
KONSPEKT LEKCJI

PRZEDMIOT NAUCZANIA: RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
KLASA: IV Technikum Ekonomiczne
CZAS: 2 GODZINY LEKCYJNE

TEMAT LEKCJI:
USTALANIE WYNIKU FINANSOWEGO W WARIANCIE

PORÓWNAWCZYM – ĆWICZENIA W EWIDENCJI.

CELE LEKCJI:
GŁÓWNY: Ustalanie wyniku finansowego w wariancie porównawczym

- ćwiczenia w ewidencji.
 

OPERACYJNE:
⇒ W ZAKRESIE WIEDZY

1. Zapoznanie uczniów z czynnikami kształtującymi wynik
finansowy.

2. Zapoznanie uczniów z jedną z metod ustalania wyniku
z działalności gospodarczej.

3. Zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania konta
„Wynik finansowy”.

4. Zapoznanie uczniów z zasadami naliczania podatku
dochodowego od osób prawnych.

⇒  W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
1. Wykształcenie umiejętności identyfikowania elementów

składowych wyników cząstkowych, osiąganych przez
jednostki gospodarcze.

2. Wykształcenia umiejętności naliczania podatku
dochodowego od osób prawnych.

3. Uświadomienie konieczności stosowania zasad
rachunkowości przy sporządzaniu zestawienia
przychodów i kosztów w celu wyznaczania poziomu
zysku lub straty.

4. Umiejętność zastosowania nabytej wiedzy w konkretnym
zadaniu.

5. Wykształcenie umiejętności ustalania wyniku
finansowego netto.

6. Wykształcenie umiejętnego wiązania teorii z praktycznym
działaniem.

⇒ W ZAKRESIE WYCHOWANIA
7. Kształtowanie aktywności uczniów.
8. Kształtowanie umiejętności i organizacji pracy własnej

i zespołowej ( klasowej ).



METODY I TECHNIKI PRACY: pogadanka, rozmowa nauczająca, wykład
     syntetyczny, praca pod kierunkiem,
     ćwiczenia.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Podręcznik samodzielnej nauki księgowania,
       kserokopie zadań do pracy, tablica, kreda.

PLAN OGÓLNY LEKCJI:
1. Czynności organizacyjne.
2. Podanie nowego tematu lekcji.
3. Rekapitulacja wtórna.
4. Opracowanie nowego materiału.
5. Rekapitulacja pierwotna.
6. Praca domowa.

SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG LEKCJI

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
Sprawdzenie obecności i dokonanie zapisu w dzienniku lekcyjnym.

PODANIE NOWEGO TEMATU LEKCJI
Zapisanie tematu lekcji na tablicy: Ustalanie wyniku finansowego w wariancie
porównawczym – ćwiczenia w ewidencji i dokonanie zapisu w dzienniku
lekcyjnym.

REKAPITULACJA WTÓRNA
Nauczyciel zadaje uczniom pytania.
Przykłady pytań:

� Jakie rodzaje działalności może prowadzić jednostka?
� Co to jest wynik finansowy brutto?
� Co to jest wynik finansowy netto?
� Jak funkcjonuje konto „Wynik finansowy”?
� Jaka jest obecnie stawka podatku dochodowego od osób

prawnych?
� Jakie są zasady ustalania wyniku finansowego

w wariancie porównawczym?
� Co to jest zmiana stanu produktów?
� Na jakim koncie ustala się zmianę stanu produktów?

Rekapitulacja wtórna zakończona jest oceną wypowiedzi uczniów.



OPRACOWANIE NOWEGO MATERIAŁU
1. Nauczyciel rozdaje uczniom kserokopie opracowanego przez siebie

zadania dotyczące ustalania wyniku finansowego w wariancie
porównawczym.

2. Nauczyciel omawia zadanie i polecenia do zadania.
3. Nauczyciel daje uczniom czas na przemyślenie zadania i zastanowienie

się nad jego rozwiązaniem.
4. Uczniowie zgłaszają propozycje kolejności wykonywania zadań

w ćwiczeniu lekcyjnym.
5. Uczniowie przy pomocy nauczyciela rozwiązują zadanie na tablicy.
6. Nauczyciel podczas rozwiązywania zadania kieruje pracą, służy uczniom

radą i pomocą.
7. Nauczyciel, po rozwiązaniu zadania, ocenia pracę na lekcji najbardziej

aktywnych uczniów.

REKAPITULACJA PIERWOTNA
Podsumowując zajęcia nauczyciel kieruje pytania do klasy.
Przykłady pytań:

� Podaj zasady ustalania wyniku finansowego w wariancie
porównawczym.

� Na czym polega ustalenie zmiany stanu produktów?
� Co to jest odpis wyrównawczy podatku dochodowego?
� Scharakteryzuj konto „Wynik finansowy”.

PRACA DOMOWA
Uczniowie zapisują polecenie: zamknąć konta w zadaniu rozwiązanym na lekcji.



Załącznik

Ustalanie wyniku finansowego w wariancie porównawczym

Zadanie

Przedsiębiorstwo produkcyjne „WEGA” rozpoczęło działalność 1 stycznia br.
Koszty zwykłej działalności operacyjnej ujmowane są na kontach Zespołu 4 i 5.
Obroty wybranych kont na koniec grudnia br. Po rozliczeniu kosztów
rodzajowych, kształtowały się następująco:

ObrotySymbol
konta

Nazwa konta
Dt Ct

401 Amortyzacja   7 800
402 Zużycie materiałów i energii 28 400
403 Usługi obce 54 100
404 Podatki i opłaty   3 200
405 Wynagrodzenia 18 300
406 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   4 400
409 Pozostałe koszty   1 700
490 Rozliczenie kosztów 117 900
501 Produkcja podstawowa 72 400   72 000
527 Koszty sprzedaży 13 900
550 Koszty zarządu 31 600
601 Wyroby gotowe 72 000   70 000
701 Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych 150 000
703 Koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych 70 000
751 Przychody finansowe     4 000
752 Koszty finansowe  2 000
761 Pozostałe przychody operacyjne     7 500
762 Pozostałe koszty operacyjne  6 000
771 Zyski nadzwyczajne     3 700
772 Straty nadzwyczajne  4 000
871 Podatek dochodowy  9 000

Polecenia do wykonania:
1. Nanieś dane na konta.
2. Ustal treść operacji gospodarczych.
3. Ustal w sposób pozaewidencyjny zmianę stanu produktów.
4. Zaksięguj operacje gospodarcze związane z ustaleniem wyniku

finansowego.
5. Ustal odpis wyrównawczy podatku dochodowego wiedząc, że stawka

podatku wynosi 19%.
6. Zamknij konta.




