Zadanie 1.
Podstaw ksi gowania operacji gospodarczej w ksi gach handlowych zgodnie z ustaw o rachunkowo ci
jest
A.
B.
C.
D.

plan kont.
dowód ksi gowy.
sprawozdanie finansowe.
instrukcja obiegu dokumentów.

Zadanie 2.
W grudniu 2013 r. przedsi biorstwo zakupi o i przyj o do eksploatacji samochód ci arowy o warto ci
pocz tkowej 42 000 z . Jednostka stosuje amortyzacj podatkow . Podstawowa stawka amortyzacji
wynosi 10%, rodek trwa y amortyzowany b dzie metod degresywn przy zastosowaniu
wspó czynnika podwy szaj cego 2,0. Roczny odpis amortyzacyjny w 2014 r. wyniesie
A.
B.
C.
D.

4 200 z .
6 720 z .
7 560 z .
8 400 z .

Zadanie 3.
Która zasada rachunkowo ci polega na uj ciu w ksi gach rachunkowych jednostki wszystkich
osi gni tych przychodów i obci aj cych je kosztów, odnosz cych si do danego okresu, niezale nie od
terminu ich zap aty?
A.
B.
C.
D.

Ci g o ci.
Istotno ci.
Memoria u.
Ostro nej wyceny.

Zadanie 4.
Który ze wska ników rentowno ci informuje, jaka jest kwota zysku netto przypadaj ca na 1 z otówk
kapita u w asnego zaanga owanego w dzia alno ?
A.
B.
C.
D.

Wska
Wska
Wska
Wska

nik rentowno
nik rentowno
nik rentowno
nik rentowno

ci netto sprzeda y.
ci netto aktywów.
ci brutto sprzeda y.
ci netto kapita u w asnego.
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Zadanie 5.
Na których kontach i po których stronach kont nale y dokona ewidencji przeksi gowania na koniec
roku obrotowego osi gni tych zysków nadzwyczajnych?
A.
B.
C.
D.

Wn Wynik finansowy, Ma Zyski nadzwyczajne.
Ma Wynik finansowy, Wn Zyski nadzwyczajne.
Wn Pozosta e rozrachunki, Ma Zyski nadzwyczajne.
Ma Pozosta e rozrachunki, Wn Zyski nadzwyczajne.

Zadanie 6.
Polecenie zap aty to
A.
B.
C.
D.

zlecenie bankowi przez d u nika dokonania przelewu rodków pieni nych z jego rachunku
bie cego na rachunek bie cy wierzyciela.
bezwarunkowe zobowi zanie do wyp acenia okre lonej osobie lub okazicielowi sumy
pieni nej w oznaczonym terminie przez osoby na nim podpisane.
wydanie bankowi przez wystawc czeku dyspozycji dokonania przelewu okre lonej kwoty
z jego rachunku na rachunek wierzyciela.
udzielenie bankowi dyspozycji przez wierzyciela obci enia okre lon kwot rachunku
bankowego d u nika i uznania t kwot rachunku wierzyciela.

Zadanie 7.
Za warto
A.
B.
C.
D.

pocz tkow

rodka trwa ego w razie odp atnego nabycia uwa a si

wy cznie koszty monta u rodka trwa ego.
warto bie c rodka trwa ego po roku eksploatacji.
cen zakupu powi kszon o koszty zwi zane z zakupem rodka trwa ego.
cen nabycia pomniejszon o koszty zwi zane z zakupem rodka trwa ego.
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Zadanie 8.
Na podstawie przedstawionego wyci gu bankowego oblicz saldo ko cowe na rachunku bie cym na
31.05.2014 r.

A.
B.
C.
D.

680,00 z
2 480,00 z
4 280,00 z
7 680,00 z

Zadanie 9.
Do kont ksi gi g ównej, s u cych do ewidencji rodków trwa ych, zalicza si :
A.
B.
C.
D.

rodki trwa e, rodki trwa e w likwidacji.
rodki trwa e, Umorzenie rodków trwa ych.
rodki trwa e obce, Umorzenie rodków trwa ych.
rodki trwa e w likwidacji, rodki trwa e oddane w leasing.

Zadanie 10.
Akcje obce nabyte w celu lokaty kapita u zalicza si w bilansie przedsi biorstwa do
A.
B.
C.
D.

rodków trwa ych.
kapita ów w asnych.
inwestycji d ugoterminowych.
warto ci niematerialnych i prawnych.

Zadanie 11.
Operacja gospodarcza o tre ci „WB – sp acono zobowi zanie wobec dostawcy” spowoduje zmiany
A.
B.
C.
D.

jednocze nie w aktywach i pasywach bilansu, zwi kszaj c stan jednego sk adnika aktywów
i zmniejszaj c stan jednego sk adnika pasywów.
jednocze nie w aktywach i pasywach bilansu, zmniejszaj c stan jednego sk adnika aktywów
oraz zmniejszaj c stan jednego sk adnika pasywów.
tylko w aktywach bilansu, zmniejszaj c stan sk adników aktywów.
tylko w pasywach bilansu, zmniejszaj c stan sk adników pasywów.
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Zadanie 12.
Dowodem ksi gowym jest
A.
B.
C.
D.

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

Zadanie 13.
Ksi gi rachunkowe przechowuje si w jednostce gospodarczej
A.
B.
C.
D.

1 rok.
5 lat.
25 lat.
trwale.

Zadanie 14.
Na kontach ksi gowych przedstawiono b dn ewidencj
„KW – sp acono gotówk rat kredytu bankowego 500 z ”.

operacji gospodarczej nr 1 o tre ci:

Zapis b dny poprawiono poprzez ewidencj operacji gospodarczej nr 2 stosuj c
A.
B.
C.
D.

korekt .
storno czerwone.
storno czarne cz ciowe.
storno czarne ca kowite.

Zadanie 15.
Przy ustalaniu wyniku finansowego w wariancie porównawczym obroty kont kosztów uk adu
rodzajowego przeksi gowane s na stron
A.
B.
C.
D.

Ct konta Wynik finansowy.
Dt konta Wynik finansowy.
Ct konta Rozliczenie kosztów.
Dt konta Rozliczenie kosztów.
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Zadanie 16.
Operacj gospodarcz o tre ci „LT  likwidacja rodka trwa ego ca kowicie umorzonego” nale y
zaksi gowa
A.
B.
C.
D.

Dt konta rodki trwa e, Ct konta Umorzenie rodków trwa ych, Dt konta Pozosta e koszty
operacyjne.
Ct konta rodki trwa e, Dt konta Umorzenie rodków trwa ych, Dt konta Pozosta e koszty
operacyjne.
Dt konta rodki trwa e, Ct konta Umorzenie rodków trwa ych.
Ct konta rodki trwa e, Dt konta Umorzenie rodków trwa ych.

Zadanie 17.
Do oceny stopnia efektywno ci wykorzystania zaanga owanych w dzia alno ci zasobów maj tkowych
s u wska niki
A.
B.
C.
D.

zad u enia.
rentowno ci.
sprawno ci dzia ania.
p ynno ci finansowej.

Zadanie 18.
Jaka jest tre

A.
B.
C.
D.

operacji gospodarczej zaksi gowanej na przedstawionych kontach ksi gowych?

„Wystawiono weksel w asny kontrahentowi w celu pokrycia zobowi zania”.
„Otrzymano weksel obcy od kontrahenta na sp at nale no ci”.
„Wykupiono weksel w asny w terminie p atno ci”.
„Odsprzedano weksel obcy bankowi”.

Zadanie 19.
Na podstawie danych zawartych w tabeli ustal ró nice inwentaryzacyjne w uj ciu warto ciowym.

A.
B.
C.
D.

Nadwy ka szamponu do w osów 24 z , nadwy ka od ywki do w osów 36 z , niedobór
lakierów do w osów 110 z .
Niedobór szamponu do w osów 24 z , niedobór od ywki do w osów 36 z , nadwy ka lakierów
do w osów 110 z .
Nadwy ka szamponu do w osów 1 500 z , nadwy ka od ywki do w osów 1 800 z , niedobór
lakierów do w osów 770 z .
Niedobór szamponu do w osów 1 500 z , niedobór od ywki do w osów 1 800 z , nadwy ka
lakierów do w osów 770 z .
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Zadanie 20.
Która metoda analizy finansowej polega na przej ciu w badaniach analitycznych od zjawisk
szczegó owych do ogólnych?
A.
B.
C.
D.

Odchyle .
Funkcyjna.
Indukcyjna.
Dedukcyjna.

Zadanie 21.
Do rozrachunków publicznoprawnych zalicza si
A.
B.
C.
D.

warto wystawionych weksli w asnych.
kwot nale nego i niezap aconego podatku VAT.
kwot naliczonej i nieop aconej sk adki zwi zkowej.
niewyp acone pracownikowi koszty podró y s u bowej.

Zadanie 22.
Za pomoc zestawienia obrotów i sald nie mo na wykry b dów
A.
B.
C.
D.

polegaj cych na pomini ciu ksi gowania dokonanej operacji gospodarczej.
polegaj cych na wpisaniu salda pocz tkowego konta po niew a ciwej stronie.
pope nionych podczas ksi gowania operacji niezgodnie z regu podwójnego zapisu.
arytmetycznych powsta ych na skutek nieprawid owego zsumowania obrotów na kontach.

Zadanie 23.
W danym miesi cu sprawozdawczym w przedsi biorstwie wyprodukowano 3 000 szt. wyrobów
gotowych oraz 1 000 szt. wyrobów niezako czonych o stopniu wyko czenia 50%. Koszt wytworzenia
produkcji wyniós 70 000 z . Jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu gotowego to
A.
B.
C.
D.

19,26 z .
20,00 z .
21,22 z .
30,00 z .

Zadanie 24.
W dzia alno ci produkcyjnej do kosztów zmiennych zalicza si
A.
B.
C.
D.

amortyzacj maszyn i urz dze .
koszty utrzymania budynków produkcyjnych.
wynagrodzenie brutto kierowników wydzia ów.
zu ycie materia ów bezpo rednich i p ace bezpo rednie.
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Zadanie 25.
Wska nik p ynno ci szybkiej w przedsi biorstwie wyniós 1,2. Oznacza to, e
A.
B.
C.
D.

p ynne rodki obrotowe gwarantuj sp at bie cych zobowi za w wymagalnych terminach.
p ynne rodki obrotowe nie gwarantuj sp aty bie cych zobowi za w wymagalnych
terminach.
aktywa obrotowe s wi ksze od zobowi za i 1,2 razy pokrywaj zobowi zania
krótkoterminowe.
aktywa obrotowe s
mniejsze od zobowi za
i nie pokrywaj
zobowi za
krótkoterminowych.

Zadanie 26.
Zgodnie z ustaw o rachunkowo ci inwentaryzacj materia ów, towarów i produktów, znajduj cych si
w strze onych sk adowiskach i obj tych ewidencj ilo ciowo-warto ciow , powinno przeprowadza si
A.
B.
C.
D.

raz w roku.
raz w ci gu 2 lat.
raz w ci gu 4 lat.
dwa razy w ci gu roku.

Zadanie 27.
Ustal kwoty obrotów i saldo ko cowe przedstawionego konta ksi gowego.
Dt

Kredyty bankowe

1 500
17 000

A.
B.
C.
D.

Ct

24 000 Sp.
300
1 220

Obrót Dt 25 520 z , obrót Ct 18 500 z , saldo ko
Obrót Dt 25 520 z , obrót Ct 18 500 z , saldo ko
Obrót Dt 18 500 z , obrót Ct 25 520 z , saldo ko
Obrót Dt 18 500 z , obrót Ct 25 520 z , saldo ko
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cowe Dt 7 020 z .
cowe Ct 7 020 z .
cowe Ct 7 020 z .
cowe Dt 7 020 z .

Zadanie 28.
Na podstawie danych zawartych w bilansie zamkni cia przedsi biorstwa za ubieg y rok oblicz, ile
wynosi wska nik ogólnego zad u enia.

A.
B.
C.
D.

18,54%
25,00%
75,00%
81,46%

Zadanie 29.
Amortyzacj
A.
B.
C.
D.

rodków trwa ych nazywa si

zmniejszenie warto ci rodków trwa ych na skutek zniszczenia.
wyra one w pieni dzu zu ycie rodków trwa ych wliczone w koszty.
warto bie c rodków trwa ych pomniejszon o stawk amortyzacji.
sukcesywne pomniejszanie warto ci pocz tkowej rodków trwa ych o kwot zu ycia.

Zadanie 30.
Metod porównania danych ksi gowych z odpowiednimi dokumentami inwentaryzuje si
A.
B.
C.
D.

grunty.
gotówk w kasie.
zestawy komputerowe.
rodki pieni ne w banku.

Zadanie 31.
Do zysków nadzwyczajnych zalicza si
A.
B.
C.
D.

dodatnie ró nice kursowe.
odpis przedawnionych zobowi za .
przychody ze sprzedanych rodków trwa ych.
odszkodowanie otrzymane za skutki zdarze losowych.
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Zadanie 32.
Kompensata niedoborów niezawinionych z nadwy kami ujawnionymi podczas tego samego spisu
z natury powinna by zaksi gowana
A.
B.
C.
D.

Dt konta Rozliczenie niedoborów i szkód, Ct konta Rozliczenie nadwy ek.
Ct konta Rozliczenie niedoborów i szkód, Dt konta Rozliczenie nadwy ek.
Dt konta Rozliczenie niedoborów i szkód, Ct konta Pozosta e koszty rodzajowe.
Ct konta Rozliczenie niedoborów i szkód, Dt konta Pozosta e koszty rodzajowe.

Zadanie 33.
Kontrola formalna dowodów ksi gowych polega na sprawdzeniu
A.
B.
C.
D.

czy w dokumencie nie wyst puj b dy ortograficzne.
zgodno ci wystawienia dowodu z przepisami prawnymi.
poprawno ci oblicze rachunkowych na sprawdzanym dokumencie.
zgodno ci tre ci dokumentu z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej.

Zadanie 34.
W spó ce z ograniczon odpowiedzialno ci kapita em powierzonym jest kapita
A.
B.
C.
D.

zapasowy.
zasobowy.
rezerwowy.
zak adowy.

Zadanie 35.
Do rzeczowych aktywów obrotowych zalicza si :
A.
B.
C.
D.

samochód osobowy, gotówk w kasie.
maszyny i urz dzenia, cz ci zapasowe.
drewno przeznaczone do produkcji, paliwo.
nale no ci od odbiorców, maszyny i urz dzenia.

Zadanie 36.
Not koryguj c wystawia si , je li w fakturze b dnie wpisano
A.
B.
C.
D.

adres nabywcy.
cen sprzeda y netto.
kwot podatku nale nego.
kwot udzielonego rabatu.
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Zadanie 37.
Operacj gospodarcz o tre ci „PZ  przyj to zakupione materia y do magazynu w cenie zakupu” nale y
zaksi gowa
A.
B.
C.
D.

Dt konta Rozliczenie zakupu materia ów, Ct konta Materia y.
Ct konta Rozliczenie zakupu materia ów, Dt konta Materia y.
Dt konta Rozliczenie zakupu materia ów, Ct konta Rozrachunki z dostawcami.
Ct konta Rozliczenie zakupu materia ów, Dt konta Rozrachunki z dostawcami.

Zadanie 38.
Ró nice inwentaryzacyjne w postaci niedoborów niezawinionych, naturalnych mog by spowodowane
A.
B.
C.
D.

wydaniem niew a ciwej ilo ci towaru z magazynu.
zdarzeniami losowymi, np. kradzie z w amaniem.
nieprawid owym zaksi gowaniem ilo ci przyj tego towar do magazynu.
w a ciwo ciami fizyko-chemicznymi lub warunkami magazynowania towarów.

Zadanie 39.
Operacj gospodarcz o tre ci „WB – sp acono zobowi zania z tytu u podatku dochodowego” od osób
prawnych nale y zaksi gowa
A.
B.
C.
D.

Dt konta Rozrachunki z bud
Ct konta Rozrachunki z bud
Dt konta Rozrachunki z bud
Ct konta Rozrachunki z bud

etami, Ct konta Kredyty bankowe.
etami, Dt konta Kredyty bankowe.
etami, Ct konta Rachunek bie cy.
etami, Dt konta Rachunek bie cy.

Zadanie 40.
Ile wynosi cena sprzeda y brutto towaru, je eli cena zakupu netto towaru wynosi 20 z , sklep realizuje
mar w wysoko ci 50% ceny zakupu netto, a towar opodatkowany jest podstawow stawk podatku
VAT?
A.
B.
C.
D.

24,60 z
26,06 z
30,00 z
36,90 z
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