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rozpoczęcia egzaminu
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CZĘŚĆ PISEMNA

PODSTAWA PROGRAMOWA
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Instrukcja dla zdającego
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś
przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:
 wpisz oznaczenie kwalifikacji,
 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,
 wpisz swój numer PESEL*,
 wpisz swoją datę urodzenia,
 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.
Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
Czytaj uważnie wszystkie zadania.
Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/
atramentem.
Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący
układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

9.
10.

Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś
odpowiedź „A”:

11.

Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz
ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

12.

Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI
i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI.
Powodzenia!
* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Układ graficzny
© CKE 2019

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Zadanie 1.
Który z dokumentów obrotu gotówkowego jest dowodem księgowym wtórnym?
A.
B.
C.
D.

Asygnata KP.
Raport kasowy.
Czek gotówkowy.
Wniosek o zaliczkę.

Zadanie 2.
W celu obciążenia kontrahenta karą umowną za nieterminową realizację dostawy należy sporządzić
A.
B.
C.
D.

monit.
notę księgową.
fakturę wewnętrzną.
wezwanie do zapłaty.

Zadanie 3.
Zwrócone przez odbiorcę z powodu uznanej reklamacji towary należy przyjąć do magazynu sporządzając
dowód magazynowy o symbolu
A.
B.
C.
D.

PZ
PW
RW
MM

Zadanie 4.
Operację gospodarczą PK – ujawniono w magazynie niedobór wyrobów gotowych należy zaksięgować na
kontach
A.
B.
C.
D.

Wn Rozliczenie niedoborów i szkód, Ma Koszt wytworzenia wyrobów gotowych.
Wn Koszt wytworzenia wyrobów gotowych, Ma Rozliczenie niedoborów i szkód.
Wn Rozliczenie niedoborów i szkód, Ma W yroby gotowe.
Wn W yroby gotowe, Ma Rozliczenie niedoborów i szkód.
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Zadanie 5.
Bank Polska Kasa Opieki SA O. we Wrocławiu
Nr rachunku: 61 1240 6755 4535 1196 5156 1344
Rachunek prowadzony w zł

Posiadacz rachunku
Hurtownia Odzieżowa NIKA sp. z o.o.
ul. Królewska 15
53-300 Wrocław
WYCIĄG BANKOWY NR 12/2019 z dnia 31.12.2019 r.

Saldo początkowe
Data operacji
31.12.2019 r.
31.12.2019 r.

Tytuł płatności
Przelew przychodzący:
Galeria Piastowska sp. z o.o. w Opolu, dotyczy faktury nr 25/2019
Przelew wychodzący:
Zakłady Produkcyjne SA w Nysie, dotyczy faktury nr 57/2019

500 000,00
Kwota
82 000,00
-70 000,00

Saldo końcowe

?

Na podstawie otrzymanego Wyciągu bankowego nr 12/2019 ustal saldo końcowe na rachunku bankowym.
A.
B.
C.
D.

430 000,00 zł
418 000,00 zł
512 000,00 zł
652 000,00 zł

Zadanie 6.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości księgi rachunkowe za 2019 rok należy przechowywać do końca
A.
B.
C.
D.

2019 roku.
2020 roku.
2023 roku.
2024 roku.

Zadanie 7.
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta w formie aktu notarialnego należy do kategorii
archiwalnej, oznaczonej symbolem
A.
B.
C.
D.

BE
A
B
Bc

Zadanie 8.
Jednostka gospodarcza zakupiła grunty, które nie będą używane w działalności gospodarczej, z zamiarem ich
sprzedaży po dwóch latach za wyższą cenę. W której grupie aktywów trwałych powinna zostać wykazana
wartość zakupionych gruntów?
A.
B.
C.
D.

Rzeczowe aktywa trwałe.
Inwestycje długoterminowe.
Należności długoterminowe.
Wartości niematerialne i prawne.
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Zadanie 9.
Do należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług zalicza się należności dotyczące
A.
B.
C.
D.

udzielonych pożyczek.
podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń.
sprzedaży towarów, materiałów, wyrobów gotowych i usług.
sprzedaży środków trwałych, które są wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Zadanie 10.
Spółka posiada maszynę produkcyjną, której wartość początkowa według zapisów w ewidencji wynosi
40 000,00 zł, a umorzenie do dnia bilansowego 28 000,00 zł. W związku ze zmianą technologii produkcji
spółka planuje sprzedaż tej maszyny na początku następnego roku obrotowego. Zgodnie z wyceną
rzeczoznawcy wartość rynkowa maszyny wynosi 5 000,00 zł, co oznacza, że wartość bilansowa jest wyższa
niż możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto. Spółka postanowiła dokonać odpisu aktualizującego wartość
maszyny. Oblicz kwotę tego odpisu na dzień bilansowy.
A.
B.
C.
D.

7 000,00 zł
12 000,00 zł
35 000,00 zł
40 000,00 zł

Zadanie 11.
Środki trwałe
Sp. 95 000,00 15 000,00 Obr.

Umorzenie środków trwałych
Obr. 8 000,00 30 000,00 Sp.

Środki trwałe w budowie
Obr. 28 000,00

Na podstawie zapisów na kontach księgowych ustal wartość bilansową środków trwałych.
A.
B.
C.
D.

28 000,00 zł
58 000,00 zł
88 000,00 zł
131 000,00 zł

Zadanie 12.
Rozrachunki
z odbiorcami
12 300,00

Odpis aktualizujący
wartość należności
10 000,00 (1)

Pozostałe
koszty operacyjne
(1) 10 000,00

Na podstawie zapisów na kontach księgowych określ wartość należności z tytułu dostaw i usług, którą spółka
powinna wykazać w bilansie.
A.
B.
C.
D.

2 300,00 zł
10 000,00 zł
12 300,00 zł
22 300,00 zł
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Zadanie 13.
Pobrana przez bank prowizja od kredytu udzielonego na sfinansowanie bieżącej działalności jednostki
gospodarczej obciąży konto
A.
B.
C.
D.

Pozostałe koszty operacyjne.
Pozostałe koszty rodzajowe.
Koszty finansowe.
Usługi obce.

Zadanie 14.
W przedsiębiorstwie produkcyjnym prowadzącym ewidencję kosztów tylko w zespole 5, wartość zużytych
materiałów bezpośrednich należy zaksięgować na koncie
A.
B.
C.
D.

Koszty działalności podstawowej.
Koszty działalności pomocniczej
Koszty ogólnego zarządu.
Koszty wydziałowe.

Zadanie 15.
Do pozostałych kosztów rodzajowych zalicza się między innymi
A.
B.
C.
D.

dopłaty do biletów na dojazdy pracowników i do kwater prywatnych.
ekwiwalenty za niewykorzystane przez pracowników urlopy.
koszty szkolenia pracowników w zakresie BHP.
koszty krajowych podróży służbowych.

Zadanie 16.
Konto Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych należy do grupy kont
A.
B.
C.
D.

wynikowych.
korygujących.
rozliczeniowych.
pozabilansowych.

Zadanie 17.
W którym dokumencie operacje gospodarcze dotyczące danego okresu sprawozdawczego są ujęte
chronologicznie?
A.
B.
C.
D.

W dzienniku księgowań.
W rachunku zysków i strat.
W zestawieniu sald kont ksiąg pomocniczych.
W zestawieniu obrotów i sald kont księgi głównej.
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Zadanie 18.
Jednostka gospodarcza zdecydowała, że księgi rachunkowe będą prowadzone poza jej siedzibą. W jakim
terminie kierownik jednostki powinien powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg
rachunkowych?
A.
B.
C.
D.

5 dni od dnia ich zamknięcia.
10 dni od dnia ich zamknięcia.
15 dni od dnia ich wydania.
30 dni od dnia ich wydania.

Zadanie 19.
Saldo końcowe kredytowe konta Zobowiązania wekslowe oznacza wartość weksli
A.
B.
C.
D.

własnych wykupionych przed terminem.
obcych przekazanych do dyskonta w banku.
obcych otrzymanych od kontrahentów jako zabezpieczenie spłaty należności.
własnych przekazanych kontrahentom jako zabezpieczenie spłaty zobowiązań.

Zadanie 20.
Zasadę powtarzanego zapisu stosuje się przy księgowaniu operacji gospodarczych na kontach
A.
B.
C.
D.

bilansowych.
księgi głównej.
pozabilansowych.
ksiąg pomocniczych.

Zadanie 21.
Które konta nigdy nie wykazują sald na początek roku obrotowego?
A.
B.
C.
D.

Bilansowe.
Wynikowe.
Analityczne.
Pozabilansowe.
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Zadanie 22.
Dt

Rozrachunki publicznoprawne
Obr. 6 000,00 8 000,00 Obr.

Ct

Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych
Obroty w zł
Salda w zł
Nazwa konta analitycznego
Dt
Ct
Dt
Ct
Rozrachunki z urzędem celnym
2 500,00 500,00 2 000,00
–
Rozrachunki z urzędem skarbowym 1 500,00 3 500,00
–
2 000,00
Rozrachunki z ZUS
2 000,00 4 000,00
–
2 000,00
Razem
6 000,00 8 000,00 …………
…………

Na podstawie zapisów na koncie Rozrachunki publicznoprawne oraz prowadzonego do tego konta
zestawienia obrotów i sald kont analitycznych można stwierdzić, że po zamknięciu konto to wykaże
A.
B.
C.
D.

wyłącznie saldo debetowe w kwocie 2 000,00 zł.
wyłącznie saldo kredytowe w kwocie 2 000,00 zł.
saldo debetowe w kwocie 2 000,00 zł i saldo kredytowe w kwocie 4 000,00 zł.
saldo debetowe w kwocie 4 000,00 zł i saldo kredytowe w kwocie 2 000,00 zł.

Zadanie 23.
Hurtownia ANNA sp. z o.o.
ul. Długa 34
53-535 Wrocław
NIP 8980630807

Wrocław, dnia 27 grudnia 2019 r.
Galeria Piastowska sp. z o.o.
ul. Rynek 5
49-200 Grodków

(wystawca/wierzyciel)

(nazwa i adres kontrahenta/dłużnika)

NOTA ODSETKOWA
Nr 5/2019
Na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
(Dz. U. z 2013, poz. 403 ze zm.), wzywamy Państwa do uregulowania, tytułem odsetek za opóźnienia w zapłacie,
kwoty: 57,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem złotych 00/100), zgodnie z podanym niżej obliczeniem:
Nr
Kwota
Termin
Liczba dni
Stawka %
Kwota
Lp.
Data faktury
Data zapłaty
faktury
faktury
płatności
zwłoki
odsetek
odsetek
1. 55/2019 06.11.2019 r. 7 300,00 zł 20.11.2019 r. 20.12.2019 r.
30
9,5
57,00 zł
RAZEM
57,00 zł
Wymienioną kwotę prosimy przekazać na rachunek bankowy nr: 59 1240 1994 1111 0000 2499 5678 w ciągu 7 dni
od daty otrzymania niniejszego wezwania.
Główny księgowy
Prezes zarządu
Anna Lis
Alicja Markowska

Który zapis księgowy na podstawie Noty odsetkowej Nr 5/2019 należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych
w Hurtowni ANNA sp. z o.o.?
Kwota w zł

Strona Wn konta

Strona Ma konta

A.

57,00 Koszty finansowe

Rozrachunki z dostawcami

B.

57,00 Rozrachunki z odbiorcami

Przychody finansowe

C.

7 300,00 Koszty finansowe

Rozrachunki z dostawcami

D.

7 300,00 Rozrachunki odbiorcami

Przychody finansowe
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Zadanie 24.
Operację gospodarczą W B – przelew wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika należy zaksięgować
na kontach
Strona Wn konta

Strona Ma konta

A. Wynagrodzenia

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

B. Wynagrodzenia

Rachunek bieżący

C. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Rachunek bieżący

D. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Środki pieniężne w drodze

Zadanie 25.
Naliczenie rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce zobowiązanej do jego
tworzenia należy zaksięgować w ciężar konta
A.
B.
C.
D.

Wynagrodzenia.
Kapitał rezerwowy.
Rachunek środków funduszy specjalnych.
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.

Zadanie 26.
20 maja 2019 roku przedsiębiorstwo przetwórcze zakupiło i przyjęło do użytkowania maszynę do zamykania
słoików o wartości początkowej 60 000,00 zł, roczna stawka amortyzacji wynosi 20%. Przedsiębiorstwo
dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową zgodnie z prawem podatkowym. Roczny odpis
amortyzacyjny w 2019 roku wyniósł
A.
B.
C.
D.

3 500,00 zł
7 000,00 zł
8 000,00 zł
12 000,00 zł

Zadanie 27.
Wartość początkowa maszyny produkcyjnej wynosi 12 000,00 zł, a przewidywany okres eksploatacji 4 lata.
Miesięczny odpis amortyzacyjny wyniesie
A.
B.
C.
D.

250,00 zł
750,00 zł
1 000,00 zł
3 000,00 zł
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Zadanie 28.
Przedsiębiorstwo wyprodukowało w ciągu miesiąca 4 000 sztuk wyrobów gotowych, (produkcja
niezakończona nie wystąpiła), ponosząc następujące koszty:
 zużycie materiałów bezpośrednich
 płace bezpośrednie z narzutami
 inne koszty bezpośrednie

104 000,00 zł
52 000,00 zł
4 000,00 zł
4 000,00 zł

Oblicz jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu gotowego.
A.
B.
C.
D.

26,00 zł/szt.
39,00 zł/szt.
40,00 zł/szt.
41,00 zł/szt.

Zadanie 29.
Pozycja kalkulacyjna kosztów
Materiały bezpośrednie
Płace bezpośrednie z narzutami
Koszty wydziałowe
Razem koszty wytworzenia

Koszty produkcji w zł
przypadające na
ogółem
zlecenie nr 1
zlecenie nr 2
18 000,00
9 920,00
8 080,00
4 000,00
2 160,00
1 840,00
1 550,00
……………..
……………..
23 550,00
?
?

W okresie sprawozdawczym spółka wykonała dwa zlecenia produkcyjne, ponosząc koszty zgodnie
z zestawieniem w tabeli. Koszty wydziałowe są rozliczane na poszczególne zlecenia w stosunku do płac
bezpośrednich z narzutami. Oblicz pełny koszt wytworzenia produkcji przypadającej na zlecenie nr 1
i zlecenie nr 2, zakładając, że nie wystąpiła produkcja niezakończona.
Zlecenie nr 1

Zlecenie nr 2

A.

4 000,00 zł

4 000,00 zł

B.

2 160,00 zł

1 840,00 zł

C.

12 080,00 zł

9 920,00 zł

D.

12 917,00 zł

10 633,00 zł
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Zadanie 30.
Które zestawienie zawiera tylko formy rozliczeń bezgotówkowych?







polecenie zapłaty
czek gotówkowy
wpłata gotówkowa
czek rozrachunkowy
akredytywa
rozliczenia saldami








A.







czek rozrachunkowy
czek gotówkowy
karta płatnicza
akredytywa
rozliczenia planowe
rozliczenia saldami
C.

polecenie przelewu
rozliczenia planowe
czek rozrachunkowy
weksel
karta płatnicza
akredytywa
B.








karta płatnicza
polecenie przelewu
polecenie zapłaty
czek rozrachunkowy
wpłata gotówkowa
weksel
D.

Zadanie 31.
W hurtowni przeprowadzono inwentaryzację towarów i stwierdzono:
 niezawiniony niedobór szamponu TYMIANEK – 20 sztuk po 8,00 zł/szt.
 nadwyżkę szamponu POKRZYWA – 25 sztuk po 6,00 zł/szt.
Kierownik jednostki podjął decyzję o kompensacie niedoboru z nadwyżką. Ustal wartość kompensaty,
stosując zasadę niższej ceny i mniejszej ilości.
A.
B.
C.
D.

120,00 zł
150,00 zł
160,00 zł
200,00 zł

Zadanie 32.
W drodze spisu z natury inwentaryzuje się
A.
B.
C.
D.

środki pieniężne w kasie.
należności od pracowników.
zobowiązania publicznoprawne.
środki pieniężne na rachunku bankowym.
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Zadanie 33.
Rozliczenie niedoborów i szkód
Obr. 5 000,00 5 000,00 (PK

Wartość sprzedanych towarów
w cenach zakupu
PK) 5 000,00

Wskaż treść operacji gospodarczej zaksięgowanej na kontach na podstawie dowodu PK.
A.
B.
C.
D.

Rozliczenie niedoboru materiałów mieszczącego się w granicach norm ubytków naturalnych.
Rozliczenie niedoboru towarów mieszczącego się w granicach norm ubytków naturalnych.
Rozliczenie niedoboru materiałów przekraczającego granice norm ubytków naturalnych.
Rozliczenie niedoboru towarów przekraczającego granice norm ubytków naturalnych.

Zadanie 34.
W hurtowni przeprowadzono inwentaryzację zapasu towaru B na dzień 31 grudnia 2019 r. Jednostka
prowadzi ewidencję towarów w cenach zakupu. W okresie sprawozdawczym przychody ze sprzedaży
zrealizowane przez hurtownię wyniosły 1 000 000,00 zł, a limit na ubytki naturalne to 0,50% wartości
przychodów ze sprzedaży. Kierownik jednostki podjął decyzję o uznaniu ujawnionego niedoboru towaru B
za niezawiniony. Oblicz wartość niedoboru towaru B w części przekraczającej limit na ubytki naturalne.
A.
B.
C.
D.

2 000,00 zł
5 000,00 zł
7 000,00 zł
9 000,00 zł

Nazwa towaru
Towar B

Stan według
spisu z natury
ewidencji księgowej
73 000,00 zł
80 000,00 zł

Zadanie 35.
Kto wydaje zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji?
A.
B.
C.
D.

Kierownik jednostki.
Przewodniczący zespołu spisowego.
Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.
Osoba materialnie odpowiedzialna za powierzone mienie.

Zadanie 36.
Saldo końcowe strony Ma konta Rozliczenie zakupu materiałów należy ująć w bilansie jednostki
A.
B.
C.
D.

w aktywach – powiększając wartość materiałów o wartość salda.
w aktywach – pomniejszając wartość materiałów o wartość salda.
w pasywach – powiększając wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług o wartość salda.
w pasywach – pomniejszając wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług o wartość salda.

Zadanie 37.
W której pozycji bilansowej zostanie ujęty weksel obcy o jednomiesięcznym terminie wykupu otrzymany od
odbiorcy na pokrycie należności za sprzedane towary?
A.
B.
C.
D.

Inne środki pieniężne.
Zobowiązania wekslowe.
Inne zobowiązania finansowe.
Należności z tytułu dostaw i usług.
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Zadanie 38.
Przy ustalaniu wyniku finansowego w wariancie kalkulacyjnym obroty kont Koszty sprzedaży i Koszty
ogólnego zarządu przeksięgowywane są na stronę
A.
B.
C.
D.

Ma konta W ynik finansowy.
Wn konta W ynik finansowy.
Ma konta Rozliczenie kosztów.
Wn konta Rozliczenie kosztów.

Zadanie 39.
Zdolność firmy do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych określa wskaźnik

A.
B.
C.
D.

rentowności.
poziomu zadłużenia.
sprawności działania.
płynności finansowej.

Zadanie 40.
W tabeli przedstawiono wskaźniki rentowności netto sprzedaży czterech spółek branży meblarskiej. Która
spółka osiągnęła najwyższą efektywność sprzedaży?
A.
B.
C.
D.

Spółka 1.
Spółka 2.
Spółka 3.
Spółka 4.

Wskaźnik rentowności
netto sprzedaży

Spółka 1.

Spółka 2.

Spółka 3.

Spółka 4.

4,2%

3,6%

2,8%

4,5%
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