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Versenyben
az euróval
Senki többet… harmadszor?
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A KÍNAI LICIT SZABÁLYAI
39/1
A kínai licitnek az a lényege, hogy a licit kikiáltási ára magasabb, mint az áru valós
értéke, és a licitálás egy adott összeggel lefelé történik. Az nyeri el a termék vételi
jogát, aki elôször emeli fel a tárcsáját, és hangosan azt mondja: megvettem. Ha
többen szólnak egyszerre, a licitben vissza kell lépni fölfelé addig, amíg csak egy
marad (vagy egy sem), és kisebb lépésközzel indulni lefelé. A licitvezetô dönti
el, hogy ki reagált gyorsabban. Az adminisztráció eléggé egyszerû: be kell írni a
táblázatba a vevô tárcsájának a számát és a leütési árat. Ha senki nem akarja a
terméket megvenni egészen addig, amíg a kikiáltó el nem éri az alsó küszöbértéket, a licit abbamarad, és a terméket nem adják el többé (esetleg második körben).
(Lehet úgy is játszani, hogy nem vesszük ﬁgyelembe az alsó küszöböt, és addig
megyünk lefelé, míg akad egy vevô.) A licitlapon az eredmény rovatba a tényleges ár és a leütési ár különbsége kerül (a negatív eredmény a vevô veszteségét, a
pozitív a nyereségét mutatja.)
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ÚTMUTATÓ
39/2A
A KIKIÁLTÓK SZÁMÁRA
Feladatok a következô órára
Az órát megelôzôen össze kell szedni a többiektôl a licitálásra ajánlott áruk listáját, és el
kell készíteni a licitlistát (a 2/b melléklet alapján). A kapott adatokhoz tehát hozzá kell tenni az euróban kiszámított árat. Az euró értéket minden alkalommal százasra kerekítjük.
Az euróban kifejezett érték kiszámításához a napi árfolyamot kell tekintetbe venni. Ezt
megtaláljátok az interneten vagy bármelyik pénzváltó helyen. Az ajánlott áruk kiválasztásáról és a kikiáltás sorrendjérôl a kikiáltók döntenek. Az áruk valóságos árát közben nem
szabad elárulni.
A játék során végzendô tevékenység
A négy kikiáltó egymást váltogatva végzi a munkáját. Mialatt az egyik licitál, a másik három adminisztrál. Ezért minden licitálónak van egy saját licitlistája.
Licitenként kb. fél perc játékidôt számítva a rendelkezésre álló 25-30 perc alatt kb. 40-60 tétel árverését lehet lebonyolítani. Ezért legalább 40, legfeljebb 60 áru kerülhet a licitlistára.
Az induló (kikiáltási) árat magasabban kell meghatározni kb. 30-40%-kal, mint a tényleges
ár, de kicsit trükközni kell, hogy jó legyen a játék, azaz néhány árucikknél magasabbra kell
menni (60–90%-kal), néha lehet a tényleges áron is indulni. A lényeg, hogy a licitálók ne
úgy próbáljanak tájékozódni az árakról, „…hogyha már lement kb. 30%-kal az ár, akkor
megveszem”. Legyen minél becsapósabb az induló ár!
A lépésszámot úgy kell meghatározni, hogy az durván kb. 10-15%-a legyen az induló árnak. Például egy TV tényleges ára 220 EU, kikiáltási ára 290 EU, a licitlépés 30 EU.
A licitet nagyon gyorsan kell csinálni. Bemondani a kikiáltási árat, majd kb. 2-3 másodpercenként menni lefelé az adott lépésekkel. Ha elértünk a kikiáltási ár kb. feléhez, és a
terméket nem vitte el senki, legalulra rakjuk, és folytatjuk a licitet új tétellel. Ha többen
egyszerre jelentkeznek, hirtelen visszamegyünk egy lépést és kisebb lépésközökkel jövünk lefelé.
Ha vége a licitálásnak, össze kell adni a csoportok eredményeit, és az lesz a gyôztes, aki
több euró elônyt szerzett.
Példa a licitálásra: (a TV tényleges ára 290 EU, a pónilóé 450 EU)
– Eladó egy TV készülék 80 cm képátmérôjû, 100 Herz-es. Kikiáltási ára: 290 euró.
– Ki ad érte 290-at? … 260-at ? … 230-at ? … 200-at ? …170-et ? … 150-et?
– Úgy látszik nem kelt el, megyünk tovább!
– Eladó egy póniló, 4 éves tarka. Kikiáltási ára 660 euró.
– Ki ad érte 660-at? … 510-et ? … 460-at ? … 410-et?
– Ketten jelentkeztek, visszamegyek 460-ra.
– Ki ad érte 460-at? … 450-et? … 440-et?
– A 2-es csoport megvette 440-ért, beírom.
Ebben a pillanatban a következô kikiáltó átveszi a terepet, és folytatja a licitet.

Árucikk
leírása
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Ár (EU)

A licitlistákon a szorzás eredményét mindig egész euróra kerekítjük.
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A LICITÁLÓ CSOPORTOK FELADATAI
39/3A
FELADATOK A KÖVETKEZÔ ÓRÁRA
• Minden csoport választ magának egy rövid nevet.
• A következô órára a vállalkozó tanuló hurkapálcából és kartonpapírból egy tárcsát készít, amelyen messzirôl is jól olvasható betûkkel a csoport választott neve szerepel.
• Minden tanuló keres az interneten három olyan árucikket, amelynek az ára 10 ezer és
100 ezer forint között van, és az ehhez tartozó adatokat beírja az ajánlati lapra (3/b melléklet). Ezt a listát a következô órát megelôzô napon mindenki adja oda a kikiáltóknak,
hogy elô tudják készíteni a licitlistát.
A játék során végzendô tevékenység
• Minden csoport választ egy vezetôt, aki a licitáláskor felemeli a csoport tárcsáját és egy
elszámolót, aki felírja az ellenôrzô lapra, hogy mit mennyiért sikerült megvásárolni .
• A csoportok úgy helyezkedjenek el, hogy halkan tudjanak egymással beszélgetni, és
jól lássák a kikiáltókat. A licitálás a legmagasabb értékrôl indul és halad lefelé. Amikor
a csoport úgy gondolja, hogy az ár megfelelô, a csoportvezetô felemeli a tárcsát. Ha az
üzlet létrejött, az elszámoló felírja az ellenôrzô lapra.
• Minden csoportnak 600 ezer forint áll a rendelkezésére. Úgy gazdálkodjanak, hogy ezt
az összeget ne lépjék át!
• A kiscsoportban lévô tanulók felváltva licitálnak, hogy mindenkire sor kerüljön. A
licitvezetôk (kikiáltók) pörgôsen, sorban egymás után adják be a tételeket és adminisztrálnak.
• Az eredmény a tényleges ár és a leütési ár különbsége, ez akkor pozitív, ha a leütési ár
alacsonyabb, mint a tényleges (ekkor vásároltunk haszonnal).
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ÁRVERÉSRE AJÁNLOTT ÁRUCIKKEK
39/3B
Keress az interneten 10 000 és 100 00 forintértékben 3-5 árucikket, és írd fel hozzá a szükséges adatokat! Ha nincs lehetôséged az interneten keresni, szórólapokból, reklámfüzetekbôl,
hirdetésekbôl is összeszedheted a szükséges adatokat!
Példa:
Az árucikk megnevezése
virágcsokor
vasaló
hajszárító
hûtôszekrény
mosógép
mosogatógép

Tulajdonságai
7 szál rózsa

120 literes
12 személyes

Ára Ft-ban
3 200
12 000
8 000
65 000
98 000
64 000

Töltsd ki a következô táblázatot az általad összegyûjtött adatokkal!
Az árucikk megnevezése

Tulajdonságai

Ára Ft-ban
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