RACHUNEK
4 (braì,

kupowaì) [«co¥»] na rachunek
• finans. otrzymywaì kupiony towar lub usÆugæ wraz z dowodem zakupu na pi¥mie: Jak
kupujesz benzynæ, to na rachunek; dziæki temu
bædziemy mogli to zaliczyì do kosztów dziaÆania firmy. • daw. kupowaì na kredyt: Panie
Fanciszku, juº wiæcej nie moºe pan u nas braì
na rachunek, chyba ºe pan spÆaci ten dÆug.
5 (braì, kupowaì) na «czyj¥» rachunek • kupowaì na czyj¥ koszt, za czyje¥ pieniådze: Te
trzy komputery kupili¥my na twój rachunek,
bo ty bædziesz z nich korzystaÆ.
6 «co¥» idzie na «czyj¥» rachunek • co¥ obciåºa kogo¥ jako sprawcæ: Ma kiepskich pracowników, ale i tak wszystkie bÆædy idå na jego
rachunek. • co¥ zostaje zaliczone jako czyj¥
wydatek: SpowodowaÆe¥ wypadek i naprawa
samochodu pójdzie na twój rachunek. • co¥
zostaje wpÆacone na czyje¥ konto bankowe:
Nie musi pan braì gotówki, to moºe pój¥ì na
pana rachunek, ale proszæ podaì numer konta.
7 (dopisywaì, doliczaì) [«co¥»] do rachunku
• iron. wystawiaì rachunek na kwotæ wyºszå
niº naleºna: Sprytny kelner doliczyÆ mi do rachunku dzisiejszå datæ. • finans. uwzglædniaì
w rachunku dodatkowå pozycjæ: Proszæ doliczyì do mojego rachunku zapÆatæ za obsÆugæ
konta oraz dzisiejsze wydatki. ZapomniaÆem
dopisaì do rachunku gazetæ, bo nie zauwaºyÆem, ºe pan jå wziåÆ.
8 (koñczyì, zamykaì) rachunki • ekon. dokonywaì ostatecznego rozliczenia: Na szczæ¥cie
zdåºyÆem zamknåì z nim rachunki, zanim
ostatecznie zbankrutowaÆ.
9 mieì na rachunku • mieì na koncie: Nie pamiætam, kiedy ostatni raz miaÆam aº tyle pieniædzy na rachunku.
10 mieì otwarty rachunek • ekon. dysponowaì
kontem bankowym: Moºe pan korzystaì z karty pÆatniczej, bo rachunek ma pan otwarty.
11 mieì rachunki w porzådku • ekon. mieì
kompletnå i uporzådkowanå dokumentacjæ
handlowå, finansowå: Trzy razy kontrolowano
jego dokumenty, ale okazaÆo siæ, ºe wszystkie
rachunki ma w porzådku.
12 mieì z «kim¥» rachunki • mieì niezaÆatwione z kim¥ sprawy; mieì zobowiåzanie pieniæºne: Nie moºesz tak nagle wyjechaì, przecieº masz rachunki z wierzycielami. • przest.
mieì do kogo¥ pretensje: My¥li, ºe wszystko
jest w porzådku, ale ja mam z nim stare rachunki.
13 na rachunek «kogo¥, czego¥» • ekon. zobowiåzujåc jakå¥ osobæ a. organizacjæ do zapÆacenia za co¥: Nasza dzisiejsza kolacja pójdzie
na rachunek firmy, jako spotkanie sÆuºbowe.
14 obciåºaì «czyj¥» rachunek «czym¥» • ekon.
obarczaì kogo¥ odpowiedzialno¥ciå finansowå: Administracja bloku obciåºyÆa rachunek
rodziców za szkody spowodowane przez ich
dzieci. • przypisywaì komu¥ winy kogo¥ innego: Wszyscy kradli po trochu, a firma obciåºyÆa tym rachunek magazyniera.
15 odrabiaì rachunki • szkol. odrabiaì lekcje
z arytmetyki: Je¥li nie odrobisz rachunków,
nie wypuszczæ ciæ na podwórko.
16 (otwieraì; zamykaì) «czyj¥» rachunek
• finans. tworzyì; likwidowaì czyje¥ konto
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w banku: Z powodu kÆopotów finansowych musiaÆ zamknåì swój rachunek w naszym banku.
17 otwieraì rachunek [w banku] • finans. zakÆadaì konto w banku; dokonywaì pierwszej
wpÆaty na konto bankowe: Po raz pierwszy
w ºyciu chciaÆabym jutro otworzyì rachunek
w banku; czy dla bezpieczeñstwa mógÆby¥ mi
towarzyszyì?
18 pÆaciì rachunek za («jakie¥» czyny, grzechy,
zbrodnie) • ksiåºk. ponosiì karæ za co¥: Przyjdzie czas, ºe i ty bædziesz musiaÆ zapÆaciì rachunek za swoje grzechy.
19 pÆaciì rachunki • ekon. stale pÆaciì naleºno¥ci wedÆug przedstawionych rachunków;
wydawaì na utrzymanie domu: W poÆowie
miesiåca pÆacæ rachunki za ¥wiatÆo, gaz i telefon. Trzeba popÆaciì wszystkie rachunki.
20 (pÆaciì, regulowaì) rachunek • uiszczaì naleºno¥ì: ZawoÆaÆem kelnera, ºeby uregulowaì
rachunek.
21 (pracowaì, dziaÆaì, robiì) na wÆasny rachunek • samodzielnie prowadziì wÆasne przedsiæbiorstwo; pracowaì w domu, byì dla siebie
pracodawcå: Od kiedy zrezygnowaÆ z etatu,
zaczåÆ pracowaì na wÆasny rachunek.
22 prosiì [o] rachunek • ekon. prosiì o wydanie rachunku na pi¥mie: Za te wszystkie towary prosiÆbym rachunek. • prosiì o obliczenie
naleºno¥ci (niekoniecznie na pi¥mie): Po obiedzie poprosili¥my kelnera o rachunek. Kelner,
proszæ rachunek!
23 prosty rachunek • Æatwe do policzenia, przewidzenia: Rachunek jest prosty: pociåg odjeºdºa za godzinæ, moºemy spokojnie zje¥ì
¥niadanie.
24 prowadziì («komu¥», «czyje¥») rachunki
• ekon. wykonywaì czynno¥ci ksiægowe zwiåzane z czyjå¥ dziaÆalno¥ciå finansowå: Rachunki prowadziÆa mu dobra ksiægowa. Sam
prowadziÆ sobie rachunki.
25 przedstawiaì «komu¥» rachunek • ekon. podawaì komu¥ spis naleºno¥ci do zapÆacenia:
Teraz proponujå go¥ciom dodatkowe porcje
deseru, a wieczorem wystawiå im za to rachunek; to nieuczciwe.
26 przychodzi rachunek • posp. nadesÆano rozliczenie naleºno¥ci na pi¥mie: Wczoraj przyszedÆ rachunek za gaz.
27 rachunek ekonomiczny • ekon. analiza wariantów dziaÆalno¥ci finansowej, zazw. planowanych: Rachunek ekonomiczny wskazuje na
brak opÆacalno¥ci tego typu produkcji.
28 rachunek opiewa na («co¥», «ile¥») • oficj.
naleºno¥ì do zapÆacenia wynosi tyle a tyle:
Rachunek opiewa na sumæ, której siæ nie spodziewaÆem, dlatego proszæ o zweryfikowanie
obliczeñ.
29 rachunek pamiæciowy • liczenie bez uºycia
papieru, kalkulatora i innych narzædzi: U kandydatów do naszej szkoÆy sprawdzamy takºe
umiejætno¥ì rachunku pamiæciowego.
30 rachunek siæ zgadza • posp. obliczenia så
prawidÆowe: Rachunek siæ zgadza, proszæ pana; cena jest wyºsza, bo doliczyli¥my koszty
przesyÆki. • posp. potwierdziÆy siæ czyje¥ przewidywania: Nie zaprzeczysz, ºe rachunek siæ
zgadza; skoñczyÆe¥ studia i natychmiast dostaÆe¥ propozycjæ pracy.
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31 rachunek wynosi «ile¥» • naleºno¥ì do za-

pÆacenia wynosi tyle a tyle: Ciekawe, ile wyniesie rachunek za tak wystawnå kolacjæ.
32 rachunek za «co¥» • ekon. wykaz naleºno¥ci
za towary a. usÆugi: PrzyszedÆ rachunek za
¥wiatÆo. • ºart. podsumowanie jakiego¥ etapu
czyjego¥ ºycia: Wystawiæ ci rachunek za wikt
i opierunek.
33 regulowaì rachunki • oficj. pÆaciì naleºno¥ci
zgodnie z rachunkami: Te pieniådze pozwolå
mi uregulowaì zalegÆe rachunki.
34 (robiì «co¥») na «czyj¥» rachunek • pracowaì dla kogo¥: Róºne rzeczy robiæ na rachunek firmy, rozliczam siæ z szefem, a nie bezpo¥rednio z klientami. • robiì co¥, co bædzie
przypisane komu¥ innemu: Dotåd pisaÆem felietony na jego rachunek, ale teraz bædæ podpisywaÆ siæ swoim nazwiskiem.
35 (robiì «co¥») na rachunek «czego¥» • wykonywaì czæ¥ì jakiej¥ caÆo¥ci z wyprzedzeniem: Na rachunek miesiæcznej produkcji juº
dzisiaj uszyÆam trzy bluzki.
36 robiì rachunki • posp. dokonywaì obliczeñ:
ZrobiÆem rachunki, z których wynika, ºe jeste¥
mi winien trzy tysiåce. • uczn. odrabiaì lekcje
z matematyki: Kolega pomógÆ mi zrobiì rachunki.
37 sÆony rachunek • posp. bardzo duºa suma
do zapÆacenia: Nie sådziÆem, ºe zapÆacæ tak
sÆony rachunek za zwykÆy przeglåd techniczny
auta. • posp. kara niewspóÆmiernie wysoka
w stosunku do przewinienia: UkradÆ tylko kawaÆek chleba, a zapÆaciÆ za to sÆony rachunek;
skazano go na galery.
38 traciì rachunek • myliì siæ w liczbach, nie
móc siæ doliczyì, traciì orientacjæ: Je¥li chodzi o jego spóªnienia, to juº dawno straciÆam
rachunek.
39 uznawaì rachunek • finans. wyraºaì zgodæ
na zapÆacenie naleºno¥ci: Obawiam siæ, ºe
szef nie uzna tego rachunku, bo wykonawca
doliczyÆ sobie za czynno¥ci, które nie byÆy
uzgadniane.
40 wchodziì «komu¥» na rachunek • dzien. blokowaì dÆuºnikowi konto bankowe: Lada
dzieñ wierzyciele wejdå mi na rachunek.
41 wciågaì do rachunku • przest. braì pod
uwagæ, uwzglædniaì, zaliczaì: Pana trzecie
spoªnienie wciågnæ do rachunku, a pod koniec semestru zastanowiæ siæ, czy panu zaliczyì. • posp. dopisywaì do rachunku jako nowå pozycjæ: Niech pan gwoªdzie teº wciågnie
do rachunku, bo jednak je wezmæ.
42 wpisywaì na rachunek • posp. dopisywaì
do rachunku jako nowå pozycjæ: Tæ kwotæ
omyÆkowo wpisano na pañski rachunek.
43 wpÆacaì na rachunek • finans. wpÆacaì na
konto bankowe: Wiele osób wpÆaca datki na
rachunek naszej fundacji.
44 (wypisywaì, wystawiaì) rachunek • posp.
sporzådzaì dowód naleºno¥ci, zapÆaty: Na kogo mam wystawiì rachunek?
45 (wyrównywaì, zaÆatwiaì) z «kim¥» rachunki
• rozliczaì siæ: Mam nadziejæ, ºe jeszcze
w tym roku zaÆatwimy rachunki. • karaì kogo¥ wedÆug wÆasnego poczucia sprawiedliwo¥ci: DokuczaÆ mi, wiæc musiaÆem daì mu
w pysk; i tak wyrównaÆem z nim rachunki.

