
2019/2020-as tanév 

2. forduló 

3-4. osztályos kategória 
 

 

1. feladat – találd meg a mondat végét! 

 

A feladatban mondatrészeket kell egymáshoz rendelnetek! Ahogy látjátok, második 

mondatrészből több van, tehát lesznek ezek között feleslegesek is. Ügyeljetek arra, hogy a 

mondatoknak pénzügyi definícióként is meg kell állniuk a helyüket!  

 

A dolgozó ember munkabérének egy részét… 

…automatikusan levonják általános forgalmi adó címszó alatt. 

…automatikusan levonják nyugdíjjárulékként. 

 

Ha bankszámlára érkezik a jövedelmed… 

…legkönnyebben ATM-ből juthatsz készpénzhez. 

…nagyon nehezen jutsz készpénzhez. 

 

A költségvetés… 

…a kiadásaimat és bevételeimet összesíti. 

…csak a kiadásaimat tartalmazza. 

 

Az internetbank segítségével… 

…otthonról is számos pénzügyi műveletet el tudunk végezni. 

…minden pénzügyi műveletet el tudunk végezni otthonról. 

 

A bankkártya… 

…csak egy bankszámlához kapcsolva működik. 

…a bankszámlától függetlenül működik. 

 

Úgy ellenőrizhetjük, hogy a papírpénzünk nem hamis-e, hogy például… 

…fény felé tartva biztonsági jeleket keresünk rajta. 

…megszagoljuk, mert a hamis pénznek jellegzetes büdös szaga van. 

 

A legtöbb országnak saját pénzeneme van, ezt nevezzük… 

…valutának, melyeknek különböző értékük van. 

…devizának, melyeknek teljesen egyforma az értékük. 

 

Online átutalásnál hasznos, ha alszámlát használunk, mert… 

…biztonságosabb: erre mindig csak annyi pénzt utalunk át a főszámláról, amennyire az adott 

vásárláshoz szükség van. 

…mert így sokkal gyorsabb és egyszerűbb a fizetés. 

 

A kereskedő költségeit és a hasznát… 

…az ÁFA fedezi. 

…a kereskedelmi árrés fedezi. 



 

A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás esetén a biztosítási díj összege… 

…mindenkinek ugyanakkora. 

…nagyon sok mindentől függ, például a vezető életkorától vagy hogy hányszor okozott kárt.  

 

10 pont / 

 

 

2. feladat - mindennapi döntések 

 

KáPé és családja a havi nagybevásárláshoz készülődik. Már KáPé is teljesen képben van 

vele, hogy a pénzügyi tudatosság egyik legfontosabb lépése a tervezés, így a család együtt 

írja a bevásárlólistát. Alapvetően három helyről tudják beszerezni a szükséges termékeket: a 

minden héten, szombat délelőtt nyitva tartó termelői piacról, a szupermarketből vagy az 

utcájukban lévő éjjel-nappali kisboltból.  

 

A bevásárló listát és a beszerzési helyek kínálatát összevetve segítsetek a Kávási 

családnak eldönteni, hogy mit honnan érdemes megvásárolni, ha a költséghatékonyan 

akarják lebonyolítani a bevásárlást! 

 

bevásárló lista:  

•         2 kg kenyér •         3 liter tej 

•         2 kg alma •         400 gramm vaj 

•         1 kg banán •         2 zacskó chips 

•         1 kg paradicsom •         0,5 kg kávé 

•         3 kg csirkemell •         2 kg rizs 

•         60 dkg felvágott •         1 db heti sportújság 

•         0,5 kg sajt •         1 db heti női magazin 

 

 

szupermarket árai: 

• alma: 430 Ft/kg 

• banán: 420 Ft/kg 

• chips: 225 Ft/zacskó 

• csirkemell 1350 Ft/kg 

• felvágott: 250 Ft/10 dkg 

• heti sportújság: 395 Ft 

• heti női magazin: 335 Ft 

• kávé: 650 Ft/250 gramm 

• kenyér: 230 Ft/1 kg 

• paradicsom: 650 Ft/kg 

• rizs: 370 Ft/kg 

• sajt: 2500 Ft/kg 

• tej 250 Ft/liter 

• vaj 600 Ft/200 gramm 

éjjel-nappali kisbolt árai: 

• alma: 480 Ft/kg 

• banán: 520 Ft/kg 

• chips: 350 Ft/zacskó 

• felvágott: 450 Ft/10 dkg 

• heti sportújság: 395 Ft 

• heti női magazin: 335 Ft 

• kávé: 950 Ft/250 gramm 

• kenyér: 300 Ft/1 kg 

• paradicsom: 850 Ft/kg 

• rizs: 500 Ft/kg 

• sajt: 4000 Ft/kg 

• tej 320 Ft/liter 

• vaj 800 Ft/200 gramm 

termelői piac árai: 

• alma: 300 Ft/kg 

• csirkemell 1150 Ft/kg 

• felvágott: 320 Ft/10 dkg 

• kenyér: 200 Ft/kg 

• paradicsom: 350 Ft/kg 

• sajt: 1800 Ft/kg 

• tej 280 Ft/liter 

• vaj 200 Ft/100 gramm 



 

Melyik terméket honnan érdemes beszerezni? Készítsétek el a beszerzési helyek szerint 

szétválogatott bevásárló listát! (7 pont) 

bevásárló lista: 

termelői piacról: alma, csirkemell, kenyér, paradicsom, sajt és vaj 

szupermarketből: banán, chips, felvágott, újságok*, kávé, rizs, tel 

kisboltból: az újságok itt is megvásárolhatók, mert ugyanannyiba kerülnek mindenhol 

 

Számoljátok ki mennyibe került összesen ez a bevásárlás! (3 pont) 

számolás:  

2x200(kenyér)+2x300(alma)+420(banán)+350(paradicsom)+3x1150(csirkemell)+ 

6x250(felvágott)+0,5x1800(sajt)+3x250(tej)+4x200(vaj)+2x225(chips)+2x650(kávé)+ 

2x370(rizs)+395+335(újságok) = 12 390 Ft 

megoldás: 12 390 Ft 

 

helyes gondolatmenet 1 pont 

végeredmény 2 pont 

 

A családnak csak 11 000 ezer Ft-ja van erre a vásárlásra! Tegyetek javaslatokat, hogy 

melyik tételeket érdemes elhagyni! Válaszotokat indokoljátok! (3 pont) 

Újságok, chips, illetve 2 csomag kávéból az egyik – a chips és a kávé nem számít alapvető 

élelmiszernek, az újság pedig a szórakozásunkat szolgálja, ezek elhagyásával célszerű 

spórolni. 

Természetesen megfelelő indoklással más termék is elfogadható. 

 

1 pont a javasolt termékekre, 2 pont az indoklásra.  

 

Mennyit spórolnának ezzel összesen? (2 pont) 

számolás: 335+395+450+650= 1 830 Ft 

megoldás: 1 830 Ft (ha fentebb más elfogadható termékkel számoltak, akkor az annak 

megfelelő számítás is elfogadható, feltéve, ha 1 390 forintnál többet spórolnak vele) 

 

Gyűjtsetek előnyöket és hátrányokat minden beszerzési helyhez kapcsolódóan! (6 pont) 

termelői piac:  

előny: háztáji, jó minőségű termékeket árulnak, általában olcsón 

hátrány: ritkán van nyitva, esőben megázunk, itt érhető el a legkevesebb termék 

 

éjjel-nappali kisbolt 

előny: mindig nyitva van, közel van 

hátrány: általában sokkal drágább, kisebb az árukészlet 

 

szupermarket 

előny: sok termék megtalálható egy helyen, viszonylag olcsó 

hátrány: tönkre teheti a piacokat és kis boltokat, nem a helyi gazdaságot támogatjuk 

 

21 pont/ 

 

 



3. feladat – az első bankkártyám 

 

KáPé vlogjából valószínűleg már számotokra is egyértelmű, hogy 18 éves kor alatt is lehet az 

embernek saját bankszámlája, és hozzá tartozó bankkártyája. Válaszoljatok az alábbi 

kérdésekre az ifjúsági számlacsomagokkal kapcsolatban! 

 

Milyen előnyei vannak egy bankkártyának? Írjatok három példát! (3 pont) 

• kis helyen is elfér 

• nem kell készpénzt tartani magunknál 

• akár nagyobb összeget is biztonságosan magunknál tarthatunk általa 

• gyorsan, egyszerűen lehet vele fizetni 

• külföldön is használható anélkül, hogy valutát váltanánk 

• lehet vele interneten vásárolni 

 

Hány éves kortól lehet valakinek saját bankszámlája? (1 pont) 

14 éves kortól (6 éves kortól is lehet, de 14 éves korig csak a szülők rendelkezhetnek a 

bankszámla felett) 

 

Mi kell ahhoz, hogy egy 18 év alatti személy bankszámlát tudjon nyitni? (4 pont) 

14 éves kor betöltése; személyazonosító igazolvány és lakcímkártya; diákigazolvány; a 

szülő/gondviselő jelenléte 

 

Miben más egy ifjúsági számlacsomag, mint a felnőttek bankszámlái? (3 pont) 

Jellemzően nem terhelik magas banki díjak: általában a számlevezetés, az e-bank, mobilbank, 

mobiltárca szolgáltatások vagy a telefonos banki szolgáltatások is díjmentesek. 

Egy ifjusági számlacsomag megnyitásához szülői felügyelet szükséges, a szülő is ráláthat a 

pénzmozgásra, vagy limitet állíthat be hozzá. 

 

Ha eldönthetnétek hogyan nézzen ki az első bankkártyátok, milyen lenne? (16 pont) 

Tervezzétek meg az áhított bankkártyátok elő és hátlapját! A tervezésnél figyeljetek arra, hogy 

a kötelező elemek megjelenjenek a rajzotokon, ezeket jelöljétek és nevezzétek is meg! 

Bármilyen általatok választott technikával dolgozhattok! 

Kötelező elemek megjelenítése 0-10 pont, kivitelezés 1-3 pont, ötletesség 1-3 pont 

kötelező elemek 

• 4x4 számjegyű azonosító 

• lejárati dátum 

• név 

• gyártó (Mastercard, Visa) 

• a kártyát kibocsátó bank azonosítója 

• chip 

hátlap 

• mágnes csík 

• aláírás(i sáv) 

• 3 jegyű biztonsági kód 

• a kibocsátó bank neve, címe, telefonszáma  

27 pont / 

ÖSSZESEN 58 PONT / 


