
 

 
Modyul  1 -  Pagtuklas/pagsaliksik ng ating kaugnayan sa pera                  ACTIVITY SHEET  1 – 5   

I-rate  ninyo ang inyong sarili sa antas na mula 1 (mababa) hanggang 10 (mataas). 

Itago ang maigsing pagsusulit na ito para magamit sa bandang huli ng mga sumusunod pang mga 

pagsasanay. 

Kakayahan o bahagi ng kaalaman Antas  1 - 10 

Sinusubaybayan ko ang aking kita at gastusin bawat buwan.  

Nakakagawa ako ng paraan para makapag-impok ng pera para sa mga 
bagay na gusto kong bilihin. 

 

Mayroon akong malinaw na mga layuning pangpinansiyal para sa aking 
kinabukasan. 

 

Pinag-iisipan ko muna ang aking mga pamimilihin bago ko sila bilhin.  Alam 
ko ang aking mga pinahahalagahan. 

 

Alam ko ang mga dapat kong isipin kapag pipili ng isang kwenta sa bangko.  

Nauunawaan ko ang mga detalye ng kwenta sa bangko at mga serbisyo sa 
bangko na kasalukuyan kong ginagamit. 

 

Nauunawaan ko ang ilang mga ibat-ibang mga instrumento sa pag-iimpok 
at pamumuhunan na nakahandang magamit ko. 

 

Nauunawaan ko ang konsepto ng tambalang tubo.  

Nauunawaan ko kung ano ang isang credit score.  

Alam ko kung paano pataasin ang aking credit score.  

Alam ko kung ano ang bayad sa tubo sa aking kredit card ang kung paano 
ito tantiyahin ng buwanan. 

 

Maiintindihan ko kung magkanong pera ang talagang ibabayad ko para sa 
mga bagay na binili ko sa utang, kasama na ang patubo. 

 

Alam ko ang ilang mga paraan para mabawasan ang aking utang.  

Mayroong mga bagay na ang isang kolektor o maniningil ay may maaring 
gawin at hindi maaring gawin.  Alam ko ang mga karapatan ko. 

 

Alam ko kung saan tatakbo upang humingi ng payo tungkol sa 
pangangasiwa ng pera. 

 

Alam kong kumilala ng isang iskam o pandaraya.  

Alam ko ang ilang mga tekniks na ginagamit ng mga nagpapa-anunsiyo 
para makuha ako na bilhin ang kanilang mga produkto. 

 

Nararamdaman ko na ang aking kakayahan sa matematika ay sapat na 
malakas para pangasiwaan ko ang aking pera. 

 

Nadarama kong may tiwala ako sa aking kakayahan na pangasiwaan ang 
aking pera. 
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