
Test z zasad rachunkowości - aktywa, pasywa, bilans  

Uzupełnij brakujące miejsca 
1. Do rzeczowych aktywów obrotowych przedsiębiorstwa zaliczamy:......................... (1) 
........................................................................................ 
 
2. Środki pieniężne zaliczane są do.......................................................... łącznie 
 z .........................................................................................................................  
i ...........................................................................................................................  
 
3. Pasywa są to............................................................................ dzielimy je 
na................................. i ............................................................................... 
 
4. Weksle obce wykazuje się w bilansie w ........................................... bilansu w pozycji 
............................................................... a weksle własne w.................................. bilansu  
w pozycji.................................................... 
 
5. Guziki są wykazywane w bilansie:  
a) w Zakładzie Krawieckim jako ....................................................... 
b) w Wytwórni Guzików jako.......................................................... 
c) w Sklepie Galanteryjnym jako...................................................... 
 
6. Bilans jest to: ............................................................................  
...................................................................................................... 
 
7. Dzień na który sporządza się bilans nazywamy.......................................................... 
 
Wybierz jedną prawidłową odpowiedź:   
 
1. Środkami trwałymi są: 
a) grunty 
b) obligacje o trzyletnim terminie wykupu 
c) udzielone pożyczki innym podmiotom na okres 2 lat 
d) nabyty patent 
 
2. Kapitały własne stanowi: 
a) budynek fabryczny 
b) środki pieniężne zgromadzone w kasie 
c) zaciągnięty kredyt na rachunek bieżący 
d) osiągnięty zysk 
 
3. Pasywa w bilansie uporządkowane są według (podkreśl prawidłową odpowiedź): 
 
a) zasady malejącej płynności 
b) zasady malejącej wymagalności 
c) zasady wzrastającej płynności 
d) zasady wzrastającej wymagalności 
 
4. Które z poniższych równań jest prawdziwe (podkreśl prawidłową odpowiedź):  
a) AKTYWA = aktywa trwałe + kapitały własne 
b)PASYWA= kapitały własne + zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
c) AKTYWA = aktywa obrotowe + zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
d))PASYWA= kapitały własne + zobowiązania krótkoterminowe 
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Sporządź bilans   
 
Przedsiębiorstwo państwowe posiada następujące składniki aktywów i pasywów: 

- budynek produkcyjny  10 000  
- obligacje skarbowe dwuletnie  500 
- fundusz założycielski  ........ 
- materiały  2 000 
- nie zapłacone faktury za sprzedane wyroby gotowe  3 660 
- kredyt bankowy  5 000 
- wystawiony weksel własny  700 
- fundusz przedsiębiorstwa  3 000 
- środki pieniężne zgromadzone w banku na rachunku  6 000 
- gotówka w kasie  300 
- zobowiązania wobec dostawców  1 500 

 
Sporządź bilans uproszczony na dzień 01.01.200X 

LP AKTYWA KWOTA LP PASYWA KWOTA 
           
           
           
           
           
           
SUMA BILANSOWA     SUMA BILANSOWA   
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