
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  z przedmiotu: pracownia 

finansowa 

Zawód: technik ekonomista 
Klasa: IV 

 

Wymagania programowe na poszczególne oceny 

Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uproszczone ewidencje podatkowe w systemach komputerowych – obsługa 
programu RACHMISTRZ 

- potrafi założyć 
firmę i ustawić 
parametry w 
programie do 
prowadzenia 
księgi 
przychodów i 
rozchodów                     
- potrafi 
przypisać formę 
opodatkowania 
do ewidencji 
księgi 
przychodów i 
rozchodów                     
- określa 
ewidencje 
dodatkowe 
możliwe do 
prowadzenia w 
programie 
finansowoksięg
owym, np. 
ewidencja 
środków 
trwałych, 
rejestry VAT  - 
określa 
przeznaczenie 
księgowe 
poszczególnych 
kolumn w 
księdze 
przychodów i 
rozchodów                      
- potrafi określić 

wypełnia takie 
wymagania jak na 
ocenę 
dopuszczającą a 
ponadto:                             
- określa wymogi 
formalne w zakresie 
prowadzenia PKPiR  
w programie f-k                     
- wyjaśnia zasady 
dokonywania 
zapisów w PKPiR                                   
-potrafi wskazać 
dokumenty 
stanowiące 
podstawę zapisów 
w księdze 
przychodów i 
rozchodów                                      
- potrafi 
identyfikować 
podatek naliczony i 
należny VAT w 
dokumentach 
stanowiących 
podstawę 
księgowania w 
programie f-k                                        

 potrafi 
zidentyfikować 
transakcje 
stanowiące 
przychód i koszty w 
księdze 
przychodów i 
rozchodów 

wypełnia takie 
wymagania 
jak na ocenę 
dostateczną a 
ponadto:                     

 potrafi 
drukować 
raporty, 
zestawienia i 
rejestry                                

 potrafi 
przygotować 
dokumenty do 
wydruku i 
wysyłki 
elektronicznej             

 oblicza 
zaliczki z 
tytułu podatku 
dochodowego 
od osób 
fizycznych 
prowadzącyc
h działalność 
gospodarczą, 
opodatkowan
ych w formie 
ryczałtu od 
przychodów 
ewidencjonow

anych  
sporządza i 
drukuje 
dowód 
zapłaty 
zaliczki na 

 wypełnia 
takie 
wymagania 
jak na ocenę 
dobrą a 
ponadto:                

wprowadza 
kwotę 
podatku VAT 
do 
rozliczenia z 
poprzednieg
o okresu                   

 rozlicza 
podatek VAT 
za bieżący 
okres                       

 potrafi 
wygenerowa
ć deklarację 

VAT 7 lub  
VAT-7K              

 sporządza 
deklarację 
rozliczenia 
rocznego z 
tytułu 
ryczałtowego 
i podatku 
dochodoweg
o                       

 ustala 
prawo do 
odliczenia 
VAT z 
podanych 

wypełnia 
takie 
wymagania 
jak na ocenę 
bardzo 
dobrą a 
ponadto:    

 potrafi 
księgować 
amortyzację 
w księdze 
przychodów 
i rozchodów                

 potrafi 
wygenerowa
ć tabelę 
amortyzacyj
ną               

 prowadzić 
ewidencję 
użytkowania 
samochodu 
prywatnego 
do celów 
działalności 
gospodarcz
ej z 
wykorzystan
iem 
programu 
ksiąg 
przychodów 
i rozchodów                   

 potrafi 
dobrać 
odporny na 



zasady 
ustalania 
podstawy 
opodatkowania 
i zaliczki na 
podatek 
dochodowy od 
osób fizycznych 
z 
uwzględnienie
m podatku 
liniowego i 
podatku według 
skali dla osób 
prowadzących 
działalność 
- potrafi ustalić 
wartość 
początkową 
środka trwałego 
wprowadzaneg
o do ewidencji 
środków 
trwałych                          
- potrafi 
zakwalifikować 
składnik 
majątku do 
środków 
trwałych         - 
określa zasady 
naliczania 
amortyzacji 
według metody 
liniowej                           
-  potrafi 
wskazać 
kategorie 
archiwalne 
dokumentacji 
podatkowej                    
- potrafi 
wskazać okresy 
przechowywani
a ewidencji 
podatkowych i 
dowodów 
księgowych 

 potrafi 
zidentyfikować 
transakcje dostaw i 
nabyć 
wewnątrzwspólnoto
wych na podstawie 
przedstawionych 
dowodów 
księgowych               

 potrafi 
zidentyfikować 
transakcje importu i 
eksportu na 
podstawie 
przedstawionych 
dowodów 

księgowych      
określa zasady 
ochrony 
papierowych 
zbiorów 
dokumentacji 
podatkowej przed 
nieupoważnionym 
dostępem lub 
zniszczeniem                             

 określa zasady 
ochrony baz danych 
w przypadku 
prowadzenia 
uproszczonych 
ewidencji 
podatkowych przy 
użyciu technik 
komputerowych 

ryczałtowy 
podatek 
dochodowy z 
programu 
ewidencji 
przychodów               

 potrafi 
dobrać 
ewidencje 
dodatkowe z 
tytułu podatku 
VAT                        

 potrafi 
wprowadzić 
stany 
inwentury do 
programu 
ksiąg 
przychodów i 
rozchodów 
- potrafi 
zinterpretowa
ć zapisy na 
dokumentach 
SAD i CMR                           

 potrafi 
dekretować 
dowody 
księgowe 
stanowiące 
podstawę 
zapisów w 
księdze 
przychodów i 
rozchodów 
zgodnie z 
zapisem 
pojedynczym 

 poprawia 
błędne zapisy 
w księdze 
przychodów i 
rozchodów                           

 wprowadza 
zapisy do 
rejestrów VAT 
w powiązaniu 
z księgą 
przychodów i 
rozchodów                              

dokumentów        

 ustawia w 
programie 
okresy 
rozliczenia z 
tytułu 
podatku VAT 

 
wprowadza 
zapisy 
księgowe do 
rejestrów 
VAT                  

 
przeprowadz
a kontrolę 
formalno-
rachunkową 
dowodów 
księgowych 
stanowiących 
podstawę 
zapisu w 
księdze 
przychodów i 
rozchodów                       

 sporządza 
dowody 
wewnętrzne 
w programie 
f-k                  

 
wprowadza 
zapisy 
księgowe do 
programu 
ksiąg 
przychodów i 
rozchodów           

 prowadzi 
ewidencję 
użytkowania 
samochodu 
prywatnego 
do celów 
działalności 
gospodarczej 
z 
wykorzystani
em programu 

zagrożenia 
informatyczn
y nośnik 
danych do 
archiwizacji 
ewidencji 
podatkowyc
h i 
dokumentacj
i 
elektroniczn
ej       -
posiada 
dodatkową 
wiedzę 
znacznie 
wykraczając
ą poza 
program 
nauczania, 
samodzielni
e i twórczo 
rozwija 
swoje 
zainteresow

ania,  
biegle 
posługuje 
się 
zdobytymi 
wiadomości
ami 
używając 
terminologii 
fachowej, 
oraz 
proponuje 
rozwiązania 
nietypowe,                 

 wykazuje 
szczególne 
zainteresow
anie 
przedmiote
m i tematyką 
omawianą 
na 
zajęciach,               

 jest 
bardzo 



 prowadzi 
ewidencję 
środków 
trwałych                       

 potrafi 
wygenerować 
obliczenie 
zaliczki na 
podatek 
dochodowy 
od osób 
fizycznych z 
uwzględnienie
m 
opodatkowani
a metodą 
liniową i 
według skal i              

 potrafi 
sporządzić 
zestawienie 
okresowe/roc
zne księgi 
przychodów i 
rozchodów                 

 rozliczyć 
podatek VAT 
za dany okres              

 potrafi 
wygenerować 
i wydrukować 
ewidencje 
sprzedaży, 
zakupu oraz 
miesięczne/k
wartalne  
deklaracje 
rozliczeniowe 
VAT 

 potrafi 
sporządzić i 
wydrukować 
dowód 
zapłaty 
podatku VAT, 

 potrafi 
utworzyć 
kopie 
zbiorów 
danych na 

ksiąg 
przychodów i 
rozchodów                

 potrafi 
wygenerowa
ć i 
wydrukować 
dowód 
zapłaty 
podatku 
dochodoweg
o z programu 
do 
prowadzenia 
ewidencji 
podatkowych 
na zasadach 

ogólnych  
prowadzi 
ewidencję 
dla potrzeb 
podatku od 
towarów i 
usług w 
powiązaniu z 
księgą 
przychodów i 
rozchodów  

 potrafi 
uwzględnić w 
generowanej 
deklaracji 
różne 
warianty 
rozliczeń 
VAT (zwrot 
bezpośredni, 
przeniesienie 
podatku 
naliczonego 
na następny 
okres, ulgę z 
tytułu 
rozpoczęcia 
ewidencjono
wania 
sprzedaż 
przy użyciu 
kasy 
fiskalnej, 

aktywny na 
lekcji, 
wykonuje 
zadania 
dodatkowe, 
samodzielni
e doskonali 
swoje 
umiejętności 
i szuka 
informacji. 



informatyczny
m nośniku 
danych 

 potrafi 
zabezpieczyć 
bazę 
danych 
podatkowych 
zgromadzoną 
w programie 
f-k            

korekty VAT 
z tytułu 
nabycia 
środków 
trwałych)              

 potrafi 
ocenić 
poprawność 
ochrony baz 
danych 
dokumentacji 
podatkowej 
na podstawie 
podanego 
opisu 

Rozliczenia roczne z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych w 
programach do rozliczeń rocznych 

- potrafi dobrać 
program do 
rozliczenia 
rocznego osób 
fizycznych 
prowadzących 
pozarolniczą 
działalność 
gospodarczą 

 potrafi dobrać 
formularz 
zeznania 
rocznego do 
formy 
opodatkowania 
prowadzonej 
działalności 

 określa 
wpływ stanu 
inwentaryzacyjn
ego zapasów 
na dochód 
roczny 
przedsiębiorcy 
opodatkowaneg
o na zasadach 
ogólnych 

 określa 
możliwość 
łączenia 
dochodów z 
różnych źródeł 
w kontekście 

wypełnia takie 
wymagania 
jak na ocenę 
dopuszczającą a 
ponadto: 

 potrafi dobrać 
formularze 
zeznania 
rocznego do 
przedstawionych 
źródeł 
przychodu i 
rodzaju ulg 

 określa metody 
rozliczania 
dochodów z 
zagranicy w 
kontekście 
unikania 
podwójnego 
opodatkowania 

 potrafi wskazać 
odliczenia z 
dochodów osób 
fizycznych 

 potrafi wskazać 
odliczenia z 
podatku osób 
fizycznych 

wypełnia takie 
wymagania 
jak na ocenę 
dostateczną a 
ponadto: 

 potrafi 
utworzyć kopie 
zbiorów danych 
na 
informatycznym 
nośniku 
danych 

 ocenia 
poprawność 
ochrony 
baz danych 
dokumentacji 
podatkowej na 
podstawie 
podanego opisu 

 potrafi 
sporządzić 
rozliczenie 
roczne osób 
prowadzących 
pozarolniczą 
działalność 
gospodarczą z 
wykorzystaniem 
programu 
do rozliczeń 
rocznych z 
uwzględnieniem 

wypełnia 
takie 
wymagania 
jak na ocenę 
dobrą a 
ponadto: 

 potrafi 
zabezpieczyć 
bazę 
danych 
podatkowych 
zgromadzon
ą w 
programie 
finansowo-
księgowym 

 potrafi 
interpretować 
zapisy 
ustawy o 
podatku 
dochodowym 
od osób 
fizycznych w 
zakresie 
rozliczeń 
rocznych 
osób 
prowadzącyc
h 
pozarolniczą 
działalność 
gospodarczą 

wypełnia 
takie 
wymagania 
jak na ocenę 
bardzo 
dobrą a 
ponadto: 

 potrafi 
dobrać 
odporny na 
zagrożenia 
informatyczn
y 
nośnik 
danych do 
archiwizacji 
ewidencji 
podatkowyc
h i 
dokumentacj
i 
elektroniczn
ej 

 potrafi 
interpretowa
ć zapisy 
ustawy o 
podatku 
dochodowy
m od osób 
fizycznych w 
zakresie 
rozliczeń 



formy 
opodatkowania 
prowadzonej 
działalności 
podatkiem 
dochodowym 
od osób 
fizycznych 

rozliczeń 
indywidualnych i 
wspólnych 
małżonkiem 
(np. PIT 36, 
PIT 36L) 

 określa 
warunki 
korzystania 
z ulg w podatku 
dochodowym od 
osób 
fizycznych 

 rozliczyć z 
wykorzystaniem 
aplikacji 
komputerowej 
osobę fizyczną 
nieprowadzącą 
działalności 
gospodarczej z 
dochodów 
uzyskanych za 
granicą 
z 
uwzględnieniem 
metody 
wyłączenia z 
progresją 

 sporządza 
rozliczenie 
roczne 
osób 
nieprowadzą
cych 
działalności z 
dochodów 
krajowych z 
wykorzystani
em 
programu do 
rozliczeń 
rocznych 
otrafi 
rozliczyć z 
wykorzystani
em aplikacji 
komputerowe
j osobę 
fizyczną 
nieprowadzą
cą 
działalności 
gospodarczej 
z dochodów 
uzyskanych 
za 
granicą z 
uwzględnieni
em 
metody 
proporcjonal
nego 
odliczenia 

rocznych 
osób 
nieprowadzą
cych 
pozarolnicze
j działalności 
gospodarcz
ej 

 

 

 

Opracowała: Małgorzata Stępień 


