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Wkładka aktualizacyjna na dzień 31 sierpnia 2019 r. do książki J. Wyderki 
„Kwalifikacja A.36/AU.36. Prowadzenie rachunkowości. Egzamin 

potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Odpowiedzi” (wyd. II z 2018 r.) 

Str. 5, Test 1, tabela z odpowiedziami, zadanie 15 – jest: C, powinno być: B. 

Str. 14, zadanie 18 – w aktywach trwałych kwota patentów i licencji powinna być zamieniona 
z kwotą środków trwałych. 

Str. 15, zadanie 19 – W pozycji 12. Zużycie materiałów do świadczenia usług znak „x” powinien być 
w kosztach działalności podstawowej. 

ZADANIE 19 

 
Rodzaje kosztów 

Konta kosztów 

koszty 
zakupu 

koszty 
działalności 
podstawowej 

koszty 
zarządu 

koszty 
sprzedaży 

1.   Koszty transportu towarów do magazynu ×    
2.   Zużycie materiałów biurowych   ×  
3.   Usługi telekomunikacyjne   ×  
4.   Energia elektryczna   ×  
5.   Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych 

do obsługi klientów 
 ×   

6.   Wynagrodzenia pracowników administracji   ×  
7.   Amortyzacja samochodu ciężarowego ×   × 

8.   Amortyzacja budynków administracji   ×  
9.   Podatek od nieruchomości   ×  
10. Czynsz za dzierżawę pomieszczeń biurowych   ×  
11. Płace za wyładunek towarów u klienta    × 

12. Zużycie materiałów do świadczenia usług    ×   
 

Str. 16, zadanie 21: 

 w operacji 3 należy zmienić konto „Straty nadzwyczajne” na „Pozostałe koszty operacyjne”; 
 w operacji 4 należy zmienić konto „Zyski nadzwyczajne” na „Pozostałe przychody operacyjne”. 

Str.17, zadanie 25 – należy dopisać sposób obliczenia wyniku: (12 600 + 5000 – 11 000 = 6600). 

Str. 17, zadanie 26 – należy dopisać sposób obliczenia wyniku:  (21 000 + 3000 – 20 000 = 4000). 

Str. 20, zadanie 32, dekretacja operacji 8 – powinno być: Dt (Wn) – Rachunek bieżący, Ct (Ma) – 
Przychody finansowe. 

Str. 20, zadanie 33, dekretacja operacji 1 – powinno być: Dt (Wn) – Rozrachunki z odbiorcami, 
Ct (Ma) – Przychody ze sprzedaży usług i Vat należny. 

Str. 21, zadanie 37, dekretacja operacji 6 – powinno być: kwota –96,86 lub  96,86 , Dt (Wn) – 
Koszt sprzedanych wyrobów gotowych, Ct (Ma) – Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów 
gotowych. 

Str. 22, zadanie 39, dekretacja operacji 2 – powinno być: Dt (Wn) – Koszt sprzedanych usług, 
Ct (Ma) – Koszty działalności usługowej. 
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Str. 27, zadanie 50 – Należy zmienić treść operacji, powinno być: 

Wystawiono odbiorcy fakturę korygującą z powodu reklamacji 50 szt. wyrobów 
a) zmniejszenie wartości netto 
b) zmniejszenie podatku VAT 
c) zmniejszenie wartości brutto 
 
Str. 27, zadanie 52 – powinno być: 

Niedobór towaru A wartościowo: 360 zł 
Nadwyżka towaru B wartościowo: 100 zł  
Limit: 300 zł 
Pozostała cześć niedoboru skompensowana nadwyżką: 60 zł 
Pozostałą nadwyżkę (40 zł) przeksięgowano na konto „Pozostałe przychody operacyjne”. 

Str. 30, klucz do zadania 1 – zmiana w rezultacie 6, powinno być: 

R6 – Rezultat 6 – Obliczenie, interpretacja i ocena wskaźnika płynności bieżącej za styczeń 20.. r. – w arkuszu 

 
 

1 

Zawiera prawidłowy wzór na wskaźnik płynności bieżącej: 

aktywa obrotowe 
Wskaźnik płynności bieżącej =  × 100% 

zobowiązania krótkoterminowe 

  

2 Zawiera prawidłowo obliczoną sumę aktywów: 14 591,24   
3 Zawiera prawidłowo obliczone zobowiązania krótkoterminowe: 296,24   

 

4 
Zawiera prawidłowo obliczony wskaźnik płynności bieżącej za styczeń 20.. r.: 4925% 
lub 49,25 razy 
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Zawiera prawidłową interpretację wskaźnika płynności bieżącej dla spółki Fix 
w styczniu 20.. r., np.: 
„Aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania krótkoterminowe około 49 razy”. 
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Zawiera prawidłową ocenę wskaźnika płynności bieżącej, np.: 
„Wskaźnik wielokrotnie przewyższa wartość optymalną (120–200%). Świadczy to 
o nadmiernym zamrożeniu kapitału, który mógłby być zainwestowany”. 

  

 

Str. 35 – Zmiany w obliczeniu zobowiązań krótkoterminowych w punktach 2, 3 i 4. 

Zobowiązania krótkoterminowe = 
+ Rozrachunki z dostawcami 
+ VAT należny 
= 296,24 

Obliczenia: 
Wskaźnik płynności bieżącej = (14 591,24 / 296,24) × 100% = około 4925% 

Interpretacja: 
Wskaźnik płynności bieżącej wynosi około 4925%, co oznacza, że aktywa obrotowe pokrywają 
zobowiązania krótkoterminowe 49 razy. 

Str. 36, klucz do zadania 2, rezultat 2, punkt 3 – W odpowiedziach do całego zadania nr 2 kwota 
składek ZUS pracownika powinna obejmować również składkę na ubezpieczenie zdrowotne i powinna 
wynosić 751,66 zł. Zatem punkt 3 powinien mieć brzmienie: 

Zawiera poprawną kwotę i dekret potrąceń składek ZUS pracownika: 751,66, Wn 231, Ma 223 

Str. 38, rezultat 2. Dowód PK – kwota składek ZUS pracownika powinna wynosić 751,66. 

Str. 39, rezultat 3. Dziennik księgowań – w pozycji 6. kwota składek ZUS pracownika powinna 
wynosić 751,66. 



3 

Str. 50, klucz do zadania 4 – Z uwagi na zmianę w planie kont nastąpiła również zmiana 
w rezultatach 2 i 4. 

Rezultat 2, pkt 2 – Kwoty Ma tylko na koncie 310 (nie na kontach analitycznych) 
Rezultat 4, pkt 2 – Kwota Ma 525,00, konto 300, Kwota Wn 525,00, konto 310 
Rezultat 4, pkt 5 – Kwota Ma 1157,00, konto 300, Kwota Wn 1157,00, konto 310 
 
Pozostałe zmienione rezultaty – wydruki z programu – przedstawiono na stronach 4–10 aktualizacji. 
 
Str. 63, rezultat 1. Plan kont – Konto Koszty działalności podstawowej powinno być zaznaczone 
jako konto bilansowe i wynikowe. 

Str. 71, Arkusz egzaminacyjny 1, tabela z odpowiedziami do części pisemnej, zadanie 30 – 
jest: D, powinno być: C. 

Str. 83, Arkusz egzaminacyjny 2, tabela z odpowiedziami do części pisemnej: 

 zadanie 7 – jest: B, powinno być: C; 

 zadanie 27 – jest: B, powinno być: D. 
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