I Międzyszkolny konkurs „Handlowiec & Konsument” [„H&K”]
Organizowany we współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie
i Ochotniczego Hufca Pracy w Wieruszowie

Etap II - Zadanie 1 „Koszyk towarów”
Zadanie to jest zadaniem dobrowolnym, możesz je wykonać
samodzielnie lub w zespole maksymalnie 3-osobowym, który
samodzielnie stworzysz z koleżankami lub kolegami biorącymi także
udział w konkursie.
Zadanie polega na sprawdzeniu cen w wybranych sklepach na terenie powiatu
wieruszowskiego. Celem zadania jest poznanie, w którym ze sklepów można kupić najtaniej
wszystkie wskazane towary. Przedstaw ceny towarów z poniższego „koszyka” na dzień
23.02.2015 (poniedziałek). Ważne by rzeczywiście z tego dnia sprawdzić ceny. Tylko
uzyskane informacje przez wszystkich uczestników tego samego dnia będzie można ze sobą
porównać i wskazać, w którym sklepie najmniej zapłacimy za zakupy. Możesz (lub możecie
jako zespół) przedstawić dane z maksymalnie 3 sklepów. Za każdy kompletnie „wyceniony
koszyk dóbr” przyznanych będzie maksymalnie 10 punktów, które dopisane będą do
wyników każdego uczestnika konkursu oddzielnie.
„Koszyk dóbr dla każdego sklepu”
Sklep:
Lp.

Towar

Cena brutto
z dnia 23.02.2015

Krem czekoladowy „Nutella” 350 g
Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml
Cukier - 1 kg
Mleko UHT 3,2% [w kartoniku] - 1 litr
Sól kamienna – 1 kg
Mąka pszenna typu 450 – 1 kg
Parówki „Berliki Morliny” – 1 opakowanie
Ketchup łagodny Pudliszki 480 g
Twarożek kanapkowo-sernikowy „Mój ulubiony” Wieluń 450 g
Kawa rozpuszczalna liofilizowana Jacobs Cronat Gold
10
Harmonia smaku 200 g
Herbata czarna ekspresowa Yellow Label Tea Lipton 25
11
torebek (50 g)
12 Woda mineralna 1,5 l (Muszynianka lub Muszyna)
13 Płyn do mycia naczyń Fairy 1 litr
14 Przyprawa do zup, sosów, sałatek w płynie, typu „magi”– 210 g
15 Masło 82% tłuszczu – 250 g
16 Czekolada mleczna Wedel – 100 g
17 Szampon do włosów „Head & shoulders” – 200 ml
18 Pasta do zębów „Blenda-a-med” 125 ml
19 Chusteczki higieniczne – 1 opakowanie 10 chusteczek
20 Coca Cola – 1,5 l
Łączna wartość zakupów / Do zapłaty:
Podpisane (nazwisko, imię i klasa) zadania prosimy przekazać Pani W. Żywioł lub Pani
B. Howis w formie papierowej lub przesłać emailem do dnia 28.02.2015 roku na adres:
handlowiecikonsument@gazeta.pl
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Załącznik: „Koszyk towarów” w formacie doc.
Powodzenia!

