
3. Feladatsor 

 

1. Hogyan fejeznéd be a mondatot, hogy igaz legyen az állítás? (Több helyes válasz esetén jelöld 

be mindet!) Tudatos fogyasztóként… 

a) mindig a legolcsóbb terméket vásárolom meg. 

b) figyelek a termék árára és minőségére. 

c) odafigyelek a környezetemre és saját egészségemre is. 

 

2. Egy barátod takarékoskodni szeretne, mert új telefont akar venni. Az alábbiak közül mit 

javasolnál neki tudatos fogyasztóként? (Több helyes válasz esetén jelöld be mindet!) 

a) Vásárlás során ügyeljen arra, hogy csak azt vegye meg, amire valóban szüksége van.  

b) Készítsen költségvetést, hogy bevételeit és kiadásait nyomon tudja követni. 

c) Kérjen kölcsön valakitől. 

 

3. Egy barátod elújságolja neked, hogy talált a piacon egy nagyon olcsó „márkás” cipőt. Mit 

teszel tudatos fogyasztóként? 

a) Elmegyek a piacra és veszek egyet én is. 

b) Javaslom, hogy vizsgálja meg a terméket mielőtt megvenné, hogy elkerülje hamis termék 

vásárlását. 

c) Javaslom, hogy vegye meg a cipőt, mivel tudatos fogyasztóként mindig a legolcsóbb terméket 

érdemes megvásárolni. 

 

4. Jelöld az igaz állításokat! 

a) Tudatos fogyasztói döntéseiddel csökkentheted a termékek árait.  

b) Tudatos fogyasztói döntéseiddel hozzájárulhatsz egészséged megőrzéséhez. 

c) Tudatos fogyasztói döntéseiddel óvhatod a környezetet. 

 

5. Az alábbiak közül melyik állítás hamis? 

a) A vásárlók számára nem fontos, hogy a vállalkozások mit tesznek a környezetért. 

b) Hamis termék vásárlásával akár az egészségünknek is árthatunk.   

c) A túlcsomagolt termékek elkerülése fontos a fogyasztói tudatosság szempontjából. 

 

6. Milyen veszélyekkel jár az, ha hamis terméket vásárolsz? (Több helyes válasz esetén jelöld be 

mindet!) 

a) A hamisított termékek nem veszélyesek, legfeljebb csak alacsonyabb minőségű terméket kapok. 

b) Egy élelmiszer vagy egy kozmetikum allergiás reakciót válthat ki. 

c) A hamisított gyógyszerek az egészségre veszélyesek lehetnek. 

 

7. Hogyan kerülheted el hamis termék vásárlását?  

a) Megnézem a származási helyét és a gyártó adatait, a csomagolás és a tartozékok meglétét, 

továbbá megvizsgálom a termék minőségét. 

b) Nem veszem meg, mert az alacsony ár mindig gyanús. 

c) Ilyen nem fordulhat elő, mivel a hatóságok mindig előre kiszűrik a hamis termékeket. 

 

8. Az alábbiak közül mit nem várhatsz el a terméktől? 

a) Legyen biztonságos.  

b) Legalább 5 évig ne romoljon el. 

c) Feleljen meg a reklámban, csomagolásban leírtaknak. 

 

 

 



9. Ha hamis terméket vásároltál, hová érdemes legelőször fordulnod? 

a) A bírósághoz. 

b) Az eladóhoz. 

c) A hatósághoz. 

 

10. Tudatos fogyasztóként mit tehetsz a környezet egészségéért? (Több helyes válasz esetén 

jelöld be mindet!) 

a) Kerülöm a túlfogyasztást és túlcsomagolt termékeket. 

b) Semmit, a fogyasztói döntések nincsenek hatással a környezetre. 

c) Újrahasznosított termékeket vásárolok. 


