ISKOLA NEVE:…………………………………………….
CSAPAT NEVE:……………………………………………
TELEPÜLÉS:……………………………………………….

2018-2019-es tanév
7-8. osztályos kategória
1. forduló
1. feladat – kvíz
Ha megnéztétek a vigyázz#KáPé vlog részeit, akkor könnyedén válaszolni tudtok az alábbi
kvízsorra. Jelöljétek a helyes válaszokat!
Minden kérdésre 1 helyes válasz van, minden helyes válasz 1 pontot ér!
1. Az Európai Unióban mi a neve annak a banknak, amely a legfontosabb minden bank
közül?
a, Európai Központi Bank
b, Európai Unió Bankja
c, Nemzetközi Európai Egyesült Bankrendszer
2. Az a kamat, amellyel a központi bank kölcsönt nyújt a többi banknak.
a, nominális kamat
b, reálkamat
c, jegybanki alapkamat
3. Online vásárlásnál általában milyen fizetési lehetőségek vannak?
a, utánvétes, azaz a kiszállítás után készpénzben lehet fizetni
b, bankkártyás fizetés, vagy e-banki átutalás
c, a fentebbiek közül mind bevett fizetési mód
4. Milyen biztosítást érdemes kötni, ha síelni mész?
a, gépjármű felelősségbiztosítás
b, életbiztosítás
c, baleset vagy utasbiztosítás
5. Mit jelent a THM rövidítés?
a, Teljes Havi Mérték
b, Teljes Hiteldíj Mutató
c, Táblázat a Hitel Maximumáról
6. A vételi és eladási árfolyam közötti különbség.
a, valutaszakadék
b, árfolyamrés
c, konvertibilitási ráta
7. Olyan fizetési mód, amikor a bank a megbízója nevében, engedélyével egy
bankszámláról leemel egy összeget és a megbízó számláján jóváírja.
a, adósságkezelés
b, átütemezés
c, beszedési megbízás
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8. A részesedési jogot megtestesítő értékpapír, amivel a tőzsdén kereskednek.
a, alapító okirat
b, tulajdoni lap
c, részvény
9. Online vásárlás esetén a vásárlástól elállni
a, nem lehetséges.
b, indokolt esetben 14 napig lehet.
c, 14 napig lehet, az elállást nem kell indokolni.
10. Lehet elektronikus vagy papír alapú, a bankszámlán történt pénzmozgásokat foglalja
össze, hogy követni tudjuk a bevételeinket és kiadásainkat.
a, bankszámlakivonat
b, részvénykimutatás
c, pénztárbizonylat
összesen: 10 pont /

2. feladat – a 21. század bankja
Magyarországon az 1990-es évek elején még a bankkártya használat sem volt elterjedt, ehhez képest
most, 28 év elteltével minden évben jelennek meg újabb és újabb digitális megoldások, amelyek
pénzügyeink intézését hivatottak megkönnyíteni és felgyorsítani, és a használatuk gyorsan el is terjed
az erre fogékony ügyfelek körében. MI most arra vagyunk kíváncsiak, hogy Ti mennyire ismeritek
ezeket a megoldásokat.
Soroljatok fel 5 olyan digitalizációs újítást, amely megkönnyíti mindennapjaink pénzügyeit!
Írjátok le pár mondatban, hogy milyen előnyünk származik ezekből! (12 pont)
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Mire kell ügyelnie annak, aki online intézi a pénzügyeket? (2 pont)

Milyen óvintézkedéseket kell tenni, hogy az online bankolás biztonságos legyen? (4 pont)

Mit jelent a kétlépcsős azonosítás, és miért fontos? (2 pont)

összesen: 20 pont /

3. feladat – fektessük be a pénzünket!
Dini családjának összegyűlt egy nagyobb összegű megtakarítása a bankszámlájukon, egész
pontosan 1.000.000 Ft. Erre az összegre jelenleg nincs szükségük, ezért arra gondoltak befektetik.
Na de mibe érdemes befektetni, hiszen annyi lehetőség van.
Nézzetek utána az alábbi lehetőségeknek és jelöljétek x-szel, amelyik befektetési megoldásra
igaz az első oszlopban tett állítás!
Minden helyesen jelölt állítás 1 pontot ér.
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megtakarítási
államkötvény
számla

tőzsdei
részvény

befektetési
arany

el kell adnom ahhoz, hogy
hozzájussak a pénzemhez
bármikor hozzáférhetek a
pénzemhez
a pénzemhez bizonyos ideig nem
nyúlhatok hozzá, különben nem
kapom meg az ígért hozamhoz
magas kockázattal járó befektetési
forma
alacsony kockázattal járó
befektetési forma
kiemelkedően magas hozamot is
hozhat
előnye, hogy a pénz értékének
romlása mellett is értéktartó
Mi az EBKM és mit mutat meg? (2 pont)

Amennyiben Dini családja hajlandó magas kockázatot vállalni a magas hozam reményében,
akkor melyik befektetési formát javasoljátok nekik? (1 pont)

Ebben a befektetési formában mi rejti a nagy kockázatot? (2 pont)

összesen: 15 pont /
FELADATSOR ÖSSZESEN: 45 PONT /
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