Harmadik online forduló
I.

Tankönyvi feladatok és két biztosítás

1. A felsorolt meghatározások közül válasszátok ki azokat, amelyek az
értékpapírok közül csak a részvényekre jellemzőek!
a)
b)
c)
d)

A birtokosa osztalékban részesülhet.
A tőzsdéken és pénzpiacokon adják, veszik.
Nem csak papír alapon, hanem elektronikusan is létezhet.
Tagsági viszonyt, tulajdonjogot megtestesítő értékpapír.

2. A Varga család a horvát tengerpartra utazott, ezért utasbiztosítást kötöttek.
Ennek részeként, ha a csomagjukat veszítik el, akkor 250 000 forintot térít a
biztosító, ha valamelyikük kórházba kerül, akkor minden kórházi nap után
4 500 forintot fizet. A teljes biztosítási díj, amit a Varga családnak ezért fizetnie
kellett, 16 500 forint volt.
A tengeri fürdőzéskor Rozit megcsípte egy medúza, ezért négy napot egy
horvát kórházban töltött, amiért napi 76 kunát (1 kuna = 44 forint) kellett
fizetniük, mert elfelejtették kiváltani az Európai Egészségbiztosítási Kártyát.
a) Hány forintot fizetett a biztosító? .......... forintot.(18 000 forintot)
b) Hány forinttal kapott volna kevesebbet a Varga család, ha olyan biztosítást kötnek,
amelyben a biztosító csak a kórházi kezelés számláját fizette volna ki? .......... forinttal.
(4 624 forinttal mert 18 000 – 76x44x4)
c) Hány forinttal járt volna rosszabbul a Varga család, ha nem kötnek biztosítást? ..........
forinttal. (1 500 forinttal, mert kifizettek 16 500 + 76x44x4 = 29 876 forintot,
visszakaptak 18 000 forintot, így 11 876 forinton állnak. Ha nincs biztosításuk, akkor a
kórházi kezelés 76x44x4=13 376 forintba kerül, ami 1 500 forinttal több, mint a 11 876
forint.)

3. Az alábbiak közül válasszátok ki az igaz állításokat!
a) Ha egy családnak hitelt kell fölvennie, akkor biztosan rosszul gazdálkodtak a
bevételeikkel.
b) A lakáshitelek rendszerint hosszú lejáratúak, vagyis több év alatt kell visszafizetni
őket.
c) A hitelfelvételt megelőzően a családi költségvetést nagyon gondosan meg kell
tervezni, és ha a jövőbeli bevételek bizonytalanok, érdemes meggondolni a
hitelfelvétel elhalasztását.
d) Hitelt akkor is érdemes felvenni, ha bizonytalanok a család bevételei és nem tudjuk
megtervezni a törlesztést, úgyis a bank kockáztatja a pénzét.
e) A hitel visszafizetésének egy lehetséges garanciája, a kezességvállalás.
f) A százalékos formában kifejezett kamatot nevezzük kamatlábnak.
g) A hitelkamatlábak nagyságát Magyarországon semmi nem szabályozza, a bankokra
van bízva, hogy mennyi kamatot kérnek.

4. A felsorolásból válasszátok ki azokat, akiknek az esetében a biztosító
valószínűleg a szokásosnál magasabb díjakkal kötne szerződést!
a)
b)
c)
d)
e)
f)

tanár
sziklamászó
oroszlánidomár
építészmérnök
búvár
fogorvos

5. Az alább felsorolt meghatározások közül jelöljétek 1-gyel azokat, amelyek a
keresletre, 2-vel, amelyek a kínálatra és 3-mal, amelyek mindkettőre jellemzők!
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Jellemzően a piaci árral egy irányba mozog. …………. (2)
Jellemzően a piaci árral ellentétes irányba mozog. …………. (1)
Gazdasági-pénzügyi válság idején visszaesik. …………. (3)
A fogyasztó pénzzel megtámogatott szükséglete. …………. (1)
A vállalatok piacra vitt termékei. …………. (2)
Adott ár melletti egybeesésük esetén egyensúly van a piacon. …………. (3)

6. Az alábbi felsorolásból válasszátok ki a kakukktojást!
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

dollár
valuta
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7. A befektetések esetében mindig számolnunk kell a kockázattal, az idővel és a
hozammal. Milyen összefüggés van e három fogalom között? Válasszátok ki a
helyes megoldást.
a) Minél hosszabb az idő, annál nagyobb a kockázat, de ezzel együtt a várható hozam is
nagyobb.
b) Az idő és a kockázat egymással fordított arányosságban áll, a várható hozam pedig
független tőlük.
c) Az idő, a kockázat és a várható hozam között semmiféle kapcsolat nincs, alakulásuk
teljesen véletlenszerű.

II.

Általános gazdasági kérdések

1. Hogy nevezik az euro váltópénzét?

a) cent
b) penny
c) fillér
2. A felsoroltak közül az egyik ország pénze a líra volt, mielőtt áttért volna az euróra.
Melyik volt ez az ország?

a) Olaszország
b) Ausztria
c) Szlovákia
3. Mit mutat meg a THM?
a) A THM a gazdaság fejlettségének egyik mutatója.
b) A THM a különböző pénzek közötti árfolyamot mutatja meg.
c) A THM információt ad egy hitel kamatáról és egyéb költségeiről.
4. Mi az export?
a) Áruk külföldről történő behozatala.
b) Áruk külföldre történő kivitele.
c) Áruk kamionnal történő szállítása.
5. Általában miért drágább az iskolai büfé, mint az utcai bolt?

a) Mert a hűtőszekrénye sok villamos energiát fogyaszt.
b) Mert sokkal kisebb forgalma van.
c) Mert nagyon korán be kell érnie, hogy az iskolakezdésre az árut kipakolja.
6. Az alábbiak közül mibe érdemes a pénzünket fektetni, ha szeretnénk megőrizni az
értékét?
a) luxus gépkocsi
b) festmény
c) okostelefon
7. Az alábbi állítások közül válaszd ki az igazakat!

a)
b)
c)
d)
e)

Télen az alma olcsóbb, mert már nem friss.
Ha az ásványvíz ára emelkedik, akkor többet fognak belőle vásárolni.
Magyarországon a minimálbér nem éri el a 200 000 forintot.
Elmúltam 12 éves, végre játszhatok tippmixet.
Mivel még nem vagyok 18 éves, sajnos nem válthatom be a mamától kapott 30
eurót forintra.
f) Az általános forgalmi adó Magyarországon jellemzően 27 százalék, néhány
termék és szolgáltatás esetében kevesebb.
g) A kölcsönadott pénz árát kamatnak nevezik.

III.

Logikai feladatok

1. Pi és Bit az egyik küldetésük során szembekerültek a mogorva sárkánnyal, aki
egy fontos iratot őrzött. A sárkány mindenkit felszólított, hogy mondjon egy
állítást. Ha az állítás igaz volt, akkor lángot lövellve megégette, ha hamis volt,
megette a próbálkozót.  Pi és Bit rövid tanakodás után olyan állítást tett, hogy
a sárkány teljesen tanácstalanná vált és beengedte őket az irathoz.
Mit mondott Pi és Bit? Válasszátok ki azokat a szópárokat, amelyekből
összeállítható Pi és Bit állítása!
a)
b)
c)
d)
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2. Egy szörpös kancsóban van 5 liter tömény, hígítatlan szörp, egy
vizeskancsóban 5 liter tiszta víz. Az 5 liter vízből 2 litert átöntünk a szörphöz,
így a szörpös kancsóban 7 liter vizes szörp lesz. Ezután a szörpös kancsóból 2
litert vizes szörpöt visszaöntünk a vizeskancsóba, így megint mindkét
kancsóban 5-5 liter folyadék lesz, de már nem csak a szörp vizes, hanem a víz is
szörpös.
Kérdés: A vízben van most több szörp, vagy a szörpben van több víz?
a) A szörpben van több víz.
b) A vízben van több szörp.
c) Ugyanannyi szörp van a vízben, amennyi víz a szörpben.

3. A pékségben a kinyújtott tésztából szaggatják a pogácsákat. Egy adag tésztából
egy tepsi pogácsát szaggatnak ki. Három adag tésztából azonban annyi
maradék keletkezik, hogy abból egy újabb adag tésztát lehet nyújtani.
Hány tepsi pogácsája lesz a pékségnek, ha kilenc adag tésztával kezdik a
szaggatást és a sütést?
a) 10
b) 12
c) 13

