
ETAP 2 

Robimy zakupy 
Oto lista zakupów pewnej 4 osobowej rodziny Bachmackich. Rodzina robi duże zakupy raz  

w tygodniu w sobotę. 

Oblicz, ile zapłacą za zakupy w tym tygodniu. 

Wersja 1. Do swojego zadania wybierz dowolny sklep, który ma ofertę dostępną  

w Internecie 

Wersja 2. Do swojego zadania wybierz się do sklepu i spisz wszystkie potrzebne informacje 

 

Lista zakupów rodziny Bachmackich: 

Ziemniaki 4 kg      Włoszczyzna – zestaw 

Jabłka 3 kg       Gruszki 1 kg 

Winogrona 1 kg      Cebula 0,5 kg 

Pomidory 1 kg      Ogórki 0,5 kg 

6 kajzerek lub innych bułeczek pszennych  Chleb żytni lub inny ciemny 0,5 kg 

Masło 250 g       Twaróg tłusty 0,5 kg 

Ser żółty 20 dag      Śmietana 18%- 1 opakowanie 

Mozarella 200 g      12 jogurtów – małych 

Jaja 10 sztuk       Mleko 2 litry 

Parówki – dowolne, jedno opakowanie    Szynka – dowolna 20 dag 

Udka z kurczaka 1 kg     Płyn do prania dowolny 2 l 

Płyn do płukania dowolny 1 l    Mydło w płynie 0,5 l 

Papier toaletowy 8 lub 10 rolek    Płyn do mycia naczyń dowolny 0,5 l 

Pasta do zębów dowolna     Płyn do kąpieli dowolny 

Kasza gryczana  400 g     Makaron spaghetti 0,5 kg lub 400 g 

Oliwki w zalewie      Czekolada mleczka 3 sztuki 

Budyń śmietankowy 4 sztuki    Ketchup 250 g 

Olej 1 l       Majonez mały słoik 

Woda niegazowana 6 butelek 1,5 l   Syrop malinowy 1 l 

Soczki małe w kartonikach ze słomką 12 sztuk  Sok pomarańczowy 3x 1l 

 

Zadania: 

1. Przedstaw w tabeli ceny poszczególnych produktów z listy zakupów rodziny Bachmackich. 

2. Oblicz, ile rodzina zapłaci za zakupy. 

3. Na wykresie słupkowym przedstaw 10 produktów, które kosztowały najwięcej. 

4. Oblicz łączną masę zakupów wyrażonych w kg i gramach – produkty z tej listy. Oblicz łączną 

objętość wszystkich produktów wyrażonych w litrach – produkty z tej listy. 

5. Z wyżej wymienionych produktów ułóż pełnowartościowe menu dla całej czteroosobowej 

rodziny (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Uwzględnij to, że mama 

jest wegetarianką. 

Wskazówka: Przypomnij sobie jakie są zasady tworzenia pełnowartościowego menu (np. 

podręcznik klasa 4) lub skorzystaj z piramidy żywieniowej. 



6. Wybierz jeden z zaproponowanych przez siebie posiłków i oblicz kaloryczność (kcal) tego 

posiłku dla jednej osoby. 

7. Napisz przepis na jedną potrawę/danie/deser złożoną z co najmniej 5 składników  

z listy zakupów rodziny Bachmackich (pamiętaj o zasadach pisania przepisu!). 

8. Oblicz, jaki jest koszt wykorzystanych do tej potrawy składników. 

 

 

Szczegółowe wytyczne do tego, co powinna zawierać praca: 

 

Lp. Zadania Uwagi 
Punktacja 

Dla wszystkich klas 

1 Stworzenie tabeli Uporządkuj produkty i ich ceny przedstawiając je w 

tabeli. 

Ważne: Poprawne jednostki, czytelny i 

przejrzysty zapis 

10p 

2 Ile rodzina zapłaci  

za zakupy? 

Obliczenie łącznego kosztu zakupów. 

Ważne: Poprawne obliczenia, jednostki, 

czytelny i przejrzysty zapis 

10p 

3 Wykres słupkowy -wybranie produktów, które kosztowały najwięcej 

- poprawne przedstawienie danych za pomocą 

diagramu słupkowego 

- przejrzysty i czytelny zapis 

10p 

4 Obliczenie łącznej 

 masy zakupów 

 wyrażonych w kg i dag oraz łącznej 

objętości zakupów wyrażonych  

w litrach 

- poprawne wybranie produktów 

Ważne: Poprawne obliczenia, jednostki, 

czytelny i przejrzysty zapis 20p 

5 Menu - uwzględnienie wszystkich pięciu posiłków 

- zastosowanie zasad konstruowania 

pełnowartościowego posiłku 

- uwzględnienie diety mamy (wegetarianka) 

- przejrzystość i czytelność zapisu 

10p 

6 Kaloryczność posiłku - poprawne oszacowanie masy użytych produktów 

(w przybliżeniu) 

- zapisanie kaloryczności poszczególnych 

produktów (np. tabeli) 

- poprawne obliczenie kaloryczności produktów i 

całego posiłku 

Ważne: Poprawne obliczenia, jednostki, 

czytelny i przejrzysty zapis 

20p 

7 Przepis - użycie co najmniej 5 składników z listy 

- zapisanie przepisu we właściwej formie 

- obliczenie kosztu produktów potrzebnych do 

wybranej potrawy 

Ważne: Poprawne obliczenia, jednostki, 

czytelny  

i przejrzysty zapis 

10p 

8 Źródła Szukając informacji o cenach produktów, 

kaloryczności produktów itp. należy podać źródła z 

jakich czerpane był te informacje (np. nazwa 

sklepu, dokładne adresy stron internetowych, 

książki) 

10p 

 


