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         Podpis sprawdzaj ącego      ………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kolejność rozwiązywania zadań jest dowolna. Rozwiązanie musi być umieszczone w wyznaczonych obszarach. Należy 

przedstawić pełne rozwiązanie zadania, a nie tylko wynik. Zapisy w brudnopisie nie będą brane pod uwagę.  

        Powodzenia! 

Informacje do zada ń 1, 2, 3. 
 
CENNIK KARNETÓW CZASOWYCH 2014/2015 Stacja Narciars ka Dwie Doliny Muszyna – 
Wierchomla SEZON 2014/2015 
 

 KARNETY 
CZASOWE/ 
GODZINNE 

ILOŚĆ 
GODZ 

TOP SEZON 
FERIE 07.I - 01.III 

Poza sezonem do 
19.XII i od 02.III do 
końca sezonu 

1. Karnet 
9.00-15 

6 h normalne  ulgowe  normalne  ulgowe  
75 zł 70 zł 55 zł X 

2. 2 godzinny 
ruchomy 

2 h 35 zł X 35 zł X 

3. 4 godzinny 
ruchomy 

4 h 65 zł 60 zł 50 zł X 

4. 6 godzinny 
ruchomy 

6 h 80 zł 75zł 60 zł 50 zł 

 
CENNIK KARNETÓW WIELODNIOWYCH SEZON 2014/2015 

 
 KARNETY 

WIELODNIOWE 
TOP SEZON 
FERIE 07.I - 01.III 

Poza sezonem do 
19.XII i od 02.III do 
końca sezonu 

1. 2 dniowy  normalne  ulgowe  normalne  ulgow e 
155 zł 135 z ł 115 z ł X 

2. 3 dniowy  225 zł 195  z ł 165 z ł X 
3. 4 dniowy  295 zł 255 z ł 215 z ł X 
4. 5 dniowy  365 zł 315 z ł 265 z ł X 
5. 6 dniowy  435 zł 375 z ł 315 z ł X 
6. 7 dniowy  505 zł 435 z ł 265 z ł X 

 
• Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do 12 lat i oso bom powy żej 60 roku życia na podstawie dokumentu. 
• Dla grup powy żej 10 osób rabat  10%. Dla grup powy żej 35 osób rabat od 12% d o18%. ( oferta dotyczy 
wył ącznie karnetów godzinowych ) 
• Karnet ruchomy – aktywowany na bramce, o dowolnej  godzinie podczas pierwszego przejazdu 
• X − Brak oferty 
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       Przepisz tutaj swój kod  

 
1. Janek z dziadkiem Adamem byli w okresie od 7.01 do 14.01 2015 w Muszynie na nartach. Jeździli 
każdego dnia na stoku narciarskim Muszyna – Wierchomla Dwie Doliny po 6 godzin dziennie. Jazdy 
kończyli o godzinie piętnastej, aby zdążyć na obiad. Ile razem wydali pieniędzy na karnety (Janek 11 lat, 
dziadek 59 lat), wybierając najbardziej korzystny wariant zakupu biletów. Zapisz wszystkie obliczenia 
i odpowiedź. (3 pkt.) 
 
                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 
2. Pan Andrzej w okresie od 8.01 do 15.01.2015 był na snowboardzie w górach. Mieszkał w hotelu 
Geovita w Muszynie, a jeździł na desce na stoku Muszyna – Wierchomla Dwie Doliny. Kupił 6-dniowy 
karnet. Kwota jaką wydał na karnet stanowiła 0,625 kwoty jaką wydał za pobyt w hotelu. Do hotelu pan 
Andrzej przyjechał 8 stycznia po czternastej, a wyjechał 15 stycznia przed południem. Doba hotelowa trwa 
od godz. 14.00 do godz. 12.00 następnego dnia. Oblicz ile  pan Andrzej płacił dziennie za pobyt w hotelu 
(wynik podaj z dokładnością do jednego grosza). Zapisz wszystkie obliczenia i odpowiedź. (3 pkt.) 
 
                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 
3. Gimnazjum Sportowe w okresie od 15 XII do 19 XII 2014 r. zorganizowało w Muszynie w ośrodku Alpina 
Sport białą szkołę dla 40 uczniów klas sportowych. Koszt obozu jednego uczestnika to 800 zł (bez kwoty 
jaką należało zapłacić za karnety). 35% tej kwoty finansowała szkoła, resztę zapłacili rodzice. Uczniowie 
we wszystkie dni pobytu jeździli po cztery godziny na nartach na stoku Muszyna – Wierchomla Dwie 
Doliny. Kierownik grupy wynegocjował piętnastoprocentowy rabat od kwoty jaką codziennie uczniowie 
płacili za karnety. Gimnazjalistka Zosia uczestniczyła w tym obozie. Rodzice dali córce dodatkowo 180 zł 
kieszonkowego. Ile łącznie pieniędzy wydali rodzice za pobyt córki na obozie. Zapisz wszystkie obliczenia 
i odpowiedź. (4 pkt.) 
 
 
 
 



 

zDolny Ślązaczek 2014/2015, etap finałowy – matematyka    str. 3 
 

       Przepisz tutaj swój kod  

 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
4. Tomek z czterech deseczek o wymiarach: długość 25 cm, szerokość 3cm i grubość 1,5 cm każda, skleił 
ramkę jak na rysunku, w którą włożył zdjęcie z zimowych ferii. Przed włożeniem zdjęcia pomalował 
dwukrotnie całą ramkę na brązowo. Jaka była całkowita powierzchnia, którą pomalował Tomek? Zapisz 
wszystkie obliczenia i odpowiedź. (4 pkt.) 
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       Przepisz tutaj swój kod  

 
5. Basia postanowiła zrobić na drutach nr 9 szal z włóczki Freedom wool 
ściegiem francuskim (na ilustracji obok). Na próbkę o szerokości 20cm 
i długości 30cm zużyła motek tej włóczki. Ile będzie ważył szal o szerokości 
25cm i długości 3m zrobiony przez Basię z włóczki Freedom wool, jeżeli 
jeden motek waży 50g? Zapisz wszystkie obliczenia i odpowiedź. (2 pkt.) 
 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
6. Karolina z okazji walentynek upiekła dla swoich siedmiu koleżanek kruche ciasteczka. Postanowiła 
wręczyć je w pudełeczkach w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 7,5cm x 5cm x 2,5cm. Każde 
pudełko zamierzała przewiązać ozdobną wstążką w sposób pokazany na rysunku. Na kokardę Karolina 
potrzebowała 18cm wstążki.                                                
Ile Karolina zapłaci za zakupioną wstążkę, jeżeli metr wstążki kosztuje 1,29zł? Zapisz 
wszystkie obliczenia i odpowiedź. (3 pkt.) 
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       Przepisz tutaj swój kod  

 
 

 

BRUDNOPIS  

Uwaga, zapisy w brudnopisie nie b ędą sprawdzane. 


