
KONSPEKT LEKCJI

PRZEDMIOT NAUCZANIA: RACHUNKOWO ŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
KLASA: IV LE
CZAS TRWANIA JEDNOSTKI METODYCZNEJ:45 minut
TEMAT LEKCJI: USTALANIE I PODZIAŁ WYNIKU FINANSOWEGO

WIEDZA BAZOWA:
Uczeń zna:

- funkcjonowanie konta „Wynik finansowy”
- zasady ustalania wyników pośrednich

CELE LEKCJI:
- umiejętność ustalania wyniku finansowego netto firmy
- umiejętność dokonania podziału zysku netto
- zastosowanie nabytej wiedzy w konkretnym zadaniu
- kształtowanie aktywności uczniów
- kształtowanie umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej

METODY PROWADZENIA LEKCJI:
- praca w grupach
- ćwiczenia przedmiotowe
- dyskusja kierowana
- metaplan

POMOCE I ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- zadania do rozwiązania w grupach (ksero)
- plansze (funkcjonowanie kont: „Wynik finansowy” oraz „Rozliczanie wyniku finansowego”)

LITERATURA:
- „Rachunkowość przedsiębiorstw” – Zdzisław Kołaczyk-Wyd.eMPi2 M.Pietraszewskiego-Poznań 2001



PRZEBIEG LEKCJI

L.p. OGNIWO
LEKCJI

CZAS
(min.)

CZYNNOŚCI
NAUCZYCIELA

CZYNNOŚCI
UCZNIÓW

METODY

1. Czynności
organizacyjne.

2 Sprawdzenie obecności uczniów.

2. Nawiązanie
do tematu
nowej lekcji.

5 Zadaje pytania dotyczące funkcjonowanie konta
„Wynik finansowy” oraz ustalania wyników
pośrednich.
Informuje:
Na dzisiejszej lekcji będziemy ustalać „Wynik
finansowy” podmiotu gospodarczego, a także
dokonamy jego podziału.

Odpowiadają.

Słuchają.

Dyskusja
kierowana.

3. Podanie tematu. 1 Zapisuje na tablicy:
„Ustalenie i podział wyniku finansowego”

Piszą w zeszytach.

4. Organizowanie
pracy w
zespołach.

3 1. Dzieli uczniów na 3 grupy
2. Przydziela uczniom zadania do wykonania i

krótko objaśnia

Słuchają.
Zapoznają się z
zadaniem.

5. Rozwiązywanie
zadania.

10 Kontroluje i doradza zespołom, udziela
dodatkowych informacji i wskazówek.

Rozwiązują w grupach
zadania.

Praca w
grupach,
ćwiczenia.

6. Prezentowanie
wyników.

20 1. Kieruje procesemprezentowania rozwiązań.

2. Zadaje pytania:
a) jak myślicie, na co firma może

przeznaczyć zysk netto?

Liderzy zespołów
prezentują rozwiązania
Odpowiadają:
- na dywidendę
- na zwiększenie
kapitału zapasowego i
kapitału rezerwowego

Metaplan.

Dyskusja
kierowana.



b) a w przypadku wystąpienia straty
– z czego firma dokona jej pokrycia?

c) a teraz każda grupa dokona podziału
obliczonego zysku netto według
własnego uznania (procentowo i
wartościowo).

- na fundusz zasobowy
- na nagrody dla
kierownictwa i
pracowników
- można pozostawić
jako zysk
niepodzielony na
następny rok
obrotowy
Odpowiadają:
- z kapitału
zapasowego

- z kapitału
rezerwowego

- z zysku z ubiegłego
roku.
Dokonują podziału
zysku netto i
prezentują na
planszach.

Dyskusja
kierowana.

Praca w
grupach,
ćwiczenia.
Metaplan.

7. Podsumowanie. 4 Reasumując można stwierdzić, że zysk
najwłaściwiej jest przeznaczyć na kapitały
(fundusze) samofinansowania.
Ocenia uczniów za aktywność na lekcji.

Słuchają.

SPORZĄDZIŁA:
Krystyna Wośkowiak


