
 
 

   
 

Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości 

Oznaczenie kwalifikacji: AU.36 

Wersja arkusza: SG 

Czas trwania egzaminu: 60 minut 

   AU.36-SG-22.01 

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2022 

CZĘŚĆ PISEMNA 
 
 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 
przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

2. 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. 
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań. 
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. 
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/ 

atramentem. 
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący 

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 
10. 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 2020 

Arkusz zawiera informacje 

prawnie chronione do momentu 

rozpoczęcia egzaminu 

 
 

 
 

PODSTAWA PROGRAMOWA 

2017 
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Zadanie 1. 

Dokument magazynowy Rw – Rozchód wewnętrzny zalicza się do dowodów księgowych  

A. zewnętrznych. 

B. pierwotnych. 

C. wtórnych. 

D. obcych. 

Zadanie 2. 
 

Zakład Cukierniczy   
PRALINEK sp. z o.o. 

ul. Oławska 10 
50-123 Wrocław 

 

PW 
Przychód wewnętrzny 

Nr bieżący PW 

1/12/2021 

Data 

01.12.2021 

Kod  Nazwa produktu 
Ilość Cena 

(w zł) 
Wartość 

(w zł) otrzymana j.m. przyjęta 

001 Ptasie mleczko 200 g 1 000 szt. 1 000 5,00 5 000,00 

RAZEM 5 000,00 

Wystawił Data Przyjął 

Jan Nowak 01.12.2021 Piotr Tracz 

Wskaż treść operacji gospodarczej udokumentowanej dowodem PW 1/12/2021. 

A. Przyjęto do magazynu zareklamowane wyroby gotowe. 

B. Wydano z magazynu towary na potrzeby reprezentacji. 

C. Przesunięcie towarów między magazynami. 

D. Przyjęto do magazynu wyroby gotowe. 

Zadanie 3. 

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości dokumenty inwentaryzacyjne należy przechowywać od 

początku roku następującego po roku obrotowym, którego dokumenty dotyczą, przez 

A.  1 rok. 

B.   5 lat. 

C. 10 lat. 

D. 50 lat. 

Zadanie 4. 

Zakupione przez przedsiębiorstwo produkcyjne opakowania kartonowe do pakowania wyrobów gotowych 

zalicza się w aktywach tej jednostki do 

A. wyrobów gotowych 

B. środków trwałych. 

C. materiałów. 

D. towarów. 
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Zadanie 5. 

Nabyte przez jednostkę 4-letnie obligacje Skarbu Państwa zalicza się do 

A. wartości niematerialnych i prawnych. 

B. inwestycji długoterminowych. 

C. środków trwałych w budowie. 

D. środków trwałych. 

Zadanie 6. 

Przedsiębiorstwo zakupiło 5 maja 2021 r. zestaw komputerowy o wartości początkowej 12 000,00 zł. Stawka 

amortyzacyjna zestawu komputerowego wynosi 30%. Przedsiębiorstwo amortyzuje środki trwałe metodą 

liniową podatkową. Ustal wartość bieżącą zestawu komputerowego na dzień 31.12.2021 r. 

A.   2 100,00 zł 

B.   3 600,00 zł 

C.   9 900,00 zł  

D. 12 000,00 zł 

Zadanie 7. 

Na podstawie zapisów na kontach ustal wartość towarów na dzień bilansowy. 

Wn              Towary             Ma 

 Odpisy aktualizujące 

Wn         wartość towarów        Ma  

Sp.) 45 000,00    1500,00 (1 

 

Odchylenia od cen 
ewidencyjnych 

 
Pozostałe koszty 

Wn            towarów            Ma  Wn               operacyjne             Ma 

 2 000,00 (Sp.  1) 1500,00  

 

A. 41 500,00 zł 

B. 43 000,00 zł 

C. 43 500,00 zł 

D. 45 000,00 zł 

Zadanie 8. 

Nieumorzona wartość zlikwidowanego środka trwałego stanowi dla jednostki  

A. koszt sprzedaży. 

B. pozostały koszt operacyjny. 

C. pozostały przychód operacyjny. 

D. przychód ze sprzedaży produktów. 

Zadanie 9. 

Kwotą naliczonych odsetek od otrzymanych weksli obcych należy uznać konto 

A. Koszty finansowe. 

B. Przychody finansowe. 

C. Pozostałe koszty operacyjne. 

D. Pozostałe przychody operacyjne. 
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Zadanie 10.  

Obowiązek ujęcia w księgach rachunkowych jednostki wszystkich osiągniętych przychodów i związanych 

z nimi kosztów, dotyczących danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty, określa zasada 

A. ciągłości. 

B. istotności. 

C. memoriału. 

D. ostrożnej wyceny. 

Zadanie 11.  

Konto księgowe Zapasy obce należy do grupy kont 

A. pozabilansowych. 

B. analitycznych. 

C. wynikowych. 

D. bilansowych. 

Zadanie 12. 

Ewidencja operacji gospodarczych zgodnie z zasadą podwójnego zapisu jest prowadzona na kontach 

A. księgi głównej. 

B. szczegółowych. 

C. pozabilansowych. 

D. ksiąg pomocniczych 

Zadanie 13. 

Saldo końcowe Wn konta Rozliczenie zakupu materiałów na ostatni dzień roku obrotowego oznacza wartość 

Rozliczenie zakupu materiałów 

              3 000,00 

              2 800,00 

 3 000,00      

5 000,00 

              5 800,00 

       Sk) 5 000,00 

 3 000,00 

 2 800,00  (Sk 

 
A. materiałów w drodze.  

B. dostaw niefakturowanych.  

C. zobowiązań z tytułu zakupu materiałów. 

D. materiałów dostarczonych a nie przyjętych do magazynu. 

Zadanie 14. 

W wyniku pionowego podziału powstają konta 

A. aktywne. 

B. pasywne. 

C. korygujące. 

D. analityczne. 
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Zadanie 15.  
 

 
Dt    Środki trwałe    Ct 

  
Dt      Kredyty bankowe      Ct 

Sp) 25 000,00   Sp) 35 000,00  

 
 

Dt Umorzenie środków trwałych Ct 
  

Dt       Kapitał zakładowy      Ct 

Sp) 5 000,00    90 000,00 (Sp 

Na których kontach zostały błędnie zapisane salda początkowe? 

A. Środki trwałe, Kredyty bankowe. 

B. Kapitał zapasowy, Środki trwałe. 

C. Środki trwałe, Umorzenie środków trwałych. 

D. Umorzenie środków trwałych, Kredyty bankowe  

Zadanie 16. 

Na których kontach i po których stronach należy zaksięgować potrącone składki na ubezpieczenia społeczne 

w części finansowanej przez pracownika? 

A. Dt Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia i Ct Rozrachunki z ZUS. 

B. Dt Wynagrodzenia i Ct Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. 

C. Dt Rozrachunki z ZUS i Ct Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. 

D. Dt Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i Ct Rozrachunki z ZUS. 

Zadanie 17. 
 
 
 

 

 

 

Na podstawie dowodu PK zaksięgowano operację gospodarczą o treści 

A. wydano odbiorcy sprzedane wyroby gotowe. 

B. zwrócono na produkcję część wyrobów gotowych z powodu wad jakościowych. 

C. przyjęto wyroby gotowe z produkcji do magazynu w planowanym koszcie wytworzenia. 

D. przyjęto wyroby gotowe z produkcji do magazynu w rzeczywistym koszcie wytworzenia. 

Zadanie 18. 

Opłacony z góry czynsz 30 grudnia 2021 roku za dzierżawę magazynów za I półrocze 2022 roku należy 

zaewidencjonować jako 

A. koszty bieżącego okresu. 

B. rezerwy na wydatki przyszłych okresów. 

C. bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. 

D. czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. 

  

 

Wyroby gotowe 

 

 Rozliczenie kosztów działalności 

PK) 6 000,00   6 000,00 (PK 
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Zadanie 19. 

Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się 

A. opłacony czynsz za bieżący miesiąc. 

B. naliczony podatek od nieruchomości za bieżący miesiąc. 

C. rezerwę utworzoną na przyszłe odprawy emerytalne. 

D. opłaconą prenumeratę czasopism za 3 następne miesiące. 

Zadanie 20.  

W układzie rodzajowym kosztów, operację gospodarczą WB – opłata za prowadzenie rachunku bieżącego, 

należy ująć na koncie 

A. Usługi obce. 

B. Podatki i opłaty. 

C. Koszty wydziałowe. 

D. Koszty ogólnego zarządu. 

Zadanie 21. 

Naliczanie amortyzacji w równych ratach przez cały okres użytkowania środka trwałego stosuje się 

w metodzie 

A. liniowej. 

B. degresywnej. 

C. jednorazowej. 

D. progresywnej. 

Zadanie 22. 

Przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem ceramiki budowlanej, produkuje jeden rodzaj dachówki. Do 

ustalenia jednostkowego kosztu wytworzenia produkcji będzie stosowało kalkulację 

A. podziałową prostą. 

B. doliczeniową zleceniową. 

C. doliczeniową asortymentową. 

D. podziałową współczynnikową. 

Zadanie 23. 

Przedsiębiorstwo wyprodukowało w ciągu miesiąca 200 sztuk wyrobów gotowych i 100 sztuk produktów 

przerobionych w 50%, ponosząc koszty działalności produkcyjnej w wysokości 120 000,00 zł. Wartość 

produkcji niezakończonej na koniec miesiąca wyniosła 

A. 20 000,00 zł 

B. 24 000,00 zł 

C. 80 000,00 zł 

D. 96 000,00 zł 
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Zadanie 24. 

Uzasadnione koszty wydziałowe w końcu okresu sprawozdawczego powinny być przeksięgowane na 

debetową stronę konta  

A. Rozliczenie kosztów. 

B. Pozostałe koszty operacyjne. 

C. Koszty działalności podstawowej. 

D. Koszt sprzedanych wyrobów gotowych. 

Zadanie 25. 

W jednostce handlowej obroty wybranych kont na dzień 31.12.2021 r. przedstawiały się następująco: 

 Przychody ze sprzedaży towarów 

 Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu 

 Koszty handlowe 

 Pozostałe koszty operacyjne 

 Przychody finansowe 

 Koszty finansowe 

580 000,00 zł 

310 000,00 zł 

100 000,00 zł 

40 000,00 zł 

    25 000,00 zł 

5  000,00 zł 

Oblicz wynik na sprzedaży. 

A. 130 000,00 zł 

B. 150 000,00 zł 

C. 170 000,00 zł 

D. 270 000,00 zł 

Zadanie 26. 

Przyjęcie do magazynu zakupionych materiałów od dostawcy potwierdza dowód księgowy 

A. Wz 

B. Pw 

C. Rw 

D. Pz 

Zadanie 27. 

W wariancie porównawczym ustalania wyniku finansowego konta kosztów według rodzaju na dzień 

zamknięcia ksiąg rachunkowych przeksięgowuje się na stronę  

A. Wn konta Wynik finansowy. 

B. Ma konta Wynik finansowy. 

C. Wn konta Rozliczenie kosztów. 

D. Ma konta Rozliczenie kosztów. 
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Zadanie 28. 
 

Rachunek bankowy  Rozrachunki z odbiorcami 

   Sp)     85 000,00 
1)   10 000,00 
2)     2 000,00 

  Sp)    28 200,00   10 000,00      (1 
    2 000,00      (2 

Operację gospodarczą nr 1 WB – otrzymano należność od odbiorcy na kwotę 12 000,00 zł zaksięgowano 

błędnie. Zapis poprawiono, uzupełniając błędny zapis o brakującą kwotę. Do poprawy błędu księgowego 

zastosowano metodę storna  

A. czarnego całkowitego. 

B. czarnego częściowego. 

C. czerwonego całkowitego. 

D. czerwonego częściowego. 

Zadanie 29. 

Zestawienie obrotów i sald pozwala wykryć błędy polegające na 

A. zaksięgowaniu operacji gospodarczej na niewłaściwych kontach lub po niewłaściwych stronach kont, 

przy zachowaniu zasady podwójnego zapisu. 

B. zaksięgowaniu operacji gospodarczej tylko na jednym koncie, bez zapisu przeciwstawnego. 

C. wielokrotnym zaksięgowaniu tej samej operacji gospodarczej. 

D. pominięciu księgowania operacji gospodarczej. 

Zadanie 30. 
 

PKO BP SA Oddział I w Katowicach 
40-120 Katowice,   ul. Śląska 15 

Przedsiębiorstwo Produkcyjne   LAVER  sp. z o.o. 
40-120 Katowice, ul. Rybnicka 10 

WYCIĄG BANKOWY NR 12/2021 z dnia 31-12-2021 
Nr rachunku 24 1020 1000 0000 3000 2000 4678 

Rachunek prowadzony w PLN 

Saldo początkowe z dnia 01-12-2021                                                                                             39 900,00 

Lp. Data operacji Tytuł płatności 
Kwota 

obciążenia 
Kwota 

 uznania 

1. 06-12-2021 Odsetki od kredytu bankowego 110,00  

2. 15-12-2021 Wpływ kary umownej od odbiorcy  400,00 

3. 30-12-2021 Przelew dla dostawcy  Faktura  nr  52/12/2021 31 500,00                    

Saldo końcowe z dnia 31-12-2021                .                                                                                     8 690,00 

Na podstawie Wyciągu bankowego nr 12/2021 wynika, że Przedsiębiorstwo Produkcyjne LAVER sp. z o.o. 

A. otrzymało od banku odsetki na kwotę 110,00 zł. 

B. otrzymało od kontrahenta 110,00 zł z tytułu odsetek. 

C. spłaciło zobowiązanie wobec dostawcy na kwotę 31 500,00 zł. 

D. spłaciło zobowiązanie na kwotę 400,00 zł z tytułu kary umownej. 
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Zadanie 31. 

Środki pieniężne w kasie jednostka ma obowiązek inwentaryzować 

A. na trzy miesiące przed końcem roku obrotowego. 

B. na ostatni dzień roku obrotowego. 

C. nie rzadziej niż raz na 2 lata. 

D. nie rzadziej niż raz na 4 lata. 

Zadanie 32. 
 

Nazwa towaru 

Stan według  

spisu natury 
(w zł) 

zapisów księgowych 
(w zł) 

Ocet winny 5 800,00 6 200,00 

Ocet jabłkowy  2 400,00 3 000,00 

Tabela przedstawia wartościowe wyniki inwentaryzacji w hurtowni spożywczej. 

Limit na ubytki naturalne dla towarów wynosi 100,00 zł. Jaka będzie wartość niedoboru towarów 

przekraczającego limit na ubytki naturalne? 

A.    400,00 zł 

B.    600,00 zł 

C.    900,00 zł 

D. 1 000,00 zł 

Zadanie 33. 

Ujawnione podczas inwentaryzacji niedobory materiałów i towarów wycenia się w cenach 

A. stałych ewidencyjnych. 

B. sprzedaży brutto. 

C. sprzedaży netto. 

D. nabycia. 

Zadanie 34. 

W wyniku inwentaryzacji stwierdzono różnice inwentaryzacyjne w zapasach towarów: 

 nadwyżka kremu EVA  50 sztuk po 12,00 zł /szt. 

 niedobór kremu VEGA  55 sztuk po 11,00 zł/szt. 

Kierownik jednostki, po analizie stwierdzonych różnic, podjął decyzję o kompensacie niedoboru z nadwyżką 

towarów. Oblicz wartość kompensaty.  

A. 550,00 zł 

B. 600,00 zł 

C. 605,00 zł 

D. 660,00 zł 
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Zadanie 35. 
 

Lp. Nazwa towaru 
Cena 

zakupu 

Stan według 

spisu z natury 
zapisów 

księgowych 

1. Banany  4,00 zł/kg 120 kg 110 kg 

2. Winogrona 3,00 zł/kg   35 kg   40 kg 

Na podstawie informacji zamieszczonych w tabeli ustal wartość różnic inwentaryzacyjnych. 

A. Niedobór bananów na kwotę 40,00 zł oraz nadwyżka winogron na kwotę 15,00 zł. 

B. Nadwyżka bananów na kwotę 40,00 zł oraz niedobór winogron na kwotę 15,00 zł. 

C. Niedobór winogron w ilości 10 kg oraz nadwyżka bananów w ilości 5 kg. 

D. Nadwyżka winogron w ilości 10 kg oraz niedobór bananów w ilości 5 kg. 

Zadanie 36. 

W której pozycji bilansu zamknięcia należy wykazać niewypłacone pracownikom wynagrodzenia? 

A. Pasywa. 

B. Należności. 

C. Zobowiązania. 

D. Kapitały własne. 

Zadanie 37. 

Wstępna analiza sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa dotyczy badania 

A. wypłacalności. 

B. płynności finansowej. 

C. rentowności i efektywności. 

D. struktury majątku i kapitałów. 

Zadanie 38. 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia  

A. bada szybkość krążenia zasobów majątkowych.  

B. bada zdolność jednostki do regulowania bieżących zobowiązań. 

C. informuje o efektywności gospodarowania majątkiem jednostki.  

D. informuje, jaka część majątku przedsiębiorstwa jest finansowana kapitałem obcym. 
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Zadanie 39. 
 

Rok 
Przychody ze sprzedaży 

(w zł) 

Zysk netto 

(w zł) 

2018 250 000,00 18 000,00 

2019 200 000,00 22 000,00 

2020 250 000,00 15 000,00 

2021 240 000,00 20 000,00 

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli określ, w którym roku przedsiębiorstwo uzyskało największy 

zysk netto z 1,00 zł osiągniętych przychodów ze sprzedaży. 

A. W 2018 roku. 

B. W 2019 roku. 

C. W 2020 roku. 

D. W 2021 roku. 

Zadanie 40. 

Wartość wskaźnika bieżącej płynności finansowej przekraczająca poziom 3,0 świadczy 

A. o wysokiej rentowności sprzedaży. 

B. o zbyt szybkim krążeniu zasobów majątkowych. 

C. o kłopotach jednostki z regulowaniem zobowiązań bieżących w terminie. 

D. o nieefektywnym gospodarowaniu przez jednostkę majątkiem obrotowym. 
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