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

K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő
regionális középdöntők feladatsora
2017-2018
5-6. 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.

aakmt
megfejtés: ………………………………........
magyarázat:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
bekrró
megfejtés: ………………………………........
magyarázat:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
aaábklmnsz
megfejtés: ………………………………........
magyarázat:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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ehilt
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.

kereseted nem tesz rendet lelkedben
közmondás: …………………………………………………………………………………………….
jelentése: ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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nem nehezen szerzed, nem nehezen engeded
közmondás: …………………………………………………………………………………………….
jelentése: ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

keresetet elveszteget
közmondás: …………………………………………………………………………………………….
jelentése: ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

vesztegel, mert lehet, nem nyers gerle repked nyelve helye fele
közmondás: …………………………………………………………………………………………….
jelentése: ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3. feladat – Peti telefonja
A 3. feladat megoldására összesen 7 perc áll rendelkezésre, a gyerekeknek érdemes
elosztani a feladat két részét egymás között, hogy időben végezzenek.
Peti havi 4000 Ft zsebpénzt kap. Havonta egyszer elmegy barátaival moziba, ahol a jegy
990 Ft-ba kerül és szokott venni még egy kukoricát üdítővel 1090 Ft-ért. Barátaival minden
hónap első szombatján elmennek egy gyorsétterembe, ahol 1190 Ft-ot költ. Kedvenc
magazinja havonta 480 Ft-ba kerül.
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Petinek még nincsen okostelefonja, de nagyon szeretne egyet, ami 18 240 Ft-ba kerül.
hogyan alakítsa Peti a kiadásait úgy, hogy a telefon árát 8 hónap alatt össze tudja
gyűjteni? miről kell így lemondania?
számítás:

megoldás:
Peti anyukája szeretne segíteni a fiának, ezért felajánlja, ha Peti minden hónapban neki adja
pénzének egy ötödét, ő megőrzi azt és hónap végén a megőrzésre átadott összeget
megduplázva adja vissza.
mennyi pénzt kap vissza Peti az anyukájától a hónap végén?
számítás:

megoldás:
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ha a fentebb kiszámolt megtakarításához hozzáadja az édesanyjától kapott plusz
pénzt, akkor mennyi idő alatt tudja megvenni a telefont?
számítás:

megoldás:

Az alábbi két történet esetében döntenetek kell, hogy melyik állítással értetek egyet,
de akár az is előfordulhat, hogy egyik állítással sem! Válaszotokat minden esetben
indokolni kell.
Peti nagyon szeretne telefonjához egy új telefontokot vásárolni, mert a meglévő már kezd
tönkremenni. Interneten látott is egyet, ami nagyon tetszett neki, édesapja azt mondta, ha
szeretné, megrendeli neki, de az árát Petinek kell a zsebpénzéből kifizetnie. A telefontokot
lehet kérni expressz szállítással (2 nap), akkor 2520 Ft-ba kerül vagy normál szállítási idővel
(3 hét), akkor 1250 Ft-ba kerül.

melyik állítással értesz egyet? miért?
1. nem fontos az expressz szállítás, most úgyis van telefontokja, a három hét nem
hosszú idő és sokkal kevesebbe is kerül, a zsebpénzéből is több megmarad
2. jó lenne, ha minél előbb ideérne a telefontok, a mostani már nem tetszik neki annyira,
igaz, hogy így drágább, és nem maradna spórolt pénze, de az osztálytársainak is
hamarabb meg tudná mutatni új telefontokját
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válasz és indoklás:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Peti és barátja gyorsétteremben ettek. Peti a menü árából visszajáró pénzt be akarta dobni a
jótékonysági célra kitett gyűjtőüvegbe. Peti barátja azt javasolta ne dobja be a pénzt,
vegyenek inkább belőle egy fagyit. Úgysem tudni hová kerül valójában az összegyűjtött
adomány.
melyik állítással értesz egyet? miért?
1. inkább meg kellene tartania a visszajárót és hozzátenni a többi megtakarításához
2. a fagyizás barátokkal nagyon jó dolog. jó, ha nem hagyja ki
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 – hogyan nyissunk bankszámlát?
Játszatok el egy szituációt, melynek témája a bankszámlanyitás, bankkártya igénylés. 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

•

dombornyomott kártya

•

PayPass

•

e-bank

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

külföld

•

PIN-kód módosítás

•

webshop

•

havi díj

•

sms értesítés

A felkészülési idő 5 perc.
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