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GRUPA I
I. Określ poniższe zdania jako P – prawdziwe lub F – fałszywe.
1. Na konto „Należności od odbiorców” saldo początkowe nanosimy na stronę debetową.
2. Na koncie „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami” po stronie kredytowej mogą zostać wpisane tylko
zmniejszenia stanu początkowego.
3. Gdy obroty kredytowe są większe od obrotów debetowych to konto wykazuje saldo końcowe debetowe,
zapisywane po stronie kredytowej.
4. Dzięki zestawieniu obrotów i sald można wykryć błędy związane np. z zaksięgowaniem operacji
gospodarczej po tych samych stronach kont.
5. Na podstawie kolumny zawierającej salda początkowe kont w zestawieniu obrotów i sald sporządza się
bilans początkowy.
6. Salda końcowe debetowe w bilansie końcowym zapisywane są po stronie aktywów.
7. We wzorcowym planie kont „Zespół 3” to „Materiały i towary”.
8. Zakładowy plan kont ustala Ministerstwo Finansów.
9. Zasada podwójnego zapisu mówi, że każda operacja gospodarcza może być zaksięgowana tylko na dwóch
kontach.

II. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi (1, 2 lub 3).
1. Każde konto:
a) powinno wykazywać saldo debetowe lub kredytowe,
b) posiada dwa obroty odpowiednich stron tego konta,
c) można przedstawić w różnej formie i układzie graficznym.
2. Paginowy układ konta:
a) to dwustronna tabela,
b) zawiera kolumnę na datę i nr dokumentu,
c) nie posiada obrotów i salda końcowego.
3. Konta aktywne:
a) wykazują salda końcowe debetowe lub kredytowe,
b) mogą posiadać salda początkowe zapisywane po stronie debetowej,
c) po stronie kredytowej zawierają zapisy zwiększające stan początkowy.
4. Stosowanie storna czerwonego jako sposobu poprawiania błędnego zapisu powoduje, iż konto wykazuje:
a) prawidłowe saldo i zaniżone obroty,
b) prawidłowe saldo i zawyżone obroty,
c) prawidłowe saldo i prawidłowe obroty.
5. Reguła przeciwwagi:
a) mówi o księgowaniu operacji gospodarczych na dwóch kontach po ich przeciwnych stronach,
b) jest związana z zasadą podwójnego zapisu,
c) jest tożsama z regułą równowagi.

6. Zestawienie obrotów i sald:
a) pełni funkcję informacyjną i sprawozdawczą,
b) sprawdza prawidłowość otwarcia kont księgowych,
c) jest sporządzane przed wykonaniem bilansu końcowego.
7. Operację: „Odbiorca wpłacił należności na rachunek bankowy – 1 000 zł” zaksięgowano następująco:

+
Kasa
1) 1000

-

+

Należ. od odb. 1) 1000

Oceń prawidłowość zaksięgowania operacji gospodarczej i w razie potrzeby popraw odpowiednią metodą
błąd.
8. Bilans końcowy:
a) jest sporządzany na podstawie sald końcowych poszczególnych kont,
b) otwiera okres obrachunkowy,
c) w porównaniu z bilansem otwarcia pozwala na ocenę zmian jakie zaszły w stanie finansowym jednostki
gospodarczej w ciągu okresu obrachunkowego.
9. Jeżeli w danym roku obrachunkowym kapitały własne i kapitały obce wzrosły, a majątek obrotowy zmalał
to majątek trwały:
a) również zmalał,
b) wzrósł więcej niż kapitały obce i kapitały własne razem,
c) wzrósł o tyle o ile zmalał majątek obrotowy.
10. Operacja: „Sprzedano środek trwały za 10 000 zł, 4 000 zł zostało zapłacone gotówką, pozostała część
zostanie zapłacona w przyszłości” powinna być zaksięgowana:
a) na dwóch kontach aktywnych i jednym pasywnym,
b) na trzech kontach aktywnych,
c) na jednym koncie aktywnym oraz drugim pasywnym.
11. Jeśli w danym roku obrachunkowym aktywa zmalały to:
a) pasywa również muszą zmaleć,
b) kapitały obce mogą wzrosnąć, ale tylko jeśli kapitały własne zmaleją więcej niż wzrosły kapitały obce,
c) zarówno kapitały obce jak i kapitały własne muszą zmaleć.
12. Wzorcowy plan kont:
a) może być podstawą do sporządzenia zakładowego planu kont,
b) składa się z 9 głównych zespołów,
c) składa się z 8 głównych zespołów.
13. „Zakupiono samochód osobowy, zapłata nastąpi w terminie późniejszym”. Operacja ta spowoduje:
a) zwiększenie aktywów i zmniejszenie pasywów bilansu,
b) zwiększenie aktywów i pasywów bilansu o tę samą kwotę,
c) zmiany tylko w aktywach bilansu.
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GRUPA II
I. Określ poniższe zdania jako P – prawdziwe lub F – fałszywe.
1. Na konto „Inne środki pieniężne” saldo początkowe zostaje wprowadzone na stronę kredytową.
2. Na koncie „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami” po stronie kredytowej znajduje się saldo końcowe
składnika pasywów.
3. Reguła przeciwwagi mówi o podwójnej rejestracji operacji gospodarczej na dwóch różnych stronach kont.
4. Metodę poprawiania błędów polegającą na skreśleniu stosuje się, gdy mamy do czynienia z błędami
naruszającymi zasadę podwójnego zapisu.
5. Do bilansu końcowego przenosimy obroty poszczególnych kont.
6. We wzorcowym planie kont „Zespół 6” to „Koszty według rodzajów”.
7. Storno czerwone może zawyżyć obroty na koncie.
8. Przyrost majątku trwałego w danym roku obrachunkowym jest równy przyrostowi pasywów
pomniejszonych o przyrost majątku obrotowego.
9. Wzorcowy plan kont jest opracowywany przez kierownika danej jednostki organizacyjnej.

II. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi (1, 2 lub 3).
1. Salda końcowe:
a) są podstawą do sporządzenia bilansu końcowego,
b) mogą być tylko debetowe,
c) są jednym z elementów konta.
2. Foliowany układ konta:
a) to jednostronna tabela,
b) nie zawiera stron „Winien” i „Ma”,
c) to dwustronna tabela.
3. Konto pasywne:
a) to np. konto „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami”,
b) może wykazywać saldo końcowe = 0,
c) może zawierać saldo początkowe wpisywane po stronie kredytowej.
4. Zestawienie obrotów i sald ujawni następujące błędy:
a) zaksięgowanie operacji gospodarczej po jednej stronie kont,
b) zaksięgowanie operacji gospodarczej na właściwych stronach kont, ale w kwocie niezgodnej z
dowodem księgowym,
c) nie zaksięgowanie dowodu księgowego.
5. Zgodnie z zasadą podwójnego zapisu operację gospodarczą można zaksięgować:
a) na dwóch kontach pasywnych,
b) na jednym koncie pasywnym, a drugim aktywnym,
c) na trzech kontach.

6. Zaksięgowanie operacji gospodarczej tylko na jednym koncie to błąd, który:
a) poprawiamy poprzez skreślenie,
b) poprawiamy stornem czerwonym lub czarnym,
c) można wykryć poprzez sporządzenie zestawienia obrotów i sald.
7. Operację: „Sprzedano towary za gotówkę – 2 000 zł” zaksięgowano następująco:

+

Kasa
1) 2000

+

Towary
1) 2000

Oceń prawidłowość zaksięgowania operacji gospodarczej i w razie potrzeby popraw odpowiednią metodą błąd.
8. Zamykając konta:
a) przenosimy salda początkowe do bilansu końcowego,
b) sumujemy zapisy dokonane na poszczególnych stronach kont,
c) dwukrotnie podkreślamy konto.
9. Jeżeli w danym okresie obrachunkowym majątek trwały wzrósł o 150 tys. zł, kapitały obce o 210 tys. zł, a
majątek obrotowy o 85 tys. zł to kapitał własny:
a) wzrósł o 35 tys. zł,
b) zmalał o 65 tys. zł,
c) wzrósł o 25 tys. zł.
10. Operacja: „Podzielono wynik finansowy, część przeznaczono na rozwój przedsiębiorstwa, a część na
rezerwy” zostanie zaksięgowana:
a) na dwóch kontach pasywnych,
b) na dwóch kontach pasywnych i jednym aktywnym,
c) na trzech kontach pasywnych.
11. Jeżeli w danym roku obrachunkowym kapitały obce zmaleją to:
a) jeden z elementów aktywów (m. trwały lub m. obrotowy) musi również zmaleć,
b) kapitały własne mogą również zmaleć,
c) na podstawie tylko takich informacji nie można ustalić zmian jakie zajdą po stronie aktywów.
12. Zakładowy plan kont:
a) zawiera wykaz kont z nazwami oraz ich symbolami,
b) opracowuje kierownik jednostki organizacyjnej,
c) może być sporządzany na podstawie wzorcowego planu kont.
13. „Zaciągnięto kredyt bankowy na spłatę zobowiązań wobec pracowników”. Operacja ta spowoduje:
a) zwiększenie aktywów i pasywów bilansu o tę samą kwotę,
b) zwiększenie aktywów i zmniejszenie pasywów bilansu,
c) zmiany tylko w pasywach bilansu.

