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Jesteś w mieście, w którym od wieków przedsiębiorczość liczyła 

się na pierwszym miejscu. 

Dzięki ekonomicznemu myśleniu, nowoczesnemu podejściu 

przedsiębiorcy zdobyli i pomnażali fortunę. 

Za czasów Fränklów i Pinkusów (przedsiębiorcy prudniccy) 

Prudnik z małego prowincjonalnego miasteczka stał się 

nowoczesnym europejskim miastem. 

 

 

PARK MIEJSKI TO TEREN NA KTÓRYM ROZGRYWA SIĘ GRA 

 

Park miejski został założony z inicjatywy i funduszy Związku Upiększania Miasta Prudnika  i 

rodziny Fränkel w l. 1884-1886. 

Dzisiaj Ty masz możliwość inwestowania, oszczędzania i pomnażania swoich funduszy. Zastanów 

się i rozwiąż zadania 
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1.  Pomnik upamiętniający 700-lecie powstania miasta Prudnika i 1000-lecia powstania 

      Państwa Polskiego z fontanną 

     Wpisz hasło z krzyżówki i wyjaśnij znaczenie 

 

➢ ……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Posąg bogini Diany zrekonstruowany według oryginału z 1911r. 

Podaj hasła utworzone z puzzli i wyjaśnij ich znaczenie : 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Diana_(mitologia)
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3.  Pawilon muzyczny - ażurowa altana z 1887r. 

Załóżmy, że Wasza pierwsza wypłata wyniesie 4000 zł. Otrzymane pieniądze wpłacacie do banku.  

Bank oferuje Wam oprocentowanie równe 1% miesięcznie, z miesięczną kapitalizacją odsetek. 

Obliczcie, ile uda się zaoszczędzić po roku.  

Odsetki za 1 miesiąc: …………………………………………………………… 

Odsetki za 2 miesiąc:……………………………………………………………. 

Odsetki za 3 miesiąc: …………………………………………………………… 

Odsetki za 4 miesiąc:……………………………………………………………. 

Odsetki za 5 miesiąc: …………………………………………………………… 

Odsetki za 6 miesiąc:……………………………………………………………. 

Odsetki za 7 miesiąc: …………………………………………………………… 

Odsetki za 8 miesiąc:……………………………………………………………. 

Odsetki za 9 miesiąc: …………………………………………………………… 

Odsetki za 10 miesiąc:…………………………………………………………. 

Odsetki za 11 miesiąc: ………………………………………………………… 

Odsetki za 12 miesiąc:………………………………………………………… 

 

Sprawdźcie, czy za pomocą wzoru postaci (1 + 𝑟)𝑡 · 𝑎 otrzymaliście tę samą kwotę po 12 

miesiącach oszczędzania, jeżeli 

r – stopa procentowa  (w naszym przypadku r=0,01) 

t – liczba okresów, w których dopisujemy odsetki (t=12) 

a – kwota wpłacona do banku ( a = 4000) 

Obliczenia:  

 

Zastosowany wzór pozwala na obliczanie kapitału, gdy stosujemy PROCENT SKŁADANY.  

Ważne: Procent składany powoduje, że z każdym okresem dopisywania odsetek powiększa się baza, 

od której są naliczane kolejne odsetki. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/A%C5%BCur
https://pl.wikipedia.org/wiki/Altana
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4. W Domku Mlecznym, położonym w południowej części parku, można było posilić się i odpocząć 

przed dalszą wędrówką.    

Zastanów się i rozwiąż zadanie. 

 

 

 

 


