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MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI 

ZADAŃ 

Kwalifikacja K1 

A.36. Prowadzenie rachunkowości 

1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych

umiejętności z kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości 

1.1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych 

Umiejętność 2) interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi, 

na przykład: 

 analizuje zdarzenia gospodarcze na podstawie zapisów w dowodach księgowych; 

 rozpoznaje treść operacji gospodarczej na podstawie dowodu księgowego. 
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Przykładowe zadanie 1. 

W księgowości Cukrowni PIAST sp. z o.o. w Brzegu znajduje się faktura NR 55/2015. Którą 

operację gospodarczą potwierdza ten dowód księgowy? 

Faktura 

NR 55/2015 

Wrocław, 12.11.2015 r. Środek transportu: 

własny Data: dokonania lub zakończenia dostawy towarów 

lub wykonania usługi 12.11.2015 r. 

Sprzedawca: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjne LIDA s.c. 

51-400 Wrocław, ul. Fabryczna 56 

NIP: 5273087123 

REGON: 569016543 

Konto: 35 879018130000987612348632 

Nabywca: 

Cukrownia PIAST Sp. z o.o. 

49-300 Brzeg, ul. Polna 5 

NIP: 7471010404 

REGON: 939570187 

Lp. 
Nazwa towaru 

lub usługi 

 
J.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

podatku VAT 

Wartość 

netto 
Podatek VAT 

Wartość 

brutto 

zł gr zł gr % zł gr zł gr 

1. 

Automat do 

pakowania artykułów 

sypkich 

 

szt. 1 8 500 00 8 500 00 23 1 955 00 10 455 00 

Sposób zapłaty: przelew 14 dni Razem: 8 500 00 X 1 955 00 10 455 00 

Słownie złotych: dziesięć tysięcy czterysta 

pięćdziesiąt pięć 00/100 

w 
ty 
m: 

zw. 

8 500 00 23 1 955 00 10 455 00 

8 

5 

0 

Wystawił: 

Jan Paciorek 

A. Zakup towaru. 

B. Sprzedaż towaru. 

C. Zakup środka trwałego. 

D. Sprzedaż środka trwałego. 

Odpowiedź prawidłowa: C. 
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Umiejętność 5) wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy, na 

przykład: 

 wycenia w ciągu roku obrotowego: materiały, towary i wyroby gotowe 

w systemie cen zmiennych i stałych, aktywa trwałe oraz środki pieniężne 

i rozrachunki wyrażone w walutach obcych; 

 rozlicza odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów, towarów i wyrobów 

gotowych; 

 wycenia na dzień bilansowy: aktywa trwałe, zapasy, środki pieniężne i rozrachunki 

wyrażone w walutach obcych oraz kapitały (fundusze) własne. 

Przykładowe zadanie 2. 

W jednostce handlowej na koniec roku obrotowego wybrane konta wykazują stany: 

Towary 

Odchylenia od cen 
ewidencyjnych towarów 

z tytułu marży 
Odpis aktualizujący 
wartość towarów 

Rozliczenie zakupu 
towarów 

Wartość bilansowa towarów w tej jednostce handlowej wynosi 

A.  44 000 zł 

B.  45 000 zł 

C.  48 000 zł 

D.  50 000 zł 

Odpowiedź prawidłowa: C. 

O) 4 000 3 000 (O 1 000 (O 5 000 (O O) 50 000

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Moduł 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań 

Moduł 3 Strona 4 

Umiejętność  14)  ustala  wynik  finansowy  metodą  statystyczną  i  metodą  księgową,  na 

przykład: 

 ustala wynik finansowy metodą statystyczną według wariantu kalkulacyjnego lub 

porównawczego; 

 ustala wynik finansowy metodą księgową według wariantu kalkulacyjnego  lub 

porównawczego. 

Przykładowe zadanie 3. 

W  przedsiębiorstwie  na  koniec  okresu  sprawozdawczego  zapisy  na  wybranych  kontach 

księgowych są następujące: 

Koszty według 

rodzajów Rozliczenie kosztów 
Koszt sprzedanych 

produktów Koszty zarządu 

Koszty sprzedaży Koszty finansowe 
Przychody ze 

sprzedaży produktów 
Pozostałe przychody 

operacyjne 

Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym osiągnęło zysk ze sprzedaży w wysokości 

A. 8 500 zł 

B. 9 000 zł 

C. 10 500 zł 

D.  12 000 zł 

Odpowiedź prawidłowa: B. 

1 500 (O 25 000 (O O) 500O) 1 000

O) 2 000O) 13 00015 000 (O O) 15 000
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1.2. Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji 

Umiejętność 2) przeprowadza inwentaryzację różnymi metodami, na przykład: 

 rozróżnia metody inwentaryzacji; 

 dobiera  metodę  inwentaryzacji  do  ustalenia  rzeczywistego  stanu  określonych 

składników aktywów i pasywów. 

Przykładowe zadanie 4. 

Metodą uzgadniania sald przeprowadza się inwentaryzację 

A. należności spornych. 

B. należności od kontrahentów. 

C. środków trwałych w budowie. 

D. środków pieniężnych w kasie. 

Odpowiedź prawidłowa: B. 

Umiejętność 3) ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne, na przykład: 

 identyfikuje niedobory, szkody i nadwyżki; 

 ustala różnice inwentaryzacyjne; 

 wyjaśnia przyczyny powstania różnic inwentaryzacyjnych. 

Przykładowe zadanie 5. 

W hurtowni materiałów budowlanych składowanych w silosach przeprowadzono 

inwentaryzację cementu metodą spisu z natury. Korzystając z danych w tabeli, oblicz wartość 

niedoboru w granicach norm ubytków naturalnych. 

A.   1 000 zł 

B.   4 000 zł 

C.   5 000 zł 

D. 10 000 zł 

Odpowiedź prawidłowa: C. 

Stan cementu objętego inwentaryzacją 
Zakładowa norma 

ubytków 
naturalnych 

Przychód ze 
sprzedaży 

według spisu z natury według ewidencji księgowej 
0,5% 1 000 000 zł 

20 000 zł 30 000 zł 
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Umiejętność 4) rozlicza różnice inwentaryzacyjne, na przykład: 

 oblicza   wartość   kompensaty   niedoborów   z   nadwyżkami,   stosując   zasadę 

mniejszej ilości i niższej ceny; 

 rozlicza niedobory niezawinione i zawinione; 

 rozlicza nadwyżki. 

Przykładowe zadanie 6. 

Zakład  produkcyjny  prowadzi  ewidencję  ilościowo-wartościową  materiałów  według  cen 

zakupu. Stan zapasu materiałów ustalony na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji wynosi: 

Decyzją kierownika zakładu, niedobór materiałów jest kompensowany nadwyżką materiałów 

według zasady mniejsza ilość i niższa cena. Ile wynosi wartość kompensaty? 

A.    200 zł 

B.    500 zł 

C. 1 000 zł 

D. 2 500 zł 

Odpowiedź prawidłowa: A. 

Lp. Nazwa materiału J.m. 
Cena 

(zł) 

Stan rzeczywisty według spisu 

z natury 
Stan według ewidencji księgowej 

Ilość Wartość Ilość Wartość 

1. Tkanina lniana m.b. 20 500 10 000 450 9 000 

2. Tkanina wełniana m.b. 50 590 29 500 600 30 000 
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1.3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej 

Umiejętność 2) identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej, na przykład: 

 identyfikuje zakres i zadania analizy finansowej; 

 rozróżnia metody stosowane w analizie finansowej; 

 identyfikuje źródła informacji potrzebnych do przeprowadzenia analizy 

finansowej. 

Przykładowe zadanie 7. 

Analiza finansowa obejmuje 

A. analizę   kondycji   finansowej   przedsiębiorstwa   oraz   analizę   zatrudnienia,   płac 

i wydajności. 

B. analizę kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz analizę gospodarki materiałowej 

i produkcji. 

C. wstępną analizę sprawozdania finansowego oraz analizę zatrudnienia, płac 

i wydajności. 

D. wstępną analizę sprawozdania finansowego, analizę wyniku finansowego i analizę 

kondycji finansowej przedsiębiorstwa. 

Odpowiedź prawidłowa: D. 

Umiejętność 3) dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej, na przykład: 

 dobiera  wskaźniki  do  oceny  sytuacji  płatniczej,  gospodarowania  majątkiem, 

zadłużenia i perspektyw rozwojowych jednostki; 

 interpretuje wskaźniki analizy finansowej. 

Przykładowe zadanie 8. 

Oceniając zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysku stosuje się wskaźniki 

A. zadłużenia. 

B. rentowności. 

C. płynności finansowej. 

D. sprawności działania. 

Odpowiedź prawidłowa: B. 
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Umiejętność 4) oblicza wskaźniki analizy finansowej, na przykład: 

 oblicza   wskaźniki:   płynności   finansowej,   sprawności   działania,   zadłużenia, 

rentowności. 

Przykładowe zadanie 9. 

Na   podstawie   danych   zamieszczonych   w   tabeli   oblicz   wskaźnik   rotacji   należności 

w 2014 roku. 

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2013 r. Stan na 31.12.2014 r. 

Należności od odbiorców 12 000 zł 8 000 zł 

Przychody ze sprzedaży 300 000 zł 365 000 zł 

A. 8 dni 

B. 10 dni 

C. 12 dni 

D. 15 dni 

Odpowiedź prawidłowa: B. 
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2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych

umiejętności z kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości 

Wykonaj prace dla Hurtowni CZÓŁENKO sp. z o.o.: 

1. Sporządź i wydrukuj plan kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych.

2. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych

w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych, operacje gospodarcze

dotyczące:

− zakupu towarów,

− przyjęcia towarów do magazynu,

− sprzedaży towarów,

− wydania towarów z magazynu,

− zmian na rachunku bankowym.

3. Oblicz  i  zaksięguj  wysokość  należnego  podatku  dochodowego  od  osób

prawnych za kwiecień 2015 r.

4. Dokonaj księgowań związanych z ustaleniem wyniku finansowego netto za

kwiecień 2015 r. (miesiąc kwiecień należy traktować jako pełny rok

obrotowy).

5. Sporządź i wydrukuj dowody PK- Polecenia księgowania dotyczące:

− zaksięgowania podatku dochodowego od osób prawnych- PK 1/04/2015,

− ustalenia wyniku finansowego netto za kwiecień 2015r.- PK 2/04/2015.

6. Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań za kwiecień 2015 r.

7. Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za kwiecień 2015 r.

8. Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat w wariancie

porównawczym za kwiecień 2015 r.

9. Dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny bieżącej płynności

finansowej w latach 2013-2014.

Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer 

z oprogramowaniem finansowo-księgowym oraz podłączoną drukarką sieciową. 
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Prace z programem finansowo-księgowym rozpocznij od: 

− - wprowadzenia danych identyfikacyjnych Hurtowni CZÓŁENKO sp. z o.o., 

− - wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Hurtowni CZÓŁENKO sp. z o.o., 

− - wprowadzenia planu kont księgi głównej, 

− - założenia kartotek kontrahentów, 

− - założenia kont ksiąg pomocniczych (analitycznych) do kont 201 

"Rozrachunki z odbiorcami" i 210 ,,Rozrachunki z dostawcami", 

− - wprowadzenia stanów początkowych kont do bilansu otwarcia, 

− - zdefiniowania, czyli przyporządkowania kont wynikowych do poszczególnych 

pozycji rachunku zysków i strat w  wariancie  porównawczym:  konta 

przychodów obrotami Ma, konta kosztów obrotami Wn. 

Dane identyfikacyjne Hurtowni CZÓŁENKO sp. z o.o. 

Nazwa skrócona CZÓŁENKO 

Wybierz wersję programu wersja próbna 

Nazwa pełna Hurtownia CZÓŁENKO sp. z o.o. 

Adres 26-610 Radom, ul. Jaśminowa 102 

Województwo mazowieckie 

NIP 8471125111 

REGON 016755980 

Nazwa banku inumer rachunku bankowego 
Nazwa: Rachunek firmowy 

Numer konta: 431060 0076 0000 3260 00981270 

Forma prawna spółka z o.o. 

Rodzaj prowadzonej działalności handlowa 

Określ sposób rozliczania 

VAT Metoda rozliczania z 

Dodaj: rok 2015, kwartał II 

miesięczna 
Symbol roku 2015 

Rok obrotowy 01.04.2015 - 30.04.2015 

Generowanie planu kont nie tworzyć planu kont 

Wariant rachunku zysków i strat porównawczy/tylko konta zespołu 4. 
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Rejestry księgowe 

usuń wszystkie  rejestry,  a  następnie  dodaj  jeden 

o symbolu RK - Rejestr księgowy (dotyczy programu

Rewizor) 
Obsługa  numerów  analityk  dostawców 
I odbiorców oddzielne analityki dla odbiorców i dostawców 

Tryb wprowadzania rozrachunków utwórz w tle 

Numeracja dokumentów łamane przez miesiąc łamane przez rok 

Imię, nazwisko szefa Karol Kotynia, Identyfikator: KK 

Wykaz wybranych kont księgi głównej 

010 Środki trwałe 

070 Umorzenie środków trwałych 

100 Kasa 

131 Rachunek bieżący 

138 Kredyty bankowe 

201 Rozrachunki z odbiorcami 

210 Rozrachunki z dostawcami 

220 Rozrachunki z budżetami 

225 Rozrachunki z tytułu podatku VAT 

300 Rozliczenie zakupu 

330 Towary 

402 Usługi obce 

403 Podatki i opłaty 

730 Przychody ze sprzedaży towarów 

731 Wartość sprzedanych towarów w cenach 

750 Przychody finansowe 

751 Kosztyfinansowe 

801 Kapitał zakładowy 

860 Wynik finansowy 

870 Podatek dochodowy 
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Wybrane stany początkowe kont na dzień 01.04.2015 r. 

Nazwa konta Stan konta (w zł) 

Środki trwałe 120 000,00 

Umorzenie środków trwałych 10 000,00 

Rachunek bieżący 20 000,00 

Kredyty bankowe 30 000,00 

Towary 30 000,00 

Kapitał zakładowy 130 000,00 

Informacje dotyczące funkcjonowania Hurtowni CZÓŁENKO sp. z o.o. 

− Hurtownia zajmuje się sprzedażą obuwia. 

− Ewidencja operacji gospodarczych odbywa się na kontach księgi głównej i kontach 

ksiąg pomocniczych do kont 201 "Rozrachunki z odbiorcami i 210 ,,Rozrachunki z 

dostawcami". 

− Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w Zespole 4. 

− Ewidencja obrotu towarowego jest prowadzona  według rzeczywistych  cen zakupu 

netto. 

− Numeracja dokumentów jest prowadzona ze wskazaniem numeru, miesiąca i roku, 

np. PK 01/04/2015. 

− Poniesione w kwietniu koszty są kosztami uzyskania przychodu. 

Wybrane wielkości z bilansu z lat 2013-2014 

Wybrane wielkości z bilansu 

Stan na dzień 

31.12.2013 r. 

(w zł) 

Stan na dzień 

31.12.2014 r. 

(w zł) 
Środki trwałe 90 000,00 110 000,00 

Towary 10 000,00 25 000,00 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 17 000,00 20 000,00 

Kapitał własny 120 000,00 130 000,00 

Zobowiązania  krótkoterminowe 12 000,00 25 000,00 
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Wybrane wskaźniki stosowane w analizie finansowej 

• Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto

Zysk brutto 

Przychody ze sprzedaży 

Wskaźnik bieżącej płynności 

Aktywa obrotowe 

Zobowiązania  krótkoterminowe 

Wskaźnik rentowności netto aktywów 

Zysk netto 

Aktywa ogółem 

Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku 

Kapitał  własny 

Aktywa ogółem 
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Dowody księgowe z kwietnia 2015 r. 
SP

RZ
ED

AW
CA

 

Przedsiębiorstwo Obuwnicze 

BUCIK sp. z o.o. 

ul. Leśna 20 

26-610 Radom 

NIP 8993030400 

FAKTURA 
Miejscowość: Radom 

Data wystawienia faktury: 15.04.2015r. 

Data dokonania dostawy: 15.04.2015r. Nr 180/2015 

N
AB

YW
CA

 Hurtownia CZÓŁENKO sp. z o.o. 

ul. Jaśminowa 102, 26 – 610 Radom 

NIP 8471125111 

Lp. 
Nazwa towaru 

lub usługi 
j.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

bez podatku 

Wartość 

netto 

Stawka 

podatku 
Kwota 

podatku 

Wartość 

brutto 

zł zł % zł zł 

1. Czółenka damskie para 10 250,00 2 500,00 23 575,0
0

3 075,00 

2. Pantofle męskie para 20 200,00 4 000,00 23 920,0
0

4 920,00 

Sposób zapłaty: przelew 14 dni 

Nr konta: 

34 1060 0076 0000 3200 01419688 

Bank: BPH Centrum Rozliczeniowe 

Do zapłaty: 7 995,00 zł 

Słownie złotych: siedem tysięcy 

dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć 00/100 

Ze
st

aw
ie

ni
e 

  s
pr

ze
da

ży
 

w
g 

st
aw

ek
 p

od
at

ku
 

6 500,00 23 1 495,00 7 995,00 

8 

5 

0 

zw. 

RAZEM 6 500,00 1 495,00 7 995,00 

Wystawił 

Konrad Molenda 
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Dostawca 

Przeznaczenie 1/04/2015 

Nr 

zamówienia 

Środek 

transportu 

15.04.2015 r. 

Ilość 

Czółenka damskie 10 para 10 250,00 2 500,00 

Pantofle męskie 20 para 20 200,00 4 000,00 

Mateusz 

Misiak 

Hurtownia 

CZÓŁENKO sp. z o.o. 

ul. Jaśminowa 102 

26-610 Radom, 

NIP 8471125111 

Przedsiębiorstwo Obuwnicze 

BUCIK sp. z o.o. 

ul. Leśna 20, 26-610 Radom 

NIP 8993030400 

Pz 

Przyjęcie 

materiałów 

zewn. 

Nr bieżący Pz Egz. 

1/04/2015 2 

Nr magaz. Pz Data 

15.04.2015 r. 

Sprzeda
 

Data wysyłki 

własny 

Data 

otrzymania 

15.04.2015 r. 

Nazwa materiału 
Dostarczona J.m. Przyjęta 

Cena 

(w zł) 

Wartość 

(w zł) 

Nr faktury 

180/2015 

Konto 

syntet. Zapas 

materi   Ilość 

ałów 

Razem 

Wystawił Zatwierdził Dostarczył Data Przyjął 

6 500,00 

Ewidencja 

wartościowa 

ilościowo- 

Emil Wąs Karol Kotynia Piotr Janecki 15.04.2015 r. 
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SP

RZ
ED

AW
CA

 

Hurtownia 

CZÓŁENKO sp. z o.o. 

ul. Jaśminowa 102 

26 – 610 Radom, 

NIP 8471125111 

FAKTURA 
Miejscowość: Radom 

Data wystawienia faktury: 20.04.2015 r. 

Data dokonania dostawy: 20.04.2015 r. Nr 1/04/2015 

N
AB

YW
CA

 Przedsiębiorstwo Handlowe ALICJA sp. z o.o. 

ul. Konwaliowa 50, 26-610 Radom 

NIP 7252025842 

Lp. 
Nazwa towaru lub 

usługi 
j.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

bez podatku 

Wartość 

netto 

Stawka 

podatku 

Kwota 

podatku 

Wartość 

brutto 

zł zł % zł zł 

1. Czółenka damskie para 10 350,00 3 500,00 23 805,00 4 305,00 

2. Pantofle męskie para 15 280,00 4 200,00 23 966,00 5 166,00 

Sposób zapłaty: przelew w ciągu 21 dni 

Nr konta: 

43 1060 0076 0000 3260 0098 1270 

Bank: BPH Centrum Rozliczeniowe 

Do zapłaty: 9 471,00 zł 

Słownie złotych: 

dziewięć  tysięcy  czterysta  siedemdziesiąt 

jeden 00/100 

Ze
st

aw
ie

ni
e 

 s
pr

ze
da

ży
 

w
g 

st
aw

ek
 p

od
at

ku
 

7 700,00 23 1 771,00 9 471,00 

8 

5 

0 

zw. 

RAZEM 7 700,00 1 771,00 9 471,00 

Wystawił 

Karol Kotynia 
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Nr bieżący 

Wz 

Przedsiębiorstwo Handlowe 

ALICJA sp. z o.o. 

26-610 Radom, 

ul. Konwaliowa 50 

NIP 7252025842 

Przeznaczenie 1 20.04.2015 r. 

Wysyłka 

na koszt 

Nr i data 

faktury 

20.04.2015 r. odbiorcy 1/04/2015 

Ilość Konto 

syntet 

. 

mater. 

Czółenka damskie 10 10 250,00 2 500,00 

Pantofle męskie 15 15 200,00 3 000,00 

5 500,00 

Ewidencja ilościowo- 

wartościowa 

Hurtownia 

CZÓŁENKO sp. z o.o. 

ul. Jaśminowa 102 

26-610 Radom 

NIP 8471125111 

Odbiorca 

Wz 

Wydanie 

materiałów 

zewn. 

1/04/2015 

Egz. 

2 

Nr  magaz. 

Wz Data 

Nr zamówienia 

Środek 

transportu 

- 

Sprzedaż Data wysyłki 

Nazwa materiału 
Cena 

(w zł) 

Wartość 

(w zł) 

Zapas 

Ilość 

Żądana J.m. 

para 

para 

Wydana 

Razem 

Wystawił Zatwierdził Wydał Data Odebrał 

Emil Wąs Karol Kotynia 
Mateusz 

Misiak 
20.04.2015 r. Jan Żubr 
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WYCIĄG BANKOWY NR 4/04/2015 za okres od 01.04.2015 r. do 30.04.2015 r. 

Nr rachunku 43 1060 0076 0000 3260 0098 1270 

BPH SA Centrum Rozliczeniowe 

Posiadacz rachunku 

Hurtownia CZÓŁENKO sp. z o.o. 

26-610 Radom, ul. Jaśminowa 102 

NIP 8471125111 

Lp. Data operacji Tytuł płatności Obciążenia Uznania Salda 

Saldo początkowe z dnia 01.04.2015 r. 20 000,00 zł 

1. 29.04.2015 r. 

Spłata zobowiązań wobec 

Przedsiębiorstwa Obuwniczego 

BUCIK sp. z o.o. FZ 180/2015 

7 995,00 zł 

2. 30.04.2015 r. Odsetki od kredytu bankowego 150,00 zł 

3. 30.04.2015 r. 
Opłata za prowadzenie rachunku 

bankowego 
50,00 zł 

Saldo końcowe z dnia 30.04.2015 r. 11 805,00 zł 

Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów: 

 plan kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych − wydruk z programu 

finansowoksięgowego; 

 dowody księgowe − wydruk z programu finansowo-księgowego: 

− PK 1/04/2015 −zaksięgowanie podatku dochodowego od osób prawnych, 

− PK 2/04/2015 − ustalenie wyniku finansowego netto za kwiecień 2015 r., 

 dziennik  księgowań  za  kwiecień  2015  r.  −  wydruk  z  programu   finansowo- 

księgowego; 

 zestawienie obrotów i sald za kwiecień 2015 r. − wydruk z programu finansowo- 

księgowego; 

 rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym za kwiecień 2015 r. − 

wydruk zprogramu  finansowo-księgowego; 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Moduł 3 Strona 20 

Moduł 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań 

 analiza   i  ocena  bieżącej   płynności   finansowej   w  latach   2013-2014   − 

sporządzona w arkuszu egzaminacyjnym. 

Kryteria oceniania wykonania zadania praktycznego będą uwzględniać 

 zgodność przyporządkowania poszczególnych kont do kont bilansowych, 

wynikowych i analitycznych; 

 sporządzone dowody PK – Polecenie księgowania – numery, daty, dekrety, treści 

operacji gospodarczych, kwoty operacji gospodarczych; 

 zaksięgowanie  operacji  gospodarczych  w  programie  finansowo-księgowym  na 

podstawie dowodów źródłowych; 

 sporządzone zestawienie obrotów i sald – wprowadzone stany początkowe kont 

bilansowych; 

 poprawność  obliczeń  w  sporządzonym  rachunku  zysków  i  strat  w  wariancie 

porównawczym; 

 poprawność obliczenia, interpretacji wskaźnika bieżącej płynności finansowej oraz 

oceny bieżącej płynności finansowej w badanym okresie. 

Umiejętności sprawdzane zadaniem praktycznym 

1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

1) sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania;

2) interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi;

3) klasyfikuje aktywa i pasywa;

4) identyfikuje kategorie wynikowe;

5) przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych;

6) otwiera i zamyka księgi rachunkowe;

7) ewidencjonuje   operacje   bilansowe   i   wynikowe   na   kontach syntetycznych

i analitycznych w różnych jednostkach;

8) rozlicza koszty działalności organizacji;

9) ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową;

10) sporządza zestawienie obrotów i sald;

11) stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe.
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2. Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji

1) sporządza dokumentację przebiegu inwentaryzacji.

3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

1) sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe;

2) dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej;

3) oblicza wskaźniki analizy finansowej;

4) ocenia sytuację majątkowa i finansową organizacji.

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości mogą 

dotyczyć 

 zaksięgowania operacji gospodarczych na podstawie dowodów źródłowych oraz 

sporządzenia zestawienia obrotów i sald na koniec okresu sprawozdawczego 

w programie finansowo-księgowym; 

 zaksięgowania operacji gospodarczych na podstawie dowodów źródłowych 

w programie finansowo-księgowym i sporządzenia dokumentacji rozliczania 

inwentaryzacji na załączonym formularzu; 

 zaksięgowania operacji gospodarczych na podstawie dowodów źródłowych 

w programie finansowo-księgowym oraz sporządzenia bilansu na dzień 

zamknięcia ksiąg rachunkowych w systemie finansowo-księgowym lub ręcznie na 

załączonym formularzu oraz przeprowadzenia analizy wskaźnikowej; 

 zaksięgowania operacji gospodarczych na podstawie dowodów źródłowych 

w programie finansowo-księgowym i sporządzenia kalkulacji kosztów produkcji; 

 zaksięgowania operacji gospodarczych na podstawie dowodów źródłowych 

w programie finansowo-księgowym i sporządzenia OT oraz tabeli amortyzacyjnej; 

 sporządzenia dokumentów księgowych i zaksięgowania operacji gospodarczych 

na podstawie dowodów źródłowych w programie finansowo-księgowym oraz 

przeprowadzenia analizy finansowej. 
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