
WYMAGANIA EDUKACYJNE
NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH 

I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

Zawód: technik ekonomista       
Przedmiot: Pracownia ekonomiczna
Klasa 1

EWIDENCJA OPERACJI GOSPODARCZYCH 
W PROGRAMIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM 

Dopuszczający

Uczeń:

 Ewidencjonuje podstawowe operacje wynikowe i 
bilansowe w programie

 Sporządza dziennik księgowań, zestawienie obrotów i 
sald

 Prawidłowo definiuje konta bilansowe i wynikowe – 
sporządza pan kont

 Sporządza bilans otwarcia 

 Z pomocą nauczyciela sporządza bilans zamknięcia

 Z pomocą nauczyciela sporządza rachunek zysków i 
strat w wariancie porównawczym
 i kalkulacyjnym

 Z pomocą nauczyciela generuje polecenia 
księgowania związane z zamknięciem roku 
obrotowego i ze sporządzeniem sprawozdań/ 
deklaracji

 Z pomocą nauczyciela oblicza zaliczkę na podatek 
dochodowy/ 

Dostateczny

 Ewidencjonuje typowe operacje wynikowe i bilansowe 
w programie dotyczące obrotu towarowego, produkcji,
zmian w stanie i wartości środków trwałych, 
inwentaryzacji, środków pieniężnych

 Wycenia składniki aktywów trwałych i obrotowych na 
dzień bilansowy -sporządza bilans zamknięcia

 Zamyka księgi rachunkowe

 Generuje polecenia księgowania związane z 
zamknięciem roku obrotowego i ze sporządzeniem 
sprawozdań/ deklaracji

 Oblicza zaliczkę na podatek dochodowy/ 

 Ewidencjonuje zmiany kapitałów/ funduszy własnych

  Identyfikuje elementy kształtujące wynik finansowy

 Oblicza i ewidencjonuje wynik finansowy w wariancie 
kalkulacyjnym

 Oblicza obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

 Rozlicza wynik finansowy w zależności od formy 
organizacyjno – prawnej

Dobry  Sprawnie otwiera i zamyka księgi rachunkowe

 Sprawnie ewidencjonuje operacje gospodarcze na 
podstawie dowodów księgowych 
w cyklu rocznym od bilansu otwarcia do bilansu 
zamknięcia 

 Prawidłowo wycenia składniki aktywów trwałych i 
obrotowych na dzień bilansowy -sporządza bilans 
zamknięcia

 Dokonuje niezbędnych obliczeń i generuje polecenia 
księgowania związane 
z zamknięciem roku obrotowego oraz ze 
sporządzeniem sprawozdań/ deklaracji

 Oblicza zaliczkę na podatek dochodowy/ 



Ewidencjonuje zmiany kapitałów/ funduszy własnych
 Identyfikuje elementy kształtujące wynik finansowy – 

korzysta z załączonej dokumentacji oraz z 
opracowanego przez siebie zestawienia obrotów i sald

 Prawidłowo dokonuje uzgodnień zapisów na kontach, 
wyszukuje i poprawia błędy w ewidencji księgowej

 Oblicza  i księguje obowiązkowe obciążenia wyniku 
finansowego

 Prawidłowo rozlicza wynik finansowy w zależności od 
formy organizacyjno – prawnej

Bardzo dobry

 Bezbłędnie dokonuje ewidencji operacji 
gospodarczych dotyczących obrotu towarowego, 
produkcji, zmian w stanie i wartości środków trwałych, 
inwentaryzacji, środków pieniężnych w programie f-k 

 Sporządza niezbędne dowody i obliczenia związane z 
zamknięciem ksiąg rachunkowych

 W ewidencji wykorzystuje całą dostępną 
dokumentację jednostki oraz opracowane przez siebie
rezultaty: zestawienie obrotów i sald, dowody PK i 
inne – OT, LT, noty odsetkowe, tabele amortyzacyjne i
In.wynikające ze specyfiki działania jednostki

 Potrafi wychwycić ewentualne popełnione błędy w 
ewidencji oraz dokonać ich korekty

 Bezbłędnie identyfikuje elementy wpływające na wynik
finansowy 

 Bezbłędnie oblicza zaliczkę na podatek dochodowy 
oraz sporządza deklaracje skarbowe zgodnie z 
obowiązującymi przepisami

 Bezbłędnie dokonuje wszystkich księgowań i obliczeń 
związanych z ustalaniem wyniku finansowego 

 Bezbłędnie przygotowuje sprawozdania finansowe na 
podstawie własnych księgowań:  bilans

 Wycenia środki pieniężne i rozrachunki wyrażone w 
walucie obcej na dzień bilansowy

 Oblicza odpis aktualizujący wartość niefinansowych 
aktywów trwałych, rzeczowych aktywów obrotowych i 
należności

Celujący

 Wykonuje wszystkie w/w zadania w 100% prawidłowo

 Opracowuje projekt dotyczący rozliczenia rocznego 
przykładowej firmy symulacyjnej (osoby prawnej)

 Przewodzi grupie dokonującej księgowań dla 
przykładowej  firmy 

 potrafi dokonać kontroli zapisów księgowych 
dokonanych przez inne osoby w grupie, wychwycić 
błędy w tych księgowaniach oraz dokonać 
niezbędnych uzgodnień sald na kontach


