
WYMAGANIA EDUKACYJNE 

NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH  

I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

 

Zawód:  technik ekonomista        

Przedmiot:  rachunkowość w praktyce 

Klasa   4. 

Ocena Nazwa działu / wymagania 

DOKUMENTACJA KSIĘGOWA – kontynuacja z klasy III) 
(opracowanie dowodów księgowych związanych z ewidencją operacji wynikowych) 

Dopuszczający 

Uczeń: 

 Rozpoznaje dowody księgowe dokumentujące operacje gospodarcze o charakterze 

bilansowym i wynikowym 

 Podaje treść operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych 

Dostateczny 

 

 Rozróżnia błędy  formalne, rachunkowe merytoryczne w dowodach księgowych 

 Sporządza wybrane dowody księgowe na stanowisku pracy księgowego  

(PK, raporty kasowe) 

Dobry 

 Kwalifikuje dowody do ujęcia w księgach rachunkowych danego okresu 

sprawozdawczego (dekretuje dowody) 

 Sporządza polecenia księgowania związane z ustaleniem zaliczki na podatek dochodowy 

przeksięgowań kosztów oraz z ustaleniem i rozliczeniem wyniku finansowego 

 Identyfikuje i opisuje dowody przedstawiające wydatki niestanowiące kosztów uzyskania 

przychodów 

Bardzo dobry 

 Samodzielnie opracowuje (kontroluje, dekretuje i grupuje)  kompleksową dokumentację 

dla różnych typów jednostek i form prowadzonej działalności za rok obrotowy 

 Opracowuje dowody PK związane z zamknięciem roku obrotowego -  w tym:  PK 

dotyczące przeksięgowań kont wynikowych w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym 

Celujący 

 

 Samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe w ramach treści programowych z działu 

dokumentacja księgowa (wyniku finansowego) 

 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 

 Przewodzi grupie dokonującej księgowań dla przykładowej  firmy  

 Kontroluje dowody księgowe oraz ich dekretację, wychwytuje i koryguje błędy  

w dowodach/dekretach/ zestawieniach i sprawozdaniach. 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA 

Dopuszczający 

Uczeń: 

 Podaje istotę i zadania sprawozdawczości finansowej 

 Określa obowiązki związane z rocznym sprawozdaniem finansowym 

 Wymienia rodzaje sprawozdań finansowych 

 Wskazuje różnice między pojęciami przychód/dochód, deklaracja 

podatkowa/sprawozdanie finansowe 

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 

 Wyjaśnia zasady grupowania aktywów i pasywów w bilansie 

 Charakteryzuje pozycje bilansowe 

 Wyjaśnia zasady wyceny aktywów i pasywów  w bilansie 

 Sporządza bilans uproszczony 

 Charakteryzuje układ, strukturę i treść rachunku zysków i strat 

 Ilustruje, wyjaśnia zasady sporządzania rachunku zysków i strat w wariancie 

porównawczym i kalkulacyjnym 

 Rozpoznaje pozycje wynikowe rachunku zysków i strat (pozostałe przychody operacyjne, 

koszty operacyjne, przychody finansowe, koszty finansowe, zyski i straty nadzwyczajne) 

 Sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym 

 Wyjaśnia zasadę obliczania zysku netto oraz należnej zaliczki na podatek dochodowy 

 Charakteryzuje pozostałe sprawozdania finansowe – informację dodatkową, rachunek 

przepływów pieniężnych, sprawozdanie z działalności jednostki 

Dobry 

 Sporządza bilans pełny oraz prawidłowo dokonuje klasyfikacji i wyceny wszystkich  

jego pozycji 

 Oblicza zrealizowaną marżę, wynik ze sprzedaży, wynik z działalności operacyjnej, 

gospodarczej, wynik finansowy brutto i netto 

 Oblicza zmianę stanu produktów 

 Oblicza zaliczkę na podatek dochodowy,  

 Ustala odpis wyrównawczy podatku dochodowego 

 Sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym 

Bardzo dobry 

 Sporządza sprawozdanie finansowe: informacja dodatkowa 

 Opracowuje bilans oraz rachunek zysków i strat na podstawie samodzielnie wykonanych 

księgowań i zestawienia obrotów i sald,  

 stosuje wiadomości z zakresu rachunkowości w praktyce  

 Wykonuje zadanie całościowe w cyklu rocznym  – sporządza zestawienie porównawcze 

sprawozdań: bilans i rachunek zysków i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy 

 Stosuje i analizuje przepisy ustawy o rachunkowości w celu sporządzenia bilansu 

 i rachunku zysków i strat 

 Stosuje zapisy ustawy o rachunkowości w przygotowaniu sprawozdań tak aby spełniały 

one wymogi formalne 

 Analizuje różnice w wyniku finansowym w ujęciu księgowym i podatkowym – oblicza 

podatek księgowo i podatkowo 

 Sporządza deklarację CIT-8 

 Stosuje zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w celu prawidłowego 

ustalenia należnej zaliczki na podatek 

Celujący 

 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 

 Sporządza dodatkowe sprawozdania finansowe: rachunek przepływów pieniężnych, 

zestawienie zmian w kapitale 

 Dokonuje ewidencji operacji wynikowych o podwyższonym stopniu trudności: księguje 

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

i odpis wyrównawczy 



 Proponuje zastosowanie konkretnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych oraz ustawy o rachunkowości na etapie przygotowania sprawozdań 

finansowych oraz obliczania zaliczki na podatek dochodowy 

 Opracowuje projekt dotyczący rozliczenia rocznego przykładowej firmy symulacyjnej 

(osoby prawnej) 

 Przewodzi grupie przygotowującej sprawozdania finansowe na podstawie dokumentacji  

i ewidencji księgowej dla przykładowej  firmy  

 Kontroluje  przygotowane przez grupę sprawozdania, wychwytuje błędy  

 księgowaniach/ zestawieniach i sprawozdaniach oraz dokonuje niezbędnych korekt 

 


