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1) Beszéljétek meg a pedagógustól kapott lista elemeit! Tisztázzátok 

közösen, hogy mi mit jelent! 

2) Az itt látható listán értékek szerepelnek. Ezekből fogjuk összeállítani az 

értékrendedet. A listán szereplő dolgok tehát nem tárgyak (pl. egy 

mobiltelefon-készülék), hanem értékek, olyan lényeges elemek, amiket 

fontosnak tartasz, ami nélkül nem tudod elképzelni az életedet. 

3) Jelöld be azokat az elemeket, amelyeket a legfontosabbnak tartasz az 

életedben! 

4) Máris indul a játék, csak még tisztázzuk a szabályokat! 

5)  A játék egy árverés, melyen értékeket árverezünk el. Tudjátok-e, mit 

jelent az árverés? Nézzetek utána a neten! (Ajánlott oldal a Wikipédia!) 

6) Az árverésen egy-egy tárgyat úgy adnak el, hogy a közönségnek kell 

megszabnia az árát: aki a legtöbbet ígéri érte (legmagasabbra licitál), 

azé lesz. Hogy megy ez a gyakorlatban? 

 Kikiáltó: Az első érték a „barátság”. Kikiáltási ár: 50 zseton! 

 Közönség: (Kezüket feltartják, akik 50 zsetont megadnának érte.) 

 Kikiáltó: 100… 150… 200… 

 Közönség: (Addig tartja fenn a kezét valaki, ameddig azt az árat 

még megadná az adott dologért.) 

 Végül, amikor már csak 3 ember keze van fenn: 

 Kikiáltó: Elkelt. 200 zsetonért. 

7) Az értékrendi árverésen a lapodra jegyezd fel, hogy mit és mennyiért 

vásároltál meg. Az összeget vond ki a 2000 zsetonból. Ennyit költhetsz 

ugyanis. 

 Mit, milyen sorrendben, hogyan? 
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8) Az adott érték akkor is „elkel”, ha bármennyien vannak még a 

licitálásban, de elérik az 500 zsetonos összeget. Ez a licit felső határa. 

9) Induljon a játék! 

10)  A végén állítsd sorba fontosság szerint a megvásárolt értékeket! 

11)  Három értéket, amit valamiért (elfogyott a zsetonod, eltaktikáztad 

magad) nem tudtál megvenni, még hozzáírhatsz a listáról az 

értékrendedhez! 

12)  Beszéljétek meg, kinek mi áll az értékrendje első 3–5. helyén! 
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 Feleletválasztó feladat 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

  

 
 

 

   

  A Wikipédia árverésről szóló cikke alapján keresd meg a  

  kérdésre adott helyes válaszokat! 

  Ha megvannak, tegyél melléjük egy X-et! 

Mi az árverés? Helyes 

Amikor meghatározott árú termékre adnak 

árajánlatot. 

Olyan áremelkedés, amikor közös megállapodással 

viszik fel az árakat. 

Eladási mód, melynek során a legmagasabb ajánlatot 

tevőé lesz az áru. 

Az egyik legrégebbi piaci forma. 
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Árverési lista 
Mit vettem meg? 

Mennyiért? 

Hol tartok? 

(max. 2000 
zseton) 

barátok   

mobiltelefon   

boldog családi élet   

televízió   

szép szerelem   

szórakozás   

állatok szeretete   

egészség   

hosszú élet   

szép ruhák   

anyagi jólét   

népszerűség   

jó tanulmányi eredmény   

bátorság   

gyerekek   

utazás   

zene   

önbizalom   

nyugalom   

biztonság   

 

 TIPP  

 Készítsd el a lenti listát, és töltsd ki! 


