
Wycieczka klasy 6a 

• Klasa 6a chce wybrać się na
wycieczkę do Zakopanego .

• Musimy pomóc klasie 6a 
zorganizować wycieczkę .



Zbiórka 
pieniężna na 
wycieczkę

Zapłata od osoby za bagaże 
20zł

W klasie jest 20 osób wraz 
z nauczycielką

Więc w sumie trzeba 
będzie uzbierać 20x20=400



Zbiórka na 

przewóz 

autobusem

• Poznań • Szczecin • Warszawa • Zakopany • Gdańsk • Kraków

• Poznań • - • 270 km • 310 km • 558 km • 333 km • 458 km

• Szczecin • 270 km • - • 523 km • 760 km • 359 km • 652 km

• Warszawa • 310 km • 523 km • - • 407 km • 340 km • 294 km

• Zakopane • 558 km • 760 km • 407 km • - • 701 km • 111 km

• Gdańsk • 333 km • 359 km • 340 km • 701 km • - • 581 km

• Kraków • 458 km • 652 km • 294 km • 111 km • 581 km • -

Odległości między 
miejscowościami

0,1 km-50 km=6,99zł
51 km-100 km=10,35zł
101km-150km=12zł
151km-250km=16.87zł
251km-350km=22.50zł
351km-456km=26zł
457km-559km=33.54zł
560km-670km=50.99zł
671km-780km=70.65zł

Cennik:



Uczniowie klasy 6a mieszkają w 
Krakowie . Chcą wybrać się do 
Zakopanego, a od Krakowa do 
Zakopanego jest 111 km, dlatego też
trzeba doliczyć dodatkowe koszty
związane z przewozem
autobusem .Za 111 km trzeba
zapłacić 12zł

Więc 12x20= 240 zł w 
jedną stronę



Miejsce które klasa 
miała odwiedzić 
jako pierwsze była 
to Papugarnia. 
Dzieci były 
przygotowane aby 
wziąć ze sobą aparat 
i podziwiać piękne 
stworzenia ale w 
Papugarni wcale nie 
było tak tanio bilet 
ulgowy kosztował 
15zł lecz normalny 
18zł więc 
15x19=285
285+18=303



Jako atrakcje cała
klasa postanowiła
wybrać się na
skocznie narciarską

Opłata za oglądanie 
skoków narciarskich za 
jedną osobę wynosi 15 zł 
dla dziecka a dla opiekuna 
grupy 4zł

Więc 14x19=266

266+4=270



Kolejną atrakcją jest odwiedzenie

Tatrzańskiego Parku Narodowego . 
Bilet ulgowy (dla dzieci) do Parku

kosztuje 3zł a normalny (dla
nauczyciela) 6zł.

Więc 3x19=57zł

57+6=63zł



Teraz uczniowie szukają noclegu .Wybór padł na ,,Nocleg pod górami"
Cena noclegu wynosi 22zł za dobę(24h) za jedną osobę

(22x20=440) ale uczniowie chcą wybrać się na wycieczkę 3 dniową (440x3=1320zł)



Nie można zapomnieć
rówież o drodze powrotnej

więc (240x2=480zł)



Podsumując:400+303+270+63+
1320+480=2836
tyle wyjdzie w sumie ale jeżeli

policzyć by ile wyjdzie na jedną
osobe bedzie to 2836/20=141,8zł


