasása után kell a csapatoknak egy online vásárlás
regisztrációjához szükséges adatokat a szövegből kigyűjteni, majd a regisztrációt
elvégezni.
Kovács Dani 12 éves, a budapesti Rózsa utcai iskolába jár, kedvence a matek. Szerencsére
nagyon közel lakik az iskolához, két saroknyira, a Hajó utca 15-ben. Vicces, de bármilyen
közel van egymáshoz a két hely, az irányítószámuk mégis különböző, az iskola címében a
1035, míg Daniék címében a 1036 szerepel. Ha vége a sulinak, otthon mindig bütyköl
valamit. Míg kisebb volt nagypapájával fúrt-faragott, hol egy autót, hol pedig valami
használati tárgyat készített. Az évek során sok kincse lett. Az utóbbi időben egyre jobban
érdeklik a repülő modellek. Sokat böngészi az internetet, hogy minél többet tudjon meg róluk.
Szerencsére a nagypapája ebben is segíti, most együtt készítik a maketteket. Látszik is,
hogy

a

repülők

szerelmese,

még

az

e-mail

címében

is

ez

szerepel:

repülnijo.dani@gmail.com
Karácsonyra egy telefont kért, hogy nagyapát bármikor fel tudja hívni, ha eszébe jut valami,
vagy elakadna a modellezés során.

Dani, ha tehette volna, biztos valamelyik repülő

típusszámát kérte volna telefonszámnak, de azért így sem járt rosszul, mert aki szereti a
matekot, biztos örül ennek a számnak: 0620/2481632
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Az összegyűjtött zsebpénzét természetesen egy újabb modellre költi. Utánajárt, és a repülő
egy online webáruházból szerezhető be a legjobb áron, ráadásul a személyes átvételi pont a
suli mellett van.
segítsetek Daninak kitölteni a webáruház rendelési felületét!
jelszónak találjatok ki Ti valamit!

médiapartnereink

K&H Bank Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000
fax: (06 1) 328 9696
www.kh.hu • bank@kh.hu

3. feladat: családi költségvetés
A csapatoknak a családokban felmerülő bevételek és kiadások között kell válogatni. A
szókártyákon szerepelnek bevételek, költségtípusok és konkrét költségek is.
•

Külön kell válogatni a bevételeket és a kiadásokat

•

Csoportosítani kell a kiadásokat aszerint, hogy kötelező, vagy lehetséges kiadásról
van-e szó.

A feladat megoldására 5 perc áll rendelkezésre.
szókártyák:
Apa ügyvédi tiszteletdíja, Anya fizetése, családi pótlék, kaparóssorsjegyen nyert nyeremény
rezsi, tanulóbiztosítás, benzinköltség, hétvégi nagybevásárlás, menzadíj, törlesztőrészlet,
szülinapi ajándék, nyaralás
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bevétel:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
kötelező kiadás:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
lehetséges kiadás:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4. feladat – az új gördeszka
Roland nagyon szeretne egy új gördeszkát magának. Minden hónapban 1500Ft zsebpénzt
kap a szüleitől. Az alábbiak szerint takarékoskodott az elmúlt évben:
Januárban 1200 Ft-ot tudott félretenni, mert szülinapi ajándékot vett a legjobb barátjának.
Februárban és márciusban is félretett 1400-1400 Ft-ot. Március végén az összes addig
megtakarított zsebpénzét elköltötte egy új játékra. Áprilistól már nagyon takarékoskodott,
júliusig minden pénze megmaradt. Az augusztusi nyaralás alatt 2000Ft-ot költött, de a
szüleitől ebben a hónapban 3000Ft-ot kapott még pluszba. Szeptembertől decemberig
minden hónapban zsebpénzének fele megmaradt.
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akciós! mini, műanyag gördeszka 5990Ft

STAR WARS gördeszka 9990Ft

OXELO junior gördeszka 12990Ft

OXELO haladó gördeszka 19990Ft

trükkökhöz alkalmas haladó gördeszka 21990Ft
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decemberben melyik gördeszkát tudta megvenni Roland?
számolás:

megoldás:
hány olyan hónap volt az évben, amikor félre tudta tenni az összes zsebpénzét?
számolás:

megoldás:

5. feladat – képregény
A játék során a csapatoknak egy közös történetet kell alkotniuk a képregény kockái alapján.
A szövegbuborékokba kell beleírni a szereplők gondolatait, majd a történetet el is kell
mesélni a zsűrinek.
Az értékelés szempontja a témának megfelelő, kreatív szövegalkotás, a pénzügyi
kifejezések helyes használata, illetve a 6 képkocka mindegyikének felhasználása. A történet
elkészítésére 8 perc áll rendelkezésre.
kötelező szavak: bankszámla, átutalás, távolság, pénznem
A képregény kockáit jogvédelmi okokból sajnos már nem tudjuk elérhetővé tenni.
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