
Nazwa 
kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowo ści

Oznaczenie 
kwalifikacji: A.36

Numer zadania: 01

Kod arkusza: A.36-01-22.01-SG

Wersja arkusza: SG

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie

R.1
Rezultat 1: Plan kont ksi ęgi głównej i ksi ąg pomocniczych – wydruk zawieraj ący typy 
kont

R.1.1
wprowadzone konta księgowe i oznaczone jako bilansowe: 010, 071, 100, 131, 134, 200, 
210, 220, 223, 224, 300, 330, 801, 802, 860 (konto 860 może być zdefiniowane jako 
bilansowo-wynikowe)

R.1.2
wprowadzone konta księgowe i oznaczone jako wynikowe: 401, 402, 403, 409,  730, 731, 
750, 751, 760, 761, 870

R.1.3 podłączone konta analityczne do kont: 200-X, 210-X

R.2
Rezultat 2: Dowody ksi ęgowe z dnia 31.12.2021 r. – wydruki:
– PK 1/12/2021– naliczenie podatku dochodowego od o sób prawnych
– PK 2/12/2021– ustalenie wyniku finansowego netto za grudzie ń 2021 r.

R.2.1
numer dowodu: PK 1/12/2021  (w programie Symfonia FK dopuszcza się inny numer) i 
data: 31.12.2021

R.2.2 PK zawiera dekret: Wn 870/ Ma 220, kwota 5 392,00 zł

R.2.3
numer dowodu: PK 2/12/2021 (w programie Symfonia FK dopuszcza się inny numer) i data: 
31.12.2021

R.2.4 PK zawiera dekrety:  Wn 860/ Ma 401, kwota 1 800,00 zł
R.2.5 PK zawiera dekrety:  Wn 860/ Ma 402 kwota 20,00 zł
R.2.6 PK zawiera dekret: Wn 860/ Ma 731, kwota 30 500,00 zł
R.2.7 PK zawiera dekret: Wn 860/ Ma 751 kwota 300,00 zł

R.2.8
PK zawiera dekret: Wn 860/ Ma 870, kwota 5 392,00 zł lub inna kwota podatku z 
PK1/12/2021 zdającego

R.2.9 PK zawiera dekret: Wn 730/ Ma 860, kwota 61 000,00 zł 

R.2.10

treści w dowodach PK oddające sens operacji gospodarczych, np. naliczenie podatku 
dochodowego od osób prawnych; przeksięgowanie na wynik finansowy zużycia materiałów, 
usług obcych, wartości sprzedanych towarów, podatku dochodowego, przychodów ze 
sprzedaży towarów, kosztów  finansowych lub przeksięgowanie (Przeks. - Symfonia FK)

R.3 Rezultat 3: Zestawienie obrotów i sald za grudzi eń 2021 r

R.3.1
dane identyfikacyjne jednostki:  Przedsiębiorstwo Handlowe EMMA  sp. z o.o.,ul. Litewska 
12, 30-014 Kraków

R.3.2

wprowadzone stany początkowe po stronie Wn kont księgowych:
010 -   700 000,00 zł
100 -       9 000,00 zł
131 -      82 000,00 zł
330 -    300 000,00  zł

R.3.3

wprowadzone stany początkowe po stronie Ma kont księgowych:
071 -    150 000,00 zł   
134 -     20 000,00 zł
801 -     740 000,00 zł
802 -    181 000,00 zł          

R.3.4 saldo  końcowe  konta 131:  79 680,00 zł
R.3.5 saldo  końcowe  konta  224:  14 030,00 zł
R.4 Rezultat 4: Dziennik ksi ęgowań pełny za grudzie ń  2021 r. – wydruk

R.4.1

dekret dowodu księgowego: Faktura 52/2021 z 02.12.2021
konto Wn 300 kwota      77 000,00 zł
konto Wn 223 kwota      17 710,00 zł
konto Ma 210-X lub 210  kwota   94 710,00 zł

R.4.2
dekret dowodu księgowego: Pz 1/12/2021 z 02.12.2021
konto Wn 330 kwota   77 000,00 zł
konto Ma 300 kwota  77 000,00 zł
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R.4.3

dekret dowodu księgowego: Faktura 198/2021 z 10.12.2021
konto Wn 401 kwota    1800,00 zł
konto Wn 223 kwota    414,00 zł
konto Ma 100  kwota 2 214,00 zł

R.4.4

dekret dowodu księgowego: Faktura 1/12/2021 z 14.12.2021
konto Wn 200-X lub 200 kwota 75 030,00 zł
konto Ma 730 kwota      61 000,00 zł
konto Ma 224 kwota    14 030,00 zł

R.4.5
dekret dowodu księgowego: Wz nr 1/12/2021 z 14.12.2021
konto Wn 731 kwota 30 500,00 zł
konto Ma 330 kwota  30 500,00 zł

R.4.6
dekret dowodu księgowego: WB 12/2021 z 31.12.2021
konto Wn 134 kwota 2 000,00zł
konto Ma 131 kwota 2 000,00 zł

R.4.7
dekret dowodu księgowego WB:
konto Wn 751 kwota 300,00 zł
konto Ma 131 kwota  300,00 zł

R.4.8
dekret dowodu księgowego WB:
konto Wn 402 kwota 20,00 zł
konto Ma 131 kwota  20,00 zł

R.4.9

treści operacji gospodarczych, np. zakup towarów, przyjęcie towarów, zakup materiałów 
biurowych wydanych do zużycia, sprzedaż towarów, wydanie towarów, spłata raty kredytu,  
odsetki od kredytu, opłata za prowadzenie rachunku bankowego (należy uwzględnić treści 
tych operacji gospodarczych, które zostały ujęte w dzienniku księgowań zdającego)

R.5
Rezultat 5: Rachunek zysków i strat w wariancie por ównawczym za grudzie ń 2021 
r.– wydruk

R.5.1 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (A.IV):  61 000,00 zł
R.5.2 Zużycie materiałów i energii (B.II): 1 800,00 zł
R.5.3 Usługi obce (B.III): 20,00 zł
R.5.4 Wartość sprzedanych towarów i materiałów (B.VIII): 30 500,00 zł
R.5.5 Zysk (strata) ze sprzedaży (C): 28 680,00 zł
R.5.6 Koszty finansowe (H):  300,00 zł
R.5.7 Podatek dochodowy (J):5 392,00 zł lub inna kwota podatku z PK 1/12/2021 zdającego

R.6
Rezultat 6: Analiza i ocena ogólnego zadłu żenia w latach 2019-2020 – w arkuszu 
egzaminacyjnym

R.6.1 dobrany wskaźnik do analizy: (Zobowiązania ogółem/Aktywa ogółem) lub nazwa wskaźnika

R.6.2 obliczony wskaźnik ogólnego zadłużenia za 2019 rok: 0,30 lub 30 lub 30% lub 29,95%
R.6.3 obliczony wskaźnik ogólnego zadłużenia za 2020 rok: 0,25 lub 25 lub 25%

R.6.4
interpretacja wskaźnika ogólnego zadłużenia w 2019 r. obliczonego przez zdającego, np.: 
W roku 2019 majątek (aktywa) jednostki był finansowany w 30% kapitałami obcymi 
(zobowiązaniami ogółem).

R.6.5
interpretacja wskaźnika ogólnego zadłużenia w 2020 r. obliczonego przez zdającego, np.: 
W roku 2020 majątek (aktywa) jednostki był finansowany w 25% kapitałami obcymi 
(zobowiązaniami ogółem).

R.6.6

porównanie i ocena ogólnego zadłużenia w latach 2019-2020 według obliczeń zdającego, 
np.:
W roku 2020 w stosunku do 2019 wskaźnik ogólnego zadłużenia obniżył się o 5 punktów 
procentowych. Jest to zjawisko korzystne świadczące o mniejszym uzależnieniu 
przedsiębiorstwa od obcych źródeł finansowania.
(dopuszcza się inne sformułowania oddające sens powyższych wniosków)
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