második forduló (10-19. lecke)
I.

Tankönyvi témához kapcsolódó feladatok

1. A felsorolt hitel és kölcsöntípusok közül válasszátok ki azokat, amelyeket a
bankok a háztartások számára kínálnak!
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Lakáscélú hitelek
Fogyasztási hitelek
Beruházási hitelek
Diákhitelek
Forgóeszköz finanszírozási hitelek
Személyi kölcsönök

2. A Szabó család régi lakása helyett egy nagyobba költözik. A lakáscsere miatt
hitelt kell felvenniük. A bank a hitelt három részletben folyósította. Az első
részlet a hitel 15 százalékát tette ki, ebből fizették az előleget. A második
részlet a hitelösszeg

része volt, ebből fizették a vételár fennmaradó részét.

Végül a bank 1 800 000 forintot folyósított, amiből felújították az új lakásukat.
Mennyi hitelt vett fel összesen a Szabó család?
A Szabó család ……… forint hitelt vett fel (8 000 000)

3. Az alábbi felsorolásból válasszátok ki azokat, amelyek a bank kockázatát
jelentik a hitelezésben!
a)
b)
c)
d)
e)

Az adós késve, vagy egyáltalán nem fizet.
A bank számára kedvezőtlenül változnak az árfolyamok
A kamatok a bank számára kedvezőtlenül változnak
Megváltozik a törlesztőrészlet nagysága
A kezes elveszíti a munkáját és csökken a bevétele

4. Minek a rövidítése a KHR
a)
b)
c)
d)

Központi Hitelirányítási Rendszer
Központi Hitelszerződési Rendszer
Központi Hitelfelvételi Rendszer
Központi Hitelinformációs Rendszer

5. Szabó anyu a vakbélműtétje miatt nem tud dolgozni, ezért táppénzt kap. Az
egy napra járó táppénz, a betegséget megelőző 180 nap egy napi
átlagkeresetének 60%-a. Szabó anyu keresete a betegséget megelőző 180 napon
1 620 000 forint volt.
Mennyi lesz Szabó anyu egy napi táppénze a lábadozása alatt?
Szabó anyu egy napi táppénze ……….. forint lesz a betegsége alatt. (5 400)

6. Az alábbi felsorolásból válasszátok ki azokat, amelyek az öngondoskodás
körébe tartoznak!
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

A munkabérből kötelezően levont egészségbiztosítási járulék.
Befizetés az önkéntes egészségpénztárba.
A munkabérből kötelezően levont nyugdíjjárulék.
Az önkéntes nyugdíjpénztári tagság.
A vállalat által fizetett szociális hozzájárulási adó.
Nyugdíj előtakarékossági számla nyitása.
A lakástakarékpénztári befizetés.

7. 2017-ben a magyarországi GDP 38 355 milliárd forintot tett ki. Ugyanekkor a
népesség száma 9 797 561 fő volt. Mennyi volt az egy főre jutó GDP 2017-ben?
Az adatok innen származnak: http://www.ksh.hu/stadat
a)
b)
c)
d)

Közel 4 000 000 forint
Közel 400 000 forint
Kicsit több, mint 400 000 forint
Kicsit több, mint 4 000 000 forint

8. Mi a gyűjtőneve azoknak a természeti energiaforrásoknak, mint a víz, a szél
vagy a napfény?
a) Szabad javak
b) Megújuló erőforrások
c) Ökológiai erőforrások

II.

Általános gazdasági kérdések

1. Ha egy kiló kenyér 300 forintba került, de az ára 15 százalékkal emelkedett, akkor az
áremelkedés után 300 forintért mennyi kenyeret lehet vásárolni?
a) 0,086957 kilogrammot
b) 869,57 grammot
c) 8,6957 dekagrammot
2. Ha egy megvásárolt termék fél év használat után, de még a garanciális időszakon belül
elromlik, akkor az eladó köteles
a) a terméket garanciálisan megjavíttatni, vagy ha az nem lehetséges, akkor kicserélni.
b) a terméket kicserélni, ha a vevő ezt kéri.
c) a terméket visszavenni, és az árát visszaadni, ha a vevő ezt kéri.
3. Mi célt szolgál az üzletekben a vásárlók könyve?
a) Az üzlet ebben vezeti a statisztikát, hogy hány vásárlójuk volt.
b) A vásárlók ide jegyezhetik be a bolttal kapcsolatos észrevételeiket.
c) A vevők itt üzenhetik meg a boltvezetőnek, hogy mivel bővítse az árukészletet.
4. Mit jelent az EBKM rövidítés?
d) egységes betéti kamatláb mutató
e) egységes banki kamatláb mutató
f) egyesült bankok kamatláb mutatója
5. Az Európai Unió költségvetése
a) hat évre szól,
b) hét évre szól,
c) nyolc évre szól.
6. Melyik uniós tagállam fővárosa Nicosia

a) Ciprus
b) Málta
c) Szlovénia
7. Az alábbi állítások közül válaszd ki az igazakat!
a) A tőzsdén gabonával is lehet kereskedni.
b) A mezőgazdaság részaránya a magyar GDP-ben folyamatosan növekszik.
c) Magyarországon a magánszemélyek internetes vásárlása (például eBay-en) az
Egyesült Államokból 1 000 euróig vámmentes.
d) Ha egy üzletben tévedésből két különböző árat tüntettek fel egy terméknél, akkor az
alacsonyabb áron kell azt a vevőnek eladni.
e) Ha a banki kamatok növekednek, a háztartások és a vállalatok valószínűleg kevesebb
hitelt fognak felvenni.
f) A családi pótlék nagysága a szülők jövedelmi helyzetétől függ.

III.

Logikai feladatok

1. 2030-ban elindult az első űrhajó a Marsra, ahonnan szerencsésen vissza is tért.
Embereket is vitt magával, de nem hozott vissza minden embert a földre,
néhányan a Marson maradtak. Viszont visszafelé is ugyanannyi utas volt az
űrhajón, mert a marslakók közül néhányan a Földre látogattak.
Az űrhajó visszatérése után hol vannak többen a másik bolygó lakóiból, a
Földön vagy a Marson?
a)
b)
c)
d)
e)

A Földön több a Marslakó, mint a Marson a földlakó.
A Marson több a földlakó, mint a Földön a marslakó.
A Marson több a marslakó, mint a Földön a földlakó.
A Marson annyi a földlakó, mint a Földön a marslakó.
A megadott adatokból ez nem állapítható meg.

2. Tortaszeleteket láttam egy asztalon. Az asztalról nem vettem el tortaszeleteket,
de nem is hagytam az asztalon tortaszeleteket.
Hány tortaszelet volt az asztalon?
………………… (2)

3. A gombászásból hazatért férjtől a felesége megkérdezte, hogy hány kiló
gombát szedett. Ő erre így válaszolt: Abban reménykedtem, hogy 11 kiló
gombát fogok szedni. De ha háromszor annyi gombát szedtem volna, mint
amennyit tényleg szedtem, akkor még egy kilóval többet is szedtem volna,
mint amennyiben reménykedtem.
Hány kiló gombát szedett? ……… (4 kilót)

