
A számviteli alapismeretek és számvitel gyakorlat tantárgy célja és követelményrendszere 
 
A tantárgy célja: a tanulók ismerjék meg a vállalkozás vagyonát, beszámolási kötelezettségét, a számvitel jogi 
szabályozását. Alkalmazzák az analitikus és szintetikus könyvelés módszereit. Bizonylatok alapján tudják 
könyvelni az egyszerű gazdasági eseményekkel kapcsolatos tételeket. A számviteli alapismeretek tantárgyban 
elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása. A bizonylati rendszer, a kézi és gépi analitika alkalmazása. 
 
Tananyag:  

  a számviteli alapismeretek könyv tananyaga 

  tanév közben a füzetbe leírt óravázlatok 

  fénymásolt, illetve elektronikus formában biztosított segédanyagok 
 

Követelmények:  
- a tananyagban felsorolt fogalmak pontos ismerete 
- a gazdasági összefüggések ismerete és alkalmazása 

 
Az ismeretanyag elsajátításának feltételei: 

- a tanítási órákon történő folyamatos, aktív részvétel 
- a tanítási órákra való rendszeres felkészülés, amely tartalmazza az elméleti anyagrészek 

megtanulását és a házi feladatok önálló elkészítését 
- a tantárggyal kapcsolatos formai követelmények betartása 

 
A számonkérés írásbeli és szóbeli formában történik, különböző típusú feladatok kombinációjából áll: tartalmaz 
teszt jellegű feladatokat, alapfogalmak rövid meghatározását, rendszerezéseket és a témakörökhöz kapcsolódó 
szakmai számítást, könyvelést (idősoros, számlasoros), beszámoló készítést. 
Alapkövetelmény az alakilag rendezett, szabályos munka. Szabálytalan javítás, hiányos naplóvezetés, rendetlen 
munkavégzés pontlevonást von maga után. 
 
A teljesítmények értékelése: 
             

  0 % - 49 % elégtelen 
50 % -  64 % elégséges 
65 % -  79 % közepes 
80 % -  89 % jó 
90 % - 100 % jeles 

 

 
A félévi és az év végi osztályzatok kialakítása folyamatos számonkérés és az írásbeli dolgozatok alapján történik. 
 (A témazáró dolgozatok eredményét kétszeres súlyozással kell figyelembe venni.) A félévi és az év végi 
osztályzatokat átlagszámítással kell meghatározni. Ha az így megállapított osztályzat törtszám, akkor mindkét 
irányban csak a közrefogó egész számokig lehet eltérni. Az értékelés annak a pedagógusnak a feladata, aki az 
adott tárgyat tanítja. Az év végi osztályzat az egész tanév teljesítménye alapján kerül megállapításra. A 12. 
évfolyamon a tanulók komplex írásbeli és szóbeli próba érettségi vizsgát tesznek. A vizsgának a számvitel 
tananyag is része. Az így szerzett osztályzatnak a súlyozása megegyezik a témazárókéval.  
A dolgozatok külalakját és félévenként a füzetvezetés formáját, rendezettségét értékeljük és osztályozzuk. A 
kettő együtt adja az írásbeli munkák külső alakjának osztályzatát. 
 
A tantárgyhoz szükséges felszerelés: 
- franciakockás füzet az óravázlatok számára 
- tankönyv 
- számlatükör, valamint a munkagyakorlatokhoz szükséges lapok és dosszié 
- toll, ceruza, vonalzó, számológép 
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