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(imię i nazwisko ucznia, klasa)                                          (liczba uzyskanych punktów, ocena)

DIAGNOZOWANIE WYNIKÓW NAUCZANIA
W KLASACH TRZECICH LICEUM HANDLOWEGO

Z RACHUNKOWOŚCI HANDLOWEJ

Sposób przeliczenia punktów na oceny:
12P + 5PP   – bardzo dobry
12P + 3PP   – dobry
12P + 0PP   – dostateczny
  8P   + 0PP – dopuszczający
  7P i mniej  – niedostateczny

Masz przed sobą test składający się z 22 zadań. Przy każdym z nich literą P zaznaczono
zadanie z poziomu wymagań podstawowych, literami PP – zadanie z poziomu wymagań

ponadpodstawowych. Za każde zadanie możesz otrzymać 1 punkt. Poprawne odpowiedzi
zaznacz kółkiem, np.: a, b, c, d. Jeżeli pomyliłeś się skreśl błędną odpowiedź i zaznacz
prawidłową, np.: a, b, c, d. W pozostałych wpisz rozwiązanie lub odpowiedź w miejscu do
tego przeznaczonym.

Życzymy powodzenia!

Zadania do wykonania – WARIANT A:

Zadanie 1 (P):
Dane:

- wynagrodzenia brutto pracowników wynoszą 30.000,-
- potrącenia 6.000,-
- wynagrodzenia netto 24.000,-

Koszt firmy z tytułu wynagrodzeń = ......................

Zadanie 2 (P):
Dane:

- wartość początkowa środka trwałego wynosi 18.000,-
- przewidywany czas jego użytkowania wynosi 5 lat.

Oblicz miesięczne zużycie środka trwałego.
Obliczenia:....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Zadanie 3 (P):
VAT należny to:

a) VAT zawarty w fakturach zakupu i sprzedaży
b) VAT zawarty w fakturach zakupu
c) VAT zawarty w fakturach sprzedaży



Zadanie 4 (P):
Kontrola merytoryczna dokumentów księgowych to:

a) sprawdzenie kompletności danych
b) sprawdzenie prawdziwości danych zawartych w dokumencie
c) sprawdzenie obliczeń arytmetycznych
d) sprawdzenie, czy dokument wystawiono zgodnie z obowiązującymi przepisami

Zadanie 5 (P):
VAT naliczony to:

a) VAT zawarty w fakturach zakupu i sprzedaży
b) VAT zawarty w fakturach zakupu
c) VAT zawarty w fakturach sprzedaży

Zadanie 6 (P):
Do dokumentacji środków trwałych należą:

a) Rw
b) OT
c) Pz
d) PT
e) LT
f) Wz

Zadanie 7 (P):
Wartość bieżącą (netto) środków trwałych oblicza się następująco:............................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 8 (P):
Wartość początkowa środka trwałego wynosi 20.000 zł, a dotychczasowe jego zużycie
4.000 zł. Oblicz wartość bieżącą środka trwałego
.......................................................................................................................................................

Zadanie 9 (P):
Zadekretuj operację gospodarczą „OT – przyjęcie środka trwałego do używania ze środków
trwałych w budowie”:
Dt..........................................................................................
Ct..........................................................................................

Zadanie 10 (P):
Amortyzację środka trwałego rozpoczynamy:

a) w dniu przyjęcia środka trwałego do używania
b) na koniec roku
c) od początku roku
d) w następnym miesiącu po miesiącu, w którym środek trwały oddano do używania

Zadanie 11 (P):
Wartość początkowa środka trwałego wynosi 10.000 zł; okres jego użytkowania 10 lat.
Oblicz ile procent rocznie wyniesie zużycie tego środka trwałego ..........................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................



Zadanie 12 (P):
Przy ustalaniu zużycia środków trwałych stosowane są metody:

a) .................................................................
b) .................................................................
c) .................................................................

Zadanie 13 (P):
Zadekretuj operację FA VAT za sprzedane towary: wartość netto 10.000,-, podatek VAT
2.200,-, wartość brutto 12.200,-
Dt......................................................................................  kwota............................................
Ct......................................................................................  kwota............................................
Ct......................................................................................  kwota............................................

Zadanie 14 (P):
Zadekretuj operację Wz – rozchód sprzedanych towarów w kwocie 6.000 zł.
Dt......................................................................................  kwota.............................................
Ct......................................................................................  kwota.............................................

Zadanie 15 (P):
Zadekretuj operację FA VAT – zakupiono towary od dostawcy: wartość netto 80.000,-,
podatek VAT 17.600,-, wartość brutto 97.600,-
Dt.....................................................................................  kwota..............................................
Dt.....................................................................................  kwota..............................................
Ct.....................................................................................  kwota..............................................

Zadanie 16 (P):
Zadekretuj operację Pz – przyjęcie zakupionych towarów do magazynu o wartości 80.000,-
Dt.....................................................................................  kwota..............................................
Ct.....................................................................................  kwota..............................................

Zadanie 17 (PP):
Dane:

- wynagrodzenia brutto pracowników wynoszą 20.000 zł
- składki ZUS obciążające:

a) pracowników 3.742,-
b) jednostkę 4.082,-

- podatek dochodowy od osób fizycznych 3.037,-

Wynagrodzenie netto pracowników = .........................................................................................
Koszty osobowe jednostki = ........................................................................................................

Zadanie 18 (PP):
Firma zakupiła towary za 2.700 zł, a sprzedała je za 2.500 zł.
Przychód ze sprzedaży towarów  =...........................................
Koszt uzyskania przychodu = ..................................................
Wynik ze sprzedaży = ..............................................................



Zadanie 19 (PP):
Saldo konta „Umorzenie środków trwałych”:

a) koszt zużycia środków trwałych
b) wartość bieżącą środków trwałych
c) dotychczasową kwotę zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych

spowodowaną ich zużyciem
d) planowane zużycie środków trwałych

Zadanie 20 (PP):
Umorzenie środków trwałych jest to:...........................................................................................
......................................................................................................................................................
Amortyzacja środków trwałych jest to:........................................................................................
......................................................................................................................................................

Zadanie 21 (PP):
Stawka (kwota) rocznej amortyzacji przy metodzie liniowej zależy od:

a) ...........................................................................................................................................
b) ...........................................................................................................................................

Zadanie 22 (PP):
Utarg ze sprzedaży wynosi 180.000 zł. Oblicz podatek VAT przy sprzedaży opodatkowanej:

a) podstawową stawką podatku VAT ..................................................................................
b) stawką 7% ........................................................................................................................
c) stawką 3% ........................................................................................................................

Opracowała:
mgr Elżbieta Golińska

Ilość uzyskanych punktów .......................................
Ocena ........................................................................
Podpis osoby sprawdzającej .....................................
Data sprawdzenia ......................................................



Klucz odpowiedzi

Wariant A
1. 30.000
2. 18.000 : 5 = 3.600   3.600 : 12 = 300
3. c)
4. b)
5. b)
6. b), d), e)
7. Wartość początkowa – dotychczasowe umorzenie
8. 20000 – 4000 = 16000
9. Dt środki trwałe

Ct środki trwałe w budowie
10. d)
11. 10%
12.  a)   liniowa

b)  degresywna
c) progresywna

13. Dt Należności od odbiorców 12.200,-
    Ct Sprzedaż towarów 10.000,-
     Ct Podatek VAT należny 2.200,-
14.

Dt Wartość sprzedanych tow. w/g cen zakupu 6.000,-
      Ct Towary 6.000,-
15.

Dt Rozliczenie zakupu 80.000,-
    Dt Podatek VAT naliczony 17.600,-
    Ct Zobowiązania wobec dostawców 97.600,-
16.

Dt Towary 80.000,-
      Ct Rozliczenie zakupu 80.000,-
17.

Wynagrodzenie netto pracowników = 13.221,-
      Koszty osobowe jednostki = 24.082,-
18.

Przychód ze sprzedaży = 2500,-
Koszt uzyskania przychodu = 2700,-
Wynik ze sprzedaży = -200,-

19. c)
20. Umorzenie śr. trw. Jest to zmniejszenie wartości początkowej śr. trw.

Amortyzacja śr. trw. Jest to koszt odpowiadający wartości zużycia śr. trw.
21. a)   wartości początkowej

b)   przewidywanego okresu użytkowania
22. a)   39.600

b)  12.600
c)   5.400



ZESTAWIENIE PUNKTÓW ZE SPRAWDZIANU
z rachunkowości handlowej w klasie III .... LH

                             Liczba punktów uzyskanych x 100%
                       p= --------------------------------------------------
                             Liczba punktów możliwych do uzyskania

                       _     Suma punktów uzyskanych z zadań określonego poziomu x 100%
                       p= --------------------------------------------------------------------------------------
                              Suma punktów możliwych do uzyskania z zadań określonego poziomu
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