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Przedmiot: Rachunkowość klasa IV  

Zakres: Podstawowy 



OBRÓT WYROBAMI GOTOWYMI 

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 

 przedstawić pojęcie produktów 

gotowych, 
 przedstawić pojęcie OCE 

produktów, 
 wymienić dokumentację 

obrotu produktami gotowymi, 
 wymienić konta służące do 

ewidencji wyrobów gotowych, 
 zaksięgować podstawowe 

operacje dotyczące wyrobów 

gotowych, 
 wyjaśnić pojęcie: ewidencja 

analityczna produktów, 
 znać istotę podatku VAT, 
 wyjaśnić pojęcie reklamacja. 

 zaksięgować typowe operacje 

dotyczące wyrobów gotowych, 
 scharakteryzować konta służące 

do ewidencji wyrobów 

gotowych, 
 scharakteryzować odchylenia od 

cen ewidencyjnych produktów, 
 wymienić i scharakteryzować 

sposoby prowadzenia ewidencji 

analitycznej produktów, 
 wymienić stawki VAT, 
 obliczyć kwotę podatku VAT, 
 wymienić i omówić rodzaje 

reklamacji. 
 omówić dokumentację 

reklamacji.  

 wyjaśnić funkcjonowanie kont 

służących do ewidencji 

produktów gotowych, 
 ewidencjonować operacje 

gospodarcze związane  

z obrotem produktami 

gotowymi, 
 obliczyć OCE produktów 

gotowych  przypadające na 

wyroby sprzedane oraz je 

zaksięgować, 
 prowadzić ewidencję podatku 

VAT, 
 prowadzić ewidencję 

analityczną produktów 

gotowych, 
 obliczać zobowiązanie 

podatkowe z tytułu VAT, 
 sporządzić dokumentację 

reklamacji, 
 stosować zasady ewidencji 

obrotu opakowaniami. 

 wyceniać rozchód i zapas 

produktów gotowych, 
 sporządzać dokumentację 

obrotu produktami gotowymi, 
 przeprowadzić uzgodnienie 

ewidencji syntetycznej 

 i analitycznej produktów 

gotowych, 
 ewidencjonować reklamacje 

przy sprzedaży produktów 

gotowych, 
 omówić sposób rozliczeń 

podmiotu gospodarczego z 

tytułu VAT, 
 sporządzić deklarację 

podatkową VAT-7, 
 bezbłędnie sporządzić 

dokumentację reklamacji, 
 ewidencjonować obrót 

opakowaniami. 

 korzystać z różnych 

dostępnych źródeł informacji, 
 samodzielnie zdobywać 

potrzebne wiadomości,  
 systematycznie wzbogacać 

swoją wiedzę korzystając  

z różnych źródeł informacji, 
 stosować wiedzę znacznie 

wykraczającą poza zakres 

materiału programowego, 

OBRÓT TOWAROWY 

 przedstawić pojęcie towarów, 
 wyjaśnić i podać rodzaje marż, 
 wymienić konta służące do 

ewidencji podatku VAT, 
 wymienić konta służące do 

ewidencji towarów, 
 określić zasady naliczania 

marży od towarów  
 w jednostkach detalicznych  

i hurtowych, 
 ewidencjonować podstawowe 

operacje w jednostkach 

detalicznych i hurtowych. 

 omówić konta służące do 

ewidencji towarów, 
 wyjaśnić funkcjonowanie kont 

służących do ewidencji podatku 

VAT, 
 określić zasady ewidencji 

towarów w jednostkach 

detalicznych i hurtowych, 
 ewidencjonować  operacje  

w jednostkach hurtowych 
 omówić dobowe zestawienia 

sprzedaży. 

 wyjaśnić funkcjonowanie kont 

służących do ewidencji 

towarów, 
 prowadzić ewidencję podatku 

VAT, 
 zaewidencjonować operacje  

w jednostkach hurtowych, 
 zaewidencjonować operacje  

w jednostkach detalicznych,  
 analizować dobowe 

zestawienia sprzedaży. 

 Naliczyć i zaewidencjonować 

marże, 
 omówić sposób rozliczeń 

podmiotu gospodarczego  

z tytułu podatku VAT, 
 sporządzić deklarację 

podatkową VAT-7. 
 ewidencjonować operacje 

gospodarcze związane  

z obrotem towarowym, 
 ewidencjonować dobowe 

zestawienia sprzedaży, 
 ewidencjonować towary  

w jednostkach detalicznych  

i hurtowych, 

 samodzielnie sporządzić 

raport obrotu w jednostce 

detalicznej, 
 systematycznie wzbogacać 

swoją wiedzę korzystając  

z różnych źródeł informacji. 



INWENTARYZACJA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU 

 omówić organizacje  

i przeprowadzanie 

inwentaryzacji, 
 określić pojęcie inwentaryzacji 

i jej cele, 
 wymienić rodzaje 

inwentaryzacji, 
 wymienić metody 

przeprowadzania 

inwentaryzacji, 
 określić pojęcia: różnice 

inwentaryzacyjne, nadwyżki, 

niedobory,  
 dokonać klasyfikacji 

niedoborów, 
 wymienić przyczyny 

niedoborów. 

 uzasadnić konieczność 

przeprowadzania inwentaryzacji, 
 określić, jakie rodzaje 

składników majątkowych 

inwentaryzuje się drogą spisu z 

natury, 
 określić, jakie dokumenty mogą 

towarzyszyć inwentaryzacji, 
 określić, czym jest ubytek 

naturalny, 
 podać, jakie konta służą do 

ewidencji ujawnienia niedoborów 

i nadwyżek, 
 określić, jakie czynności  

i księgowania wiążą się  

z uznaniem niedoboru za 

zawiniony, 
 określić, w jaki sposób można 

rozliczać nadwyżki 

inwentaryzacyjne, 
 przeprowadza inwentaryzację 

różnymi metodami. 

 wymienić przyczyny 

przeprowadzania 

inwentaryzacji, 
 określić, które składniki 

aktywów można 

inwentaryzować poprzez 

potwierdzenie ich salda, 
 wymienić zasady, jakich należy 

przestrzegać, podczas spisu  

z natury, 
 podać zasady ewidencji różnic 

inwentaryzacyjnych, 
 określić zasady ewidencji 

niedoborów niezawinionych, 
 omówić funkcje konta 

„Należności dochodzone na 

drodze sądowej”, 
 zaksięgować wybrane operacje 

związane  

z ewidencją niedoborów 

zawinionych, 
 ustalić powiększenie kwoty 

roszczenia do ceny detalicznej, 
 ustalić obciążenie niedoborem 

osoby materialnie 

odpowiedzialnej, 
 zaewidencjonować spłatę 

należności z tytułu niedoborów, 
 ewidencjonować  roszczenia 

sporne, 
 stosować zasady księgowania 

nadwyżek inwentaryzacyjnych. 

 określić, jakie czynności 

wchodzą w zakres 

inwentaryzacji, 
 określić, na czym polega 

inwentaryzacja składników, 

do których dostęp jest 

utrudniony, 
 sporządzić arkusz spisu  

z natury, 
 rozliczać kompensaty 

niedoborów i nadwyżek, 
 określić cel inwentaryzacji 

przeprowadzonej  

w drodze weryfikacji, 
 omówić jak wycenia się 

ujawnione niedobory, szkody 

i nadwyżki, 
 omówić, jak rozlicza się 

niedobory niezawinione, 
 stosować, przy ewidencji 

niedoborów  konto 

„Rozliczenia 

międzyokresowe 

przychodów”, 
 dokonać ewidencji 

wszystkich niedoborów 

zawinionych tj.: utworzenie 

rezerwy na niedobory, wyrok 

sądu, wyrok na korzyść 

firmy, wyrok na korzyść 

pracownika, 
 spłata należności 

przysądzonej wyrokiem sądu, 
 omówić konto „Rozliczenie 

nadwyżek”, 
 zaksięgować nadwyżki   

i niedobory inwentaryzacyjne 

i ich rozliczenie. 

 samodzielnie zorganizować 

przeprowadzenie 

inwentaryzacji, 
 samodzielnie 

udokumentować 

inwentaryzację,  
 wyjaśnić, jak powinna być 

udokumentowana 

inwentaryzacja przy 

wykorzystaniu 

poszczególnych sposobów 

przeprowadzania 

inwentaryzacji, 
 tworzyć i rozwiązywać 

rezerwy,  

KAPITAŁY, FUNDUSZE, REZERWY I KREDYTY 

 wyjaśnić pojęcie kapitału,  
 dokonać podziału kapitałów, 

 określić nazwy kapitałów  

w jednostkach o różnej formie 

 omówić czynniki powodujące 

zwiększenie  

 omówić, jakie operacje 

powodują zwiększenie  

 dokonać samodzielnie 

ewidencji operacji 



 wymienić fundusze tworzone 

przez przedsiębiorstwo 

państwowe,  
 wymienić, jakie fundusze 

własne tworzy spółdzielnia,  
 wyjaśnić, czym  różnią się 

spółki kapitałowe od 

osobowych, 
 podzielić kapitały własne  

w spółkach handlowych,  
 wymienić kapitały własne 

spółek akcyjnych,  
 podać, jaki kapitał własny 

tworzony jest  

w jednoosobowej firmie 

prowadzonej przez osoby 

fizyczne,  
 wyjaśnić, czym jest fundusz 

specjalny,  
 określić źródła kapitałów  

obcych. 

organizacyjno- prawnej, 
 scharakteryzować fundusze 

tworzone przez przedsiębiorstwo 

państwowe,  
 wyjaśnić, z czego może być 

tworzony fundusz udziałowy,  
 scharakteryzować kapitały 

własne spółek akcyjnych  

i spółek osobowych,  
 wyjaśnić, co jest źródłem 

tworzenia kapitału własnego  

w firmie prowadzonej przez 

osoby fizyczne,  
 wyjaśnić, co obejmuje 

działalność socjalna,  
 podać, z jakich źródeł można 

tworzyć fundusz specjalny, 
 ewidencjonować podstawowe 

operacje zmian w kapitałach. 

i zmniejszenie kapitałów  

i funduszu w jednostkach  

o różnej formie organizacyjno- 

prawnej,  
 wyjaśnić, jakie operacje 

wpływają na zmiany  

w stanie kapitału 

powierzonego, 
 podać źródła tworzenia  

i wykorzystania funduszu 

zasobowego,  
 ewidencjonować zmiany  

w kapitale własnym jednostki, 
 omówić, jakie funkcje pełni  

w firmie jednoosobowej konto 

„Kapitał własny",  
 omówić zasady tworzenia  

i wykorzystania funduszu 

specjalnego,  
 ewidencjonować zmiany  

w kapitałach obcych jednostki. 

i zmniejszenie kapitału 

powierzonego, 
 omówić, jakie operacje 

powodują zwiększenie  

i zmniejszenie kapitałów 

samofinansowania, 
 ewidencjonować operacje 

gospodarcze związane  

z tworzeniem  

i wykorzystaniem kapitałów 

własnych, 
 dokonać ewidencjonowania 

operacji gospodarczych 

związanych z tworzeniem 

ZFŚS. 

gospodarczych związanych  

z tworzeniem  

i wykorzystaniem kapitałów 

własnych,  
 dokonać ewidencjonowania 

operacji gospodarczych 

związanych z tworzeniem  

i wykorzystaniem 

zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych,  
 księgować aktualizację 

wyceny środków trwałych.  

EWIDENCJA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW JEDNOSTKI 

 zdefiniować pozostałe koszty  

i przychody operacyjne,  
 podać zasady funkcjonowania 

konta “Koszty finansowe”  
 wyjaśnić jak funkcjonuje konto 

“Przychody finansowe",  
 zdefiniować pojęcia: strata, 

zysk,  
 ewidencjonować podstawowe 

zapisy na kontach. 

 podać przykłady pozostałych 

kosztów i przychodów 

operacyjnych, 
 podać przykłady  kosztów 

 i przychodów finansowych, 
 podać zasady ewidencjonowania 

przychodów i kosztów 

finansowych,  
 ewidencjonować typowe zapisy 

na kontach pozostałych 

przychodów i kosztów. 

 klasyfikować pozostałe 

przychody i koszty operacyjne, 
 klasyfikować przychody  

i koszty finansowe,    
 ewidencjonować typowe zapisy 

na kontach pozostałych 

przychodów  

i kosztów operacyjnych, 
 ewidencjonować zapisy na 

kontach przychodów 

 i kosztów finansowych. 

 omówić funkcje kont : 

“Pozostałe koszty 

operacyjne",  “ Pozostałe 

przychody operacyjne",  
 wyjaśnić jak powinna być 

prowadzona ewidencja 

analityczna pozostałych 

kosztów i przychodów 

operacyjnych,  
 dokonać samodzielnie 

ewidencji operacji 

gospodarczych związanych z 

powstaniem pozostałych 

przychodów  

i kosztów operacyjnych oraz 

przychodów  

i kosztów finansowych. 

 omówić jakie zdarzenia 

powodują powstanie 

dodatnich różnic kursowych  

i jak wypływają na wynik 

finansowy 
 podać jakie operacje 

gospodarcze uznaje się za 

przychody finansowe  
 podać jakie operacje 

gospodarcze uznaje się za 

koszty finansowe,  
 dokonać samodzielnie 

ewidencji operacji 

gospodarczych 

poszczególnych rodzajów 

kosztów i przychodów, oraz 

uzasadnić ich powiązanie  

z wynikiem finansowym. 

WYNIK FINANSOWY    



 wymienić elementy wyniku 

finansowego, 
 definiować dodatni  

i ujemny wynik finansowy, 
 określić zasady opodatkowania 

firm, 
 obliczyć podatek dochodowy, 
 wymienić deklarację 

rozliczeniową dla podatku 

dochodowego, 
 wymienić metody ustalania 

wyniku finansowego, 
 podać zasady ewidencji 

ustalenia wyniku finansowego. 

 ustalić wynik finansowy metodą 

statystyczną, 
 gromadzić i grupować dane 

niezbędne do sprawozdań 

finansowych, 
 zdefiniować "zmianę stanu 

produktów", 
 scharakteryzować metody 

ustalania wyniku finansowego, 
 obliczyć i zaksięgować podatek 

dochodowy, 
 księgować podstawowe operacje 

roczne, 
 omówić deklarację CIT-8, 
 omówić zasady podziału wyniku 

finansowego. 

 obliczać pozaksięgowo wyniki 

cząstkowe wyniku 

finansowego, 
 obliczać zmiany stanu 

produktów, 
 księgować większość rocznych 

operacji gospodarczych, 
 określić procedury podziału 

wyniku finansowego, 
 dokonać podziału wyniku 

finansowego. 

 ustalać wynik finansowy 

brutto i netto w oparciu o 

różne warianty, 
 obliczać i interpretować 

zmiany stanu produktów, 
 przeprowadzić księgowania 

roczne w różnych wariantach 

rachunku wyniku, 
 samodzielnie księgować 

roczne operacje gospodarcze, 
 wypełnić deklarację CIT-8, 
 ustala różnicę między 

podatkiem księgowym  

a ustawowym, 
 samodzielnie dokonać 

podziału wyniku 

finansowego. 

 samodzielnie ustalać wynik 

finansowy w różnych 

jednostkach w oparciu  

o różne warianty ewidencji 

kosztów, 
 zanalizować procedury 

podziału wyniku 

finansowego w różnych 

jednostkach organizacyjno-

prawnych, 
 zanalizować różnice  

w wyniku finansowym  

o charakterze trwałym  

i przejściowym. 

ANALIZA FINANSOWA 

 określić zakres analizy 

finansowej,  
 wymienić elementy 

sprawozdania finansowego, 
 określić zasady analizy 

pionowej i poziomej bilansu,  
 określić wskaźniki rentowności 

majątku jednostki,  
 określić wskaźniki płynności 

finansowej,  
 określić wskaźniki rotacji 

zapasów, należności, 
 określić wskaźniki zadłużenia 

jednostki,  
 wymienić rodzaje i metody 

analizy, 
 obliczać podstawowe 

wskaźniki przy pomocy 

nauczyciela. 

 wyjaśnić istotę analizy 

finansowej, 
 omówić metody analizy 

finansowej, 
 sporządzić bilans analityczny,  
 rozróżnić źródła analizy 

finansowej,  
 odczytać dane ujęte 

 w sprawozdaniach jednostek, 
 obliczyć podstawowe wskaźniki: 

struktury aktywów i pasywów, 

analizy poziomej, wskaźniki 

rentowności majątku jednostki, 

płynności finansowej, rotacji 

zapasów, rotacji należności, 

rotacji zobowiązań, zadłużenia 

jednostki,  
 omówić znaczenie stosowania 

analizy finansowej.  

 wymienić i omówić 

sprawozdania finansowe, 
 dokonać wyboru metody 

analizy finansowej,  
 interpretować otrzymane 

wyniki obliczeń wskaźników 

struktury aktywów i pasywów, 

analizy poziomej, wskaźniki 

rentowności majątku jednostki, 

płynności finansowej, rotacji 

zapasów, rotacji należności, 

rotacji zobowiązań, zadłużenia 

jednostki, 
 korzystać z przepisów prawa. 

 sporządzić sprawozdania 

finansowe, 
 wyjaśnić wpływ otrzymanych 

wyników obliczanych 

wielkości na sytuację 

finansową jednostki,  
 ocenić otrzymane wyniki 

obliczeń wskaźników 

struktury aktywów  

i pasywów, analizy poziomej, 

wskaźniki rentowności 

majątku jednostki, płynności 

finansowej, rotacji zapasów, 

rotacji należności, rotacji 

zobowiązań, zadłużenia 

jednostki,  
 podejmować analizę 

przyczynowo - skutkową 

zjawisk      ekonomicznych, 
 ocenić przyczyny, skutki 

otrzymanych wyników na 

sytuację bieżącą  

i przyszłą jednostki,  

 wskazać najkorzystniejsze 

sposoby poprawy sytuacji 

finansowej jednostki,  
 ocenić korzyści  

i negatywy wynikające  

z otrzymanych wielkości 

charakteryzujących sytuację 

jednostki,  
 wykorzystać w procesie 

decyzyjnym dane finansowe  

i majątkowe 
 planować sposoby rozwiązań 

sytuacji na podstawie 

otrzymanych wyników,  



EWIDENCJA KSIĘGOWA - POWTÓRZENIA 

 księgować proste operacje 

gospodarcze z zakresu obrotu 

materiałowego, gotówkowego  

i bezgotówkowego, 

towarowego, obrotu wyrobami 

gotowymi, kosztów, majątku 

trwałego, 
 rozwiązywać całościowe 

przykłady, eksponujące 

podstawowe współzależności 

poszczególnych zagadnień, 

przy pomocy nauczyciela, 
 rozwiązać zadania przy 

podanych wzorach, 
 określić zasady obiegu 

dokumentów  

w przedsiębiorstwie, 
 ustalać salda kont. 

 księgować typowe operacje 

gospodarcze z zakresu obrotu 

materiałowego, gotówkowego, 

towarowego, obrotu wyrobami 

gotowymi, kosztów, majątku 

trwałego,  
 rozwiązywać całościowe 

przykłady eksponujące 

podstawowe współzależności 

poszczególnych zagadnień 

rachunkowości finansowej, 
 rozwiązać typowe zadania, 
 rozumieć zasadnicze zagadnienia 

rachunkowości finansowej, 
 interpretować salda kont. 

 podawać treść operacji 

gospodarczych na podstawie 

dowodów księgowych, 
 księgować operacje 

gospodarcze z zakresu obrotu 

materiałowego, gotówkowego, 

towarowego, obrotu wyrobami 

gotowymi, kosztów, majątku 

trwałego, 
 scharakteryzować konta 

rozliczeniowe i korygujące, 
 rozwiązywać całościowe 

przykłady eksponujące 

współzależności 

poszczególnych zagadnień 

rachunkowości finansowej  

i zarządczej, 
 rozwiązać zadania i podać 

interpretację wyników, 
 wypełniać i dekretować, 

dokumenty księgowe, 
 dostosować plan kont  

w zależności od  rodzaju 

działalności gospodarczej, 
 ustalać zobowiązania 

podatkowe VAT. 

 samodzielnie podawać treść 

operacji gospodarczych na 

podstawie dowodów 

księgowych, 
 samodzielnie księgować 

operacje gospodarcze  

z zakresu obrotu 

materiałowego, 

gotówkowego, towarowego, 

obrotu wyrobami gotowymi, 

kosztów, majątku trwałego, 
 stosować konta rozliczeniowe  

i korygujące, 
 samodzielnie rozwiązywać 

całościowe przykłady 

eksponujące współzależności 

poszczególnych zagadnień 

rachunkowości finansowej i 

zarządczej, 
 rozwiązać zadania  

z treścią i problemowe oraz 

dokonać interpretacji 

wyników, 
 samodzielnie wypełniać  

i dekretować dokumenty 

księgowe, 
 wyceniać na podstawie 

zapisów na kontach zasoby 

majątkowe. 

 biegle ewidencjonować  

i interpretować operacje 

gospodarcze, 
 systematycznie wzbogacać 

swoją wiedzę korzystając  

z różnych źródeł informacji, 
 biegle  rozwiązywać 

całościowe przykłady 

eksponujące współzależności 

poszczególnych zagadnień 

rachunkowości finansowej  

i zarządczej, 
 analizować i interpretować 

zapisy księgowe, 
 orientować się w zakresie 

rozwiązań wynikających  

z odpowiednich regulacji 

prawnych dotyczących 

rachunkowości. 

 

 


