Első online forduló
I.

Fókusztéma (biztosítás) feladatai

1. A biztosításokkal kapcsolatban gyakran elhangzik a kockázat kifejezés. Mire
vonatkozik?
a) A kockázat azt fejezi ki, hogy mekkora eséllyel következik be az esemény, amelyre a
biztosítás vonatkozik.
b) A kockázat kifejezést azért használják, mert valakinek biztosan vesztesége lesz.
c) A kockázat csak a háborús helyzetekre vonatkozó biztosításokra érvényes, mert már
Julius Caesar, a nagy római hadvezér is megmondta, hogy a kocka el van vetve.

2. Rájár a rúd mostanában a Varga családra. Varga anyuka irodai asszisztensi
állása nemrég megszűnt, tegnap pedig apu hatalmas gipsszel a lábán állított
haza. És a baj nem jár egyedül, még egy csőrepedés is beütött, és bizony elég
komoly káruk keletkezett. A falak áztak, a csempe jó darabon lehullott a
fürdőszobában. Szerencsére volt biztosításuk a Belevaló Biztosítótársaságnál,
amely a teljes kárt megtérítette a bemutatott számlák alapján. A vízvezetékszerelő számlája 12 000 forint plusz 27% áfa volt, a burkoló 23 000 forint plusz
27% áfáról adott számlát. A cserélendő vezetékek és egyéb szerelvények bruttó
ára 38 000 forint volt. Csempét 8 négyzetméteren kellett cserélniük, egy
négyzetméter csempét 6 000 forint plusz 27%-os áfa áron tudtak megvásárolni,
természetesen szintén számlával.
a) Mennyit fizetett a Varga család a mesterembereknek? .......... forintot.( 44 450 forintot)
b) Mennyi fizetett a Varga család az anyagokért? .......... forintot. (98 960 forintot)
c) Mennyit fizetett a Biztosító a Varga családnak? .......... forintot. (143 410 forintot)

3. Az alábbiak közül válasszátok ki az igaz állításokat!
a) Villámcsapás sokkal ritkábban ér egy házat, mint amennyi tűzeset van, ezért erre
biztosan nem éri meg biztosítást kötni.
b) Ha rövid időre utazom külföldre, akkor is érdemes lehet utasbiztosítást kötni.
c) A szabályosan megvásárolt vonatjegy árában egy alapszintű biztosítás (élet, baleset,
poggyász) is benne foglaltatik.
d) Ha húsz éven keresztül fizetted a lakásbiztosítást, és ezalatt soha nem történt
káresemény, akkor a biztosító, ugyan kamat nélkül, de vissza fogja fizetni az addig
befizetett biztosítási díjat.
e) Az életbiztosítási díjak az életkor előrehaladtával általában emelkedni szoktak.
f) Ha megvettem egy híres művész drága festményét, és azt az otthonomban
kiakasztottam a falra, akkor valószínűleg a lakásbiztosításom díja is növekedni fog.
g) Az árvízveszély nem befolyásolja a biztosítási díjakat, mert természeti csapásokra
nem lehet biztosítást kötni.

4. A társadalombiztosítás lehetővé teszi, hogy jogosultak legyünk táppénzre. De
mit nevezünk táppénznek?
a) A csecsemőjüket szoptatni nem tudó édesanyáknak adott támogatást a
csecsemőtápszer megvásárlásához.
b) A munkavállalóknak a betegségük idejére a bér helyett fizetett pénzbeli ellátást az
államtól.
c) Az iskolában ebédelő tanulók menzai befizetéséhez adott állami támogatást.

5. Az alább felsorolt tevékenységek közül jelöld 1-gyel azokat, amelyek a
biztosító társaságokhoz, 2-vel, amelyek a bankokhoz és 3-mal, amelyek
mindkettőhöz kapcsolhatók.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Az ügyfél fizetési számlát vezethet náluk.
…………. (2)
Kártérítést fizet, ha a ház előtt a jeges járdán valaki elesett és megsérült. …………. (1)
Lehetőséget biztosít a megtakarításaink befektetésére. …………. (3)
Megtéríti a kórházi kezelés költségeit. …………. (1)
Kölcsönt nyújt a kórházi kezelés költségeire. …………. (2)
A pénzügyi közvetítők közé soroljuk őket. …………. (3)

6. Milyen összefüggést mutat a kockázat és a biztosítási díj?
a) Általában minél kisebb a kockázat, a biztosítási díj annál magasabb.
b) Általában minél nagyobb a kockázat, a biztosítási díj is annál magasabb.
c) A kockázat és a biztosítási díj nem függenek össze egymással.

7. A kötelező gépjármű biztosítás díját az ügyfelek többféleképpen is fizethetik.
Melyik esetben kell ugyanarra a biztosításra a legkisebb összeget fizetni?
a) Ha az év elején egy összegben fizetik meg.
b) Ha havi ütemezésben fizetik meg.
c) Ha negyedéves ütemezésben fizetik meg.

II.

Általános gazdasági kérdések

1. Mit jelent a bruttó munkabér kifejezés?
a) A bér, amit a dolgozók kézhez kapnak.
b) A bér, amiből még semmit nem vontak le.
c) A bér, amiből az adót levonták, de a járulékokat még nem.
2. Mit jelent, ha azt mondjuk, hogy a külkereskedelmi mérleg többletet mutat?
a) Többet exportáltunk, mint importáltunk.
b) Többet importáltunk, mint exportáltunk.
c) Összesen többet exportáltunk és importáltunk, mint az előző évben.
3. Ha erősödik a forint, vagyis egy euróért vagy egy dollárért kevesebb forintot kell adni,
akkor az
a) jó a külföldi turistáknak, ha Magyarországra jönnek,
b) jó a magyaroknak, ha külföldre akarnak menni,
c) nem érinti az idegenforgalmat.
4. Ha almából a termelők többet visznek piacra, mint amennyit a vevők megvennének,
akkor
a) az almából túltermelés van,
b) hiány van az almából,
c) az alma ára fel fog menni.
5. Hol tudsz – az alábbiak közül – legelőnyösebben eurót venni forintért?
a) Nagyvárosok belvárosában.
b) A Liszt Ferenc repülőtéren.
c) A hegyeshalmi határátkelőnél.
6. Az alábbiak közül melyik ország tartozik az Unió alapítói közé?

a) Anglia
b) Spanyolország
c) Luxemburg
7. Az alábbiak közül válaszd ki az igaz állításokat!
a)
b)
c)
d)
e)

A forintot 1946. augusztus 1-től használjuk.
Az eurót 2002. január 1-től lehet készpénzként is használni.
Ha az államnak fölösleges pénze van, akkor államkötvényeket bocsájt ki.
A 10%-nál nagyobb kamat tisztességtelennek számít.
A lottónyeremény felét – 50 százalékát – kell adóként befizetni a pénz felvételét
követő 30 napon belül.
f) A gépjárműadót az önkormányzatok szedik be.

III.

Logikai feladatok

1. A gyorslábú Humusz egy futóversenyen óriási hajrával megelőzi a második
helyen futó versenyzőt.
Milyen érmet akasztanak Humusz nyakába?
a) aranyérmet
b) ezüstérmet
c) bronzérmet

2. Nagy Anna és barátnője úgy döntöttek, hogy kifestik a lakást, amit bérelni
fognak. A lefestendő falfelület 280 négyzetméter. A munkájuk nyomán minden
nap kétszeresére nő a lefestett felület. A harmadik nap végére 140
négyzetmétert festettek le.
Hány nap alatt fognak elkészülni a teljes lakás kifestésével?
………………… (4)

3. Fazekas Andiéknál nem csak finom gyümölcs terem, de tyúkokat is tartanak.
Andi egy héten keresztül minden nap kiment a piacra, hogy eladja a tojásokat,
amiket a tyúkok tojtak. Hétfőn megvették Anditól a tojások felét és még egy fél
tojást. Kedden megvették tőle a hétfőről megmaradt tojások felét, és még egy
fél tojást. Ez így ment a hét további napjain is, és amikor vasárnap megvették a
szombatról maradt tojások felét és még egy fél tojást, akkor elfogytak a tojások.
Hány tojással ment hétfőn a piacra Andi?
Andi …….…… tojással ment a piacra hétfőn. (127)

