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Poprawianie błędów księgowych  - ćwiczenia
(scenariusz zajęć)

Klasa I Technikum Ekonomicznego
Klasa II Liceum Profilowanego – profil ekonomiczno-administracyjny

Cele ogólne zajęć:

•  uświadomienie problemu błędów księgowych i ich wpływ na wiarygodność
ewidencji księgowej

•  ukazanie zagrożeń wynikających z błędnego ujęcia operacji gospodarczych w
księgach rachunkowych podmiotu gospodarczego

•  umiejętność logicznego myślenia
•  umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych
•  rozwijanie poczucia estetyki oraz dbałości o dokumenty, rzetelności i

odpowiedzialności za dokonane zapisy księgowe
•  umiejętność pracy w grupie

Cele szczegółowe lekcji:

Po zakończonej lekcji uczeń będzie umiał:
•  poprawiać błędy w dokumentach księgowych ( materiał pomocniczy nr 1)
•  techniki poprawiania błędów w ewidencji księgowej- kolejne metody

(materiał pomocniczy nr 2 )
•  dobrać odpowiednią metodę poprawiania błędów
•  poprawiać błędy metodą skreślenia wadliwego zapisu
•  omówić storno i jego rodzaje
•  poprawiać błędy metodą storna czarnego i czerwonego
•  omówić wady i zalety każdej techniki poprawiania błędów księgowych
•  rozwiązywać problemy
•  ewaluować swoją pracę
•  pracować w grupie

Uczeń uzdolniony dodatkowo będzie umiał:

•  rozwiązywać złożone problemy
•  stosować storno czarne częściowe i czerwone częściowe

W czasie lekcji będą kształtowane następujące umiejętności kluczowe

•  posługiwanie się technikami poprawiania błędów księgowych
•  aktywność i logiczne myślenie wykorzystywane przy rozwiązywaniu prostych

i złożonych problemów



•  praca w grupach
•  kluczowe pojęcia: dokument księgowy, skreślenie wadliwego zapisu, storno

czarne, storno czerwone

Metody pracy:

•  analiza dokumentu
•  analiza przypadku
•  instruktaż
•  ćwiczenia indywidualne i w grupach

Do lekcji będą potrzebne:

•  dokumenty księgowe
•  ćwiczenia, zbiory zadań
•  zeszyty

Przebieg zajęć:

•  zdyscyplinowanie klasy
•  sprawdzenie listy obecności
•  zapisanie tematu zajęć w dzienniku i na tablicy
•  przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć
•  przedstawienie tematu zajęć
•  przedstawienie celów ogólnych zajęć
•  przedstawienie celów szczegółowych zajęć
•  rozdanie uczniom wzorów dokumentów księgowych i ich krótka

charakterystyka
•  omówienie sposobów poprawiania błędów w dokumentach księgowych
•  ćwiczenia w poprawianiu błędów metodą skreślenia wadliwego zapisu
•  ćwiczenia w poprawianiu błędów metodą storna czarnego i czerwonego
•  podsumowanie zajęć – ćwiczenia ze zbioru w poprawianiu błędów

księgowych
•  zadanie pracy domowej
•  nauczyciel dziękuje za aktywną pracę



Materiał pomocniczy nr 1

Technika poprawiania błędów księgowych w dokumentach księgowych

Błędy w dokumentach
księgowych

Nieprawidłowe ujęcie
treści zdarzeń
gospodarczych

Błędy rachunkowe

Technika poprawiania błędów

Skreślenie wadliwego zapisu

Wpisanie zapisu poprawnego

Złożenie podpisu osoby
dokonującej poprawki

Określenie daty dokonania
poprawki



Materiał pomocniczy nr 2

Techniki poprawiania błędów w ewidencji księgowej

Dt     Towary    Ct                                                                        Dt  Rachunek bieżący  Ct
1)  500                                                                                      Sp) 1 500             2 000  (1  (data

                                                                        500          i parafa)

                                         STORNO CZARNE PEŁNE

    Dt   Materiały  Ct                     Dt   Rachunek bieżący  Ct                 Dt   Towary   Ct
1) 500            500  (1a                 sp)   1 500             500    (1                  1b)  500
                                                    1a)      500             500    (1b

STORNO CZARNE CZĘŚCIOWE

        Dt    Towary    Ct                                                               Dt  Rachunek bieżący  Ct
   1)  1 500         1 000  (1a                                                        Sp)  1 500           1 500  (1
                                                                                                  1a)   1 000

PRZEKREŚLENIE                       Zakupiono towar płacąc
WADLIWEGO ZAPISU                        przelewem  500

         STORNO                      Zakupiono towar
         CZARNE                      płacąc przelewem 500



                                      STORNO CZERWONE PEŁNE

Dt   Materiały  Ct                       Dt    Rachunek bieżący  Ct                   Dt   Towary  Ct
1)   1 500                                      Sp)  1 500         1 500   (1                   1b)  5 00
1a) 1 500                1 500   (1a

                  500   (1b

                                       STORNO CZERWONE CZĘŚCIOWE

      Dt      Towary    Ct                                                              Dt   Rachunek bieżący  Ct
  1)   1 500                                                                                 Sp)   1 500          1 500    (1
  1a) 1 000                                                                                                             1 000    (1a

s

 STORNO CZERWONE     Zakupiono towary płacąc
                                                     przelewem  500


