
13.03.2020 

Przedmiot: podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

Klasa II Bsm 

Zadanie 1. 

W zestawieniu tabelarycznym wymień wady i zalety opodatkowania w formie podatku 

liniowego. 

ZALETY 
 

WADY 

 
 
 
 

 

 

Zadanie 2. 

a. Wyjaśnij co to są koszty uboczne zakupu i które koszty możemy do tej kategorii 

zakwalifikować? 

b. Co nazywamy przychodem? 

c. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jednostki mogą osiągać również 

inne przychody, są to m.in.:  

………………………………………………………………………………………………… 

d. Inne wydatki związane z prowadzeniem firmy to:  

………………………………………………………………………………………………... 

(wymień te wydatki, które przedsiębiorca może zapisać w rubryce PKPiR  w kolumnie 

„pozostałe wydatki”) 

__________________________________________________________________________ 

20.03.2020 

Przedmiot – podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

Klasa II Bsm 

 

Zadanie 1.  

Ustal, jaką kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego, od osób fizycznych powinien 

zapłacić za styczeń 2020 r pan X, wiedząc, że: 

• opłaca podatek dochodowy od osób fizycznych w formie ryczałtu ewidencjonowanego; 

• przychody z działalności handlowej (5,5%) 12 550 zł; 

• przychody z działalności usługowej (8,5%)  10 200 zł; 

• przychody z tytułu wykonywania wolnego zawodu (20%) 4 850 

• w styczniu zapłacił składki na ubezpieczenie społeczne za grudzień w wysokości 

664,88 zł; 



• w styczniu zapłacił składkę na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień w wysokości 

344,55 zł z czego od podatku można odjąć 312,19 zł; 

Zadanie 2. 

Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą w czerwcu 2017 r. Wybrał opodatkowanie  

w formie liniowej. Za okres od czerwca do grudnia: 

• uzyskał przychody w kwocie 77 917,76 zł; 

• poniósł koszty w kwocie 25 449,43 zł; 

• zapłacił zaliczki na podatek za okres od czerwca do listopada w kwocie 6 443 zł; 

• składki od czerwca do listopada: 

o na ubezpieczenie społeczne 3 801,94 zł; (niewliczone w koszty) 

o na ubezpieczenie zdrowotne 1 222,40 zł; (do odliczenia 980,10 zł). 

Ustal kwotę zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2017 r. 

 

Oblicz i prześlij rozwiązane zadania, zarówno bieżące jak i te, które podane były na 

szkolnej stronie. 

e-mail do kontaktów z nauczycielem będzie podany na stronie szkoły. 

Pozdrawiam ☺ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

27.03.2020 

PRZEDMIOT – PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

KLASA II Bsm 

T: Podatek na zasadach ogólnych przy zastosowaniu progresywnej skali podatkowej 

 

Tabela 46. Fragment z podręcznika „Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej”  

J. Musiałkiewicz 

 

Obowiązki podatników opłacających podatek dochodowy na zasadach ogólnych 

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. 

 •Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mają również obowiązek 

prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz 



ewidencji wyposażenia, a w przypadku, gdy księga jest prowadzona przez biuro rachunkowe – 

również ewidencji sprzedaży.  

•Obliczanie za każdy miesiąc zaliczki* na podatek zgodnie ze skalą podatkową i wpłacanie jej 

na rachunek bankowy urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia następnego miesiąca, a za 

grudzień w terminie do 20 stycznia następnego roku. Jeżeli podstawa opodatkowania przy 

obliczaniu zaliczki nie przekracza kwoty 85 528 zł, to kwota zmniejszająca podatek wynosi 

556,02 zł. Jeżeli natomiast podstawa opodatkowania przekracza kwotę 85 528 zł, kwota 

zmniejszająca podatek wynosi 0 zł. Przy obliczaniu zaliczki za dany miesiąc podatek ustalony 

według skali podatkowej jest pomniejszony o możliwą do odliczenia część składki 

na ubezpieczenie zdrowotne oraz o zaliczki na podatek dochodowy zapłacone w poprzednich 

miesiącach.  

•Złożenie w terminie do 30 kwietnia następnego roku zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym na formularzu PIT-36, wraz z załącznikiem 

PIT-B „Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w 

roku podatkowym”.  

*Przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych istnieje możliwość kwartalnego obliczania  

i opłacania zaliczek oraz możliwość opłacania zaliczek w uproszczonej formie. Warunki 

skorzystania z tych sposobów opłacania zaliczek są takie same jak przy podatku liniowym. 

 

 

 

 

Tabela nr 1. 

 

Skala podatkowa od stycznia 2020 r 

 
 

 



Ile wynosi kwota wolna od podatku 2020?  

Tabela zamieszczona poniżej pomoże w ustaleniu adekwatnej kwoty obniżającej 

podatek.  

 

Tabela nr 2 

Podstawa obliczenia podatku (do) Kwota zmniejszająca podatek 

8000 zł 1360 zł 

Powyżej 8000 do 13 000 zł 

1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 

834 zł 88 gr x (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 

5000 zł 

Powyżej 13 000 do 85 528 zł 525 zł 12gr 

powyżej 85 528 do 127 00 zł 

525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według 

wzoru: 525 zł 12 gr x (podstawa obliczenia podatku - 85 

528 zł) ÷ 41 472 zł 

 

 

Co to kwota wolna od podatku i kogo obowiązuje? 

Kwota wolna od podatku, a ściślej kwota dochodu wolnego od podatku to kwota 

dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Kwota wolna od 

podatku to jeden z elementów systemu podatkowego.  

 

Kwota wolna od podatku 2020 obowiązuje wyłącznie podatników rozliczających 

przychody wykazywane w PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane według skali podatkowej.  

Przykład 1:  

Podatnik uzyskał roczny dochód w kwocie 7 500 zł. 

W tym przypadku należy się maksymalna kwota wolna od podatku, która wynosi (patrz 

tabelka nr 2) 1360 zł.  

Wysokość podatku wyliczymy na podstawie wzoru (tabela nr 1)  

(podstawa opodatkowania × 17%) -  kwota zmniejszająca podatek 



czyli  (7 500 × 17%) – 1 360 zł = 1 275zł – 1 360 zł  zatem podatek wyniesie 0 zł. 

 

Przykład 2:  

Podatnik uzyskał roczny dochód 12 000 zł (podstawa opodatkowania) 

To przypadek, w którym kwotę wolną od podatku oblicza się wg wzoru (patrz tabelka 

nr 2):  

1 360 zł –[𝟖𝟑𝟒, 𝟖𝟖 𝒛ł × (𝒑𝒐𝒅𝒔𝒕𝒂𝒘𝒂 𝒐𝒃𝒍𝒊𝒄𝒛𝒆𝒏𝒊𝒂 𝒑𝒐𝒅𝒂𝒕𝒌𝒖 − 𝟖 𝟎𝟎𝟎 𝒛ł): 𝟓 𝟎𝟎𝟎 𝒛ł] 

  

Czyli: 

 1 360 zł - [834,88𝑧ł × (12 000 𝑧ł − 8 000 𝑧ł): 5 000𝑧ł]= 

1 360 zł – 667,90 zł = 692,10 zł 

 

 Teraz możemy obliczyć podatek  (patrz tabela nr 1) 

Podstawa opodatkowania do 12 000 zł czyli pierwszy próg podatkowy. 

Podatek obliczamy wg wzoru: 

(podstawa opodatkowania × stawka podatkowa) -  kwota zmniejszająca 

podatek 

 

(12 000 zł × 17%) – 692,10 zł = 1 347,90 zł ≈ 1 348 zł 
 

Przykład 3:  

Podatnik przekroczył 2 próg podatkowy i uzyskał dochód 110 000 zł. 

To przypadek, w którym kwotę wolną obliczamy wzorem (tabela nr 2): 

 525,12 zł- [525,12 × (𝑝𝑜𝑑𝑠𝑡𝑎𝑤𝑎 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑐𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑎𝑡𝑘𝑢 − 85 528 𝑧ł): 41 472 𝑧ł] 

Czyli: 

 525,12 zł- [525,12 𝑧ł × (110 000 𝑧ł − 85 528 𝑧ł): 41 472𝑧ł]= 

525,12 zł – 309,86 zł = 215,26 zł 

 

Wysokość podatku wyliczymy na podstawie wzoru  

(patrz skala podatkowa, tabela nr 1)  

 

14 539,76 zł × 32% nadwyżki ponad 85 528 minus kwota zmniejszająca podatek  

( to kwota, którą już obliczyliśmy  215,26 zł) 

 

1. pierwszy krok to obliczenie nadwyżki ponad 85 528 zł 



nasza podstawa to 110 000 zł  

czyli: 

110 000 zł – 85 528 zł = 24 472 zł (to nasza nadwyżka) 

2. teraz podstawiamy do wzoru 

14 539,76 zł + (24 472 zł × 32%) – 215,26 zł = 22 155,54zł ≈ 22 156 zł 

 

Spróbujcie samodzielnie obliczyć kwotę zmniejszającą podatek (tabela nr 2) 

oraz podatek (tabela nr 1) dla dochodu rocznego wynoszącego : 

 

a) 10 000 zł 

b) 90 000 zł 

 

 

Pozdrawiam ☺ 

 

 
________________________________________________________________________________  

 

03.04.2020 

PRZEDMIOT – PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

KLASA II Bsm 

 

T: Podatek na zasadach ogólnych przy zastosowaniu progresywnej skali podatkowej. 

 

Zadanie 1. 

Porównaj opłacalność opodatkowania według skali podatkowej i metody liniowej. 

 

Podstawa 

opodatkowania 

Podatek ustalony według skali 

podatkowej 

Podatek ustalony metodą 

liniową 

 11 000 

 

 

 

 

 



60 000  

 

 

 

 

 

100 000 

 

 

 

 

 

150 000 

 

 

 

 

 

250 000 

 

 

 

 

 

500 000 

 

 

 

 

 

 
Oblicz i prześlij ☺ 

Pozdrawiam 

 

 

17.04.2020 

PRZEDMIOT – PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

KLASA II Bsm 

T: Powtórzenie wiadomości – obowiązki przedsiębiorcy wynikające z prawa podatkowego. 
 
Zadanie nr 1. 
 
Wydawnictwo "Ekonomik" - Jacek Musiałkiewicz www.ekonomik.biz.pl 
Materiały do zdalnego nauczania - marzec 2020 r. 
 
 

Zdecyduj, które z napisanych poniżej zdań charakteryzują podatki, a następnie stojące przy 
nich litery wpisz w pozostawionym wolnym miejscu. 
 

A. Podatek nie jest świadczeniem wzajemnym. 
B. Podatki są ustanawiane przepisami prawa. 



C. Podatek jest świadczeniem ekwiwalentnym. 
D. Podatnikowi w zamian za zapłacony podatek przysługuje roszczenie wobec wierzyciela 
podatkowego. 
E. Podatek jest świadczeniem dobrowolnym. 
F. Podatki są ustanawiane w umowach publiczno-prywatnych. 
G. Podatki są świadczeniami na rzecz państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. 
H. Podatki są świadczeniami na rzecz osób fizycznych. 
I. Zapłata podatku zależy od woli podatnika. 
J. Podatnik ma obowiązek zapłacenia podatku. 
K. Wymiar i pobór podatku może być dokonywany w rożnych dobrach (np. w płodach rolnych 
– podatek rolny). 
L. Podatek jest świadczeniem obowiązkowym. 
M. Podatek może być wyegzekwowany od podatnika za pomocą środków przymusu. 
N. Podatki pobrane zgodnie z prawem we właściwej wysokości nigdy nie podlegają zwrotowi. 
O. Wymiar i pobór podatku dokonywany jest w jednostkach pieniężnych. 
P. Podatki są ustanawiane w powszechnie obowiązujących ustawach dla ogółu podmiotów 
spełniających określone warunki. 
 
Podatki zostały scharakteryzowane w zdaniach:  
 
.............................................................................................. 
 
 
 
 
 
Zadanie nr 2. 
 
Wydawnictwo "Ekonomik" - Jacek Musiałkiewicz www.ekonomik.biz.pl 
Materiały do zdalnego nauczania - marzec 2020 r. 
 
W czerwcu 2019 r. Krzysztof Piasecki rozpoczął prowadzenie jednoosobowej działalności 
gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. Działalność ta polega na świadczeniu usług 
zegarmistrzowskich we własnym zakładzie zlokalizowanym w Raciborzu. Racibórz ma ponad 
60 000 mieszkańców. 
W związku z prowadzoną działalnością Krzysztof Piasecki zatrudnia 2 pracowników oraz 
opłaca podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej.  
W czerwcu 2019 r. Krzysztof Piasecki osiągnął z prowadzonej działalności gospodarczej 
przychody w wysokości 9 000 zł i poniósł koszty w wysokości 6 000 zł. Zapoznaj się  
z zamieszczonym poniżej fragmentem załącznika nr 3 do Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.  
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne, a następnie odpowiedz na zamieszczone pod nim pytanie. 
 

 

 



Część I. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa 

 

Lp. Zakres działalności Oznaczenie 
stawek 

W miejscowości o liczbie mieszkańców 
(wysokość stawek w złotych) 

do 5 000 ponad 5 000 
do 50 000 

powyżej 
50 000 

1 2 3 4 5 6 

 
17 

 
Usługi 
zegarmistrzowskie 

0 187 227 252 

1 419 465 523 

2 550 604 643 

3 630 698 775 

 

Oznaczenie stawek w rubryce 3: 
0 – dotyczy działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników; 
1 – dotyczy działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika; 
2 – dotyczy działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników; 
3 – dotyczy działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników. 
 
Ile wyniesie kwota podatku dochodowego od osób fizycznych Krzysztofa Piaseckiego za 
czerwiec 2019 r.? 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zadanie nr 3. 
Wydawnictwo "Ekonomik" - Jacek Musiałkiewicz www.ekonomik.biz.pl 
Materiały do zdalnego nauczania - marzec 2020 r. 
 
W lutym 2019 r. Paweł Kloch rozpoczął prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej 
na podstawie wpisu do CEIDG. Działalność ta polega na handlu detalicznym owocami i 
warzywami w prowadzonym przez niego sklepie owocowo-warzywnym. Z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej Paweł Kloch opłaca podatek w formie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych. W lutym 2019 r. osiągnął on z prowadzonej działalności gospodarczej 
przychody w wysokości 80 000 zł i poniósł koszty w wysokości 50 000 zł. Składki na 
ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne za luty 2019 r. zapłaci on dopiero w 
marcu 2019 r. Na podstawie tych informacji odpowiedz na pytania oraz wykonaj polecenia 
zamieszczone poniżej. 
 
 
 
 



1. Ile wyniesie podatek od przychodów ewidencjonowanych, jaki Paweł Kloch będzie miał do 
zapłacenia za luty 2019 r.?  
....................................................................................................................................... 
2. Czy przychody za luty 2019 r. Paweł Kloch będzie mógł pomniejszyć o składki na 
ubezpieczenia społeczne?  
..................................................................................................................................................... 
3. Czy podatek za luty 2019 r. Paweł Kloch będzie mógł pomniejszyć o część składki na 
ubezpieczenie zdrowotne?  
..................................................................................................................................................... 
4. Do kiedy Paweł Kloch powinien zapłacić podatek od przychodów ewidencjonowanych za 
luty 2019 r.?  
..................................................................................................................................................... 
 
 

Zadanie nr 4. 
Wydawnictwo "Ekonomik" - Jacek Musiałkiewicz www.ekonomik.biz.pl 
Materiały do zdalnego nauczania - marzec 2020 r. 
 

Zapoznaj się z zamieszczonym poniżej fragmentem Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.  
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne, a następnie odpowiedz na zamieszczone pod nim pytania. 
 
Art. 12. 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi: 
 
1) 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów, 
2) 17 % przychodów ze świadczenia usług: 
a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0), 
b) pośrednictwa w: 
– sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet 
(PKWiU 45.11.41.0), 
– pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek (PKWiU 45.11.49.0), 
– sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) 
prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.19.41.0), 
– pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 
motocykli (PKWiU 45.19.49.0), 
– sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 
motocykli (PKWiU 45.31.20.0), 
– sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0) (...) 
3) 8,5 %: (...) 
b) przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej  
w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % (...) 
4) 5,5%: 
a) przychodów z działalności wytwórczej, robot budowlanych lub w zakresie przewozów 
ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, 



b) uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów 
komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów  
i kart magnetycznych do automatów, (...) 
5) 3,0% przychodów: 
a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów  
o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, 
b) z działalności usługowej w zakresie handlu, (...) 
2. Podatek zryczałtowany, o którym mowa w ust. 1, pobiera się bez pomniejszania przychodu 
o koszty uzyskania. 
 
1. Czy przy ustalaniu podatku zryczałtowanego przychód pomniejszany jest o koszty uzyskania 
przychodu?  
..................................................................................................................................................... 
2. Jaka jest stawka podatku dla przychodów uzyskanych w związku z prowadzeniem robot 
budowlanych? 
 
..................................................................................................................................................... 
3. Jaka jest stawka podatku dla przychodów uzyskanych z działalności gastronomicznej?  
 
..................................................................................................................................................... 
4. Jaka jest najwyższa stawka podatku i jakiej działalności ona dotyczy?  
 

..................................................................................................................................................... 

 

Zadanie nr 5.  
Wydawnictwo "Ekonomik" - Jacek Musiałkiewicz www.ekonomik.biz.pl 
Materiały do zdalnego nauczania - marzec 2020 r. 
 
 

Ustal wysokość zaliczki na podatek dochodowy, jaką powinna zapłacić za listopad 2019 r. Ewa 
Żak, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Działalność ta polega 
na produkcji kubków porcelanowych. Od dochodów osiąganych z prowadzonej działalności 
Ewa Żak płaci podatek dochodowy od osób fizycznych przy zastosowaniu jednolitej (liniowej) 
stawki podatku. W 2019 r. stawka ta wynosi 19%. W listopadzie 2019 r. Ewa Żak osiągnęła 
przychody w wysokości 50 000 zł oraz poniosła koszty wynoszące 30 000 zł. Ponadto w 
miesiącu tym zapłaciła składkę na ubezpieczenie zdrowotne za październik 2019 r. w 
wysokości 288,95 zł, z czego od podatku może odjąć 248,82 zł. Składki na ubezpieczenia 
społeczne zaliczane są przez nią do kosztów uzyskania przychodów.  
 
 
 
Pozostałe informacje potrzebne do ustalenia zaliczki zostały przedstawione w tabeli. 
 
 



Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej od stycznia do października 2019 r 350 000 zł 
 

 
Koszty prowadzonej działalności gospodarczej od stycznia do października 2019 r.  
 

280 000 zł 

Podatek dochodowy (liniowy) od dochodu osiągniętego od stycznia do października 2019 r 13 300 zł 
 

Zapłacona od stycznia do października 2019 r. część składek na ubezpieczenie zdrowotne 
(za miesiące grudzień 2018–wrzesień 2019), które zostały odliczone od podatku dochodowego  
 

2 479,98 zł 
 

Zaliczki na podatek dochodowy zapłacone od początku roku  
(za miesiące styczeń–październik 2019 r.)  
 

10 820 zł 

Zapłacona w listopadzie 2019 r. część składki na ubezpieczenie zdrowotne 
(za październik 2019 r.), którą można odliczyć od podatku dochodowego  
 

248,82 zł 

 
 

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, jaką powinna zapłacić Ewa 
Żak za listopad 2019 r., wynosi:  
 
 
 
 
Powyższe zadania będą ocenione. Proszę przesłać rozwiązania do 24.04 2020 r. 

 
 

 
Pozdrawiam ☺ 
 
 

 
 
24.04.2020 

KLASA II Bsm 

PRZEDMIOT – PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

DZIAŁ - FINANSE MAŁEGO RZEDSIĘBIORSTWA 

T: Majątek jednostki i jego struktura. 

Przechodzimy do nowego działu. Sprawdzian z podatku dochodowego zostanie zrealizowany po 
powrocie do szkoły. ☺ 



https://www.sklep.ekonomik.biz.pl/images/pliki/MDZN/Podejmowanie%20i%20prowadzenie%20dzi
a%C5%82alno%C5%9Bci%20gospodarczej%20podr%C4%99cznik%20(rozdzia%C5%82y%2014-
19)%20-%20materia%C5%82y%20do%20zdalnego%20nauczania.pdf 

Proszę zapoznać się materiałem zawartym od 14.1 do 14.4 

oraz 

http://pracownicy.ue.poznan.pl/masztalerz/RF.tekst.01.bilans.pdf 

 

Zobowiązuję Państwa ☺ do zapoznania się z materiałem zawartym w powyższych linkach 

Materiał zawarty w drugim linku bardzo przydatny ze względu na możliwość przeanalizowania 
rozwiązanych przykładów związanych z konstruowaniem bilansu przedsiębiorstwa (jedno  
z podstawowych sprawozdań finansowych,). 

Na podstawie udostępnionych materiałów proszę o sporządzenie notatki wg poniższych poleceń. 

1. W jakim ujęciu można rozpatrywać majątek firmy? 
2. Jakie elementy tworzą majątek rzeczowy? 
3. Co wyraża majątek w ujęciu finansowym? 
4. Co jest cechą majątku trwałego? 
5. Czym charakteryzuje się majątek obrotowy? 
6. Jaka jest rola zobowiązania? 
7. Co to są środki trwałe? 
8. Co zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych? 
9. Krótko scharakteryzuj finansowy majątek trwały? 
10. Co zalicza się do zapasów? 
11. Jaka jest struktura kapitału własnego? 
12. Jak dzielą się kapitały obce? 
13. Jak powstaje kapitał własny? 
14. Co to jest bilans? 
15. Co to są aktywa i pasywa? 
16. Co oznacza zasada równowagi bilansowej? 

Odpowiedzi mają być krótkie i rzeczowe.  

 

Pozdrawiam ☺ 

https://www.sklep.ekonomik.biz.pl/images/pliki/MDZN/Podejmowanie%20i%20prowadzenie%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20gospodarczej%20podr%C4%99cznik%20(rozdzia%C5%82y%2014-19)%20-%20materia%C5%82y%20do%20zdalnego%20nauczania.pdf
https://www.sklep.ekonomik.biz.pl/images/pliki/MDZN/Podejmowanie%20i%20prowadzenie%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20gospodarczej%20podr%C4%99cznik%20(rozdzia%C5%82y%2014-19)%20-%20materia%C5%82y%20do%20zdalnego%20nauczania.pdf
https://www.sklep.ekonomik.biz.pl/images/pliki/MDZN/Podejmowanie%20i%20prowadzenie%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20gospodarczej%20podr%C4%99cznik%20(rozdzia%C5%82y%2014-19)%20-%20materia%C5%82y%20do%20zdalnego%20nauczania.pdf
http://pracownicy.ue.poznan.pl/masztalerz/RF.tekst.01.bilans.pdf

