
  
  

Modyul 9 – Ang Matalinong Mamimili       ACTIVITY SHEET    Maikling Pagsusulit para sa Mamimili 

. Anong uri ka na mamimili? Bilugan ang inyong sagot. 

1. Bago bumuli ng isang mahalagang bilihin, nagsasaliksik ako tungkol sa produkto, ang kumpanyang 
gumawa nito at tinitignan ko ang mga sinabi ng mag taong nakabili nito. 

 A) Madalas  B) Paminsan-minsan   k) Di kailan man 

2. Nagdadala ako ng listahan kapag nagpupunta ako sa groseriya upang hindi ako matuksong 
bumili ng mga bagay na di ko kailangan. 
  A) Madalas B) Paminsan-minsan  k) Di kailan man 

3. Tinitignan ko ang tuntunin ng tindahan ukol sa pagsasa-uli o 
pagbabalik ng bayad  bago ako bumili. 

A) Madalas B) Paminsan-minsan k) Di Kailan man 

4. Gumagamit ako ng kupon o kaya ng bargain bago ako 
mamili. 

A) Madalas B) Paminsan-minsan  k) Di kailan man  

5. Nagtatago ako ng mga bagay na kailangan ko kung may bargain 
o bumubili ako sa tindahan ng maramihan.  

A) Madalas B) Paminsan-minsan    k) Di kailan man 

6. Kung hindi ako nasiyahan sa bagay na nabili ko. Isinasauli ko ito para mapalitan o maibalik 
ang aking ibinayad. 

A) Madalas B) Paminsan-minsan    k) Di kailan man 

7. Kung ako ay mamimili ng pagkain, inihahambing ko ang dami sa presyo( presyo ng isa) upang makasiguro na 
nakakuha ako ng pinakamahusay na deal. 

A) Madalas B) Paminsan-minsan    k) Di kailan man 

 8. Sinisikap kong di bumili dahil natukso ako, o bumili ng bagay dahil sa emosyonal na 
kadahilanan, karapat-dapat ito sa akin. 
 

9. Inihahambing ko ang mga produkto upang malaman 
ko ang pinakamahusay na presyo. 
 

10.Kung mayroon akong katanungan tungkol sa produkto, nagtatanong ako sa tinder tungkol dito 
hanggang sa ito ay masagot.  
 

11. Itinatago ko ang mga resibo para masubaybayan ko ang mga bagay na nabili ko, upang 
maisauli ko ito kung kinakailangan.  
 

12.Ang may pangalang itiketa ay hindi nakakaapekto ng sa aking pagpili ng aking pamimili. Bumibili 
ako kung ano ang pinakamahusay na kalidad. 

A) Madalas B) Paminsan-minsan    k) Di kailan man 

A) Madalas B) Paminsan-minsan   k) Di kailan man 

A) Madalas B) Paminsan-minsan   k) Di kailan man 

A) Madalas B) Paminsan-minsan k) Di kailan man 

A) Madalas  B) Paminsan-minsan  k) di kailan man 
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Modyul 9 – Ang atalinong mamimiliACTIVITY SHEET 9-1, karugtong 

Bilangin ang bilang ng A, B at K na iyong 

binilugan. Kung ang sinagot mo ay halos A:  
Isa kang matalinong mamimili.  Iniisip mo muna ang iyong mga bibilhin at pinag-aaralan mo muna bago ka 

mamili. Hindi ka bumibili dahil sa gusto mo lang gumastos. Sinusulit  mo nang husto ang iyong pera. Alam mo 

ang iyong mga karapatan bilang isang mamimili at tinitiyak mong hindi ka madadaya. Kahit na marami ka nang 

alam sa kung ano ang nilalaman ng workshop na ito, lagi nang may pagkakataon na matuto ka pa ng marami.  

   Kung ang sinagot mo ay halos B: 

 Marunong ka . Subalit kung bibigyan mo pa ng konting pansin kung paano mo gastusin ang pera mo ay lalo 

kang higit na makapag-iimpok. Maaring naisin mo pang higit na mapag-aralan ang iyong mga karapatan bilang 

isang mamimili. Marahil dapat na madalas mo pang subaybayan ang iyong paggastos.  Ang workshop na ito ay 

magbibigay pa sa iyo ng konting mga ideya tungkol sa kung saan ka pa mas gagaling pagdating sa iyong mga 

gawi bilang mamimili. 

  

Kung ang sinagot mo ay halos K:  

Napakagaling ng workshop na ito para sa iyo!  Maari mo pang naising muling pag-isipan ang ilan sa iyong mga 

gawi sa paggastos at pamimili.  At maari mo pa ring naisin na pag-aralan pa nang higit ang tungkol sa iyong mga 

karapatan bilang mamimili para masiguro na hindi ka madadaya.  Ang workshop na ito ay may mga tips na 

makakatulong sa iyo na lalo pang gumaling sa lahat ng mga bagay na ito.  
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