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Grupa I
I. W poniższych pytaniach zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Zasada podwójnego zapisu w rachunkowości mówi o konieczności zapisu zdarzenia gospodarczego:
a) na dwóch kontach, po tych samych stronach i w tej samej kwocie,
b) na jednym koncie po jego dwóch stronach,
c) na dwóch kontach, po przeciwnych stronach i w tej samej kwocie.
2. Podstawowym podziałem majątku jednostek gospodarczych jest podział na:
a) majątek trwały i majątek obrotowy,
b) rzeczowe oraz finansowe składniki majątku trwałego,
c) środki trwałe i inwestycje rozpoczęte.
3. Materiały wchodzą w skład:
a) majątku obrotowego i towarów,
b) środków trwałych,
c) majątku obrotowego i zapasów.
4. Półfabrykaty zakupione od obcych jednostek i wykorzystywane w produkcji własnej są:
a) materiałem;
b) towarem;
c) produkcją niezakończoną.
5. Zakupione akcje innego podmiotu gospodarczego przeznaczone do sprzedaży po 4 miesiącach są:
a) finansowym majątkiem trwałym,
b) krótkoterminowymi papierami wartościowymi,
c) zobowiązaniami.
6. Środkami trwałymi są:
a) składniki majątku trwałego których okres używania jest dłuższy niż 2 lata,
b) grunty, środki transportu, ruchome wyposażenie,
c) patenty, licencje, znaki towarowe.
7. Pożyczki długoterminowe udzielone przez podmiot gospodarczy innemu podmiotowi są:
a) kapitałem obcym długoterminowym,
b) kapitałem własnym,
c) finansowym majątkiem trwałym.
8. Materiały są:
a) nabywane w celu sprzedaży,
b) nabywane w celu zużycia na wewnętrzne potrzeby jednostki,
c) wykonywane przez daną jednostkę gospodarczą.
9. Kapitały własne jednostki gospodarczej są kształtowane m.in. przez:
a) straty lub zyski będące rezultatem działalności gospodarczej,
b) powiększanie ich poprzez zaciągane kredyty bądź pomniejszanie przez spłatę tych kredytów,
c) zobowiązania i należności występujące w jednostce gospodarczej.
10. Podstawowy podział kapitałów jednostek gospodarczych to podział na:
a) kapitały własne i samofinansowania,
b) kapitały własne i kapitały obce,
c) kapitały powierzone i samofinansowania.

11. Kapitały zapasowy, rezerwowy, specjalny występują:
a) tylko w spółkach akcyjnych,
b) w spółdzielniach,
c) w spółkach akcyjnych i z o.o.
12. Do kapitałów samofinansowania zaliczamy:
a) kapitał udziałowy, rezerwowy, fundusze specjalne,
b) fundusz zasobowy, kapitał zapasowy oraz fundusz przedsiębiorstwa,
c) fundusz założycielski, fundusz udziałowy i kapitał rezerwowy.
13. Kredyty wyrażają zobowiązania wobec:
a) banków,
b) banków lub innych pożyczkodawców,
c) innych niż bank pożyczkodawców.
14. Zobowiązanie powstające z tytułu niezapłaconych podatków przez podmiot gospodarczy to zobowiązanie:
a) wobec towarzystw ubezpieczeniowych,
b) publicznoprawne,
c) powstające gdy moment dostawy wyprzedza moment zapłaty za nią.
15. Kapitał obligacyjny:
a) jest kapitałem obcym krótkoterminowym,
b) jest zobowiązaniem tylko wobec budżetów i towarzystw ubezpieczeniowych,
c) jest kapitałem obcym długoterminowym.

II. „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Myszkowie, prowadząca działalność
produkcyjną i handlową, posiada następujące składniki majątku oraz źródła ich pochodzenia na
ostatni dzień roku:
1) papier i torebki do pakowania towarów
7 000
2) produkty gotowe
3 000
3) fundusz udziałowy
38 000
4) rachunek bankowy
32 000
5) towary
91 000
6) zobowiązania wobec dostawców
2 800
7) kasa
800
8) należności od odbiorców
3 200
9) kredyty bankowe
19 000
10) budynki i maszyny produkcyjne
120 000
11) zysk
60 000
12) zobowiązania wobec towarzystw ubezpieczeniowych
3 500
13) wartość zakupionej licencji
7 000
14) obligacje państwowe (długoterminowe)
2 000
15) fundusz zasobowy
.............
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pogrupuj powyższe składniki majątku i kapitałów w odpowiednie podgrupy,
ustal wysokość funduszu zasobowego,
ustal wartość majątku trwałego i obrotowego,
ustal wartość kapitałów własnych i obcych,
ustal procentowy udział majątku trwałego i obrotowego w ogólnej sumie środków gospodarczych,
ustal procentowy udział funduszy własnych i obcych w ogólnej sumie funduszy.
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I. W poniższych pytaniach zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Przedmiotem ewidencji gospodarczej w rachunkowości są wszystkie zdarzenia:
a) dające się zmierzyć w mierniku pieniężnym,
b) zachodzące w podmiocie gospodarczym,
c) dające się zmierzyć w mierniku pieniężnym i mające wpływ na sytuację gospodarczą danego podmiotu
gospodarczego.
2. Podstawowy podział majątku trwałego to podział na:
a) środki trwałe i inwestycje rozpoczęte,
b) rzeczowe oraz finansowe składniki majątku trwałego,
c) rzeczowe i finansowe składniki majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne.
3. Należności są częścią:
a) majątku obrotowego;
b) kapitałów obcych;
c) kapitałów własnych.
4. Półfabrykaty zakupione od obcych jednostek i przeznaczone do sprzedaży:
a) materiałem;
b) towarem;
c) produkcją niezakończoną.
5. Zakupione akcje innego podmiotu gospodarczego z przeznaczeniem do czerpania zysków z dywidendy (zakupione
na okres 2 lat):
a) środkami pieniężnymi,
b) zobowiązaniami,
c) finansowym majątkiem trwałym.
6. Środkami trwałymi są:
a) składniki majątku trwałego których okres używania jest dłuższy niż rok,
b) nieruchomości, urządzenia, inwestycje rozpoczęte,
c) materiały i towary.
7. Zaciągnięta pożyczka długoterminowa od innego podmiotu gospodarczego jest:
a) kapitałem obcym długoterminowym,
b) długoterminowym kredytem,
c) finansowym majątkiem trwałym.
8. Wartość firmy to:
a) finansowy majątek trwały,
b) majątek obrotowy,
c) koszty nabycia nowego przedsiębiorstwa przeważające wartość jego składników majątkowych.
9. Podstawowym podziałem kapitałów własnych jest podział na:
a) kapitały powierzone i kapitały udziałowe,
b) kapitały udziałowe, rezerwowe i fundusze specjalne,
c) kapitały powierzone i samofinansowania.
10. Do kapitałów obcych zaliczamy:
a) pożyczki, kapitał obligacyjny, należności,
b) długoterminowe kredyty, zobowiązania wobec pracowników i dostawców,
c) kapitał udziałowy, rezerwowy i zapasowy.
11. Kapitały udziałowy występuje w:

a) spółkach z o.o.,
b) przedsiębiorstwach państwowych,
c) w spółkach akcyjnych.
12. Do kapitałów powierzonych zaliczamy:
a) fundusz założycielski, fundusz przedsiębiorstwa,
b) kapitał zapasowy, rezerwowy i samofinansowania,
c) fundusz założycielski, fundusz udziałowy i kapitał akcyjny.
13. Pożyczka to zobowiązanie z tytułu otrzymanych środków od:
a) banków,
b) innych niż bank pożyczkodawców,
c) banków i innych pożyczkodawców.
14. Kapitał obligacyjny:
a) pozyskuje się przez emisję i sprzedaż własnych obligacji,
b) jest kapitałem obcym krótkoterminowym,
c) to należności powstałe poprzez zakup naszych obligacji przez inne jednostki gospodarcze.
15. Zobowiązania wobec pracowników:
a) dotyczą naliczonych a nie zapłaconych składek ZUS od wynagrodzeń pracowników,
b) są zadłużeniem jednostki gospodarczej wobec swoich pracowników oraz ZUS (w związku z naliczonymi
składkami od wynagrodzeń),
c) są zadłużeniem jednostki gospodarczej tylko wobec swoich pracowników.

II. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność handlową, posiada na
dzień 1 stycznia 2000 r. następujące składniki majątku oraz źródła ich pochodzenia:
1) towary
70 000
2) należności od odbiorców
4 000
3) kapitał zapasowy
62 000
4) krótkoterminowe papiery wartościowe
3 000
5) kredyt bankowy
10 000
6) materiały
2 000
7) zobowiązania wobec dostawców
2 500
8) zobowiązania wobec budżetu
1 200
9) udziały w innej spółce (o charakterze długoterminowym) 3 500
10) rozpoczęta budowa sklepu
26 000
11) rachunek bankowy
14 000
12) zysk
19 000
13) budynki administracyjne i maszyny
54 000
14) narzędzia w okresie użytkowania powyżej roku
2 000
15) kapitał zakładowy
............
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pogrupuj powyższe składniki majątku i kapitałów w odpowiednie podgrupy,
ustal wysokość kapitału zakładowego,
ustal wartość majątku trwałego i obrotowego,
ustal wartość kapitałów własnych i obcych,
ustal procentowy udział majątku trwałego i obrotowego w ogólnej sumie środków gospodarczych,
ustal procentowy udział kapitałów własnych i obcych w ogólnej sumie kapitałów.
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