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O FIRMIE -  KOSZTY ZYSKI I PRÓG RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 

Jak obliczyć koszty i zyski przedsiębiorstwa:  

Głównym celem prowadzenia działalności gospodarczej jest osiąganie zysku. Zyskiem 

nazywamy dodatnią różnicę między przychodami, a kosztami ich uzyskania. Jeżeli jest ona 

ujemna mówimy wówczas o stracie.  

Koszty dzielimy na: 

 Koszty stałe – są to koszty, które ponosimy bez względu na wielkość produkcji, np. 
czynsz dzierżawny, wynagrodzenia i ich pochodne, amortyzacja, ubezpieczenie, itp. 

 Koszty zmienne – są to koszty, które ulegają zmianie wraz ze zmianami w wielkości 
produkcji, np. koszt surowca czy półfabrykatów 

 Koszty quasizmienne - są to koszty częściowo stałe (tę część dodajemy do kosztów 
stałych), a częściowo zmienne (tę część dodajemy do kosztów zmiennych), np. 
wynagrodzenia w systemie akordowym. 
 
 

http://mojafirma.infor.pl/tematy/dzialalnosc-gospodarcza/
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Jak obliczać progi rentowności: 

 Ilościowy próg rentowności 
Ilościowy próg rentowności pokazuje nam ile sztuk produktu musimy sprzedać, aby pokryć 
koszty stałe.  

 

Gdzie: 
Kst - koszty stałe 
Cj - cena jednostkowa produktu 
jKzm - koszty zmienne przypadające na jednostkę produktu 
 
 Wartościowy próg rentowności 
Wartościowy próg rentowności wskazuje jaka wartość sprzedaży pokrywa nasze koszty stałe. 
 

http://mojafirma.infor.pl/mala-firma/podatki/


listopad – grudzień 2018 

Gdzie: 
PR’ – wartościowy próg rentowności 
PR – ilościowy próg rentowności 
Cj – cena jednostkowa  
 
 Procentowy próg rentowności wskazuje 
Procentowy próg rentowności wskazuje, jaka część naszej maksymalnej zdolności 
produkcyjnej musi być zaangażowana w pokrycie kosztów stałych. 

Jeżeli ilość dni roboczych pomnożymy przez procentowy próg rentowności ustalimy, ile dni 
roboczych pracujemy na pokrycie kosztów stałych, a od którego dnie zaczynamy zarabiać na 
siebie. 

 

Gdzie: 
PR'' – procentowy próg rentowności 
PR – ilościowy próg rentowności 
Pm – maksymalna wielkość produkcji 

 

Informacje zaczerpnięte z: http://mojafirma.infor.pl/mala-firma/finanse-i-
rozwoj/264154,Jak-obliczyc-koszty-i-zyski-krok-po-kroku.html 
 
 
 
 
 

Wyspy Brytyjskie i Australijskie - ciekawostki 
Wyspy Brytyjskie: 

 
Londyn –  stolica Wielkiej Brytanii i Anglii, 
największe miasto kraju, położone w jej 
południowo-wschodniej części. 

Dublin– stolica i największe miasto Irlandii, 
położone w prowincji Leinster. 

 
Wyspy Brytyjskie obejmują dwie główne 
wyspy: Wielką Brytanię i Irlandię oraz 
ponad pięć tysięcy mniejszych wysp, 
wśród których największe i najbardziej 
znane, 
to Hebrydy, Szetlandy, Orkady, Anglesey, 
Man, Arran, Wight, Bute oraz Wyspy Scilly. 

Łączna powierzchnia Wysp Brytyjskich 
wynosi 315 134 km². 
 
Choć zdania na temat piłki nożnej  są 
podzielone, to jedna z hipotez mówi, że 
ten najpopularniejszy sport na świecie 
powstał właśnie wśród Brytyjczyków. 
Legenda mówi, że pewni angielscy rolnicy 
znaleźli na polach czaszkę duńskiego 
wojownika poległego kilka lat wcześniej. 
Chcąc pokazać swoją niechęć do 
niedawnego najeźdźcy rolnicy zaczęli 
kopać czaszkę nieszczęśnika. W ten sposób 
powstała gra, która do dziś gości wśród 
milionów Brytyjczyków. 
 

http://mojafirma.infor.pl/mala-firma/finanse-i-rozwoj/264154,Jak-obliczyc-koszty-i-zyski-krok-po-kroku.html
http://mojafirma.infor.pl/mala-firma/finanse-i-rozwoj/264154,Jak-obliczyc-koszty-i-zyski-krok-po-kroku.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stolica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prowincje_Irlandii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leinster
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania_(wyspa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandia_(wyspa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hebrydy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szetlandy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orkady
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anglesey
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspa_Man
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arran
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wight
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bute
https://pl.wikipedia.org/wiki/Scilly
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 W 1976 r. BBC wpadło na ciekawy sposób, 
jak uczcić dzień 1 kwietnia i wmówiła 
widzom, że tego dnia nastąpi zjawisko 
koniunkcji planet, co zmniejszy na 
moment grawitację ziemską. Żart udał się 
aż za bardzo, ponieważ do redakcji 
telewizji dzwoniły setki osób twierdząc, że 
odczuły nietypowe zjawisko. 
 
W Walii znajduje się miejscowość o 
najdłuższej nazwie w Wielkiej Brytanii oraz 
trzeciej na świecie. Brzmi ona: 
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwlll
llandysiliogogogoch i oznacza Kościół  

Wyspy Australijskie: 
 
Canberra -stolica Australii, miasto leżące w 
odległości 280 km od Sydney i 660 km 
od Melbourne 
 
Wyspy Australijskie obejmują wiele miejsc 
takich jak: Ocean indyjski (znajduje się na 
nim 10 wysp), Cieśnina Bassa (4 wyspy), 
Wielka Zatoka Australijska (4 wyspy), 
Morze Timor, Arafura i Cieśninie Torresa 
(po 2 wyspy), Zatoka Karpentaria (4 
wyspy) i Morze Koralowe (8 wysp). 
 
Australia to kraj najbardziej kojarzony z 
kangurami czy koalami. Kraj ten jest 
‘’płaski’’, a  jednakże ma ona jedną górę 
nazwaną na cześć Polski- Góra Kościuszki 
(2228 m n.p.m.). Została odkryta i zdobyta 
12 marca 1840 roku przez polskiego 
podróżnika i odkrywcę Pawła Edmunda 
Strzeleckiego i nazwana przez niego dla 
uczczenia pamięci gen. Tadeusza 
Kościuszki. Położona jest w Nowej 
Południowej Walii, w Parku Narodowym 
Kościuszki. 
 
Tym co wyróżnia Middle Island jest 
niezwykłe zjawisko przyrodnicze, które do 
dziś stanowi zagwostkę dla wielu 
naukowców. Mowa o jeziorze Hillier – 
woda w tym zbiorniku ma soczyście 
różowy kolor, z czego słynie niewiele 

miejsc na ziemi. Chociaż nie ustalono 
jednoznacznej przyczyny tego zjawiska 
przypuszcza się, że za kolor tamtejszej 
wody odpowiedzialne są glony. 
Najpopularniejsze z nich – Dunaliella 
Salina – po przekroczeniu pewnego 
poziomu zasolenia i przy właściwej 
temperaturze oraz nasłonecznieniu 
skupiają w sobie beta-karoten o 
czerwonym pigmencie, co w efekcie daje 
ten niezwykły kolor. 
 
 
Świętej Marii nad stawem wśród białych 
leszczyn niedaleko wodnego wiru pod 
Czerwoną pieczarą przy kościele św. 
Tysilia. 
 
Anglicy są uzależnieni od herbaty. Piją jej 
najwięcej na świecie. 
 
Flaga tego kraju jest kombinacja dawnych 
flag Anglii, Irlandii i Szkocji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stolica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Australia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sydney
https://pl.wikipedia.org/wiki/Melbourne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zatoka_Karpentaria
https://pl.wikipedia.org/wiki/1840
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Edmund_Strzelecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Edmund_Strzelecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Ko%C5%9Bciuszko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Ko%C5%9Bciuszko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Po%C5%82udniowa_Walia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Po%C5%82udniowa_Walia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Narodowy_Ko%C5%9Bciuszki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Narodowy_Ko%C5%9Bciuszki
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspy_Bryty
jskie 
http://www.polishexpress.co.uk/tego-nie-
wiedzieliscie-o-wielkiej-brytanii-oto-10-
ciekawostek-o-uk  
https://poznajnieznane.pl/wielka-
brytania-ciekawostki2/  

WYSPA KANGURA 
Jednym z najlepszych miejsc na zobaczenie 
słynącej z odmienności australijskiej fauny 
i flory jest odwiedzenie Wyspy Kangura. 
Już sama nazwa sugeruje, że dominują 
tam zwierzęta najbardziej utożsamiane z 
tym odległym krajem, jednak w rezerwacie 
można też spotkać inne rzadkie gatunki. 
Należą do nich misie koala, kolczatki, 
dziobaki czy pingwiny. Wielkie wrażenie 
wywołują też skały Remarkable Rocks – to 
za sprawą ich ukształtowania 
przypominającego rzeźby. Łowcy nowych 
smaków z pewnością zachwycą się tym 
regionem, bo słynie on ze znakomitego 
wina i podobno najlepszego miodu na 
świecie: Ligurian Bee Honey. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Godło  
Kangury i emu nie potrafią chodzić do tyłu. 
Między innymi dlatego znajdują się w 
australijskim godle narodowym – 
symbolizują naród idący na przód. 
Australijczycy, chyba jako jedyny naród 
świata, zjadają zwierzęta ze swojego 
godła. Mięso kangura można kupić w 
każdym supermarkecie. 
 
 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspy_Aust
ralii_i_Oceanii  
http://blog.wyjazdyaustralia.pl/5-
australijskich-wysp-ktore-trzeba-zobaczyc/  
https://whereisjuli.com/ciekawostki-o-
australii/  
 

 

7 najważniejszych różnic między amerykańskim i 

brytyjskim angielskim 
 
 

1. Zgodność rzeczowników zbiorowych z czasownikiem 

 
W zależności od wariantu, którego używamy, uzgodnienie rzeczowników zbiorowych (np. 
zespół, grupa) z czasownikami może przybierać różne formy. 
Brytyjski angielski dopuszcza możliwość użycia czasownika w liczbie pojedynczej lub w liczbie 
mnogiej: The band is ready to play lub The band are ready to play. 
 
Z kolei wariant amerykański wymaga, by po rzeczowniku zbiorowym zawsze następował 
czasownik w liczbie pojedynczej: The band is ready to play. 
 
Ciekawostka: na początku swojego istnienia, nazwa “Stany Zjednoczone” była uzgadniana z 
czasownikiem w liczbie mnogiej (the United States are). W miarę rozwijania się tożsamości 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspy_Brytyjskie%20http:/www.polishexpress.co.uk/tego-nie-wiedzieliscie-o-wielkiej-brytanii-oto-10-ciekawostek-o-uk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspy_Brytyjskie%20http:/www.polishexpress.co.uk/tego-nie-wiedzieliscie-o-wielkiej-brytanii-oto-10-ciekawostek-o-uk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspy_Brytyjskie%20http:/www.polishexpress.co.uk/tego-nie-wiedzieliscie-o-wielkiej-brytanii-oto-10-ciekawostek-o-uk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspy_Brytyjskie%20http:/www.polishexpress.co.uk/tego-nie-wiedzieliscie-o-wielkiej-brytanii-oto-10-ciekawostek-o-uk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspy_Brytyjskie%20http:/www.polishexpress.co.uk/tego-nie-wiedzieliscie-o-wielkiej-brytanii-oto-10-ciekawostek-o-uk
https://poznajnieznane.pl/wielka-brytania-ciekawostki2/
https://poznajnieznane.pl/wielka-brytania-ciekawostki2/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspy_Australii_i_Oceanii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspy_Australii_i_Oceanii
http://blog.wyjazdyaustralia.pl/5-australijskich-wysp-ktore-trzeba-zobaczyc/
http://blog.wyjazdyaustralia.pl/5-australijskich-wysp-ktore-trzeba-zobaczyc/
https://whereisjuli.com/ciekawostki-o-australii/
https://whereisjuli.com/ciekawostki-o-australii/
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narodowej i poczucia jedności wśród Amerykanów, zwłaszcza po Wojnie Secesyjnej, nazwę 
państwa zaczęto uzgadniać z czasownikiem w liczbie pojedynczej (the United States is). 
 

2. Czas Present Perfect 

Czas Present Perfect jest obecny w obu wariantach, jednak to brytyjski angielski 
wykorzystuje go znacznie częściej. Present Perfect zazwyczaj stosowany jest w następujących 
sytuacjach: 

 kiedy zdarzenie z przeszłości ma efekt w teraźniejszości 
 we frazach zawierających słowa ‘just’, ‘already’ i ‘yet’ 
 kiedy czynność rozpoczęta w przeszłości nadal trwa w teraźniejszości (I’ve worked in 

this company for five years) 
 kiedy czynność ma miejsce po raz któryś (np. This is the first/sixth/hundredth time 

I’ve driven a car) itp. 

Różnica między dwoma opisywanymi w tym artykule wariantami widoczna jest zwłaszcza w 
dwóch pierwszych z wymienionych sytuacji. 

 Zdarzenie z przeszłości ma efekt w teraźniejszości: 
BrE (British English): I’ve broken my hand. 
AmE (American English): I broke my hand. 

 ‘just’, ‘already’, ‘yet’: 
BrE: I’ve just finished writing the final paper. / I’ve already seen that show. / I haven’t 
read the book yet. 
AmE: I just finished writing the final paper. / I already saw that show. / I didn’t read 
the book yet. 

3. Przyimki 

Czy zdarzyło Ci się kiedyś zawiesić na chwilę, by zastanowić się, czy aby na pewno w tym 
miejscu należy użyć ‘on’, a nie ‘in’ albo ‘at’? 
Nie dość, że “drobnica” taka jak przyimki jest wyjątkowo trudna do zapamiętania, to na 
domiar złego różni się w zależności od tego, czy znajdujemy się na starym czy nowym 
kontynencie. Jeśli chcecie doszlifować ich znajomość, przydatne będzie to zestawienie: 

British English American English 

at the weekend on the weekend 

play in a team play on a team 

I’ll talk to John I’ll talk to/with John 

He jumped out of the window He jumped out the window 

different from different from/than 
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4. Słownictwo 

Oba warianty angielskiego od zawsze garściami czerpały z innych języków, ale nie zawsze z 
tych samych i nie zawsze w tym samym stopniu. Wskutek tego, od czasu do czasu używają 
różnych słów, mówiąc o tej samej rzeczy. Przykładowe różnice to m.in.: 

British English American English Polskie tłumaczenie 

lift elevator winda 

holiday vacation wakacje 

petrol gas benzyna 

car park parking lot parking 

underground subway metro 

5. Pisownia 

Ważne, by wybierając  dany wariant angielskiego, konsekwentnie trzymać się jego zasad 
pisowni. Czasami nie jest to proste, ponieważ różnic ortograficznych między amerykańskim a 
brytyjskim angielskim jest dosyć sporo. 

 pisownia końcówki -our/-or 
BrE: colour, flavour, neighbour 
AmE: color, flavor, neighbor 

 pisownia końcówki -re/-er 
BrE: centre, theatre, sabre 
AmE: center, theater, saber 

 pisownia końcówki -ise, -ize, -isation, -ization 
BrE: organise, realise, organisation 
AmE: organize, realize, organization 

 odmiana czasowników 
 

6. Interpunkcja 

Interpunkcja to kolejny aspekt, którym różnią się oba warianty. 

 Zwroty grzecznościowe: 
BrE: Mr, Mrs, Dr (brak kropki) 
AmE: Mr., Mrs., Dr. 

 Daty: 
BrE: schemat “dzień/miesiąc/rok” – 11/6/2015 oznacza 11 czerwca 2015 
AmE: schemat “miesiąc/dzień/rok” – 11/6/2015 oznacza 6 listopada 2015 



listopad – grudzień 2018 

BrE: lata 90. XX wieku – 1990s 
AmE: lata 90. XX wieku - 1990’s 

 Godziny: 
BrE: 11.30 
AmE: 11:30 

 Cytaty: 
BrE: ‘Some people never go crazy. What truly horrible lives they must lead.’ 
AmE: “Some people never go crazy. What truly horrible lives they must lead.” 

 7. Wymowa 

Skąd właściwie wzięły się różnice między dwoma dialektami? 
Przed podpisaniem Deklaracji Niepodległości w 1776 r. zarówno Amerykanie, jak i 
Brytyjczycy mówili z identycznym akcentem – oba warianty miały rotyzację, co w 
telegraficznym skrócie oznacza tyle, że w wyrazach takich jak hard  czy butter wymawiano 
głoskę /r/. W miarę upływu lat sytuacja zaczęła się zmieniać: wśród brytyjskich arystokratów 
popularny stał się akcent bez rotyzacji. W konsekwencji, po zachodniej stronie Atlantyku /r/ 
dało się słyszeć znacznie częściej, niż na Wyspach Brytyjskich. 
Oba dialekty mają swoich miłośników. Oczywiście zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w 
Stanach Zjednoczonych występują dziesiątki lokalnych wariantów języka angielskiego, ale za 
standardowe uważa się dialekty Received Pronunciation (Wielka Brytania) i General 
American (Stany Zjednoczone). Fani RP często argumentują swój wybór bardziej 
“wyrafinowanym” brzmieniem (tym dialektem posługuje się m.in. Królowa Anglii), natomiast 
GA wydaje się być łatwiejszy do zrozumienia, zwłaszcza dla osób, które nie mówią płynnie po 
angielsku. 

Rotyzacja 

  
Jedna z cech, która odróżnia oba warianty, to wspomniana już wcześniej rotyzacja, czyli 
wymawianie głoski /r/ przed spółgłoskami i na końcu wyrazów. GA to dialekt z rotyzacją, 
dlatego Amerykanin słowo ‘bird’ wypowie jako /bɜː rd/ (znak ‘ɜː ’ to w alfabecie 
fonetycznym ‘długie e’). RP to dialekt bez rotyzacji – /r/ nie jest wymawiane przed 
spółgłoskami i na końcu wyrazów, dlatego z ust wyspiarzy usłyszymy prawdopodobnie 
tubalne /bɜː d/. 

Flapping 

 
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech GA jest tzw. ‘flapping’, czyli… używanie ‘flapa’ 
(spółgłoski uderzeniowej dziąsłowej, ale ‘flap’ brzmi dużo przyjaźniej). W międzynarodowym 
alfabecie fonetycznym głoska ta oznaczana jest symbolem [ɾ ] i jest bardzo podobny do 
dźwięku /d/. Amerykanie bardzo często stosują go między samogłoskami, stąd 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_alfabet_fonetyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_alfabet_fonetyczny
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 ‘butter’ (‘masło’) może brzmiec jak ‘budder’. 
BrE: better – /ˈ betə/, latter – /ˈ latə/ 
AmE: better – /ˈ beɾ ər/, latter – /ˈ laɾ ər/ 

 

Akcent na sylabę 

Niektóre słowa mogą być akcentowane w różny sposób w zależności od dialektu. Poniższa 
tabelka przedstawia przykłady takich słów (wielkie litery oznaczają, że dana sylaba jest 
akcentowana). 

British English American English Polskie tłumaczenie 

ADult aDULT dorosły 

BALLet ballET balet 

DEtail deTAIL szczegół 

VACCine vaccINE szczepionka 

GARage gaRAGE garaż 

 

 

Artykuł na podstawie źródła: 

http://blog.fiszkoteka.pl/7-najwazniejszych-roznic-miedzy-amerykanskim-i-brytyjskim-
angielskim,560/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.fiszkoteka.pl/7-najwazniejszych-roznic-miedzy-amerykanskim-i-brytyjskim-angielskim,560/
http://blog.fiszkoteka.pl/7-najwazniejszych-roznic-miedzy-amerykanskim-i-brytyjskim-angielskim,560/
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Wesołych Świąt!!! 

 

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, radosnych 
ciepłych świąt, wypełnionych życzliwością i radością świątecznych 

spotkań, satysfakcji oraz pomyślności w życiu osobistym i 
zawodowym, harmonii we wspólnym działaniu na rzecz naszej szkoły, 

a także zadowolenia z naszych edukacyjnych wysiłków dla grona 
pedagogicznego życzą uczniowie ze szkoły ponadgimnazjalnej. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała:  Milena  Kondracka  II LO  


