
Informacje ogólne 

Temat Przygotowanie dowodów księgowych do ewidencji 

Adresat zajęć Słuchacze szkoły policealnej: zawód, technik rachunkowości- kwalifikacja A.36 

Uczniowie technikum: zawód,technik ekonomista - kwalifikacja A.36   

Rodzaj zajęć  Kształcene zawodowe praktyczne  

Czas realizacji  

zajęć 

2 x 45 minut 

Cel ogólny 

zajęć 

 

Kontrolowanie oraz kwalifikowanie dowodów księgowych do księgowania.  
Cele szczegółowe: 

  

  

Wiadomości słuchacz/uczeń potrafi : 

- wymienić zasady kontrolowania dowodów księgowych , 

- scharakteryzować  zasady kontrolowania dowodów księgowych, 

- przedstawić  zasady ewidencji dowodów magazynowych, 

rozrachunkowych i obrotu pieniężnego, 

Umiejętności słuchacz/uczeń umie (potrafi): 

A.36.1(1)3. skontrolować dowody księgowe pod względem formalnym, 

rachunkowym i merytorycznym; 

A.36.1(1)5. zakwalifikować dowody księgowe do ujęcia w księgach 

rachunkowych; 

A.36.1(1)4. sporządzić dowody księgowe na stanowisku pracy 

księgowego; 

Umiejętności z 

zakresu KPS oraz 

OMZ 

  

OMZ (1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; 

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;  

OMZ (3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; 

OMZ (4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; 

OMZ (6) komunikuje się ze współpracownikami; 

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;  

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;  

KPS(10) współpracuje w zespole.  

Postawy słuchacz/uczeń potrafi:  

współpracować w grupie, dyskutować, prezentować własne stanowisko 

Metody/techniki pracy Metoda ćwiczeń praktycznych (pozwala na zastosowanie wiadomości w 

rozwiązywaniu zadań praktycznych) 

Metoda pracy we współpracy(uczy współpracy i pracy w grupie) 

Metoda dyskusji dydaktycznej ( uczy prezentowania własnego stanowiska)  

Formy pracy Praca grupowa – grupy 4 osobowe (5/6 grup), każda grupa ma swego lidera, 

który planuje pracę zespołu oraz kieruje wykonaniem przydzielonch zadań 

Środki dydaktyczne komplety dokumentów (magazynowych, rozrachunkowe, obrotu pieniężnego) 

teksty przewodnie do ćwiczeń, pieczęć potwierdzająca fakt dokonania kontroli, 

pieczęć dekretacyjna, zakładowy plan kont, 



 

Przebieg lekcji 

Faza wstępna Wprowadzenie 

do tematu 

  

1) Sprawdzenie obecności 

2) Przypomnienie informacji istotnych z punktu widzenia  

realizacji tematu tj.: 

a) informacji iż podstawą zapisów ksiegowych są dowody 

księgowe 

 

b) elementów dowodu księgowego oraz zasad kontroli dowodu księgowego  

2) Stwierdzenie iż każdy dowód księgowy zawiera potwierdzenie dokonania 

kontroli oraz kwalifikację do ujęcia w księgach rachunkowych 

3) sformułowanie problemu: „ćwiczenia praktyczne 

polegające na przygotowaniu dowodów księgowych do ewidencji” 

4) sformułowanie  tematu/ przedstawienie celów zajęć 

5) sprawy organizacyjne - podział klasy na grupy,wybór lidera przez grupę, 

rozdanie potrzebnych materiałów. 

Postawienie  

problemu  

Przygotowanie dowodów księgowych do ewidencji 

Faza realizacyjna Pozyskiwanie 

danych 

materiały przygotowane przez nauczyciela: tekst przewodni do ćwiczeń oraz 

dowody księgowe- 5/6 różne komplety, prezentacja multimedialna  

Przetwarzanie  

i analiza 

danych 

Każda grupa otrzymuje inny komplet tekstu przewodniego do ćwiczenia oraz 

komplet dokumentów(  5/6 grupy- każda pracuje z  innym kompletem 

dokumentów ) 

Etapy realizacji: 

Etap 1 - A.36.1(1)3. A.36.1(1)3. skontrolować dowody księgowe pod 

względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym; 

słuchacze/uczniowie poszczególnych grup dokonują kontroli dowodów 

księgwych (każdy uczeń dokonuje innego rodzaju kontroli, lider grupy 

dokonuje podziału ról w grupie)-  

OMZ (1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; 

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;  

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe , KPS(8) 

potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 

Etap 2 - A.36.1(1)3. skontrolować dowody księgowe pod względem 

formalnym, rachunkowym i merytorycznym; 

Poszczególne grupy wymieniają się dokumentami w celu oceny poprawności 

kontroli dowodów księgowych, liderzy grup dobierają sobie drugi zespół do 

współpracy- OMZ (4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; OMZ 

(6) komunikuje się ze współpracownikami; KPS(8) potrafi ponosić 

odpowiedzialność za podejmowane działania;KPS(10) współpracuje w zespole 

Etap 3 -A.36.1(1)5. zakwalifikować dowody księgowe do ujęcia w księgach 

rachunkowych;A.36.1(1)4. sporządzić dowody księgowe na stanowisku pracy 

księgowego; 

słuchacze/uczniowie poszczególnych grup dokonują dekretacji dowodów 



księgowych, lider grupy nadzoruje pracę kolegów, sporządzają dowód 

księgowy „Polecenie księgowania”- OMZ (3) kieruje wykonaniem 

przydzielonych zadań; OMZ (6) komunikuje się ze współpracownikami; 

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe KPS(8) potrafi 

ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 

KPS(10) współpracuje w zespole 

Prezentacja 

danych 

słuchacze/uczniowie skanują przygotowane dokumenty i prezentują efekty 

pracy, uzasadniają zastosowane rozwiązanie - OMZ (4) ocenia jakość 

wykonania przydzielonych zadań; KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność 

za podejmowane działania; 

 

 

Rozwiązanie 

problemu  

  

Wybrany słuchacz/uczeń na podstawie realizowanych zadań wskazuje na czym 

polega przygotowanie dowodów księgowych do ewidencji, inni uczniowie 

uzupełniają jego wypowiedź. OMZ (4) ocenia jakość wykonania 

przydzielonych zadań; 

wniosek – wykonanie zadania w części dotyczącej dekretacji   wymagało 

zastosowania wiedzy z zakresu zasad ewidencji danych operacji 

gospodarczych 

 

Faza podsumowująca Podsumowanie pracy poszczególnych grup przez nauczyciela 

Praca domowa Słuchacze otrzymują temat planowany do relizacji podczas nastepnych zajęć (knsultacji)ze 

wskazaniem szczegółowych efektów kształcenia oraz literatury w celu przygotowania się do 

wykonywania kolejnych ćwiczeń praktycznych. 

 

Ewaluacja Rozmowa ze słuchaczami/uczniami w celu uzyskania informacji na temat trudności w osiągnięciu 

realizowanych szczegółowych efektów kształcenia. 

 

 

 Mirosława Stankiewicz 

 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku  


