
MATERIAŁY DLA UCZNIÓW: 

Klasa  IIa: działalność gospodarcza 
 
Dzień dobry, 
moi drodzy przesyłam Wam gotową notatkę na działalność. Proszę wydrukujcie ją i wepnijcie do 
zeszytu. Mam dla Was również zadanie na ocenę. Skoro tak ładnie wypadło zadanie z krzyżówką, to 
teraz również krzyżówka, ale w wersji bardziej kreatywnej. Stwórzcie proszę krzyżówkę, której hasłem 
będzie aktualny temat czyli KOSZTY I WYDATKI. Najlepiej gdyby pytania dotyczyły tematu, gdyby 
jednak wyczerpały się pomysły – muszą być związane z przedmiotem działalności gospodarczej. Na 
wykonanie zadania wyznaczam max. tydzień czasu  Proszę, aby każdy z Was wysłał to zadanie na 
poniższy adres mailowy. Proszę również, aby wszystkie osoby, które nie realizowały jeszcze swojej 
prezentacji – powoli ją przygotowały, póki co do mojego wglądu i oceny (do końca kwietnia). 
Informuję, że podczas trwania każdej naszej lekcji (najbliższa w piątek 27 marca o godz.12.10) jestem 
do waszej dyspozycji na i-dzienniku lub pod mailem (wasikbeata.zst@gmail.com). Jeżeli ktoś z Was ma 
pytanie, trudność, problem i chciałby w jakiś sposób się ze mną skontaktować to bardzo proszę  
p.s. czekam nadal na zaległą krzyżówkę z podstaw przedsiębiorczości. 
 
NOTATKA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 
Temat: Koszty i wydatki. 
 
1. Koszt jest to wyrażona w jednostkach pieniężnych wartość celowego zużycia różnych zasobów w 

związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Koszt zmniejsza wielkość zysku, jaki osiągasz z 
prowadzonej działalności gospodarczej. 

2. Wydatek oznacza jedynie wydatkowanie środków pieniężnych i zmniejsza ilość gotówki, jaką 
dysponujesz. 

3. Rodzaje kosztów: 
 klasyfikacja rodzajowa: 
- zużycie materiałów i energii (m.in. surowców, opakowań, wody, środków czystości) 
- usługi obce (m.in. usługi remontowe, telekomunikacyjne, transportowe, prawne) 
- podatki i opłaty  
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
- wynagrodzenia 
- amortyzacja – koszty związane ze stopniowym zużywaniem materiałów 
- pozostałe koszty rodzajowe (m.in. podróże służbowe, reklama) 
 ze względu na wpływ produkcji na poziom kosztów: 
- koszty jednostkowe zmienne – ich poziom zależy bezpośrednio od wielkości produkcji 

(sprzedaży) m.in. koszty zużycia materiałów i energii, koszty wynagrodzeń 
- koszty stałe – ich poziom nie zależy bezpośrednio od wielkości produkcji (sprzedaży) m.in. 

amortyzacja, płace kierownictwa i administracji, koszty konserwacji. 
4. Obniżanie kosztów spowoduje wzrost dochodów, a ich podwyższanie spowoduje spadek 
dochodów. Jak więc je obniżyć? 

 poszukiwanie nowych dostawców 
 stosowanie energooszczędnych urządzeń i wyłączanie niepotrzebnych źródeł poboru energi 
  racjonalne korzystanie z wody 
 znajdowanie tańszych usługodawców  
 wynegocjowanie nowych, niższych cen za usługi (np. nowy czynsz za najem lokalu) 
 obniżenie wynagrodzeń 
 zmniejszenie zatrudnienia 

 
 

 



 


