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Pénzügyi Termékek 17 

Top 10 
KOROSZTÁLY 9-11 éves 

TANULÁSI EREDMÉNY A tanulók megértik a pénz természetét, forrásait és 
felhasználási módjait 

IDŐTARTAM  30 perc 

ESZKÖZÖK  Okostelefon vagy tablet internetkapcsolattal, feladatlap 
kinyomtatva 

KULCSFOGALMAK Pénzügyi tudatosság 

 

KULCSSZAVAK: pénz értéke, (pénzügyi )döntés, befolyások, döntéshozatal, 
tervezés, felelősség. 

PÉLDÁK:  anyagi helyzet megoldások 

 

 

ÓRAVÁZLAT 

Beszélgetés: 

Pénzügyi szolgáltató fogalmának felvezetése. Honnan kaphatunk még pénzt 

(más mint a munkahely/munka/kereset) 

Tudás előhíváshoz a következő kérdéssel kezdhetünk: Kik a legalapvetőbb 

pénzügyi termékek szolgáltatói? ( Bank, bróker cégek, pénztárak, biztosítók 

jöhetnek szóba)  

Feladatlapot kiosztjuk a tanulóknak. Megnézik a táblázatot, listát,  ezt 

átbeszéljük velük.  

A tanulók a linket követve eljutnak a pénzügyi termékek szolgáltatóiról szóló 

játékhoz. Írják be a nevüket, játsszák végig a kvízt, majd nézzék meg, 

eredményükkel bekerültek-e az eddigi tíz legmagasabb pontszámot elért 

játékos közé. https://wordwall.net/hu/resource/6185650 

 

https://wordwall.net/hu/resource/6185650
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Az Első tíz-nek lehet jutalmul nyomtatott vagy játék pénzt adni! 

Pl ilyen kártya 

 

 

 

 

 

 

 

FELADATLAP 

Versenyre hívunk benneteket! 

Használhatod a következő feladatlapot a felkészülésre! 

Egy digitális kvízjáték segítségével megmutathatod hogyan lehetsz  sikeres! 

Ha sikerül bejutnod az ELSŐ10 listára, Nyertél! 

Pénzügyi termék 
szolgáltatók 

szolgáltatásaik leírása 

BANKOK fizetések fogadása, megtakarítások elhelyezése, kölcsönök 
folyósítása, biztosításkötés, bankkártyák, hitelkártyák, mobil- 
és internet bankolás – mindez egy helyen 

LAKÁSTAKARÉK 
PÉNZTÁRAK 

a lakásvásárlás megkönnyítését célzó takarékszolgáltatások, a 
bankok által nyújtottnál kedvezőbb kamattal 

NYUGDÍJPÉNZTÁRAK megtakarítások, melyek a megfelelő időskori életszínvonal 
biztosítását szolgálják – havi juttatás formájában kerülnek 
kifizetésre, miután az illető nyugdíjba vonul  
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BIZTOSÍTÓTÁRSASÁGOK pénzügyi védettséget nyújtanak egyéneknek, családoknak és 
társaságoknak nem várt események és károk esetén 
(közlekedési és munkahelyi balesetek, tűzesetek, 
földrengések, árvizek, a berendezések meghibásodása, stb.) A 
biztosítás nem egyenlő a megtakarítással 

BEFEKTETÉSI ALAPOK a befektetőktől kapott összegeket különféle beruházásokba, 
vagyontárgyakba, ingatlanokba és nyersanyagokba fektetik 
(olaj, arany, pénz, gyárak, berendezések, stb.) A nyereség 
aránya jóval magasabb, mint a bankbetétek esetén, viszont 
komoly veszteségek, vagy akár a teljes összeg elvesztésének 
az esélye is fennáll, ha a pénzt nem jól fektették be 

NEMZETI (VAGY 
KÖZPONTI) BANK 

minden országban csak egy van belőle. Feladata a papírpénz 
és a pénzérmék kibocsátása, az ország összes bankjának 
felügyelete, az árak stabilitásának fenntartása, az állami 
kifizetések folyósítása és az állami költségvetés kezelése  

 

Az alábbi linken érhető el egy tanulóknak szóló kvíz. Amennyiben a tanár 

létrehoz egy felhasználót magának, és onnan belépve osztja meg a játék 

hivatkozását, akkor a diákok által elért rangsort is meg fogja tudni nézni. A 

diákok a játék elején saját maguk által választott névvel lépnek be és 

játszanak. 

https://wordwall.net/hu/resource/6185650 

Ha szeretnél, hozz létre egy felhasználói fiókot, majd válassz nyelvet, írd be 

saját kérdéseidet!  

 

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK 

A linket szerkeszteni lehet: 

https://wordwall.net/hu/resource/6185650 

https://wordwall.net/hu/resource/6185650
https://wordwall.net/hu/resource/6185650

