A valós szükségleteknek megfelelő fogyasztói magatartás
fejlesztése
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D1 Magyar pénzek
Ki vagy mi látható az egyes magyar pénzérméken, bankjegyeken? Írd a pontozott
részre a megfelelő betűjelet!
1. 1 Ft-os
2. 2 Ft-os
3. 5 Ft-os
4. 10 Ft-os
5. 20 Ft-os
6. 50 Ft-os
7. 100 Ft-os
8. 200 Ft-os
9. 500 Ft-os
10. 1000 Ft-os
11. 2000 Ft-os
12. 5000 Ft-os
13. 10 000 Ft-os
14. 20 000 Ft-os

…………..……
…………..……
…………..……
…………..……
…………..……
…………..……
…………..……
…………..……
…………..……
…………..……
…………..……
…………..……
…………..……
…………..……

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)

magyar címer
Bethlen Gábor
kerecsensólyom
Deák Ferenc
Gróf Széchenyi István
Mátyás király
nagykócsag
magyar kikerics
magyar nőszirom
Károly Róbert
II. Rákóczi Ferenc
Szent István király
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D2 Külföldi pénzek
Az Európai Unió megalakulása után egyes tagországok 2001. január 1-jén bevezették az
Unió közös pénznemét, az eurót. Rejtvényekben, olvasmányaid során gyakran találkozhatsz a felsorolt európai országok régebben használt vagy még ma is használatos pénznemével. Írd a táblázatba az adott ország pénznemét, ha tudod, a váltópénzét is! (A váltópénz kitöltése nem kötelező) Az utolsó oszlopban tegyél x-et annak az országnak a neve
után, amely nem tagja az uniónak!

Ország
Magyarország
Ausztria
Németország
Románia
Olaszország
Lengyelország
Görögország
Franciaország
Spanyolország
Hollandia
Nagy-Britannia

Pénznem

Váltópénz

EU tag-e?
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D3 Mennyibe kerül?
Becsüld meg, mi mennyibe kerülhet!

a) kisebb teljesítményű porszívó

………….. Ft

b) kerékpár

………….. Ft

c) fogkefe

………….. Ft

d) 1 kg banán

………….. Ft

e) mosógép

………….. Ft

f) 1 l benzin

………….. Ft

g) elemes játékautó

………….. Ft

D4 Melyik gazdaságosabb (olcsóbb)?
1.) 5 db füzet egy csomagban 375 Ft-ért, vagy 6 db füzet két csomagban 468 Ft-ért?
2.) Fél liter rostos lé 150 Ft-ért, vagy a másfél literes 350 Ft-ért?
3.) 25 dkg-os csoki 430 Ft-ért, vagy a 100g-os 180 Ft-ért?

D5 Családi nyaralás
Egy olasz város kastélyában 21 euróba kerül a szállás 1 főnek éjszakánként. Hány forintba kerül a szállása annak a négytagú családnak, amely hétfőtől péntekig marad a kastélyban? (Az euró árfolyama változó. Ha a tanulók nem tudják biztosan, kérjék a tanár
segítségét!)
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D6 Kiadások a családban
Az A) csoport feladatához használandó táblázat:
A csoport tagjai először saját adataik átlagát számítják ki a 3 hónapból, majd az egyéni átlagokból
a csoport átlagát.
Házi feladat csak a három hónap adatainak kitöltése, az utolsó két oszlop adatai a tanórán számítandók. A tanulók az utolsó oszlop adatainak felhasználásával készítik a diagramot.

Hónap neve
Kiadás

A három hónap átlaga
egyénen.....................
ként
.............

A csoport
átlaga

.......................
...........

.....................
.............
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Telefon
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A B) csoport feladatához használandó táblázat:
A csoport tagjai a táblázat felső részét házi feladatként töltik ki, az alsó részbe a csoport tagjainak
adatai alapján számított átlag kerül a kiadásoknak megfelelően.
A grafikonok összehasonlítása miatt fontos a tételek sorrendje.
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A csoport átlaga
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Az oszlopdiagram készítéséhez javaslom a milliméterpapíron az alábbi elrendezést:

Kiadás (Ft)

Áram

Fűtés

Víz

Telefon

Kiadásnem
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D7 Zsebpénzteszt
Karikázd be a rád leginkább jellemző válasz betűjelét!
a) Honnan származik a zsebpénzed?
(a) nyári munkával szerzed
(b) otthoni segítésért kapod
(c) jó jegyekért kapod
(d) nagyszülőktől kapod ajándékba
(e) a szülők adják havi rendszerességgel
(f) eladod használaton kívüli tárgyaidat
(g) bármikor kapsz szüleidtől, ha kérsz
(h) egyéb: …………………………….
		
…………………………….
		
…………………………….

b) Mire költöd a zsebpénzedet?
(a) könyvekre, újságokra
(b) CD-re, videóra
(c) édességre
(d) utazásra
(e) kerékpárra
(f) ajándékokra
(g) szórakozásra
(h) ruhára
(i) hobbira
(j) takarékoskodsz
(k) egyéb: …………………………….
		
…………………………….
		
…………………………….
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D8 Vásárlói teszt
Te milyen vásárló vagy? Tegyél x-et a megfelelő oszlopba!

megállapítás
Ha van pénzed, azonnal bármire elköltöd.
Fontossági sorrendet állítasz fel.
Figyelsz a termék csomagolására.
Csak szükséges dolgokat veszel.
Többnyire magyar terméket vásárolsz.
Csak „menő” dolgokra költesz.
Meghallgatod mások véleményét is.
Döntésedet alaposan megfontolod.
Próbálsz jól és takarékosan vásárolni.
Zsebpénzedet csak édességre, lényegtelen
dolgokra költöd, hiszen mindent, amit szeretnél, megkapsz a szüleidtől.

igen

nem
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