
WYMAGANIA EDUKACYJNE 

NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH  

I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 
 

Zawód:  technik ekonomista        

Przedmiot:  Pracownia ekonomiczna 

Klasa   4. 
Ocena Nazwa działu / wymagania 

ANALIZA WSKAŹNIKOWA 

Dopuszczający 

Uczeń: 

 Rozpoznaje wskaźniki do oceny płynności finansowej 

 Rozpoznaje wskaźniki do oceny wykorzystania majątku 

 Rozpoznaje wskaźniki do oceny zadłużenia 

 Rozpoznaje wskaźniki do oceny rentowności 

 Nazywa sprawozdania konieczne do sporządzenia analizy wskaźnikowej 

 

Dostateczny 

 Oblicza i interpretuje wskaźniki  płynności finansowej 

 Oblicza i interpretuje wskaźniki  wykorzystania majątku 

 Oblicza i interpretuje wskaźniki  zadłużenia 

 Oblicza i interpretuje wskaźniki  rentowności 

 Uzasadnia interpretacje wskaźników 

 Wyjaśnia znaczenie ekonomiczne wskaźników 

Dobry 

 Ocenia płynność finansową jednostki 

 Ocenia sprawność wykorzystania majątku jednostki  

 Ocenia zadłużenie firmy 

 Ocenia rentowność jednostki 

 Stosuje analizę wskaźnikową w ocenie finansowej jednostki 

Bardzo dobry 

 Analizuje płynność finansową jednostki w czasie  oraz przyczyny i skutki zmian 

płynności finansowej w kolejnych okresach oraz wskazuje na perspektywy rozwojowe 

jednostki 

 Analizuje wykorzystanie majątki jednostki w czasie oraz przyczyny i skutki zmian 

sprawności wykorzystania majątku  w kolejnych okresach oraz wskazuje na 

perspektywy rozwojowe jednostki 

 analizuje zadłużenie jednostki w czasie oraz przyczyny i skutki zmian zadłużenia 

w kolejnych okresach oraz wskazuje na perspektywy rozwojowe jednostki 

 Analizuje rentowność jednostki w czasie przyczyny i skutki zmian rentowności 

w kolejnych okresach oraz wskazuje na perspektywy rozwojowe jednostki 

 

Celujący 

 Opracowuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, nietypowe  

 Rozwiązuje zadania problemowe łączące analizę różnych wskaźników z analizą bilansu 

i rachunku zysków i strat  

 Wyciąga wnioski i przewiduje perspektywy rozwojowe firmy 

 Przewiduje rozwiązania, na podstawie posiadanych danych, które wpłyną korzystnie na 

rentowność, płynność finansową, poziom zadłużenia jednostki i sprawność 

wykorzystania majątku w przyszłości 

EWIDENCJA OPERACJI GOSPODARCZYCH  

W PROGRAMIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM  

(kontynuacja z kl. III – Sprawozdawczość/ewidencja wyniku finansowego i kapitałów) 

Dopuszczający 

Uczeń: 

 Ewidencjonuje podstawowe operacje wynikowe i bilansowe w programie 

 Sporządza dziennik księgowań, zestawienie obrotów i sald 

 Rozpoznaje  konta bilansowe i wynikowe  

 Definiuje pan kont 

 Wylicza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym  i kalkulacyjnym  

 Wskazuje polecenia księgowania podstawowych operacji gospodarczych w programie 

finansowo-księgowym 

 Wylicza deklarację zaliczka miesięczna CIT oraz deklarację roczną CIT-8 w programie 

finansowo-księgowym 



Dostateczny 

 Ewidencjonuje operacje wynikowe i bilansowe w programie finansowo-księgowym 

 Wycenia składniki aktywów trwałych i obrotowych na dzień bilansowy 

 Sporządza bilans otwarcia i zamknięcia na formularzu oraz w programie finansowo-

księgowym 

 Sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym  

w programie finansowo - księgowym 

 Definiuje bilans oraz rachunek zysków i strat w programie finansowo-księgowym 

 Oblicza zaliczkę na podatek dochodowy w programie finansowo-księgowym 

 Generuje deklarację zaliczka miesięczna CIT oraz deklarację roczną CIT-8 w programie 

finansowo-księgowym 

 Ewidencjonuje zmiany kapitałów/ funduszy własnych 

 Identyfikuje elementy kształtujące wynik finansowy 

 Rozlicza wynik finansowy w zależności od formy organizacyjno – prawnej 

Dobry 

 Otwiera i zamyka księgi rachunkowe 

 Dokonuje ewidencji operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych  

w cyklu rocznym od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia  

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

zamknięcia 

 Generuje polecenia księgowania związane z zamknięciem roku obrotowego oraz ze 

sporządzeniem sprawozdań/ deklaracji 

 Oblicza zaliczkę na podatek dochodowy/ generuje deklarację: zaliczka miesięczna CIT 

oraz deklarację roczną CIT-8 w programie f-księgowym 

 Ustala i ewidencjonuje zmianę stanu produktów 

 Oblicza i ewidencjonuje wynik finansowy w wariancie kalkulacyjnym oraz 

porównawczym  

 Oblicza  i księguje obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 

 Rozlicza wynik finansowy w zależności od formy organizacyjno – prawnej 

 Sporządza informację dodatkową 

Bardzo dobry 

 Ewidencjonuje operacje gospodarcze na podstawie dowodów księgowych w cyklu 

rocznym oraz związane z ustalaniem wyniku finansowego w wariancie porównawczym i 

kalkulacyjnym 

 Sporządza dowody i obliczenia związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych 

 Analizuje popełnione błędy w ewidencji oraz dokonuje ich korekty stosując np. storno 

 Przewiduje elementy wpływające na wynik finansowy  

 Przygotowuje sprawozdania finansowe na podstawie własnych księgowań: rachunek 

zysków i strat (w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym), bilans, informację 

dodatkową 

 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 

 Sporządza dodatkowe sprawozdania finansowe: rachunek przepływów pieniężnych,  

 Ewidencjonuje operacje wynikowe o podwyższonym stopniu trudności: księguje różnice 

trwałe i przejściowe w wyniku finansowym, prawidłowo ustala zaliczkę na podatek i 

odpis wyrównawczy 

 Samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe w oparciu o przepisy ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o rachunkowości na etapie przygotowania 

sprawozdań finansowych oraz obliczania zaliczki na podatek dochodowy 

 Sporządza deklarację CIT-8  z załącznikami 

 Opracowuje projekt dotyczący rozliczenia rocznego przykładowej firmy symulacyjnej 

(osoby prawnej) 

 Przewodzi grupie dokonującej księgowań dla przykładowej  firmy  

 Samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe oraz dokonuje niezbędne uzgodnienia 

sald na kontach 

 


