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Pahalagahan o i-rate  mo ang iyong karunungang pampinansiyal, ikalawang bahagi 

Palagahan  o i-rate mo ang iyong sarili sa antas na mula sa 1(mababa) hanggang 10(mataas) 

Kakayahan o bahagi ng karunungan Antas 1 - 10 

Sinusubaybayan ko ang aking kita at mga gastusin bawat buwan.  

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

 

Mayroon akong maliwanag na layuning pampinansiyal para sa aking 
kinabukasan. 

 

Pinag-iisipan ko muna ang mga bibilhin ko bago ko ito bilihin.  Alam ko ang mga 
dapat kong unahin. 

 

Alam ko kung ano ang dapat na isipin tungkol sa pagpili ng isang kwenta ng 
bangko(bank account) 

 

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

 

Nauunawaan ko ang konsepto ng tambalang tubo.  

Nauunawaan ko kung ano ang isang ulat ng pagkakautang.  

Alam ko kung paano pataasin ang aking score/puntos ng utang.  

Alam ko kung ano ang halaga ng tubo sa aking kredit kard at kung paano ito 
tinataya buwan-buwan. 

 

Naiintindihan ko kung gaano kalaking pera pa ang dapat kong ibayad para sa 
isang bagay na binili ko ng utang, kasama na rito ang tubo. 

 

May kaunti akong alam na paraan para mabawasan ang aking pagkakautang.  

Mayroong mga bagay na kayang gawin ng isang maniningil at may mga gawin na 
hindi kayang gawin.  Alam ko kung ano ang mga karapatan ko. 

 

Alam ko kung saan ako makakakuha ng payo tungkol sa paghawak ng pera.  

Maaari kong malaman kung ano ang isang pandaraya o pangloloko.  

Ako ay may konting alam na mga tekniks na ginagamit ng mga nag-aanunsyo 
para ako makuha na bilihin ang kanilang mga produkto. 

 

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

 

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