
Harmadik forduló (13-19. leckék alapján) 

I. Tankönyvi témához kapcsolódó feladatok 

1. Varga apu lábtörése miatt nem tud dolgozni, ezért táppénzt kap. Az egy napra 

járó táppénz, a betegséget megelőző 180 nap egy napi átlagkeresetének 60%-a. 

Varga apu keresete a betegséget megelőző 180 napon 1 260 000 forint volt. 

Mennyi lesz Varga apu egy napi táppénze a betegsége alatt? 

Varga apu egy napi táppénze ……….. forint lesz a betegsége alatt. (7 000) 

Jó, ha tudjátok: Ha a baleset otthonról a munkába menet, vagy a munkából hazafelé 

menet ér valakit, akkor, bár nem a munkahelyen történt, de mégis munkahelyi 

balesetnek számít. Ebben az esetben a táppénz mértéke nem 60, hanem 90 százalék. 

2. Az alábbi felsorolásból válasszátok ki azokat, amelyek az öngondoskodás 

körébe tartoznak! 

a) A munkabérből kötelezően levont egészségbiztosítási járulék. 

b) Befizetés az önkéntes egészségpénztárba. 

c) A munkabérből kötelezően levont nyugdíjjárulék. 

d) Az önkéntes nyugdíjpénztári tagság. 

e) A vállalat által fizetett szociális hozzájárulási adó. 

f) Nyugdíj előtakarékossági számla nyitása. 

g) A lakástakarékpénztári befizetés. 

3. Hány éves kortól lehet diákmunkát vállalni? 

a) Nem az életkor számít, hanem a nyolcadik osztály elvégzése után. 

b) 15. életév betöltése után. 

c) 16. életév betöltése után. 

d) 17. életév betöltése után. 

4. A következő felsorolásból válasszátok ki a szabad javakat! 

a) napfény 

b) gyógyszer 

c) termőföld 

d) arany 

e) levegő 

f) általános iskolai oktatás 

g) közösségi közlekedés 

5. Ha egy országban a jólétet a GDP méri, akkor melyik országban élhetnek 

jobban az emberek? 

„A” országban, ahol a GDP 204 000 000 000 dollár és a lakosok száma 6 000 000, 

vagy „B” országban ahol 15 000 000 ember lakik, és a GDP 390 000 000 000 

dollár. 



a) „A” országban, mert ott kevesebben laknak. 

b) „B” országban, mert ott több a GDP. 

c) „A” országban, mert ott több az egy lakosra jutó GDP. 

6. Ki vagy mi hagyja maga után az ökológiai lábnyomot? 

a) A jeti. 

b) Az emberek életvitele. 

c) A SETI program. 

7. Valamelyik népszerű internetes adok-veszek oldalon a család eladogatja a 

kinőtt ruhákat, már nem használt játékokat. Kell-e ezután személyi 

jövedelemadót fizetni? 

a) Csak akkor, ha az ebből befolyó bevétel egy évben a 600 000 forintot meghaladja. 

b) A használt holmik és játékok eladása után nem kell személyi jövedelemadót fizetni. 

c) A gyerekholmik és gyerekjátékok után nem kell, de a felnőtt ruhák után igen. 

  



II. Általános gazdasági kérdések 

1. Ha az étolaj literje 400 forint volt, de az ára 20 százalékkal emelkedett, akkor az 

áremelkedés után 400 forintért mennyi étolajat lehetne vásárolni? 

a) 0,8 litert. 

b) 8,33 decilitert. 

c) 120 centilitert. 

2. Válasszátok ki azt a helyet, ahol fontos az árrés! 

a) A cipészműhelyben, ahol a cipész az árral készíti. 

b) A cipőboltban, ahol Al Bundy dolgozik. 

c) Az árvízvédelemben, ahol a mobilgátak elmei egymáshoz illeszkednek. 

3. Ha egy termékre a gyártó vagy az eladó két év garanciát vállal, az azt jelenti, hogy 

a) a termék két évig nem romlik el, 

b) ha a termék két éven belül meghibásodik, akkor a gyártónak vagy az eladónak kell 

bizonyítania, hogy a meghibásodás a vevő hibájából történt, 

c) a vevő a terméket két éven belül másikra cserélheti. 

4. Hogy nevezik azt a nyomtatványt, amelybe a panaszaitokat írhatjátok, ha nem vagytok 

megelégedve egy éttermi, szállodai vagy bolti szolgáltatással? 

a) Panaszkönyv 

b) Vásárlók könyve 

c) Vendégkönyv 

5. Egy üzletben egy árura tévedésből vagy figyelmetlenségből két árcédulát tettek, az 

egyiken 960 forintos, a másikon 1 000 forintos árat tüntettek fel. Szabály szerint 

mennyi pénzt kérhetne érte a bolt, ha ezt a terméket szeretnétek megvásárolni? 

a) Annyit, amennyit a pénztárnál a vonalkód-olvasó kijelez. 

b) Annyit, amennyit a boltvezető mond utasításként a pénztárosnak. 

c) 960 forintot 

d) 1 000 forintot 

6. Visszavihetitek-e a megvásárolt árut az üzletbe három napon belül, ha nincs rá 

szükségetek, és a csomagolást sem bontottátok meg? 

a) Igen, visszavihetitek, és az üzlet köteles visszavenni. 

b) Igen, visszavihetitek, de az üzlet nem köteles visszavenni, és az áru nálatok marad. 

c) Igen, visszavihetitek, és az üzlet köteles visszavenni, de csak az eredeti ár 60 

százalékát kell visszafizetnie. 

7. Egy magyarországi üzletben megvettetek egy terméket, ami 12 700 forintba került. A 

számlán a következő mondat olvasható: „A számla végösszege 21,26% általános 

forgalmi adót tartalmaz.” 

Válasszátok ki az igaz állításokat! 

a) A termék általános forgalmi adó kulcsa 21,26 százalék. 



b) A termék általános forgalmi adó nélküli (nettó) ára 10 000 forint. 

c) A termék általános forgalmi adó kulcsa 27 százalék. 

d) A termék általános forgalmi adó kulcsa 18 százalék. 

e) A termék nem gyógyszer. 

f) Az általános forgalmi adó összege 2 126 forint. 

g) Az általános forgalmi adó összege 2 700 forint. 

  



III. Logikai feladatok 

1. Kököjszinek és Bobojszának egy 3 méter hosszú, 60 cm mély és 50 cm széles 

árkot kell kiásnia 2,5 óra alatt, mert érkezik a betonkeverő autó. Kököjszi 

egyedül négy óra alatt, Bobojsza egyedül hat óra alatt végezné el a munkát. 

Ketten együtt ki tudják-e az árkot ásni 2,5 óra alatt? 

a) Igen, mert ha közösen dolgoznak, 2 órára és 24 percre van szükségük az árok 

kiásásához. 

b) Igen, mert ketten együtt pont 2,5 óra alatt végeznek a munkával. 

c) Sajnos nem, mert a lassúbb Bobojszának 3 órára van szüksége ahhoz, hogy kiássa az 

árok felét. 

2. A szobának négy sarka van. Minden sarokban ül egy macska. Minden macska 

három macskát lát. 

Hány láb van a szobában? 

A szobában ………………… láb van. (16 láb) 

3. Egy társaság hölgytagjának születésnapja van, ennek örömére mindenki 

koccintott mindenkivel. Összesen 28 koccintás volt. 

Kinek a születésnapját ünnepelték? 

a) Hamupipőke születésnapját 

b) Hófehérke születésnapját 

c) Holle anyó születésnapját 

 


