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II. ZadanIa cZąstkowe  
– odpowIedZI

Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

 9 Klasyfikacja składników bilansu

ZADANIE 1

składniki bilansu a/p
1. Wartość firmy a

2. Udziały w firmie kooperującej a

3. Środki pieniężne na rachunku bankowym a

4. Kredyt bankowy p

5. Należności z tytułu świadczonych usług a

6. Budynek a

7. Kapitał podstawowy p

8. Środki pieniężne w kasie a

9. Czeki obce a

10. Samochód ciężarowy a

11. Zobowiązania wekslowe p

12. Licencje a

13. Zysk p

14. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń p

ZADANIE 2

składnik bilansu at/ao
1. Czeki obce ao

2. prawo użytkowania wieczystego gruntu at

3. Materiały ao

4. Krótkoterminowe papiery wartościowe ao

5. Zaliczki na dostawy ao

6. Samochód ciężarowy at

7. Należności z tytułu dostaw i usług ao

8. towary ao

9. Rachunek bieżący ao

10. Budynek at

11. Licencja at

12. oprogramowanie komputerów at

Kryteria podziału aktywów na trwałe i obrotowe to sposób zużywania, czas użytkowania i prze-
znaczenie.
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ZADANIE 21

treść operacji kwota 
(w zł) dt (wn) ct (Ma)

1. Według wyciągu bankowego

a) otrzymano należność od 
odbiorców

b) spłacono ratę kredytu
c) bank dopisał odsetki od 

wkładów bankowych
d) bank pobrał odsetki od 

kredytów

5 000

2 000
1 500

800

Rachunek bankowy

Kredyt bankowy
Rachunek bankowy

Koszty finansowe

Rozrachunki  
z odbiorcami

Rachunek bankowy
przychody 
finansowe

Rachunek bankowy

2. Naliczono i zaksięgowano 
wynagrodzenia pracowników:

a) zatrudnionych w działalności 
podstawowej

b) administracyjnych

12 000

7 000

5 000

Wynagrodzenia

Koszty działalności 
podstawowej

Koszty zarządu

Rozrachunki z tytułu 
wynagrodzeń

Rozliczenie kosztów

3. W wyniku pożaru uległy 
zniszczeniu materiały

500 Straty nadzwyczajne Materiały

4. otrzymano gotówkę z polisy 
ubezpieczeniowej materiałów

400 Kasa Zyski nadzwyczajne

5. Wydano do zużycia materiały na 
cele administracyjne

a) Księgowanie wtórne kosztów

200

200

Zużycie materiałów 
i energii

Koszty zarządu 

Materiały

Rozliczenie kosztów

ZADANIE 22

treść operacji kwota 
(w zł) dt (wn) ct (Ma)

1. Naliczono i zaksięgowano wynagrodzenia 
pracowników zatrudnionych 
w działalności podstawowej

25 000

25 000

Wynagrodzenia

Koszty działalności 
podstawowej

Rozrachunki  
z pracownikami  

z tytułu wynagrodzeń

Rozliczenie kosztów

2. otrzymano fakturę za usługi 
telekomunikacyjne

a) wartość netto usług 
b) vat 23%
c) wartość brutto

2 460

2 000
460

2 000

Usługi obce
vat naliczony

Koszty zarządu

pozostałe rozrachunki 
z dostawcami

Rozliczenie kosztów
3. otrzymano fakturę za energię elektryczną

a) wartość netto

b) vat 23%
c) wartość brutto

4 182

3 400

782
3 400

Zużycie materiałów 
i energii

vat naliczony
Koszty zarządu

pozostałe rozrachunki 
z dostawcami

Rozliczenie kosztów
4. Wyliczono i zaksięgowano wynagrodzenia 

pracowników administracji
12 500

12 500

Wynagrodzenia

Koszty zarządu

Rozrachunki  
z pracownikami  

z tytułu wynagrodzeń

Rozliczenie kosztów
5. obliczono amortyzację środków trwałych, 

w tym

a) w działalności podstawowej

2 400

2 400

amortyzacja

Koszty działalności 
podstawowej

Umorzenie środków 
trwałych 

Rozliczenie kosztów
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 9 Zakup materiałów i towarów, odchylenia

ZADANIE 23
Salda końcowe na koncie „Rozliczenie zakupu materiałów”:
Dostawy niefakturowane: 2500 zł
Materiały w drodze: 1000 zł

ZADANIE 24
Salda końcowe na koncie „Rozliczenie zakupu materiałów”:
Dostawy niefakturowane: 3000 zł od dostawcy D
Materiały w drodze od dostawcy C: 4000 zł, w tym 3000 zł saldo początkowe i 1000 zł faktura 
otrzymana w operacji 3

ZADANIE 25
Wartość towarów w drodze: 6600 zł

ZADANIE 26
Wartość dostaw niefakturowanych: 4000 zł

ZADANIE 27

Materiały Rozliczenie zakupu 
materiałów

Odchylenia od cen 
ewidencyjnych  

materiałów
Rozrachunki  

z dostawcami

(2)   32 000 (1)   31 000
(3)     2 000

32 000     (2)
  1 000     (3)

2 000       (3) 31 000     (1)

33 000 33 000

Koszty zakupu

(3)       1 000

ZADANIE 28
Wariant A – koszty księgowane są tylko w układzie „4”

Materiały Rozliczenie zakupu 
materiałów

Odchylenia od cen 
ewidencyjnych  

materiałów
Rozrachunki  

z dostawcami

Sp      2 000
(1)     5 000

3 000       (6) (2)   6  765 5 000       (1)
1 265       (3)
   300       (4)
   200       (5)

(5)           200 85,50       (7) 6 765       (2)

6 765 6 765
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IV. arkusZe egZaMInacyjne  
– odpowIedZI

arkusZ egZaMInacyjny 1

część praktyczna

Klucz do sprawdzenia

r1 – rezultat 1 – plan kont księgi głównej i kont ksiąg analitycznych – wydruk t (tak) n (nie)

1 Zawiera poprawne dane adresowe firmy: przedsiębiorstwo przemysłowe Julian Sa, 
ul. Wolności 15a, 40-500 Katowice, NIp: 341-17-18-197

2
Zawiera konta wynikowe: Zużycie materiałów i energii, Usługi obce, Rozliczenie 
kosztów rodzajowych, Koszty działalności podstawowej, przychody ze sprzedaży 
wyrobów gotowych, Koszt sprzedanych wyrobów gotowych, podatek dochodowy

3 Zawiera konta analityczne dla kont: Rozrachunki z odbiorcami, Rozrachunki 
z dostawcami, Materiały, Wyroby gotowe

r2 – rezultat 2 – dowód pk 01/07 – wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów – wydruk

1 Zawiera numer dowodu: 01/07 oraz datę 10.07.20.. r.

2 Zawiera właściwie obliczone oCE materiałów: 120,00

3 Zawiera dekret Wn 341, Ma 300

4 Zawiera treści operacji: „wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów” 
lub inną treść oddającą sens operacji gospodarczej

r3 – rezultat 3 – dowód pk 02/07 – wyksięgowanie narzutu odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów  
przypadającego na rozchód materiałów – wydruk

1 Zawiera numer dowodu: 02/07 oraz datę 12.07.20.. r.

2 Zawiera kwotę dekretu: 100,00

3 Zawiera dekret Wn 401, Ma 341

4 Zawiera dekret Wn 501, Ma 490

5
Zawiera treść operacji: „wyksięgowanie narzutu odchyleń od cen ewidencyjnych 
materiałów przypadającego na rozchód materiałów” lub inną treść oddającą sens 
operacji gospodarczej

W różnych programach komputerowych, posiadanych przez szkoły, obliczone wyniki mogą się 
nieznacznie różnić od wyników podanych w książce z powodu zaokrągleń.
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r4 – rezultat 4 – dziennik księgowań pełny za lipiec 20.. r. – wydruk

1

Zawiera kwotę i dekret faktury zakupu FZ 45/07 z dnia 10.07.20.. r.
Kwota Wn 1440,00, konto 300
Kwota Wn 331,20, konto 221
Kwota Ma 1771,20, konto 210-1

2 Zawiera kwotę i dekret dowodu pZ 1/07 z dnia 10.07.20.. r.
Kwota 1320,00, konto Wn 310-3, konto Ma 300

3 Zawiera kwotę i dekret dowodu pK 01/07 z dnia 10.07.20.. r.
Kwota 120,00, konto Wn 341, Ma 300

4
Zawiera kwotę i dekret dowodu RW 1/07 z dnia 12.07.20.. r.
Kwota 1100,00, konto Wn 401, Ma 310-3
Kwota 1100,00, konto Wn 501, Ma 490

5
Zawiera kwotę i dekret dowodu pK 02/07 z dnia 12.07.20.. r.
Kwota 100,00, konto Wn 401, Ma 341
Kwota 100,00, konto Wn 501, Ma 490

6

Zawiera kwotę i dekret faktury sprzedaży FS 1/07 z dnia 17.07.20.. r.
Kwota Wn 38 376,00, konto 200-1
Kwota Ma 31 200,00, konto 701
Kwota Ma 7176,00, konto 222

7 Zawiera kwotę i dekret dowodu WZ 1/07 z dnia 17.07.20.. r.
Kwota 19 500,00, konto Wn 711, Ma 601-1

8

Zawiera kwotę i dekret dowodu WB 1 z dnia 31.07.20.. r. 
Kwota 100,00, konto Wn 100, Ma 131
Kwota 1771,20, konto Wn 210-1, Ma 131
Kwota 38 376,00, konto Wn 131, Ma 200-1

9 Zawiera treść operacji oddającą sens ekonomiczny operacji gospodarczych we 
wszystkich dekretach

r5 – rezultat 5 – Zestawienie obrotów i sald zwykłe za lipiec 20.. r. – wydruk

1 Zawiera prawidłowo zdefiniowany rok obrotowy: 20.. (20..-07-01 do 20..-07-31)

2 Zawiera prawidłowe salda początkowe aktywów zgodne ze stanami w wykazie 
kont z załącznika nr 3: Środki trwałe, Kasa, Rachunek bieżący, Materiały

3
Zawiera prawidłowe salda początkowe pasywów zgodne ze stanami w wykazie 
kont z załącznika nr 3: Kredyty bankowe, Rozrachunki z budżetami, Kapitał 
zakładowy

4 Zawiera prawidłową sumę bilansową: 287 800,00 zł

r6 – rezultat 6 – deklaracja Vat-7 za lipiec 20.. r. – wydruk

1 Zawiera kwotę podatku należnego: 7176,00 zł

2 Zawiera kwotę podatku naliczonego: 331,00 zł

3 Zawiera kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego: 6845,00 zł

r7 – rezultat 7 – obliczenie, interpretacja i ocena wskaźników zadłużenia kapitału własnego – w arkuszu

1

Zawiera właściwy wzór na wskaźnik zadłużenia kapitału własnego:

aktywa obrotowe zapasy rozliczenia miedzyokresowe krotkoter− − minn
min

owe
zobowiazania krotkoter owe
zobowiązania ogółem

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = × 100%
kapitał własny
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2
Zawiera właściwe obliczenia:
I półrocze roku ubiegłego = (120 000 / 230 000) × 100% = około 52%
I półrocze roku bieżącego = (150 000 / 257 000) × 100% = około 58%

3
Zawiera poprawną interpretację wskaźnika, np.: 
„W I półroczu roku ubiegłego zobowiązania stanowiły około 52% kapitału 
własnego, a w I półroczu roku bieżącego – około 58%”.

4

Zawiera poprawną ocenę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa Julian Sa, np.: 
„Zwiększenie udziału zobowiązań w kapitale własnym w I półroczu roku bieżącego 
w stosunku do I półrocza roku ubiegłego oznacza zwiększenie finansowania ze 
źródeł obcych. Im większy wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, tym gorzej dla 
przedsiębiorstwa, ale sytuacja negatywna występuje dopiero przy około 250–300%.  
W przypadku przedsiębiorstwa Julian Sa to nieznaczne pogorszenie wyników nie 
musi oznaczać pogorszenia sytuacji finansowej”.

Rozwiązanie

Rezultat 1 – Plan kont księgi głównej i kont ksiąg analitycznych – wydruk
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Rezultat 2 – Dowód PK 01/07 – wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów 
– wydruk

Rezultat 3 – Dowód PK 02/07 – wyksięgowanie narzutu odchyleń od cen ewidencyjnych 
materiałów przypadającego na rozchód materiałów – wydruk
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Rezultat 4 – Dziennik księgowań pełny za lipiec 20.. r. – wydruk
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Rezultat 5 – Zestawienie obrotów i sald zwykłe za lipiec 20.. r. – wydruk
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Rezultat 6 – Deklaracja VAT-7 za lipiec 20.. r. – wydruk
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Rezultat 7 – Obliczenie, interpretacja i ocena wskaźników zadłużenia kapitału własnego – 
w arkuszu

1. Do analizy należy wybrać wzór na wskaźnik zadłużenia kapitału własnego:

aktywa obrotowe zapasy rozliczenia miedzyokresowe krotkoter− − minn
min

owe
zobowiazania krotkoter owe

zobowiązania ogółem
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = × 100%

kapitał własny

2. Dane do obliczeń należy odczytać z załącznika nr 4:
I półrocze roku ubiegłego = (120 000 / 230 000) × 100% = około 52%
I półrocze roku bieżącego = (150 000 / 257 000) × 100% = około 58%

3. Interpretacja:
W I półroczu roku ubiegłego zobowiązania stanowiły około 52% kapitału własnego, a w I pół-
roczu roku bieżącego – około 58%.

4. Ocena:
Zwiększenie udziału zobowiązań w kapitale własnym w I półroczu roku bieżącego w stosunku 
do I półrocza roku ubiegłego oznacza zwiększenie finansowania ze źródeł obcych. Im większy 
wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, tym gorzej dla przedsiębiorstwa, ale sytuacja nega-
tywna występuje dopiero przy około 250–300%. W przypadku przedsiębiorstwa Julian SA to 
nieznaczne pogorszenie wyników nie musi oznaczać pogorszenia sytuacji finansowej.
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część pisemna

numer 
zadania odpowiedź numer 

zadania odpowiedź

1 B 21 B

2 a 22 d

3 c 23 B

4 d 24 c

5 d 25 d

6 a 26 a

7 B 27 c

8 d 28 a

9 B 29 d

10 d 30 d

11 d 31 d

12 d 32 B

13 c 33 a

14 c 34 d

15 B 35 a

16 c 36 d

17 c 37 a

18 d 38 a

19 d 39 d

20 d 40 d
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