
 1

 Sprawdzian wiedzy i praktycznego wykorzystania umiejętności w postaci testu 
 z zakresu kl. III- IV      Gr.A 
 

1.Odsetki od kredytu inwestycyjnego  są księgowane na koncie.............................................. 
....................................................................................................................................................... 
2.Saldo początkowe konta „Materiały” = 1.800,-, a konta OCE mater. Ct  360,-, 
   obrót na koncie „Koszty zakupu” = 500,-, do zużycia w produkcji wydano materiały 
    za 1.000,-Ustal rzeczywistą wartość wydanych do zużycia materiałów: 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
3. Wartość początkowa środka trwałego = 28.500,-, a%= 12,5%, wsk. podwyższ.= 1,5 
    miesięczna amortyzacja  w 45 miesiącu użytkowania wynosi: 
   a/ 296,9 
   b/ 324,- 
   c/ 184,5 
4. Konto „Podatki i opłaty jest kontem zaliczanym do grupy kont............................................... 
    i księgujemy na nim................................................................................................................... 
5. „Dostawy nie fakturowane” to.................................................................................................... 
     i  oznaczają................................................................................................................................ 
6. Saldo Dt na koncie „Rozrachunki z tyt.Vat” oznacza................................................................ 
    .................................................................................................................................................... 
7. Podatek dochodowy  od osób fizycznych wynosi...........%,..............%, .............% 
8. Otrzymanie w formie darowizny samochodu traktujemy jako.................................................. 
    .................................................................................................................................................... 
    i księgujemy w nst. sposób......................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................... 
9.Wp środka trwałego = 100.000,- a dotychczasowe umorzenie 25.000,-, wsk.przeszac.=1,5 
   oblicz wartości przeszacowania .................................................................................................. 
   ..................................................................... 
   ..................................................................... 
   a wyniki zaksięgujemy ................................................................................................................ 
  ...................................................................................................................................................... 
10.Dyskonto weksla jest dla wystawcy weksla.............................................................................. 
11.OCE materiałów to różnica pomiędzy...................................................................................... 
     .................................................................................................................................................. 
12.Na RKD po Dt księguje się...................................................................................................... 
13.W wariancie kalkulacyjnym koszt własny sprzedaży na koniec okresu jest przeksięgowany 
     na konto................................................................................................................................... 
14.ZFŚS występuje w przedsiębiorstwie zatrudniającym więcej pracowników w przeliczeniu 
     na pełne etaty niż: 
    a/ 15 
    b/ 20 
    c/ 30 
15.Ustal wysokość przychodów finansowych w firmie, jeżeli wiadomo, że: 

- sprzedano patent (zapłata później), wartość netto 2.000,- + Vat 7% 
- zapłacono odsetki od kredytu bankowego  450,- 
- kontrahent wykupił weksel, pieniądze wpłacił na konto 1.800,- 
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- zapłacono kary umowne w wysokości  700,- 
- sprzedano wyroby gotowe o wartości sprzedaży netto 26.000,- +Vat 22% 
- otrzymano w formie darowizny śr. trwały o wartości początkowej 28.000,-, 

dotychczasowym umorzeniu 22.000,- 
      16. W okresie sprawozdawczym miały miejsce nst. zdarzenia gosp.: 
            Sprzedano samochód, którego wartość netto stanowi 30% jego wartości początkowej, a 
            umorzenie wynosi 32.000,-,przychód ze sprzedaży odpowiada 40% jego wartości 
            początkowej. Wystawiono fakturę Vat stosując do ceny sprzedaży 22%  stawkę  
            Oblicz wartość netto sprzedanego samochodu, przychód i wynik na jego sprzedaży. 
             
 
 
 
 
 
 
 
     17. W okresie sprawozdawczym obroty niektórych kont przedstawiały się nst: 
           „K. produkcji”  25.000,-, „K. wydziałowe”  15.000,-, „K. zarządu”  5.200,- 
           Wiedząc, że wytworzono 200szt wyrobów gotowych i 100 szt wyrobów przerobionych 
            w 50% ustal TKW wyrobów gotowych a następnie dokonaj właściwych księgowań 
            a/ wyrobów gotowych, b/ produkcji w toku, na podstawie właściwego dokumentu  
            (wymień jakiego) przyjmij wytworzone wyroby po planowanym koszcie wytworzenia 
            150-, za szt. oraz ustal OCE wyrobów. 
     18. Bieżący odpis umorzeniowy dokonywany od wartości niematerialnych i prawnych 
           uzyskanych w formie darowizny obciąża: 
           a/ koszty rodzajowe lub funkcjonalne 
           b/ pozostałe koszty operacyjne 
           c/ przychody przyszłych okresów 
      19.Do kosztów które nie są kosztami uzyskania przychodów należą:....................................... 
           ............................................................................................................................................... 
           ............................................................................................................................................... 
           ............................................................................................................................................... 
      20. Stawka na F. zdrowotny w 2003 r. wynosi: 
           a/ 7,75% 
           b/ 8% 
           c/ 7,5% 
      21.Przy zawarciu umowy zlecenie, koszty uzyskania przychodów wynoszą: 
           a/ 96,26  
           b/ 20% 
           c/ 50% 
       22. Otrzymanie dotacji spowoduje wzrost: 
           a/ Pozostałych Przychodów Operacyjnych 
           b/ Przychodów Finansowych 
           c/ Kapitałów własnych jednostki 
       23. Bilans próbny to....................................................................................................................... 
             ...................................................................................i jest sporządzany w celu....................... 
             .................................................................................................................................................. 
             ..................................................................................................................................................   
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     Sprawdzian wiedzy i praktycznego wykorzystania umiejętności  w postaci testu   
     z zakresu III i IV kl.    Gr.B 
 
       1.Saldo początkowe konta „Materiały” = 4.000,-  zaś konta „OCE  mater.”Dt 400,- 
          w ciągu miesiąca wydano do produkcji materiały o wartości 700,- 
          Saldo końcowe konta „:OCE mater.” wynosi: 
          a / 230 
          b/  300 
          c/  330 
       2.Jaki jest przewidywany czas użytkowania obiektu dla którego stawka amort. wynosi: 
          a./ 2%............................lat/a 
          b/  5%............................lat/a 
          c/ 10%............................lat/a 
          d/ 25%............................lat/a 
       3. „Materiały w drodze” to............................................................................................... 
           i oznacza....................................................................................................................... 
       4. Maszynę prod. którą zakupiono 18.Vi.1996r. o Wp= 24.000,- należy zamortyzować przy  
           stawce amortyzacyjnej a%= 20% i założeniu, że amortyzacja będzie naliczana: 
           a/metodą liniową................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................... 
           b/metodą degresywną (wsp. podw.= 2) ............................................................................. 
              .......................................................................................................................................... 
              .......................................................................................................................................... 
              .......................................................................................................................................... 
              .......................................................................................................................................... 
         5.Przekazanie komputera innej jednostce w formie darowizny traktujemy jako 
            ............................................................................................................................................ 
         6. Zreformowany ZUS został podzielony na szereg funduszy tj.:......................................... 
             ........................................................................................................................................... 
             ........................................................................................................................................... 
          7. Dowód LT dotyczy........................................................................................................... 
              i jest księgowany w nst. sposób:....................................................................................... 
              .......................................................................................................................................... 
          8.Podatek dochodowy od podmiotów gospodarczych w 2002r. wynosił............................. 
          9. Dyskonto weksla obliczamy za pomocą wzoru................................................................ 
              gdzie poszczególne symbole oznaczają odpowiednio: 
              ......................................................................... 
              ......................................................................... 
              ......................................................................... 
         10.Na koncie RKD po Ct księguje się................................................................................... 
             ........................................................................................................................................... 
         11.Do strat i zysków nadzwyczajnych zalicza się: 
             a/ skutki finansowe gwałtownego spadku kursu posiadanych przez nas akcji na giełdzie  
                 papierów wartościowych 
             b/ skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością 
                 jednostki 
             c/ koszty ubezpieczeń od następstw zdarzeń  losowych 
         13. W wariancie porównawczym koszt własny sprzedaży na koniec okresu sprawozdawczego 
                jest przeksięgowany na konto............................................................................................... 
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        14. Sprzedano 1000 szt towarów po jednostkowej cenie sprzedaży 6,-, 
 
              wystawiono fakturę Vat (22%). Jednostkowa cena zakupu jest niższa od jednostkowej 
              ceny sprzedaży o kwotę pozwalającą zrealizować 25% marżę zysku na sprzedaży 
              liczoną rachunkiem „w stu” 
              ............................................................................................................................................ 
              ............................................................................................................................................ 
              ............................................................................................................................................ 
        15. Ustal wysokość kosztów w firmie, jeżeli: 

- kupiono nowy program komputerowy o wartości netto 2.500,- + 22% Vat 
- otrzymano odsetki od środków ulokowanych na rachunku b. 800,- 
- zakupiono środek trwały  o wartości netto 1800,- + Vat 22% 
- sprzedano środek trwały o Wp.7.000,- i dotychczasowym umorzeniu 6.200,- 

wartość netto uzyskana ze sprzedaży 1.200,- 
- sprzedano papiery wartościowe o wartości nabycia 4.700,- i wartości uzyskanej 

ze sprzedaży  5.300,- 
         16. Do wartości niematerialnych i prawnych zaliczamy: 
             a/ oprogramowanie komputerowe i komputery 
             b/ znak towarowy i akcje długoterminowe 
             c/ wartość firmy i licencje 
         17. Sprzedano 150 szt wyrobów gotowych. Wystaw właściwe dokumenty i podaj ich  
               interpretację wiedząc, że:  planowany k. wytworzenia = 200,- za szt, 
                                                          jednostkowa cena sprzedaży = 350,- za szt  
                                                          Saldo początkowe „Wyroby gotowe”= 40.000,- 
                                                               -„-                     „OCE wyrobów”  =   2.000,- 
             ............................................................................................................................................ 
             ............................................................................................................................................ 
             ............................................................................................................................................ 
             ............................................................................................................................................ 
             Ustal wynik ze sprzedaży  dla w/w wyrobów.................................................................... 
             ............................................................................................................................................ 
             ............................................................................................................................................ 
             ............................................................................................................................................  
         18. Odsetki od kredytu inwestycyjnego obciążają................................................................ 
         19. Obowiązkowe zmniejszenie zysku jest księgowane na koncie........................................ 
              ........................................................................................................................................... 
               którego saldo przenosi się na koniec roku  na konto........................................................ 
               ............................................................ 
         20. Do przychodów, które nie wpływają na wynik finansowy należą:................................... 
               ............................................................................................................................................ 
               ............................................................................................................................................ 
         21. Przy zawieraniu umowy o dzieło koszty uzyskania przychodów wynoszą: 
              a/ 96,26 
              b/ 20% 
              c/ 50% 
         22. Przekazana darowizna przy ustalaniu Wyniku finansowego jest liczona od...................... 
               ............................................................................................................................................. 
         23. Rozliczenie WF powinno uwzględnić podział wyniku fin. na:........................................... 
               .............................................................................................................................................. 


