
Második forduló (7-12. leckék alapján) 

I. Tankönyvi témához kapcsolódó feladatok 

1. Mi történik akkor, amikor valakinek megterhelik a bankszámláját? 

a) Pénz kerül a bankszámlára, amitől az „nehéz” lesz, vagyis megterhelik. 

b) Pénz kerül le a bankszámláról. 

c) Jóváírnak a számlán egy bizonyos összeget. 

2. Az alábbi állítások közül válaszd ki az igazakat! 

a) A bankkártya a bank tulajdonát képezi. 

b) A bankbetét nem vész el, ha a bank fizetésképtelenné válik, mert a Betétbiztosítási 

Alap 100 000 euróig kártalanítja a bank ügyfeleit. 

c) A számlatulajdonos által használt bankkártya az ő kizárólagos tulajdonát képezi. 

d) A teljes hiteldíj mutató egyik fontos funkciója, hogy összehasonlíthatóvá teszi a 

hitelajánlatokat. 

e) 12 évnél fiatalabb gyermekeknek nem lehet bankkártyájuk. 

f) Hitelkártyát 16 éves kortól igényelhet az a tanuló, aki egy diákszövetkezet tagjaként 

munkát vállal a tanulás mellett. 

3. Egy bankszámla május havi nyitóegyenlege 8 000 forint. A hónap során a 

bankszámlán 190 000 forint jóváírás és 192 000 forint terhelés történt. 

Mennyi lesz a bankszámla záró egyenlege május végén? 

a) -2 000 forint 

b) 2 000 forint 

c) 6 000 forint 

d) 10 000 forint 

4. A kötvény és a részvény között az az egyik különbség, hogy 

a) A kötvény futamideje mindig rövidebb, mint a részvény futamideje. 

b) A kötvény futamideje mindig hosszabb, mint a részvény futamideje. 

c) A kötvénynek van, a részvénynek viszont nincs futamideje. 

d) A részvénynek van, a kötvénynek viszont nincs futamideje. 

5. Frédi és Béni 18 000 őskődollárt helyezett el a Kőbankba, és két évre le is 

kötötték a pénzt. Az első év után a kamatot hozzáadták a 18 000 őskődollárhoz, 

és így már a megnövekedett pénz kamatozott a második évben. A második év 

végén 19 845 őskődollárt vehettek fel. Kamatadó akkor még nem volt, és a 

kamatláb mindkét évben ugyanakkora volt. 

Hány százalék volt a Kőbankban az éves kamatláb? 

A Kőbankban az éves kamatláb mértéke ……….. százalék volt. (5 százalék) 

  



6. Mézga Géza pénzzavarba került, és arra kényszerült, hogy 200 000 forint 

folyószámlahitelt vegyen igénybe. A folyószámlahitel éves kamata 24 százalék 

volt. Egy hónap múlva Mézga Géza pénzhez jutott, és ekkor a bank leemelte a 

számlájáról a hitel összegét a kamattal együtt. 

Válasszátok ki a három lehetőség közül, hogy mennyi pénzt vehetett le a bank 

Mézga Géza számlájáról! 

a) 200 000 forintot 

b) 204 000 forintot 

c) 248 000 forintot 

7. Melyik értékpapírhoz kapcsolódik az osztalék (a nyereségből való részesedés) 

fogalma? 

a) A részvényhez, 

b) a kötvényhez, 

c) mindkettőhöz. 

  



II. Általános gazdasági kérdések 

1. Ha azt halljátok, hogy az infláció 1%, akkor 

a) az élelmiszerek és más fontos termékek ára 1%-kal nőtt, 

b) az árszínvonal 1%-kal nőtt, 

c) a pénz értéke 1%-kal nőtt. 

2. A felsorolt városok közül az egyik nem Európai Uniós tagország fővárosa. Melyik? 

a) Vilnius 

b) Minszk 

c) Tallin 

3. Ha a pénzetek 4 000 forintot kamatozott a bankban, és 15% a kamatadó, akkor hány 

forintot fogtok a kamatból megkapni? 

a) 3 400 forintot 

b) 600 forintot 

c) 4 600 forintot 

4. Mi a bitcoin? 

a) Számítógépes program a tőzsdézőknek. 

b) A bitumengyártás mellékterméke, az aszfaltot teszi tartóssá. 

c) Egy virtuális pénz, egy kriptovaluta. 

5. A járművek meghajtását szolgáló, a benzinnél és gázolajnál kevésbé szennyező 

biodízel alapanyagát a mezőgazdaság termeli meg, gyakran az élelmiszerektől elvéve a 

termőterületet. A felsorolt növények közül melyik alkalmas bio-üzemanyag 

előállítására? 

a) A földimogyoró. 

b) A zöldbab. 

c) A zeller. 

6. A felsorolt megyeszékhelyek közül az egyikbe nem lehet autópályán eljutni. 

Melyikbe? 

a) Győrbe. 

b) Kaposvárra. 

c) Miskolcra. 

7. Az alábbi állítások közül válasszátok ki az igazakat! 

a) Télen az alma olcsóbb, mert már nem friss. 

b) Ha a vaj ára emelkedik, akkor többet fognak belőle vásárolni. 

c) Magyarországon a minimálbér nem éri el a 140 000 forintot. 

d) Aki elmúlt 16 éves, már szerencsét próbálhat egy játékkaszinóban. 

e) Ha munkaerőhiány van, és a vállalatok nem tudnak felvenni elegendő 

dolgozót, akkor kénytelenek csökkenteni a béreket. 



f) Az általános forgalmi adó Magyarországon jellemzően 27 százalék, néhány 

termék és szolgáltatás esetében kevesebb. 

g) Ha a kamatok emelkednek, akkor az emberek várhatóan kevesebb hitelt 

fognak felvenni. 

  



III. Logikai feladatok 

1. Gombász Géza gombászni volt. Megkérdezték tőle, hány kiló gombát szedett a 

zsákjába. Ő így válaszolt: 

20 kiló gombát szerettem volna szedni, de ha kétszer annyi gombát szedtem 

volna, mint amennyit szedtem, akkor is a zsákomban lévő gomba felével 

kevesebb lenne annál, mint amennyit szedni szerettem volna. 

Hány kiló gombát szedett Géza? 

Géza ………………… kiló gombát szedett. (8 kiló gombát szedett) 

2. Robi most kétszer annyi idős, mint a vizslája volt akkor, amikor Robi volt 

annyi idős, mint most a vizslája. Robi és a vizslája most együtt 35 éves. 

Hány éves most Robi? 

Robi most ………………… éves. (20 éves) 

3. A királyfi éhesen bolyongott az erdőben, amikor találkozott Jancsival és 

Juliskával. Náluk szerencsére volt ennivaló, Jancsinál 6, Juliskánál pedig 4 

darab cipó. A cipókat egyenlően elosztották. A királyfi 10 aranyat adott 

Jancsinak és Juliskának.  

A 10 aranyból mennyi járt Jancsinak? 

Jancsinak ………………… arany járt. (8 arany) 


