
Tabela 3. Wykorzystanie podręcznika J. Musiałkiewicza „Zasady rachunkowości” przy realizacji modułowych programów
nauczania dla zawodów technik ekonomista, technik rachunkowości i technik handlowiec, opracowanych w 2004 r.

Materiał nauczania
(w ramach wymienionych jednostek modułowych
przedstawiono tylko materiał nauczania dotyczący

zasad rachunkowości)

Numery
rozdziałów w
podręczniku

Materiał nauczania
(w ramach wymienionych jednostek modułowych
przedstawiono tylko materiał nauczania dotyczący

zasad rachunkowości)

Numery
rozdziałów w
podręczniku

TECHNIK EKONOMISTA Jednostka modułowa: prowadzenie ksiąg rachunkowych

Jednostka modułowa: ewidencjonowanie operacji gospodarczych Istota rachunkowości 1.2

Podstawy prawne prowadzenia rachunkowości 1.3 Funkcje i znaczenie rachunkowości w gospodarce rynkowej 1.2

Zakres podmiotowy rachunkowości 1.3 Rachunkowość finansowa i zarządcza 1.5

Typy operacji gospodarczych 3.3 Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości 1.4

Dokumentacja księgowa 4 Podstawy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych 1.3

Jednostka modułowa: Prowadzenie ksiąg rachunkowych Aktywa i pasywa jednostek gospodarczych 2

Podstawy prawne prowadzenia ewidencji księgowej 1.3 Ogólna charakterystyka bilansu 3.1

Zakres podmiotowy rachunkowości 1.3 Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu 3.2

Zasady rachunkowości 1.4 Zasadnicze grupy operacji gospodarczych 3.2

Konto księgowe, budowa i rodzaje 5.2-5.5 Przesłanki wprowadzenia kont 5.2

Klasyfikacja kont księgowych 5.2-5.5 Funkcjonowanie kont bilansowych, zasada podwójnego zapisu 5.4 i 5.5

Obrót konta 5.2-5.5 Konta aktywno-pasywne 5.5

Saldo konta 5.2-5.5 Księgowanie od bilansu do bilansu 8.3

Podzielność kont 5.2-5.5 i 7.1 Zestawienie obrotów i sald 5.6

Błędy księgowe i sposoby ich poprawiania 5.7 Błędy księgowe i ich poprawianie 5.7

Funkcjonowanie kont bilansowych i wynikowych 5.5 i 6.3 Zasady funkcjonowania kont wynikowych 5.4 i 6.3

Kontrola dokumentów księgowych Ogólne zasady ewidencji i rozliczania kosztów i przychodów 6.3

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Charakterystyka kont służących do ewidencji obrotu towarowego 6.3.2

Jednostka modułowa: ewidencjonowanie operacji gospodarczych
Ogólne zasady ewidencji pozostałych przychodów i kosztów
operacyjnych, przychodów i kosztów finansowych, wyników
nadzwyczajnych

6.3

Podstawy prawne prowadzenia rachunkowości 1.3 Ewidencja wyniku finansowego 6.3

Zakres podmiotowy rachunkowości 1.3 Charakterystyka podstawowych rodzajów dowodów księgo-
wych w przedsiębiorstwie handlowym 4.5

Typy operacji gospodarczych 3.3 Powstanie, kontrola, dekretowanie i przechowywanie dowo-
dów księgowych 4.6

Dokumentacja księgowa 4 Obieg dowodów księgowych 4.8

Jednostka modułowa: organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie Potrzeby i możliwości uszczegółowienie ewidencji 7.1

Zakładowy plan kont 5.8 Poziomy i pionowy podział kont 7.1

Księgi rachunkowe 1.5 Zasady funkcjonowania kont analitycznych 7.2

Dokumenty księgowe 4 Zasada zapisu pojedynczego powtarzalnego 7.2

Obieg i kontrola dokumentów księgowych 4.6 i 4.8 Uzgadnianie ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną 7.2

TECHNIK HANDLOWIEC Sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont analitycznych 7.2

Jednostka modułowa: ewidencja zdarzeń gospodarczych Klasyfikacja kont księgowych 5.4

Podstawy prawne prowadzenia rachunkowości 1.3 Wzorcowy plan kont 5.8

Zakres podmiotowy rachunkowości 1.3 Zapis księgowy i jego elementy 8

Typy operacji gospodarczych 3.3 Zapis chronologiczny i systematyczny 8

Dokumentacja księgowa 4 Klasyfikacja technik i form księgowości 8.1 i 8.2

Charakterystyka poszczególnych form księgowości 8.1 i 8.2

Specyficzne cechy rachunkowości informatycznej 8.2

Organizacja rachunkowości w jednostkach gospodarczych *

Formy organizacyjne rachunkowości *

*  W związku z tym, że zagadnienia te są omawiane w podręczniku w ograniczonym zakresie lub nie są omawiane wcale, każdy nauczyciel, który
kupi w naszym wydawnictwie co najmniej 10 książek (podręczników, ćwiczeń) do „zasad rachunkowości”, może otrzymać od nas bezpłatnie drogą
elektroniczną dodatkowe materiały i prezentacje dotyczące tych zagadnień. Dodatkowo będzie można otrzymać prezentacje na temat: kont bilanso-
wych i bilansu, kont wynikowych, rachunku zysków i strat, kont pozabilansowych, rachunkowości bilansowej i rachunkowości podatkowej oraz
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Materiały i prezentacje będą dostępne od 1 września 2010 r.


