
WYMAGANIA EDUKACYJNE 

NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I 

ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

 

Zawód: technik ekonomista         

Przedmiot: Pracownia ekonomiczna 

Klasa 3. 

Ocena Nazwa działu / wymagania 

 

                              EWIDENCJA KSIĘGOWA W PROGRAMIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM 

Dopuszczający 

Uczeń: 

 zakłada podmiot w programie finansowo-księgowym 

  klasyfikuje rejestry księgowe w programie finansowo-księgowym 

  definiuje konta syntetyczne w programie finansowo-księgowym 

  określa konta analityczne w programie finansowo-księgowym 

  nazywa dokumenty księgowe do dekretacji 

 rozpoznaje rodzaje amortyzacji w programie finansowo-księgowym 

 generuje w programie dowody kasowe 

 identyfikuje operacje gospodarcze związane z obrotem towarowym 

 oblicza amortyzację w programie finansowo-księgowym 

 zna zasady księgowania wynagrodzeń 

 klasyfikuje sprawozdania finansowe w programie finansowo-księgowym 

 sporządza dziennik księgowań podstawowych operacji - księgowanie 

zakupu i sprzedaży 

 

Dostateczny 

  zakłada kartoteki w programie finansowo-księgowym 

 wyjaśnia zasady stosowania rejestrów księgowych 

 rozróżnia konta syntetyczne i analityczne w programie finansowo-

księgowym 

 generuje zestawienie obrotów i sald w programie finansowo-księgowym 

 rozpoznaje księgowania proste w programie finansowo-księgowym 

 uzasadnia zapisy na kontach księgowych w  programie finansowo-

księgowym 

 charakteryzuje rejestry VAT w programie finansowo-księgowym 

  uzasadnia zmiany w przepisach podatkowych 

 ewidencjonuje zmiany w środkach trwałych i WNiP w programie 

finansowo-księgowym 

 ewidencjonuje zmiany w wyrobach gotowych w programie finansowo-

księgowym 

 charakteryzuje kalkulacje 

 opisuje obrót magazynowy 

 

Dobry 

  zakłada podmiot, kartoteki i konta analityczne w programie finansowo-

księgowym 

  wprowadza bilans otwarcia zakłada kartoteki w programie finansowo-



księgowym 

 stosuje dokumenty księgowe w środkach trwałych w programie 

finansowo-księgowym 

 dekretuje faktury w programie finansowo-księgowym 

 generuje dziennik księgowań w programie finansowo-księgowym 

 interpretuje zapisy na kontach księgowych 

 wykonuje deklarację VAT-7 w programie finansowo-księgowym 

 stosuje dokumenty w inwentaryzacji w programie finansowo-

księgowym 

 wykonuje bilans otwarcia i zamknięcia 

 rozwiązuje zadania ze środków trwałych i obrotu magazynowego 

 

Bardzo dobry 

 modyfikuje plan kont podmiotu 

 opracowuje plan kont podmiotu 

 analizuje przepisy podatkowe za dany rok obrotowy 

 proponuje rozwiązanie zadania praktyczne z wynagrodzeń i obrotu 

magazynowego  

 projektuje ewidencję  w cyklu rocznym od bilansu otwarcia do bilansu 

zamknięcia w programie finansowo-księgowym 

  generuje rachunek zysków i strat prawidłowo podłączaj konta 

Celujący 

  przewodzi grupie rozwiązujące zadanie egzaminacyjnej w programie 

finansowo-księgowym 

  opracowuje projekt zadania praktycznego z kalkulacji, inwentaryzacji i 

wyrobów gotowych w programie finansowo-księgowym 

  rozwiązuje zadania problemowe na stanowisku księgowego 

  opracowuje zamkniecie roczne w programie finansowo-księgowym  

 

ANALIZA WSKAŹNIKOWA (WPROWADZENIE) 

 

Dopuszczający 

Uczeń: 

 definiuje analizę finansową 

 określa analizę ekonomiczną  

 rozpoznaje sprawozdania finansowe do analizy finansowej  

 rozpoznaje wskaźniki struktury 

 wylicza wskaźniki tempa zmian 

 

Dostateczny 

 wyjaśnia zasady stosowane w analizie finansowej   

 opisuje wskaźniki analizy finansowej  

 uzasadnia treści wskaźników struktury 

 rozróżnia wskaźniki tempa zmian 

 rozpoznaje analizę poziomą i pionową 

 

Dobry 

 stosuje analizę poziomą  

 wykonuje obliczenia w analizie pionowej  

 klasyfikuje wskaźniki w analizie pionowej i poziomej 



 porównuje wskaźniki w różnych okresach 

Bardzo dobry 

 analizuje wyniki w analizie pionowej 

 proponuje interpretacje i oceny wskaźników struktury i tempa zmian   

 przewiduje wpływ wskaźników na działalność podmiotu  

 opracowuje analizę poziomą i pionową bilansu wraz z interpretacjami   

 

Celujący 

 analizuje bilans poziomo i pionowo 

 opracowuje sprawozdania finansowe do analizy wskaźnikowej  

 przewodzi w grupie w czasie analizy sprawozdań finansowych  

 przewiduje konsekwencje analizy pionowej i poziomej sprawozdań w 

przyszłości  

 

 

 

 


