Wakacje w Hiszpanii
Piątego lipca pani Maria wraz ze swoją trójką dzieci i mężem wybierała się w podróż do Hiszpanii. Mieli lecieć samolotem. Najpierw jednak musieli dojechać pociągiem z Olsztyna do Warszawy. Na stacji kobieta kupiła bilety. Bilet normalny kosztował 55 zł, a ulgowy 37. Ile w sumie zapłaciła pani Maria? Następnie czekali na pociąg. Ten przyjechał o 11.45. Włożyli swoje walizki nad siedzenia. Zajęli swoje wyznaczone miejsca. Pani Maria jeszcze w domu policzyła, ile może wyznaczyć pieniędzy na cały wyjazd. Miała przygotowane 15 000 zł. Ile pieniędzy otrzyma każdy, skoro będą równe sumy?
	Rodzina była a Warszawie o 14.15. Ile trwała podróż? Wylot samolotu miał być o 16.00. Najpierw zważono i zmierzono walizki. Pierwsze trzy walizki miały długość 60 cm, szerokość 40cm i wysokość 90 cm. Dwie ostatnie miały długość 50 cm, szerokość 35 cm i wysokość 70 cm. Jakie objętości będą miały walizki? O 15.05 rodzina była już po odprawie. W tym czasie poszukali kantora na lotnisku, by wymienić złotówki na euro. Ile mieli hiszpańskiej waluty skoro jedno euro wynosi około 4,50 zł? Później wszyscy usiedli w poczekalni i czekali na samolot. Był on gotowy do wylotu o 16.04. Czas lotu miał wynieść około 2h i 55 min.
	Rodzina była w Madrycie o 19.10. Ile czasu przewidziany różnił się od rzeczywistego? Po wylądowaniu samolotu odebrali bagaże. Następnie zamówili taksówkę, aby dotrzeć do hotelu. Przejazd kosztował 10 euro. Następnie zameldowali się w hotelu i poszli na kolacje. Pobyt w hotelu kosztował 50 euro na dobę, za osobę. W cenie wliczone były posiłki - śniadanie i obiadokolacja. Tego dnia już tylko zostali w pokojach.
	Następnego dnia wstali o 8.00. Zjedli śniadanie i pojechali zwiedzać. Byli na głównym placu. czyli Plaza Mayor. Rodzice kupili tam dwie kawy po 6 euro, a dzieci lody po 3 euro. Wydali również 15 euro na pamiątki. O ile drożej jest w Hiszpanii, skoro w Polsce gałka loda jest po 4 zł, a kawa 15 zł?
	Siódmego lipca byli w Parku Retiro. Pobyt tam był bezpłatny. Chodzili i zwiedzali. Zapłacili jedynie za wynajęcie łódki i rejs po jeziorze. Kosztowało to 7 euro. Ile wyniósł cały pobyt w Madrycie?
	Ósmego lipca o 6 rano rodzina pojechała do Barcelony. Mieli tam już zostać do końca swojego urlopu. Wybrali się tam pociągiem, a łączna suma tej podróży wyniosła 300 euro. Ile kosztował jeden bilet, jeśli nie było podziału na normalny i ulgowy? Podróż trwała około 7h. O której dojechali na miejsce? Rodzina wykupiła 3 noclegi w hotelu, a koszt wynióśł 275 euro. Do cen w hotelu wliczało się tylko śniadanie.    	Bohaterowie poszli do restauracji na obiad. Ich zamówienie wyglądało tak: 3 razy wersja dla dzieci za 15 euro, zupa z pomidorów i papryki za 20 euro oraz tortilla za 18 euro. Jaki był łączny koszt obiadu? Następnie pani Maria z bliskimi odwiedziła Park Guell. Koszt wejścia kosztował 8 euro. 
Na kolacje rodzina kupiła gofry po 5 euro jeden. Później wróciła do hotelu na nocleg. 
	Przez następne dwa dni rodzina na atrakcje i wyżywienie wydała łącznie 250 euro. Jedenastego lipca rodzina miała lot o godzinie 9.00. Do Polski dolecieli o 12.00.
O ile suma całej podróży różniła się od przygotowanej ceny?

