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Pytania testowe 

na egzamin pisemny z przepisów ogólnie obowiązujących 

w dniu 22 października 2010 r. 

 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż władzę sądowniczą sprawują 

trybunały  oraz: 

a) samorządowe kolegia odwoławcze, 

b) Prokurator Generalny, 

c) Rzecznik Praw Obywatelskich 

d) sądy.     

 

2.   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej po zakończeniu kadencji: 
a) nie może być ponownie wybrany, 

b) może być ponownie wybrany tylko jeszcze jeden raz ,     

c) może być ponownie wybrany jeszcze dwa razy, 

d) może być wybierany bez ograniczeń. 

 

3.   Wojewoda jest:                         

       a)   przedstawicielem Rady Ministrów w województwie ,    

b) członkiem Rady Ministrów, 

c) przedstawicielem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

d) organem administracji samorządowej. 

 

4. Kontrolę nad działalnością Rady Ministrów sprawuje: 
a)   Sejm ,    

b) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) Trybunał Konstytucyjny, 

d) Trybunał Stanu. 

 

5.  Ministra kierującego określonym działem administracji rządowej określa się jako: 
a) zwierzchnika danego działu, 

b) pełnomocnika danego działu, 

c) odpowiedzialnego za dany dział, 

d) ministra właściwego do spraw oznaczonych nazwą danego działu. 

 

6.  Nadzór nad Głównym Geodetą Kraju sprawuje minister właściwy do spraw:     
a) administracji publicznej,   

b) rozwoju wsi, 

c) budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,     

d) gospodarki przestrzennej. 

 

7.  Nadzór nad działalnością administracji rządowej nie objętej zakresem działów          

     administracji rządowej sprawuje: 
a) minister właściwy do spraw administracji publicznej, 

b) Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, 

c) Rada Ministrów, 

     d)   Prezes Rady Ministrów.     

 

 

 



8.  Administrację rządową na obszarze  województwa mogą wykonywać organy samo-       

     rządów innych niż samorządy terytorialne, jeżeli następuje to na podstawie ustawy 

     lub na podstawie: 
a) upoważnienia wojewody, 

b) upoważnienia ministra do spraw administracji publicznej, 

c) porozumienia,     

d) rozporządzenia.    

 

9.  Każdy, czyj interes prawny naruszony został aktem prawa miejscowego, ustano-    

       wionego przez wojewodę może,  po  bezskutecznym wezwaniu do jego uchylenia, 

       zaskarżyć przepis do: 
a) sądu powszechnego, 

b) sądu administracyjnego,     

c) właściwego ministra, 

d) Trybunału Konstytucyjnego. 

 

10. Organy samorządu województwa, wobec gminy:            
a) stanowią organy nadzoru i kontroli, 

b) nie stanowią organów nadzoru i kontroli,     

c) stanowią organy nadzoru i kontroli w zakresie określonym przez wojewodę, 

d) stanowią organy nadzoru i kontroli w przypadkach określonych przez rozporządzenia.  

 

11.   Zasady, tryb i harmonogram opracowania programów wojewódzkich określa: 
a)   marszałek województwa, 

b) wojewoda, 

c) Rada Ministrów, 

d) sejmik województwa,     

 

12.  Organ samorządu województwa przekazał podjętą przez siebie uchwałę do zaopi- 

       niowania przez inny organ, który powinien zająć stanowisko w tej sprawie w ter- 

       minie: 

       a)     7 dni,           

       b)  14  dni,     

       c)   30  dni, 

       d)    2 miesięcy.   

 

13.   Rada powiatu działa poprzez:            
a)   podejmowanie uchwał,      

      b)   podejmowanie decyzji, 

      c)   wydawanie zarządzeń, 

      d)   wydawanie rozporządzeń. 

 

14.  Organ samorządu powiatu przekazał projekt zamierzonego rozstrzygnięcia do za- 

      opiniowania przez inny organ, stanowiący jednostkę  samorządu  terytorialnego,  

      który powinien  zająć  stanowisko w tej sprawie w terminie:     

a) 7 dni, 

b) 14 dni,    

c) 30 dni,     

d) 2 miesięcy. 

 

 

 

 

 



15.   Zaskarżenie do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia organu nadzoru pod-          

        jętego w stosunku do uchwały organu powiatu następuje na podstawie: 

a) wystąpienia sekretarza powiatu, 

b) wniosku starosty, 

c) wystąpienia zarządu powiatu, 

d) uchwały organu powiatu.      

 

16. Granice miasta ustala:   
a) wojewoda, 

b) minister właściwy do spraw administracji publicznej, 

c) Rada Ministrów.     

d) marszałek województwa. 

 

17.   Jednostkę pomocniczą gminy tworzy:  

a) wojewoda, 

b) starosta, 

c) wójt, 

d) rada gminy.      

 

18.  Organ, który wydał decyzję administracyjną, na żądanie organu egzekucyjnego         

       wyjaśnia wątpliwości co do treści decyzji, w trybie: 

a) postanowienia,     

b) wznowienia postępowania, 

c) kolejnej decyzji, 

d) korekty decyzji. 

 

19.   Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwalone przez radę gminy         

         akty ustanawiające przepisy porządkowe, od ich podjęcia, w ciągu: 
a) niezwłocznie, 

b) 2 dni,      

c) 5 dni, 

d) 7 dni. 

 

20.   Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie w sprawach wy-      

       dawania: 
       a)   zaświadczeń,      

b) aktów notarialnych, 

c) odpisów z ksiąg wieczystych, 

d) interpretacji przepisów. 

 

21.   Organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczą-          

         cej interesów majątkowych: 

a) jego pracownika, 

b) pracownika jednostki podległej, 

c) jego kierownika,     

d) powinowatego trzeciego stopnia kierownika organu. 

 

22. Stronami w postępowaniu administracyjnym mogą być również organizacje spo- 

łeczne: 

        a)   posiadające zgodę jednostki nadrzędnej, 

        b)   wymienione w określonym rozporządzeniu, 

        c)    nie posiadające osobowości prawnej,     

        d)   wyznaczone przez jednostkę nadrzędną, 

 



23.   Zgodnie  z  Kodeksem postępowania administracyjnego, sprawy znane z urzędu        

        organowi, przed którym toczy się postępowanie, powinny być załatwiane: 

        a)   natychmiast, 

        b)   niezwłocznie,     

   c)   w terminie ustalonym przez organ, 

        d)   w terminie ustalonym przez kierownika organu, 

 

24.   W przypadku zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynnościach organów         

         administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty spo- 

         sób, zawiadomienie uważa się za dokonane, od dnia ogłoszenia, w ciągu: 
a) 3dni, 

b) 7dni, 

c) 14 dni,     

d) 30 dni. 

 

25.   Datą wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony, jest dzień:           

a) napisania żądania, 

b) nadania żądania na poczcie, 

c) doręczenia żądania organowi,     

d) przekazania żądania pełnomocnikowi. 

 

26.   Decyzja, w stosunku do której może być wniesiona skarga do sądu administracyj-           

        nego powinna zawierać także:                                       

a) pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi,     

b) nazwę i adres sądu administracyjnego, 

c) zalecenia w tym zakresie, 

d) uwagę objaśniającą. 

 

27.   Decyzja wydana na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego powinna        

        zawierać uzasadnienie prawne oraz uzasadnienie: 
a) merytoryczne, 

b) pojęciowe, 

c) kodeksowe, 

d) faktyczne.      

 

28.  Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wyko-       

       nalności, gdy jest to niezbędne ze względu na: 
a) koszty inwestycji, 

b) interes społeczny,        

       c)   żądanie strony, 

       d)   przedłużanie się czasu realizacji inwestycji. 

 

29. Strona może zażądać  od  organu administracji publicznej, który wydał i doręczył             

       jej decyzję - uzupełnienia tej decyzji, co do prawa wniesienia skargi do sądu admi- 

       nistracyjnego, w ciągu: 

a)   7 dni, 

b) 14 dni,    

c) 21 dni, 

d) 30 dni. 

 

 

 

 

 



30. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra, strona może:           
a) odwołać się do sądu administracyjnego, 

b) odwołać się do sądu powszechnego, 

c) zwrócić się z wnioskiem do ministra o ponowne rozpatrzenie sprawy,    

d) odwołać się do Prezesa Rady Ministrów. 

 

31. W razie błędu w oświadczeniu woli złożonym innej osobie: 

a) można się uchylić od jego skutków prawnych, 

b) nie można się uchylić od jego skutków prawnych, 

c) można się uchylić od jego skutków prawnych, jeżeli błąd został wywołany przez tę 

osobę,    

d) można się uchylić od jego skutków prawnych, jeżeli nie było działania w złej wierze. 

 

32. Bieg przedawnienia roszczeń przerywa się: 
a) co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom - przez czas trwania 

władzy rodzicielskiej, 

b) co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez 

czas trwania małżeństwa, 

c) przez uznanie roszczeń przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,   

d) przez zawieszenie roszczeń na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 

 

33. Posiadacz rzeczy ruchomej nabywa jej własność: 
a) jeżeli posiada ją w dobrej wierze od lat 2, 

b) jeżeli posiada ją w dobrej wierze nieprzerwanie od lat 2, 

c) jeżeli posiada ją w dobrej wierze od lat 3, 

d) jeżeli posiada ją w dobrej wierze nieprzerwanie od lat 3.    

 

34. Rzecz obciążona zastawem: 
a) nie może być zbyta, 

b) może być zbyta,   

c) nie może być zbyta, o ile zastawca zobowiązał się wobec zastawnika, że jej nie zbędzie, 

d) może być zbyta, o ile zastawnik wyrazi na to zgodę.  

 

35. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w operacie ewidencji gruntów  

i budynków związane z ich udostępnianiem geodecie uprawnionemu zgłaszającemu 

prace geodezyjne w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej: 

a) jest dopuszczalne,    

b) jest niedopuszczalne, 

c) jest dopuszczalne pod warunkiem uzyskania przez geodetę pisemnej zgody tej osoby,  

d) jest dopuszczalne pod warunkiem anonimizacji danych przez geodetę. 

 

36. Rejestr zbiorów danych osobowych zawartych w ewidencji gruntów i budynków 

prowadzi: 

a) dla całego kraju Główny Geodeta Kraju, 

b) dla całego kraju Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,    

c) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w ramach 

przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych tej ewidencji, 

d) starosta jako administrator danych. 
 

 

 

 

 

 



37. Za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych 

odpowiada: 

a) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych ,   

b) kierownik jednostki, 

c) osoba przyznająca klauzulę tajności dokumentom, 

d) osoba posiadająca poświadczenie bezpieczeństwa. 

 

38. Przeszkolenie pracowników jednostek organizacyjnych w zakresie klasyfikowania 

informacji niejawnych oraz stosowania właściwych klauzul tajności zapewnia: 

a) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, 

b) osoba posiadająca poświadczenie bezpieczeństwa, 

c) kierownik jednostki,    

d) właściwy szef służby ochrony państwa. 

 

39. Dopuszczenie osoby do prac, z którymi może się łączyć dostęp do informacji 

niejawnych, może nastąpić po: 

a) przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, 

b) przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, 

c) przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego i przeszkoleniu w zakresie ochrony 

informacji niejawnych ,   

d)  decyzji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych. 

 

40. Od odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa związanego z dostępem  

do informacji niejawnych zaklasyfikowanych jako stanowiące tajemnicę służbową 

służy odwołanie do: 

a) szefa służby ochrony państwa,    

b) Prezesa Rady Ministrów, 

c) sądu administracyjnego, 

d) Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. 

 

41. Której z wymienionych poniżej informacji nie zawiera zgłoszenie prac geodezyjnych 

do ośrodka? 

a) Informacji o miejscu i obszarze wykonywanej pracy, 

b) Informacji o Wykonawcy, 

c) Informacji o terminie zakończenia pracy, 

d) Informacji o cenie pracy do naliczenia opłat.   

 

42. Które z wymienionych poniżej informacji nie są udzielane pisemnie przez ośrodek na 

zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych? 

a) Informacje o materiałach, jakie powinny być wykorzystane przy wykonaniu pracy, 

b) Informacje o materiałach jakie istnieją w zasobie dotyczących wykonywanej pracy, 

c) Informacje o innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej 

pracy, 

d) Informacje dotyczące technologii wykonywania zgłoszonej pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43. Kto może wykonywać czynności kontroli dokumentacji przekazywanej do zasobu? 

a) Osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w 

dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach odpowiadających zakresom 

kontrolowanych opracowań, 

b) Osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w 

dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach odpowiadających zakresom 

kontrolowanych opracowań, upoważnione przez właściwe organy, o których mowa art. 

40 ust. 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,   

c) Osoby upoważnione przez właściwe organy, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy 

prawo geodezyjne i kartograficzne, 

d) Osoby posiadające specjalizacje zawodową w dziedzinie geodezji i kartografii w 

zakresach odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań. 

 

44. Która z wymienionych poniżej prac nie podlega obowiązkowi zgłoszenia i przekazania 

dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego? 

a) Pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli i urządzeń,   

b) Pomiary przyłączy kanalizacyjnych, 

c) Tematyczne opracowanie kartograficzne z materiałów zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego z aktualizacją i zmianami ich treści wykonywane na podstawie 

obowiązującego zezwolenia, 

d) Aktualizacja użytków gruntowych. 

 

45. Który z wymienionych poniżej standardów technicznych obowiązuje przy 

opracowaniu nowozakładanej mapy zasadniczej? 

a) Instrukcja techniczna "K-1 Mapa zasadnicza", wprowadzona do stosowania 

zarządzeniem Prezesa GUGiK z dnia 9 lutego 1979 r., zmieniona zarządzeniem nr 1 

Prezesa GUGiK z dnia 24 lutego 1984 r. (Dz.Urz. GUGiK Nr 1, poz. 1), 

b) Instrukcja techniczna "K-3 Mapy tematyczne", wprowadzona do stosowania 

zarządzeniem nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 12 stycznia 1980 r., 

c) Instrukcja techniczna "K-1 Podstawowa mapa kraju", wprowadzona do stosowania 

przez Głównego Geodetę Kraju pismem z dnia 16 maja 1995 r., 

d) Instrukcja techniczna "K-1 Mapa zasadnicza", wydana w 1998 r. przez Głównego 

Geodetę Kraju. 

 

46. Kiedy stosowanie metod, narzędzi i materiałów nie przewidzianych instrukcjami 

technicznymi jest dopuszczalne? 

a) Jeżeli są wynikiem postępu technicznego, 

b) Jeżeli są wynikiem postępu technicznego i ekonomicznego 

c) Jeżeli są wynikiem postępu technicznego, pod warunkiem zachowania wymaganych 

przez obowiązujące instrukcje dokładności opracowań wynikowych,   

d) Jeżeli są wynikiem postępu technologicznego. 

 

47. Jakie poprawki wprowadza się przy obliczeniu powierzchni ze współrzędnych w 

obowiązujących układach państwowych? 

a) Nie wprowadza się, 

b) Spowodowane deformacją mapy, 

c) Odwzorowawcze,   

d) Wyrównawcze. 

 

 

 

 

 



48. Jakie dokumenty powstałe w wyniku prac geodezyjnych i nie podlega przekazaniu do 

państwowego zasobu? 

a) Akta postępowania,   

b) Przejściowy operat techniczny, 

c) Dokumentacja podstawowego zasobu bazowego, 

d) Dokumentacja zasobu użytkowego. 

 

49. Ile jest wyodrębnionych grup asortymentowych według których kompletowana jest 

dokumentacja techniczna przekazywana do ośrodka? 

a) 9, 

b) 10,   

c) 22, 

d) 25. 

 

50.  Organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego między innymi   jest: 

a) Minister Infrastruktury, 

b) Główny Geodeta Kraju, 

c) geodeta województwa, 

d) geodeta powiatowy. 

 

51. Organem administracji geodezyjnej i kartograficznej jest między innymi? 

a) Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, 

b) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 

c) starosta, 

d) geodeta powiatowy. 

 

52. Do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej między innymi należy: 

a) realizacja polityki państwa w zakresie szacowania nieruchomości, 

b) prowadzenie państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziału 

terytorialnego kraju, 

c) nadawanie nazw ulicom i placom, 

d) opracowywanie wytycznych dotyczących szacowania lokali. 

 

53. Kto ustala zakres i tryb sprawowania nadzoru nad pracami geodezyjnymi i  

kartograficznymi na terenach zamkniętych? 

a) Prezes GUG i K, 

b) Minister Infrastruktury, 

c) Minister Obrony Narodowej  w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

architektury i budownictwa   

d) Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.          

 

54.  Właściciel nieruchomości jeśli stwierdzi, że znak geodezyjny znajdujący się na jego 

gruncie został uszkodzony powinien: 

a) zawiadomić wójta, 

b) zawiadomić starostę, 

c) zawiadomić właściwy Ośrodek Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , 

d) zawiadomić najbliższy posterunek policji. 

 

 

 

 

 



55. Przy realizacji inwestycji pracę wykonują pracownicy zatrudnieni przez różnych 

pracodawców. Do kogo należy nadzór bhp nad tymi pracownikami? 

a) Do poszczególnych pracodawców, 

b) Do wyznaczonego przez wszystkich pracodawców koordynatora, 

c) Do wyznaczonego przez wszystkich pracodawców koordynatora, oraz poszczególnych 

pracodawców,  

d) Do inwestora. 

 

56. Jak powinien postąpić pracodawca jeżeli lekarz wydał orzeczenie o stwierdzeniu u 

pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej? 

a) Zwolnić pracownika z pracy, bez powiadomienia właściwego organu Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej zmierzając do ustalenia przyczyn powstania tej choroby, 

b) Przenieść pracownika do innej pracy nie narażającej go na działanie czynnika, który 

wywołał te objawy choćby to miało wpływ na obniżenie wynagrodzenia 

dotychczasowego, bez uwzględnienia rekompensaty, 

c) Przenieść pracownika do innej pracy nie narażającej go na działanie czynnika, który 

wywołał te objawy a w przypadku obniżenia wynagrodzenia dotychczasowego 

zapewnić dodatek wyrównawczy przez cały okres zatrudnienia na nowym stanowisku, 

d) Przenieść pracownika do innej pracy nie narażającej go na działanie czynnika, który 

wywołał te objawy a w przypadku obniżenia wynagrodzenia dotychczasowego 

zapewnić dodatek wyrównawczy przez okres nie przekraczający 6 miesięcy.   

 

57. Jakie warunki pod względem bhp powinien zapewnić pracodawca pracownikom 

zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe? 

a) Spełniające minimalne wymagania określone w załączniku do rozporządzenia z dnia 01 

grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 

wyposażonych w monitory ekranowe,  

b) Spełniające wymagania bhp określone w art.15.Kodeksu Pracy, 

c) Spełniające wymagania bhp określone w instrukcji użytkowania i eksploatacji monitora 

ekranowego, 

d) Spełniające wymagania bhp określone w rozporządzeniu właściwego Ministra do spraw 

informatyzacji. 

 

58. W jakich przypadkach pracodawca zapewnia pracownikowi okulary korygujące 

wzrok? 

a) Na wniosek pracownika obsługującego monitor ekranowy, 

b) Zgodnie z zaleceniem lekarza, 

c) Zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w 

ramach profilaktyki opieki zdrowotnej wykazały potrzebę ich stosowania podczas pracy 

przy obsłudze monitora ekranowego,   

d) Gdy badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktyki opieki zdrowotnej 

wykazały potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. 

 

59. W którym z wymienionych poniżej przypadków pracownik podlega badaniom 

lekarskim okresowym i kontrolnym? 

a) Niezdolności do pracy trwającej 15 dni spowodowanej chorobą, 

b) Niezdolności do pracy trwającej 21 dni spowodowanej chorobą, 

c) Niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni spowodowanej chorobą,   

d) Niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 90 dni spowodowanej chorobą.  

 

 

 

 



60. Jak powinien postąpić pracownik jeżeli warunki jego pracy nie odpowiadają 

przepisom bhp? 

a) Powstrzymać się od wykonania pracy zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego,   

b) Wykonywać pracę z zachowaniem szczególnej ostrożności i zawiadomić o tym 

niezwłocznie przełożonego, 

c) Opuścić niezwłocznie miejsce pracy, 

d) Powstrzymać się od wykonania pracy zawiadamiając o tym niezwłocznie właściwego 

inspektora pracy. 

 

 

 

Zdający udzielił .......... poprawnych odpowiedzi na wymagane minimum 41 poprawnych 

odpowiedzi. 

 

Wynik egzaminu testowego:  pozytywny/negatywny     

 

 

Podpis osoby sprawdzającej                                                 Osoba sprawdzająca powtórnie  

 

 

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


