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Ewa Rzuczkowska                   Ostrów Maz, 13.02.2004r.
ul.Lipowa 18 m 11
07-300 Ostrów Maz
nauczyciel w ZS nr 2
w Ostrowi Maz.

KONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH Z

PRZEDMIOTU ZASADY RACHUNKOWOŚCI

W KLASIE PIERWSZEJ TECHNIKUM EKONOMICZNEGO PRZY

ZAŁOŻONEJ LICZBIE GODZIN 2 TYGODNIOWO, NUMER PROGRAMU

NAUCZANIA 2302/T-5,SP/MEN/97.07.16.

Opracowała:

Ewa Rzuczkowska
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KONSPEKT  LEKCJI

PRZEDMIOT NAUCZANIA :          podstawy  rachunkowości

ZAWÓD:                                                technik ekonomista

KLASA :                                                  I TE (technikum ekonomiczne)

TEMAT LEKCJI:                                 ZASADY NALICZANIA I EWIDENCJA
ZUŻYCIA MAJĄTKU TRWAŁEGO.

CZAS TRWANIA
JEDNOSTKI LEKCYJNEJ :                90 minut

CELE LEKCJI:

Po zakończeniu jednostki metodycznej uczeń powinien:

1. Wymieniać i charakteryzować elementy majątku trwałego objęte
amortyzacją.

2. Definiować pojęcia: amortyzacja, umorzenie środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych.

3. Znać zasady naliczania amortyzacji metodą liniową.
4. Naliczać amortyzację i umorzenie majątku trwałego.
5. Znać zasady ewidencji zużycia majątku trwałego.
6. Dokonywać ewidencji zużycia majątku trwałego.
7. Dokonywać wyceny bilansowej środków trwałych i wartości

niematerialnych i prawnych.
8. Wykazywać wpływ zużywania się majątku trwałego na koszt

wytworzenia wyrobów gotowych i wynik finansowy.
9. Wykazywać rolę dokładności i staranności obliczeń w księgowości.

METODY NAUCZANIA :                   wykład;
                                                     praca w grupach;
                                                     nauczanie przez ćwiczenia;
                                                     dyskusja;
                                                     pogadanka.



3

MATERIAŁY I ŚRODKI
DYDAKTYCZNE:                               krzyżówka;
                                                    foliogramy;
                                                    rzutnik;
                                                    arkusze papieru;
                                                    flamastry;
                                                    magnesy;
                                                    kserokopie zadań samodzielnie opracowanych;
                                                    zeszyty.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

LP CZĘŚĆ LEKCJI CZYNNO ŚCI NAUCZYCIELA CZYNNO ŚCI UCZNIA
1 Czynności organizacyjne. Nauczyciel sprawdza listę

obecności.
Uczniowie przygotowują się do
zajęć.

2 Przypomnienie wiadomości z
nawiązaniem do nowej lekcji.

W celu przypomnienia wiadomości
nauczyciel rozdaje uczniom kartki z
przygotowaną krzyżówką
(załącznik nr 1). Za pomocą hasła z
krzyżówki wprowadza uczniów do
nowej lekcji.

Uczniowie rozwiązują
krzyżówkę z hasłem
nawiązującym do nowej lekcji.

3 Podanie tematu nowej lekcji. Nauczyciel zapisuje temat na
tablicy.

Uczniowie zapisują temat w
zeszytach.

4 Organizowanie sytuacji
problemowej.

Nauczyciel inicjuje dyskusję
zadając pytania:

1. Czy majątek trwały
zużywa się w procesie
produkcji?

2. Jakie elementy majątku
trwałego zużywają się w
podczas prowadzenia
działalności gospodarczej?

3. Jakie są przyczyny
zużywania się majątku
trwałego?

4. Czy zużywanie się majątku
trwałego wpływa na koszty
i dlaczego?

Uczniowie biorą udział w
dyskusji, zadają pytania, notują.

5 Sprecyzowanie problemu i celu
poszukiwań.

Nauczyciel omawia przyczyny
zużywania się majątku trwałego w
aspekcie ekonomicznym. Za
pomocą foliogramów nauczyciel
przedstawia i omawia zasady
naliczania miesięcznej stawki
zużycia majątku trwałego oraz
definiuje pojęcia: amortyzacja i
umorzenie (załącznik nr 2).
Następnie nauczyciel omawia
zasady ewidencji zużycia majątku
trwałego posługując się
foliogramem (załącznik nr 3).

Uczniowie słuchają, oglądają
foliogramy, notują oraz zadają
pytania.

6 Przygotowanie do rozwiązania
problemu.

Problemy zasygnalizowane
powyżej nauczyciel ilustruje
ćwiczeniami. W tym celu dzieli

Uczniowie dzielą się na grupy
według zasad ustalonych przez
nauczyciela i wykonują na
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klasę na cztery grupy ćwiczeniowe i
przydziela im zadania do
rozwiązania  (załącznik nr 4).
Nauczyciel śledzi pracę wszystkich
uczniów i w razie potrzeby pomaga.

planszach przydzielone im
zadania, w razie potrzeby zadają
pytania.

7 Rozwiązanie problemu. Nauczyciel przymocowuje
przygotowane przez uczniów
plansze z rozwiązanymi zadaniami.
Pomaga precyzować wnioski
wynikające z rozwiązania.

Sprawozdawcy wybrani z grup
przedstawiają wykonane przez
siebie zadania.
Wszyscy uczniowie
wypowiadają swoje poglądy,
wyciągają wnioski, robią notatki.

8 Usystematyzowanie i utrwalanie
wiedzy wynikającej z lekcji.

Nauczyciel podsumowuje
wypowiedzi uczniów. Pyta, czy
wszystkie zagadnienia poruszane na
lekcji zostały zrozumiane, w razie
potrzeby powraca do nich. Ocenia
pracę grup i aktywność uczniów na
lekcji.

Uczniowie słuchają, notują,
proszą o ewentualne wyjaśnienia.

9 Praca domowa. Nauczyciel rozdaje uczniom
zadanie do wykonania w domu i
omawia je.

Uczniowie słuchają, ewentualnie
notują i zadają pytania dotyczące
pracy w domu.
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ZAŁ ĄCZNIK NR 1.

Krzyżówka z hasłem:

1. najważniejsze sprawozdanie finansowe.
2. miejsce składowania materiałów.
3. wyrażone w mierniku pieniężnym celowe zużycie składników majątkowych.
4. strona konta.
5. metoda poprawiania błędów księgowych.
6. majątek inaczej.
7. materiały, wyroby gotowe i towary ogółem.
8. środki gospodarcze jednostki.
9. papiery wartościowe emitowane przez spółki.
10. jeden z układów kosztów.
11. majątek służący jednostce dłużej niż rok.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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ZAŁ ĄCZNIK NR 2.

Zasady naliczania amortyzacji metodą liniową.

Am    =     ____________________

Am – kwota amortyzacji miesięcznej;
Wp – wartość początkowa środka trwałego (WniP);
Sa – stopa amortyzacji oznaczająca zużycie środka trwałego w ciągu roku;

ZAPAMI ĘTAJ !

Wartość początkowa  =  Wartość bieżąca + Umorzenie

Amortyzacja – jest to koszt wyrażający miesięczne zużycie majątku trwałego
(środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych).

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej w równych ratach co
miesiąc, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
przyjęto składnik majątku do użytkowania, do końca tego miesiąca, w którym następuje
zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową.

Umorzenie – jest to zmniejszenie wartości majątku trwałego na wskutek
zużycia.

Wp * Sa

12 m-cy
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Środki trwałe
(WNiP) Amortyzacja

Rozliczenie
kosztów

Koszty
produkcji podst.

Umorzenie środków
trwałych (WniP)

XX (Sp

Koszty
zarządu

1 2

ZAŁ ĄCZNIK NR 3.

Zasady ewidencji zużycia środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych.

zaksięgowanie miesięcznej stawki zużycia środków trwałych (WNiP)

rozliczenie kosztów związanych z miesięczną stawką zużycia środków
trwałych (WNiP) na miejsca ich powstania.

Sp) XXX

2

1
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ZAŁ ĄCZNIK NR 4.

ZADANIE.

Na podstawie przedstawionego opisu sytuacji należy:
a) otworzyć saldami początkowymi konta: „Środki trwałe” i „Umorzenie

środków trwałych”;
b) naliczyć miesięczną stawkę zużycia majątku trwałego;
c) dokonać ewidencji zużycia majątku trwałego;
d) przygotować się do odpowiedzi na pytania:

•  Czy odpisy amortyzacyjne mają wpływ na wartość produkowanych
wyrobów gotowych?

•  Jaką wartość środków trwałych należy wykazać w bilansie i
dlaczego?

GRUPA I.

Przedsiębiorstwo produkcyjne posiada środki trwałe zakupione za 72 000 zł
(netto) 12 marca 1998 roku i wprowadzone do użytkowania w dniu następnym.
Na wymienione środki trwałe obowiązuje 10% stopa amortyzacji. W 70%
środki trwałe są użytkowane w wydziałach produkcyjnych, w 30% w
administracji.

GRUPA II.

Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe posiada środki trwałe zakupione za
67.200 zł (netto) 10 listopada 1997 roku i wprowadzone do użytkowania w dniu
następnym. Przewidywany okres użytkowania tych środków trwałych wynosi 8
lat. 4/5 środków trwałych jest użytkowane w wydziałach produkcyjnych, reszta
w administracji.

GRUPA III.

Przedsiębiorstwo przemysłowe posiada środki trwałe, których wartość bieżąca
wynosi 36 000 zł, a dotychczasowe umorzenie 90 000 zł. Na wymienione środki
trwałe obowiązuje 12% stopa amortyzacji. Środki trwałe są użytkowane w
wydziałach produkcyjnych i w administracji w stosunku 4:1.
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GRUPA IV.

Przedsiębiorstwo produkcyjne posiada środki trwałe, których wartość
początkowa wynosi 78 000zł, a dotychczasowe umorzenie 28 000 zł.
Przewidywany okres odpisów w koszty tych środków trwałych wynosi 10 lat.
Środki trwałe są użytkowane w wydziałach produkcyjnych i w administracji w
stosunku 9:1.
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ZAŁ ĄCZNIK NR 5.

Praca domowa.

Uzupełnij obliczenia w poniższej tablicy:

Budynek Samochód Obrabiarka Centrala tel.
Wartość

początkowa
1 200 000 36 000 9 000 12 000

Przewidywany
okres użytkowania
środków trwałych

w latach

40 10

Roczna stopa
amortyzacji w %

12,5% 16%

Roczna kwota
umorzenia

Amortyzacja
miesięczna


