Zadanie 1.
Raport kasowy jest dokumentem
A.
B.
C.
D.

wtórnym.
pierwotnym.
zewn trznym.
magazynowym.

Zadanie 2.
Dowodem ksi gowym jest
A.
B.
C.
D.

umowa o prac .
oferta handlowa.
wyci g bankowy.
umowa kredytowa.

Zadanie 3.
Który element powinien zawiera dowód ksi gowy?
A.
B.
C.
D.

Miejsce wys ania dowodu.
Okre lenie rodzaju dowodu.
Numer dziennika nadawczego.
Imi i nazwisko w a ciciela jednostki wystawiaj cej.

Zadanie 4.
Do dowodów ksi gowych s u cych ewidencji rodków trwa ych nale :
A.
B.
C.
D.

Pz  przyj cie zewn trzne, OT  przyj cie rodka trwa ego.
PK  polecenie ksi gowania, Mm  przesuni cie mi dzymagazynowe.
Wz  wydanie na zewn trz, PT  nieodp atne przej cie przekazanie rodka trwa ego.
MT  zmiana miejsca u ytkowania rodka trwa ego, LT  likwidacja rodka trwa ego.

Zadanie 5.
Obliczone wielko ci wska ników p ynno ci finansowej informuj
A.
B.
C.
D.

o szybko ci rotacji zapasów.
o efektywno ci dzia alno ci jednostki.
o mo liwo ci sp aty d ugoterminowych zobowi za .
o mo liwo ci sp aty krótkoterminowych zobowi za .
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Zadanie 6.
Które sk adniki aktywów w Sklepie NASZ DOM ulegn zmianie po zaksi gowaniu przedstawionego
dowodu ksi gowego?

A.
B.
C.
D.

Towary.
Materia y.
rodki trwa e.
Wyroby gotowe.

Zadanie 7.
Ksi gi rachunkowe przechowuje si przez
A.
B.
C.
D.

1 rok.
2 lata.
5 lat.
10 lat.

Zadanie 8.
Do aktywów trwa ych zalicza si :
A.
B.
C.
D.

warto ci niematerialne i prawne, nale no ci krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe.
inwestycje krótkoterminowe, zapasy, krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe.
nale no ci d ugoterminowe, inwestycje d ugoterminowe, nale no ci krótkoterminowe.
rzeczowe aktywa trwa e, inwestycje d ugoterminowe, warto ci niematerialne i prawne.
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Zadanie 9.
Kapita em powierzonym w spó ce z ograniczon odpowiedzialno ci jest kapita
A.
B.
C.
D.

zasobowy.
zapasowy.
zak adowy.
rezerwowy.

Zadanie 10.
Pasywami s
A.
B.
C.
D.

inwestycje d ugoterminowe.
nale no ci d ugoterminowe.
inwestycje krótkoterminowe.
zobowi zania d ugoterminowe.

Zadanie 11.
Konta wynikowe charakteryzuj si tym, e
A.
B.
C.
D.

wykazuj salda ko cowe.
nie s otwierane saldami pocz tkowymi.
odzwierciedlane s bezpo rednio w bilansie.
otwierane s za pomoc sald pocz tkowych.

Zadanie 12.
Konto ksi gowe to
A.
B.
C.
D.

zestawienie wszystkich sk adników bilansu.
urz dzenie s u ce ewidencji operacji gospodarczych.
zestawienie wszystkich sk adników aktywów i pasywów.
urz dzenie ujmuj ce stany zapasów aktywów i pasywów.

Zadanie 13.
Na czym polega zasada podwójnego zapisu?
A.
B.
C.
D.

Ka d operacj gospodarcz nale y zapisa na dwóch kontach.
Ka d operacj gospodarcz nale y zapisa w takich samych kwotach, na dwóch kontach.
Ka d operacj gospodarcz nale y zapisa w takich samych kwotach, na dwóch kontach po
dwóch ró nych stronach.
Ka d operacj gospodarcz nale y zapisa w takich samych kwotach, na dwóch ró nych
kontach, jednym aktywów, drugim pasywów.
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Zadanie 14.
Przy ksi gowaniu na kontach pomocniczych obowi zuje zasada
A.
B.
C.
D.

czenia kont.
podwójnego zapisu.
powtarzalnego zapisu.
równowagi bilansowej.

Zadanie 15.
Zgodnie z ustaw o rachunkowo ci ksi gi rachunkowe otwiera si
A.
B.
C.
D.

na pocz tku ka dego miesi ca.
w dniu rozpocz cia dzia alno ci.
na pocz tku ka dego roku kalendarzowego.
z okazji nadania firmie identyfikacji podatkowej.

Zadanie 16.
Zgodnie z ustaw o rachunkowo ci ksi gi rachunkowe zamyka si na
A.
B.
C.
D.

koniec miesi ca.
koniec kwarta u.
koniec roku kalendarzowego.
dzie zako czenia dzia alno ci.

Zadanie 17.
Amortyzacj
A.
B.
C.
D.

rodków trwa ych nazywa si

ró nic mi dzy warto ci bie c rodka trwa ego a jego dotychczasowym umorzeniem.
sukcesywne pomniejszanie si warto ci pocz tkowej rodka trwa ego o kwot zu ycia.
zmniejszenie warto ci rodków trwa ych na skutek ich zu ycia lub zniszczenia.
wyra one w pieni dzu zu ycie rodków trwa ych wliczone w koszty.

Zadanie 18.
Do ewidencji kosztów zu ycia rodków trwa ych s u
A.
B.
C.
D.

konta ksi gowe

Amortyzacja i rodki trwa e
Amortyzacja i Rozliczenie kosztów
Amortyzacja i Umorzenie rodków trwa ych
Umorzenie rodków trwa ych i rodki trwa e

Zadanie 19.
Warto ci pocz tkow zakupionej maszyny wymagaj cej monta u jest jego
A.
B.
C.
D.

cena nabycia.
warto godziwa.
warto rynkowa.
koszt wytworzenia.
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Zadanie 20.
Przedsi biorstwo przyj o do eksploatacji samochód osobowy o warto ci pocz tkowej 60 000 z . Stopa
amortyzacji wynosi 20%. Ile wynosi kwota amortyzacji miesi cznej, liczona metod liniow ?
A.
B.
C.
D.

1 000 z
2 000 z
3 000 z
6 000 z

Zadanie 21.
Kalkulacja wynikowa sporz dzana jest
A.
B.
C.
D.

po zako czeniu produkcji wyrobu (us ugi).
przed rozpocz ciem produkcji wyrobu (us ugi).
na podstawie faktycznie poniesionych kosztów po rednich.
na podstawie planowanych norm zu ycia produktów i materia ów.

Zadanie 22.
W przedsi biorstwie transportowym kalkulacj kosztów jednostkowych produkcji przeprowadza si
metod
A.
B.
C.
D.

podzia ow wspó czynnikow .
doliczeniow asortymentow .
doliczeniow zleceniow .
podzia ow prost .

Zadanie 23.
Koszty wytworzenia produktu obejmuj koszty
A.
B.
C.
D.

bezpo rednie i koszty ogólnego zarz du.
bezpo rednie i koszty po rednie uzasadnione.
pozostaj ce w po rednim zwi zku z wytwarzanym produktem.
b d ce konsekwencj niewykorzystania zdolno ci produkcyjnych.

Zadanie 24.
W wariancie kalkulacyjnym ustalania wyniku finansowego salda kont kosztów uk adu rodzajowego
przenoszone s na stron
A.
B.
C.
D.

Dt konta Wynik finansowy
Ct konta Wynik finansowy
Dt konta Rozliczenie kosztów
Ct konta Rozliczenie kosztów
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Zadanie 25.
Stosowanie storna czerwonego jako sposobu poprawiania b dnego zapisu ksi gowego powoduje, e
konto wykazuje
A.
B.
C.
D.

zawy one obroty i zawy one saldo.
zani one obroty i prawid owe saldo.
zawy one obroty i prawid owe saldo.
prawid owe obroty i prawid owe saldo.

Zadanie 26.
Które b dy pozwala wykry zestawienie obrotów i sald?
A.
B.
C.
D.

Dwukrotne zaksi gowanie tej samej operacji.
Zaksi gowanie operacji tylko na jednym koncie.
Zaksi gowanie operacji na niew a ciwych kontach.
Zaksi gowanie operacji wielokrotnie lub jej pomini cie.

Zadanie 27.
Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont pomocniczych sporz dza si na
A.
B.
C.
D.

koniec ka dego roku.
koniec ka dego miesi ca.
koniec ka dego kwarta u.
dzie zamkni cia ksi g rachunkowych.

Zadanie 28.
Form pieni nych rozlicze gotówkowych jest
A.
B.
C.
D.

akredytywa.
czek gotówkowy.
polecenie przelewu.
czek rozrachunkowy.

Zadanie 29.
Form rozlicze bezgotówkowych jest
A.
B.
C.
D.

weksel w asny.
czek gotówkowy.
dowód wp aty, kasa przyjmie.
dowód wp aty na rachunek bankowy.

Zadanie 30.
rodki trwa e podlegaj inwentaryzacji
A.
B.
C.
D.

raz do roku.
co cztery lata.
raz na dwa lata.
na koniec roku obrotowego.
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Zadanie 31.
Aktywa pieni ne, papiery warto ciowe podlegaj inwentaryzacji
A.
B.
C.
D.

raz do roku.
raz na kwarta .
na koniec roku obrotowego.
na koniec roku kalendarzowego.

Zadanie 32.
Zasada inwentaryzacji polegaj ca na dok adnym ustaleniu stanu faktycznego sk adników
inwentaryzowanych drog identyfikowania nazwy, symbolu, ceny i ilo ci w jednostkach naturalnych to
zasada
A.
B.
C.
D.

zaskoczenia.
dok adno ci.
kompletno ci.
jednokrotno ci.

Zadanie 33.
rodki pieni ne w kasie inwentaryzuje si metod
A.
B.
C.
D.

spisu z natury.
uzgadniania sald kont aktywów.
uzgadniania sald kont pasywów.
weryfikacji odpowiednich dokumentów.

Zadanie 34.
Grunty podlegaj inwentaryzacji metod
A.
B.
C.
D.

spisu z natury.
potwierdzenia sald przez kontrahentów.
ustalenie stanu wynikaj cego z ksi g rachunkowych.
porównania danych ksi g rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.

Zadanie 35.
Niedobory niezawinione, naturalne s spowodowane
A.
B.
C.
D.

zdarzeniami losowymi.
brakiem ksi gowa protoko ów likwidacyjnych.
pomy kami w ewidencji ksi gowej i magazynowej.
fizyko-chemicznymi w a ciwo ciami niektórych zapasów.
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Zadanie 36.
Ustalone podczas inwentaryzacji ró nice inwentaryzacyjne:
 nadwy ka produktu A 100 szt. po 15 z /szt.,
 niedobór produktu B 80 szt. po 12 z /szt.
Komisja inwentaryzacyjna, po analizie stwierdzonych ró nic inwentaryzacyjnych, podj a decyzj
o skompensowaniu ró nic. Warto kompensaty b dzie wynosi

A.
B.
C.
D.

540 z
960 z
1 500 z
2 460 z

Zadanie 37.
W tabeli zamieszczono wyniki inwentaryzacji przeprowadzonej w hurtowni owoców.
L.p.
1.
2.
3.

Nazwa towaru
Cytryny
Mandarynki
Pomara cze

Ustal na podstawie danych w tabeli warto
A.
B.
C.
D.

Stan wed ug:

Cena jednostkowa

Spisu z natury

2,50 z /kg
3,00 z /kg
4,00 z /kg

Zapisów ksi gowych

700 kg
800 kg
900 kg

1 000 kg
850 kg
890 kg

ró nic inwentaryzacyjnych.

Niedobór cytryn 750 z , niedobór mandarynek 150 z , nadwy ka pomara czy 40 z .
Nadwy ka cytryn 750 z , niedobór mandarynek 150 z , niedobór pomara czy 40 z .
Niedobór cytryn 750 z , nadwy ka mandarynek 150 z , nadwy ka pomara czy 40 z .
Nadwy ka cytryn 750 z , nadwy ka mandarynek 150 z , niedobór pomara czy 40 z .

Zadanie 38.
Zatwierdzone sprawozdanie finansowe powinno by przechowywane
A.
B.
C.
D.

1 rok.
5 lat.
10 lat.
trwale.

Zadanie 39.
Przy wprowadzaniu stanów pocz tkowych kont do bilansu otwarcia powsta b d. Na którym koncie
zosta o wprowadzone saldo po niew a ciwej stronie?
Bilans otwarcia (fragment)
A.
B.
C.
D.

rodki trwa e.
Kredyty bankowe.
Rozrachunki z dostawcami.
Umorzenie rodków trwa ych.

Symbol
konta

Nazwa konta

010

rodki trwa e

071

Umorzenie rodków trwa ych

138

Kredyty bankowe

200

Rozrachunki z dostawcami
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Salda
WN

MA

82 000
16 200
25 000
7 340

Zadanie 40.
Który z elementów sprawozdania finansowego przedsi biorstwo mo e wykorzysta
struktury aktywów i pasywów?
A.
B.
C.
D.

Bilans.
Rachunek zysków i strat.
Rachunek przep ywów pieni nych.
Rachunek zmian w kapitale w asnym.
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do zbadania

