
Mam dla Ciebie kolejną propozycję pracy. Nie musisz jej wykonać od razu. 
Proponuję, żebyś podzielił sobie tę pracę na kilka etapów i wykonywał kolejne 
polecenia. 

Przeczytaj informacje i odpowiedz na pytania. Obliczenia wykonaj w zeszycie:

1. ZAPROSZENIE do AQUAPARKU

Ceny biletów: bilet normalny: 13 zł

bilet ulgowy: 6 zł

Opcjonalnie:

wypożyczenie ręcznika: 12 zł

czepek: 5 zł

koło do pływania: 8 zł

Ile biletów normalnych a ile ulgowych potrzebują rodzice z czwórką dzieci?

Ile zapłacą za bilety? Jeśli dokupią 1 koło do pływania i 2 czepki, to ile będą musieli 

dodatkowo zapłacić?

2. ZAPROSZENIE na rejs statkiem „Guliwer”.

Rejsy odbywają się w godzinach: 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 18.10, 19.30

bilet normalny: 11 zł

bilet ulgowy: 5 zł

Jeśli będziemy na przystani o godzinie 11.45, to na który rejs zdążymy?

Jeśli rejs trwa godzinę, to o której godzinie się skończy?

3. ZAPROSZENIE do kina na wybrany film, np.     film przygodowy „W 80 dni dookoła 

świata”, film animowany „Zaczarowany elf”, film familijny „Mój przyjaciel pies”.

Seanse odbywają się w godzinach: 13.00, 16.20, 19.00.

bilet normalny: 10 zł

bilet ulgowy: 6 zł

popcorn: 3 zł

Jeśli będziemy w kinie o godzinie 12.30, to na który seans zdążymy?

Jeśli film trwa 2 godziny, to o której godzinie się skończy?

4. ZAPROSZENIE do pizzerii PEPERONE

duża pizza (dla 2 osób): 20 zł

mała pizza (dla 1 osoby): 10 zł

woda: 2 zł



sok: 3 zł

sos do pizzy: 2 zł

Jeśli rodzina liczy 5 osób, to jakie pizze i za jaką cenę można dla nich zamówić?

Jeśli każda osoba będzie chciała sok lub wodę, to o jaką kwotę zwiększy się ich rachunek?

5. ZAPROSZENIE na wystawę motyli egzotycznych

bilet normalny: 7 zł

bilet ulgowy: 4 zł

Ile zapłaci rodzina 3 osobowa (z 1 dzieckiem), a ile 4 osobowa (z 2 dzieci) za bilety?

Ile biletów ulgowych, a ile normalnych potrzebują?

 


