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5 ч. Технологии  и 
предприемачество 

                              
                                 Банката                
                                       

Учебник  по  Технологии  
и предприемачество 
Стр. 40, 41, Урок 28 

Указания: 
Банката   е мястото,  откъдето  може  да се получат  пари като заем.Той  се дава след  получаване   и 
сключване на  договор. Срещу  дадените  пари  банката  лихва-  пари  за  това,  че  клиентът  
използва  дадените  от  нея  средства. Заради   плащането  на лихва,  парите  които  трябва  да  бъдат  
върнати  на  банката,са    повече  от  тези,   които  тя  е дала  на  банката,   но  банката е и  място,   
където  могат  да се  съхраняват  сигурни   пари  в  сметка. Срещу  внесените  пари  банката   дава 
допълнителни  средства  под  формата  на  лихва,затова   ,че   тя  може  да  ги ползва  за  определен  
период  от  време. Срещу  внесените  пари   банката   издава и  карти,   с  които  може  да се  лесно  
да се плаща в  магазини,  заведения  за  хранене и други   търговски  обекти. Картите  имат  номер и 
код. Използват се чрез   специални  устройства-ПОС  терминал и банкомати. 
Вашата  задача   е  да проучите и да разкажете,писмено,   как се  използват  банкоматните   карти. 
С  помощта  на   Приложение  37  към  вашия  учебник  по  Технологии и предприемачество   
направете  списък  на  продуктите,  които  купувате  от  магазина   с  техните  цени . Пресметнете,  с  
колко    лева  разполагате за 1 ден,колко сте  похарчили при  закупуването   на  продукти  от  
магазина,колко  лева   са ви  останали  в  края на деня  и  колко  лева сте  спестили  за  изминалия      
ден. 
С  помощта  на  Приложение 38  от  Помагалото   изработете портмоне  за  банкоматни карти  и 
банкноти. Необходими са  ви: макетен   нож, ножица и лепило. Изрежете по очертанията  
портмонето  от  Приложение 38, може  да използвате и   макетен нож.Прегънете  на  обозначените 
места  залепете с  лепило. За да бъде  по-здраво  портмонето  може   за го зашиете  с  игла  и  конец. 
Залепете  копчетата   за закопчаване  с  лепило.В  готовото  изделие  поставете  банкнотите и 
бакоматните  карти. 
Приятна  работа! 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


