
WYMAGANIA EDUKACYJNE 

NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH  

I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

 

Zawód:  technik ekonomista        

Przedmiot:  rachunkowość w praktyce 

Klasa   3 
Ocena Nazwa działu / wymagania 

DOKUMENTACJA KSIĘGOWA 

Dopuszczający 

Uczeń: 

 Podaje podstawowe definicje związane z prowadzeniem dokumentacji księgowej  

 Wskazuje metody kontroli dowodów księgowych 

 Podaje kryteria podziału dowodów księgowych 

 Definiuje pojęcie archiwizacji dowodów księgowych i podaje kategorie archiwalne dowodów 

 Wskazuje zasady poprawy błędów księgowych 

 Rozpoznaje dowody stanowiące podstawę księgowania 

 Rozpoznaje i z pomocą nauczyciela sporządza wybrane dowody na stanowisku pracy 

księgowego  

Dostateczny 

 Opisuje wymagania formalne związane z treścią dowodu księgowego 

 Rozróżnia dowody własne/obce, pierwotne/wtórne, wewnętrzne/ zewnętrzne 

 Rozpoznaje błędy  formalne, rachunkowe i merytoryczne w dowodach 

 Sporządza podstawowe dowody księgowe na stanowisku pracy księgowego (PK, raporty 

kasowe, noty korygujące itp.) 

 Rozpoznaje i podaje treść operacji gospodarczej na podstawie dowodu księgowego 

 Charakteryzuje zbiory podlegające przechowywaniu 

 Rozróżnia okresy przechowywania zbiorów zgodnie z ustawą o rachunkowości 

 Wyjaśnia  zasady poprawy błędów księgowych w dowodach własnych i obcych 

 Wykrywa i poprawia błędy w dowodach księgowych 

 Dobiera właściwe dokumenty korygujące do rodzaju błędu w dokumencie źródłowym 

Dobry 

 Wykonuje/ przeprowadza kontrolę merytoryczną, formalną i rachunkową dowodów 

księgowych oraz stosuje zasady formalne związane z poprawą błędów, 

 Opracowuje  i grupuje dowody nadając im numery wtórne 

 Charakteryzuje okresy archiwizacji  opracowanych dowodów 

 Stosuje zapisy instrukcji obiegu dowodów w jednostce- wskazuje osoby upoważnione do 

zakwalifikowania dowodów do ujęcia w księgach rachunkowych a także do ich 

sporządzenia i kontroli 

 Kwalifikuje dowody do ujęcia w księgach rachunkowych 

 Formułuje treść operacji na podstawie dowodów księgowych 

Bardzo dobry 

 Samodzielnie opracowuje (kontroluje, dekretuje i grupuje)  kompleksową dokumentację dla 

różnych typów jednostek i form prowadzonej działalności z danego okresu rozliczeniowego 

 Analizuje zapisy w dowodach oraz samodzielnie wykrywa w nich wszystkie błędy 

merytoryczne, formalne i rachunkowe  – w tym błędy, których rozpoznanie wymaga   

znajomości przepisów prawnych, specyfiki działalności jednostki oraz znajomości szerszej 

dokumentacji jednostki ( np. podpisanych umów) 

 Analizuje i stosuje w praktyce wymagania formalne związane ze sporządzeniem wybranych 

dowodów księgowych – w tym FAKTUR VAT, not korygujących, not odsetkowych i in. 

 Opracowuje wzór pieczęci dekretacyjnej oraz bezbłędnie kwalifikuje dowody do ujęcia  

w księgach rachunkowych 



 Opracowuje dodatkowe dowody wewnętrzne (PK) związane z koniecznymi 

przeksięgowaniami na koniec okresów rozliczeniowych 

 Proponuje  treść operacji na podstawie otrzymanych dowodów księgowych 

Celujący 

Posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą oraz dodatkowo: 

 Samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe w ramach treści programowych z działu 

dokumentacja księgowa 

 Wykorzystuje wiedzę z przedmiotu rachunkowość do rozwiązywania problemów  

w sytuacjach nietypowych 

 Formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk ekonomicznych 

omawianych na bieżąco w ramach podstawy programowej 

 Samodzielnie prowadzi kompleksową dokumentację dla firmy symulacyjnej 

INWENTARYZACJA 

Dopuszczający 

 Podaje podstawowe definicje związane z przeprowadzeniem  inwentaryzacji w jednostce 

 Wylicza  metody, zasady  i rodzaje inwentaryzacji  

 Podaje rodzaje różnic  inwentaryzacyjnych 

 Nazywa typową dokumentację związaną z przeprowadzeniem inwentaryzacji 

 określa wartość niedoborów, nadwyżek i ubytków naturalnych z pomocą nauczyciela 

Dostateczny 

 Określa wartość niedoborów, nadwyżek i ubytków naturalnych 

 Charakteryzuje metody i  rodzaje inwentaryzacji oraz ich zastosowanie w różnych 

momentach prowadzenia działalności gospodarczej 

 Opisuje zasady przeprowadzenia inwentaryzacji 

 Dobiera/ rozpoznaje odpowiednią metodę inwentaryzacji do  składników majątku jednostki 

 Wyjaśnia  zasady przeprowadzania inwentaryzacji metodą spisu z natury 

 Wyjaśnia zasady przeprowadzania inwentaryzacji metodą potwierdzenia salda 

 Wyjaśnia zasady przeprowadzania inwentaryzacji metodą weryfikacji dokumentacji 

 Ilustruje (wyjaśnia schemat ) rozliczania niedoborów niezawinionych 

 Ilustruje (wyjaśnia schemat) rozliczania niedoborów zawinionych bezspornych 

 Ilustruje (wyjaśnia schemat) rozlicza niedoborów zawinione  spornych 

 Opisuje warunki konieczne do zastosowania kompensaty niedoborów z nadwyżkami ,  

 Księguje podstawowe różnice inwentaryzacyjne 

Dobry 

 Ustala wartość wszystkich różnic inwentaryzacyjnych, wycenia różnice zawinione 

 Oblicza ubytki naturalne na podstawie norm 

 Księguje różnice inwentaryzacyjne na podstawie przygotowanej dokumentacji 

 Rozlicza niedobory niezawinione  

 Rozlicza niedobory zawinione bezsporne 

 Rozlicza niedobory zawinione  sporne 

 nalicza i ewidencjonuje kompensatę 

 Przeprowadza inwentaryzację metodą spisu z natury 

 Przeprowadza inwentaryzację metodą potwierdzenia prawidłowości  salda 

 Sporządza Potwierdzenie salda 

 Stosuje oprogramowanie finansowo- księgowe do sporządzania dostępnych w programie 

dokumentów oraz różnych zestawień i rozliczeń 

Bardzo dobry 

 Samodzielnie opracowuje (kontroluje, dekretuje i grupuje)  kompleksową dokumentację 

dotyczącą inwentaryzacji dla różnych typów jednostek produkcyjnych i handlowych 

 Planuje przebieg inwentaryzacji 

 Przeprowadza inwentaryzację metodą weryfikacji  



 Sporządza dokumentację czynności przeprowadzenia inwentaryzacji 

 Sporządza  Rozliczenie spisu z natury 

 Sporządza Protokół z weryfikacji 

 Korzysta z przepisów ustawy o rachunkowości w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji 

Celujący 

Posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą oraz dodatkowo: 

 Samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe w ramach treści programowych z działu 

inwentaryzacja 

 Wykorzystuje wiedzę z przedmiotu rachunkowość do rozwiązywania problemów  

w sytuacjach nietypowych 

 Formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk ekonomicznych 

omawianych na bieżąco w ramach podstawy programowej 

 Samodzielnie prowadzi kompleksową dokumentację inwentaryzacji dla firmy symulacyjnej 

 
III SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA 

(część realizowana w klasie III) 

Dopuszczający 

Uczeń:  

 Podaje istotę sprawozdawczości finansowej 

 Wylicza zadania i rodzaje sprawozdawczości finansowej 

 Określa obowiązki związane z rocznym sprawozdaniem finansowym 

 Wylicza etapy zamknięcia ksiąg rachunkowych 

 Wymienia rodzaje sprawozdań finansowych 

Dostateczny 

 Charakteryzuje elementy składowe jednostkowego sprawozdania finansowego 

 Identyfikuje procedury związane z jednostkowym sprawozdaniem finansowym 

 Wymienia organy zatwierdzające sprawozdanie finansowe w zależności od formy 

organizacyjno-prawnej jednostki 

 Charakteryzuje bilans – jego układ, strukturę, zas 

 Wyjaśnia zasady grupowania aktywów i pasywów 

 Charakteryzuje pozycje bilansowe 

 Wyjaśnia zasady wyceny aktywów w bilansie 

 Wyjaśnia zasady wyceny pasywów w bilansie  

 Sporządza bilans uproszczony 

 

Dobry 
 Sporządza Bilans pełny oraz prawidłowo dokonuje klasyfikacji i wyceny wszystkich  

jego pozycji 

Bardzo dobry 

 Opracowuje bilans na podstawie samodzielnie wykonanych księgowań i zestawienia 

obrotów i sald, stosuje wiadomości z zakresu rachunkowości w praktyce  

 Wykonuje zadanie całościowe w cyklu rocznym od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia 

– sporządza zestawienie porównawcze sprawozdania z bieżący i poprzedni rok obrotowy 

 Stosuje i analizuje przepisy ustawy o rachunkowości w celu sporządzenia bilansu i wyceny 

jego pozycji 

 Stosuje zapisy ustawy w przygotowaniu sprawozdań tak aby spełniały one wymogi 

formalne 

Celujący 

Posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą oraz dodatkowo: 

 Samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe w ramach treści programowych z działu 

sprawozdawczość finansowa 

 Wykorzystuje wiedzę z przedmiotu rachunkowość do rozwiązywania problemów  

w sytuacjach nietypowych 



 Formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk ekonomicznych 

omawianych na bieżąco w ramach podstawy programowej 

 Samodzielnie prowadzi ewidencję księgową w cyklu rocznym dla firmy symulacyjnej  

 


