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Wymagania edukacyjne z uwzględnieniem efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji ujętych w podstawie 

programowej niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (kształcenie zawodowe). 

 

 

Przedmiot: Pracownia rachunkowości 

Zawód: Technik rachunkowości 

Klasa: 4 

 



EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W SYSTEMIE KOMPUTEROWYM 

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 

- Określa kategorie przyjęte 
dla potrzeb wyceny 
środków trwałych, np. cena 
zakupu, cena nabycia, 
cena sprzedaży netto, 
koszt wytworzenia, wartość 
początkowa, wartość 
godziwa 

- Wskazuje dokumenty 
rzeczowego obrotu 
środkami trwałymi 

 

- Oblicza wartość początkową 
rzeczowych składników aktywów 
trwałych 

- Wprowadza środki trwałego 
kartoteki środków trwałych, w tym 
również składniki z bilansem 
otwarcia 

- Potrafi zlikwidować środki trwałe  
z ewidencji środków trwałych 

- Rozpoznaje różnice między 
amortyzacją a umorzeniem 
środków trwałych 

 

- Sporządza i drukuje 
dokumenty przyjęcia i 
likwidacji środków trwałych 

- Rozpoznaje różnice w 
naliczaniu amortyzacji 
według prawa bilansowego 
i podatkowego 

- Określa warunki, które 
muszą spełniać składniki 
aktywów trwałych 
podlegające amortyzacji 

- Potrafi zidentyfikować 
składniki środków trwałych 
podlegające amortyzacji 
według prawa bilansowego 
i podatkowego 

- Rozróżnia metody 
naliczania amortyzacji 

 

- Sporządza plan amortyzacji 
bilansowej lub podatkowej 
środków trwałych w 
programie finansowo-
księgowym 

- Oblicza kwoty odpisów 
amortyzacyjnych środków 
trwałych różnymi metodami 
dla celów bilansowych  
i podatkowych przy pomocy 
programu finansowo-
księgowego 

- Sporządza tabele 
amortyzacyjne  
z uwzględnieniem metod 
amortyzacji liniowej  
i degresywnej w programie 
finansowo-księgowym 

- Księguje zbiorczo 
amortyzację za dany okres  
w programie finansowo-
księgowym 

 

- Interpretuje znaczenie 
ekonomiczne sald 
końcowych kont aktywów 
trwałych oraz wskazuje 
sposób ich ujęcia  
w bilansie 

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH. ZESTAWIENIA, DEKLARACJE I SPRAWOZDANIA W PROGRAMIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM. 

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 

- Wskazuje akty prawne 
dotyczące rozliczeń 
podatkowych podmiotów 
prowadzących księgi 
rachunkowe 

- Identyfikuje czynności 
poprzedzające zamknięcie 
ksiąg rachunkowych 

- Sporządza  zestawienie 
obrotów i sald kont księgi 

- Wskazuje  akty prawne dotyczące 
rozliczeń podatkowych podmiotów 
prowadzących księgi rachunkowe 

- Wskazuje  błędy księgowe możliwe 
do wykrycia poprzez sporządzanie 
zestawienia obrotów i sald kont 
księgi głównej 

- Wskazuje  błędy możliwe do 
wykrycia poprzez uzgadnianie sald 
kont księgi pomocniczej z saldami 

- Identyfikuje obowiązkowe 
obciążenia wyniku 
finansowego brutto  
w różnych jednostkach 

- Oblicza podstawę 
opodatkowania i ustalić 
zobowiązanie z tytułu 
podatku dochodowego bez 
uwzględniania różnic  
w podatku 

- Identyfikuje jednostkę, dla 
której prowadzona jest 
ewidencja jako mikro, małą 
lub inną niż banki, zakłady 
ubezpieczeń i reasekuracji 

- Dobiera w programie 
finansowo-księgowym 
elementy sprawozdania 
finansowego do rodzaju 
jednostki  

- Sporządza jednostkowe 
sprawozdania finansowe 
jednostki mikro, małej  
i innej niż banki, zakłady 
ubezpieczeń  
i reasekuracji  
w programie finansowo-
księgowym 

- Sporządza deklaracje 
podatkowe w programie 



głównej w różnych formach 
w programie zgodnie 
z zasadami i terminem jego 
sporządzania 

- Dobiera metodę 
poprawienia błędów 
księgowych stwierdzonych 
po zamknięciu ksiąg 
rachunkowych 

-  

kont księgi głównej 
- Stosuje zasady uzgadniania 

obrotów i sald kont ksiąg 
pomocniczych z obrotami i saldami 
kont księgi głównej w programie 
finansowo-księgowym 

- Identyfikuje elementy wyniku 
finansowego 

- Zamyka księgi rachunkowe 
zgodnie z przepisami 
prawa 

- Potrafi zaewidencjonować 
w programie finansowo-
księgowym operacje 
związane z ustalaniem 
wyniku finansowego brutto 
z uwzględnieniem różnic 
trwałych i przejściowych  
w podatku dochodowym 

- Potrafi wygenerować  
i wydrukować dziennik 

- Wskazuje rodzaj deklaracji 
stosownej do podatku od 
towarów i usług i podatku 
dochodowego od osób 
prawnych 
 

- Ewidencjonuje w programie 
finansowo-księgowym 
operacje związane  
z ustalaniem wyniku 
finansowego brutto 
z uwzględnieniem różnic 
trwałych i przejściowych  
w podatku dochodowym 

- Ewidencjonuje w programie 
finansowo-księgowym 
rezerwę na odroczony 
podatek dochodowy oraz 
aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

- Ewidencjonuje operacje 
gospodarcze związane  
z pokryciem straty z lat 
ubiegłych w różnych 
jednostkach w programie 
finansowo-księgowym 

- Ewidencjonuje operacje 
gospodarcze dotyczące 
fakultatywnego podziału 
zysku netto w różnych 
jednostkach w programie 
finansowo-księgowym 

finansowo-księgowym 
- Oblicza kwotę zmiany 

podstawy opodatkowania  
i wysokości podatku 
dochodowego w wyniku 
poprawienia błędu 
księgowego po 
zamknięciu ksiąg 
rachunkowych 
 

 

 


