
 
TEST SPRAWDZAJĄCY 

 

Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI 
 
 

 
ZAD. 1 
 
 Co to jest rachunkowość , co jest podmiotem rachunkowości. 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
 
 
ZAD. 2 
 
W bilansie PHU „ Gamma” ustalonym na dzień 31.12.2003 r. wystąpiły następujące grupy aktywów i pasywów: 
 

AKTYWA PASYWA 
A. Aktywa trwałe                               22 000,- 
B. Aktywa obrotowe                          38 000,- 

A. Kapitał własny                                           ................ 
B. Zobowiązania                                              25 000,- 

I. Zobowiazania długoterminowe          ................ 
II. Zobowiązania krótkoterminowe            15 000,- 

 
Ustalić wartość kapitałów własnych. 
Jaką zasadę obowiązującą przy sporządzaniu bilansu należało tu wykorzystać. 
.........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 
 
ZAD. 3 
 
Określ rodzaj operacji gospodarczych 
 

Lp.  Treść operacji  Kwota operacji Rodzaj operacji 
1 Wypłacono z kasy wynagrodzenia 60 000,-  
2 Przeznaczono część zysku na zwiększenie kapitału zapasowego 23 000,-  
3 Spłacono przelewem zobowiązanie wobec dostawcy 6 800,-  
4 Zakupiono za gotówkę i przyjęto do magazynu materiały 1 700,-  
5 Otrzymano kredyt bankowy, który wpłynął na rachunek bieżący 30 000,-  
6 Wypłacono pracownikowi zaliczkę na zakup materiałów 200,-  
7 Podjęto z banku do kasy środki pieniężne 16 000,-  

 
 
ZAD. 4 
 
Oceń czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe (zaznacz kółeczkiem prawidłową odpowiedź): 

1) Amortyzacja degresywna zakłada, że zużycie środka trwałego jest jednakowe na jednostkę jego pracy P / F 
2) Otrzymana darowizna środka trwałego stanowi pozostały przychód operacyjny P / F 
3) Poziomy podział kont polega na wyodrębnieniu z jednej strony konta części zapisów i przeniesienia ich na na 

konto powstałe P / F 
4) Cena nabycia to cena zakupu powiększona o koszty związane z zakupem P / F 
5) Prawo wieczystego użytkowania gruntów zaliczamy do wartości niematerialnych i prawnych P / F 
6) Saldo debetowe konta „Wynik finansowy” oznacza zysk P / F 

 
 
ZAD. 5 
 
Sklep detaliczny kupuje mandarynki po cenie hurtowej netto 3.20 zł za kg. Oblicz cenę detaliczną brutto wiedząc, że 
marża detaliczna wynosi 14% i liczona jest: 

a) od ceny hurtowej (zakupu) 



b) od ceny detalicznej netto (sprzedaży) 
stawka VAT 7%. 

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ 
 
 
ZAD. 6 
 
Do kosztów w układzie rodzajowym zaliczamy: 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
ZAD. 7 
 
Do potrąceń przymusowych w liście płac zaliczamy: 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
ZAD. 8 
 
Zaznacz krzyżykiem właściwą kategorię 
 

Wyszczególnienie 
Pozostałe 
przychody 
operacyjne 

Pozostałe 
koszty 

operacyjne 

Przychody 
finansowe 

Koszty 
finans. 

Straty 
nadzwycz. 

Zyski 
nadzwycz. 

Otrzymane dywidendy       
Zapłacone kary, grzywny       
Odpis przedawnionych zobowiązań       
Wycofanie z kasy fałszywych 
banknotów 

      

Dyskonto od wystawionych weksli       
Niedobór materiałów z powodu 
kradzieży z włamaniem 

      

Otrzymanie odszkodowania za skutki 
pożaru 

      

Ujemne różnice kursowe       
 
 
ZAD. 9 
 
Przedsiębiorstwo produkuje 2 rodzaje wyrobów a i b. W okresie sprawozdawczym wyprodukowało:             
a: 4000 szt. wyrobów gotowych i 2000 szt. przerobionych w 50 % 
b: 1200 szt. wyrobów gotowych i 800 szt. przerobionych w 25% 

Na produkcję wyrobu a zużyto 6 kg surowca, a na produkcję wyrobu b 2 kg surowca. (Współczynnik wynosi 3:1 
Koszty bezpośrednie i pośrednie produkcji wynosiły: 
  materiały bezpośrednie  26500,- 
  płace bezpośrednie  16500,- 
  koszty wydziałowe    6200,- 
Oblicz koszty jednostkowe wyrobów gotowych i produktów niezakończonych oraz sprawdź wyniki kalkulacji 
 
 

Koszt wytworzenia jednostki 
Nazwa 
wyrobu 

Ilość 
w 

sztukach 

 
 

Współczynnik 

Ilość jednostek 
współczyn-
nikowych współczynnikowej wyrobu gotowego produktu 

niezakończonego 

      

    

 

  
 



Sprawdzenie: 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
ZAD. 10 
 
Stany początkowe kont są następujące: Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 24 000,- 
     Rachunek bieżący  30 000,- 
     Rozrachunki z odbiorcami 1 800,- 
Zaksięguj operacje: 
 
1) Podjęto z banku do kasy gotówkę (dowód przyjęcia gotówki) 16 000,- 
2) KW – wypłacono wynagrodzenia 24 000,- 
3) Wb – odbiorca uregulował należność 1 100,- 
4) Zakupiono i przyjęto środek trwały nie wymagający montażu: a) wartość netto  5 000,- 

  b) VAT 22%         1 100,- 
  c) suma faktury    6 600,- 
 
 
 

Rozwiązanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAD. 11 
 
Zaksięguj operacje: 
 
1) Pz na materiały H – wartość w stałej cenie ewidencyjnej 1200,- 
2) Pz na materiały M – wartość w stałej cenie ewidencyjnej 980,- 
3) Faktura VAT na materiały H:  

  a) wartość netto   1 310,00,- 
  b) VAT 22%            288,20,- 

   c) suma faktury    1 598,20,- 
4) Pk – odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów H ........ 
 
Zaksięguj operacje, zamknij konto „Rozliczenie zakupu materiału”, co oznacza jego saldo? 
 
 
Rozwiązanie: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowała: Danuta Osikowska 


