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KOSZTY  I  PRZYCHODY  W  FIRMIE 
 
 
ZADANIE 1 
Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można posłużyć 
się przykładem).  
 
 
ZADANIE 2 
Poniższe informacje na temat kosztów proszę wykorzystać do ustalenia technicznego 
kosztu wytworzenia (TKW) oraz kosztu własnego wytworzenia produktów gotowych. 
� materiały bezpośrednie    40 000 zł 
� paliwo i energia      6 000 zł 
� płace bezpośrednie   50 000 zł 
� inne koszty bezpośrednie     5 000 zł 
� koszty wydziałowe     25 000 zł 
� koszty zarządu – 25 %  technicznego kosztu wytworzenia 
� koszty sprzedaży – 10 %  technicznego kosztu wytworzenia 

 
 
ZADANIE 3 
Proszę podać po jednym przykładzie: 

a) kosztów wydziałowych 
b) kosztów zarządu 
c) kosztów sprzedaży 

Proszę podać różnicę pomiędzy kosztami wydziałowymi a kosztami zarządu. 
 
 
ZADANIE 4 
Hurtownik zakupił u producenta 3 000 szt. wyrobu po cenie detalicznej 60 zł uzyskując: 
� 10 % rabatu na zakup w większym rozmiarze 
� 15 % skonta za zapłatę czekiem rozrachunkowym. 

Proszę obliczyć należność producenta (przychód ze sprzedaży wyrobów). 
 
 
ZADANIE 5 
Proszę pogrupować podane niżej koszty na trzy grupy: 

� koszty działalności operacyjnej 
� pozostałe koszty operacyjne 
� koszty finansowe 

 
1. zużycie materiałów w procesie produkcyjnym 
2. odsetki od kredytów krótkoterminowych 
3. zapłacone kary i grzywny 
4. koszty związane ze sprzedażą środków trwałych 
5. straty na sprzedaży papierów wartościowych 
6. odpisy amortyzacyjne od samochodów dostawczych 
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ZADANIE 6 
Proszę podać definicję kosztu. 
 
 
ZADANIE 7 
Na podstawie poniższych danych proszę ustalić strukturę kosztów rodzajowych zgodnie 
z przyjętą klasyfikacją. Proszę ustalić:  
 
� sumy poszczególnych grup rodzajowych 
� ogólną sumę kosztów rodzajowych. 
 
1. wypłacono wynagrodzenia pracownikom wydziału produkcyjnego  4 800 zł 
2. opłacono usługi pocztowe (znaczki, opłaty za przesyłki)      100 zł 
3. obliczono odpisy amortyzacyjne maszyn produkcyjnych   2 600 zł 
4. zapłacono firmie SUKCES za remont urządzenia    2 560 zł 
5. opracowano i wdrożono do realizacji kampanię promocyjną produktów firmy 

(reklama prasowa, udział w targach branżowych)    3 000 zł 
6. zużyto materiały podstawowe w procesie produkcyjnym   4 200 zł 

 
 
ZADANIE 8 
Przedsiębiorstwo produkcyjne WULKAN w miesiącu wrześniu br. wytworzyło 480 szt. 
wyrobu A oraz 650 szt. wyrobu B. W październiku br. klient Malinowski zakupił  
420 szt. wyrobu A po cenie detalicznej 285 zł oraz 500 szt. wyrobu B po cenie 665 zł.  
Proszę obliczyć przychód firmy WULKAN z tytułu sprzedaży wyrobów klientowi 
Malinowskiemu. 
 
 
ZADANIE 9 
Producent maszyn rolniczych przesyła partię wyrobów (10 szt.) do hurtowni, wliczając 
do ceny zbytu (45 000 zł/szt.) koszt dostawy  transportem  samochodowym  w  wyso-
kości 3 000 zł.  
Proszę obliczyć przychód netto producenta maszyn oraz przychód brutto  
po uwzględnieniu podatku VAT 22 %. 
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MAJĄTEK  PODMIOTÓW  GOSPODARCZYCH  

     

Część teoretyczna  

 
Zadanie 1 
 
Proszę wyjaśnić pojęcia: bilans, inwentaryzacja, towary, kapitał powierzony, amortyzacja, środki trwałe, 
metoda FIFO, metoda LIFO, materiały, kapitał samofinansowania, amortyzacja liniowa, amortyzacja 
degresywna, środki pieniężne, kredyty bankowe, produkty gotowe, produkcja niezakończona, wartości 
niematerialne i prawne. 

 
Zadanie 2 
 
Do aktywów trwałych zalicza się: 

a) zapasy materiałów w magazynie 
b) środki pieniężne na rachunku bankowym 
c) należności długoterminowe 
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 

 
Zadanie 3 
 
Do aktywów obrotowych zalicza się: 

a) wartości niematerialne i prawne 
b) środki trwałe 
c) zapasy wyrobów gotowych w magazynie jednostki 
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 

Zadanie 4 

 
Do zapasów w przedsiębiorstwie zalicza się: materiały, środki pieniężne, towary, paliwo, opakowania, 
wyroby gotowe. 

a) prawda 
b) fałsz 

Zadanie 5 

 
Podział majątku na trwały i obrotowy wynika z okresu użytkowania środków w jednostce gospodarczej. 
Terminem dzielącym jest okres jednego roku. 

a) prawda                       
b) fałsz 

 
Zadanie 6 
 
Metoda liniowa amortyzacji zakłada: 

a) że roczna stawka amortyzacyjna jest stosunkiem (ilorazem) wartości początkowej środka 
trwałego  
do przewidywanego czasu jego użytkowania  

b) wykorzystanie wartości bieżącej środka trwałego do obliczania amortyzacji 
c) że środek trwały zużywa się niejednakowo w poszczególnych latach jego użytkowania 

 
Zadanie 7 
 
Metoda degresywna amortyzacji zakłada, że: 

a) stawka amortyzacji jest podwyższona odpowiednim współczynnikiem 
b) środek trwały zużywa się jednakowo w poszczególnych latach jego użytkowania 
c) w pierwszym roku użytkowania środka amortyzację liczymy od wartości bieżącej 
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Zadanie 8 
 
Inwentaryzacja pełna oznacza spisywanie wszystkich składników aktywów i pasywów. 

a) prawda                       
b) fałsz 

 
Zadanie 9 
 
Inwentaryzacja doraźna stosowana jest w nagłych potrzebach, m. in. w sytuacji kradzieży lub zmiany 
zastępcy kierownika jednostki gospodarczej. 

a) prawda                         
b) fałsz 

 
Zadanie 10 
 
Jaką nazwę przybiera kapitał (fundusz) samofinansowania w spółce z o. o.: 

a) fundusz zasobowy 
b) kapitał zapasowy 
c) kapitał rezerwowy 
d) kapitał zapasowy i rezerwowy 

 
Zadanie 11 
 
Jaką nazwę przybiera kapitał (fundusz) powierzony w przedsiębiorstwie państwowym: 

a) kapitał wspólników 
b) fundusz założycielski 
c) kapitał udziałowy 
d) fundusz przedsiębiorstwa 

 
Zadanie 12 
 
Metoda liniowa amortyzacji zwana jest także metodą .................................. 
 
Zadanie 13 
 
Metoda degresywna amortyzacji zwana jest także metodą .......................... 
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MAJĄTEK  PODMIOTÓW  GOSPODARCZYCH      

Część praktyczna  
 
Zadanie 1 
 
Dysponując poniższymi danymi proszę sporządzić bilans jednostki gospodarczej. Proszę uzupełnić 
wielkość wyniku finansowego. 

 

zapasy zboża 25 000 
kapitał podstawowy 89 600 
urządzenia rolnicze 46 200 
zobowiązania długoterminowe 12 500 
oprogramowanie komputerów 10 000 
wynik finansowy . . . . . . 
kredyty bankowe  41 100 
środki pieniężne na rachunku walutowym  22 400 

 
 
Zadanie 2 
 
Przychody materiałów do magazynu są następujące: 

02.12. br. � 45 szt. po 4,50 zł/szt. 
04.12. br. � 55 szt. po 5,00 zł/szt. 
12.12. br. � 70 szt. po 6,50 zł/szt. 

Proszę dokonać wyceny rozchodu 55 szt. materiałów dnia 17.12. br. oraz 15 szt. materiałów dnia  
20.12. br. według metody:  

a) FIFO 
b) LIFO 

 
Zadanie 3 
 
Wartość brutto maszyny rolniczej w dniu 01.01. br. wynosi 40 000 zł. Przewidywany okres jej 
użytkowania: 8 lat. Maszyna jest amortyzowana metodą degresywną, a współczynnik podwyższający 
amortyzację wynosi 2. Ile wynosi odpis amortyzacyjny za rok bieżący? Ile wynosi wartość netto tego 
środka w dniu 31.12. br.? 

Zadanie 4 

 
Wartość początkowa środka trwałego w dniu 01.01. br. wynosi 30 000 zł. Przewidywany okres 
użytkowania tego środka wynosi 6 lat. Ustal odpisy amortyzacyjne metodą równomierną, salda 
amortyzacji i wartość netto środka w poszczególnych latach użytkowania (sporządź plan amortyzacji tego 
środka). 

Zadanie 5 
 
Wspólnicy spółki w momencie jej zakładania wnieśli następujące udziały: 
� Pani Krystyna Beger     �    samochód osobowy o wartości 26 000 zł 
� Pani Anna Miła             �     maszynę o wartości 12 500 zł 
� Pan Piotr Pacholarz      �    środki pieniężne w wysokości 33 000 zł 
� Pan Jan Markowski      �     wyposażenie lokalu biurowego o wartości 28 000 zł oraz 8 000 zł 

gotówki 
Zysk spółki za dany rok obrotowy wyniósł 25 % kapitału powierzonego.  
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Na podstawie powyższych danych proszę obliczyć: 

a) wartość wkładów pieniężnych 
b) wartość wkładów rzeczowych 
c) wysokość kapitału powierzonego 
d) wysokość kapitału samofinansowania 
e) wysokość kapitału własnego spółki. 

 

Zadanie 6 
 
Proszę uzupełnić brakujące wartości. 
 
 

BILANS  SPÓŁKI   M I L E N A   na dzie ń 31.12.2004 r. 
 
 

AKTYWA PASYWA 

Aktywa trwałe               120 000 
Aktywa obrotowe         ............... 

Kapitał własny              .............. 
Kapitał obcy                  100 000 

Suma bilansowa           210 000 Suma bilansowa          .............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowała:  Beata Kamińska 


