
Nazwisko i imię ……………………………… 

 

 

Pytania testowe 

na egzamin pisemny z przepisów ogólnie obowiązujących 

w dniu 12 listopada 2010 r. 

 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż władzę ustawodawczą sprawuje 

Senat  oraz: 

a)   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)   Sejm,       

c) Rada Ministrów, 

d) Trybunał Konstytucyjny. 

 

2.   Inicjatywa ustawodawcza przysługuje m.in. obywatelom mającym prawo wybie-     

      rania do Sejmu. Muszą oni jednak stanowić grupę co najmniej: 
a)   25 000  osób, 

b)   50 000 osób, 

c) 100 000 osób, 

d) 200 000 osób.  

 

3.  Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej może być wybierany obywatel polski, który      

       korzysta  z  pełni praw wyborczych do Sejmu  i  który najpóźniej  w  dniu wyborów 

       kończy: 

a) 21 lat, 

b) 25 lat, 

c) 30 lat, 

d) 35 lat.  

4.  Sprawy ochrony gruntów rolnych należą do ministra właściwego do spraw: 

a) rolnictwa, 

b) rozwoju wsi,     

c) budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, 

d) rozwoju regionalnego. 

 

5. Organy administracji niezespolonej obowiązane są uzgadniać projekty stanowionych-   

      przez siebie aktów prawa miejscowego, z: 
a) właściwym wojewodą,     

b) właściwym ministrem, 

c) Prezesem Rady Ministrów, 

d) Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. 

 

6.  Wojewoda pełni funkcję organu założycielskiego dla przedsiębiorstw państwowych     

      zlokalizowanych na obszarze województwa: 
a) wymienionych w ustawie, 

b) wymienionych w rozporządzeniu, 

c) wykazanych w statucie urzędu wojewódzkiego,     

d) wszystkich. 

 

7.  Statut urzędu wojewódzkiego podlega zatwierdzeniu przez: 
a) sejmik województwa, 

b) ministra właściwego do spraw administracji publicznej, 

c) Prezesa Rady Ministrów,      

d) Radę Ministrów. 

 



8.   Województwo może zawierać porozumienia w sprawie prowadzenia zadań publicz-    

       nych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru: 
a) na który zgodę wyrazi wojewoda, 

b) rodzimego województwa,     

c) sąsiednich województw, 

d) wszystkich województw. 

 

9.   Zarząd województwa składa się z:                   

a) 3 osób, 

b) 5 osób,  

   c)   10 osób, 

   d)   15 osób.       

 

10. Nazwy powiatów zmienia:              

a) sejmik województwa, 

b) marszałek województwa, 

c) wojewoda, 

d) Rada Ministrów.          

 

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

opiniowania przez inny organ,  który  powinien  zająć  stanowisko w tej sprawie w     

terminie: 
a)   7 dni, 

b) 14 dni,     

c) 30 dni, 

d)   2 miesięcy. 

 

12.   Powiat może zaskarżyć rozstrzygnięcie podjęte przez organ nadzoru do:          

a) sądu powszechnego, 

b) sądu administracyjnego,     

c) marszałka województwa, 

d) ministra właściwego do spraw administracji publicznej. 

 

13.   Ustrój i działanie organów miasta na prawach powiatu określa:              

a) ustawa o samorządzie powiatowym, 

b) ustawa o samorządzie gminnym,     

c) statut powiatu, 

d) statut miasta. 

 

14.  Zmiany dotyczące nazw i siedzib gmin następują w drodze: 

a) ustawy, 

b) rozporządzenia Rady Ministrów,      

c) rozporządzenia ministra właściwego do spraw administracji publicznej, 

d) zarządzenia wojewody. 

 

15.   Organem kontrolnym w gminie jest: 
a) wójt, 

b) komisja rewizyjna, 

c) rada gminy,     

d) regionalna izba obrachunkowa. 

 

 

 

 



16.   Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy, od ich            

         podjęcia w ciągu: 

a) niezwłocznie, 

b) 3 dni, 

c) 7 dni,       

d) 14 dni.  

 

17.   Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie w sprawach roz-         

       strzygania sporów o właściwość między:          

a) sądami, 

b) organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej 

c) przedsiębiorstwami, 

d) spółkami z o.o. 

 

18.    Organami naczelnymi w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,      

        w stosunku do organów administracji rządowej jest Prezes Rady Ministrów lub: 

a) Trybunał Stanu, 

b) Trybunał Konstytucyjny, 

c) właściwi ministrowie,     

d) kierownicy urzędów centralnych.  

 

19.   Stronami w postępowaniu administracyjnym mogą być również państwowe jedno-       

         stki organizacyjne: 
a) wymienione w rozporządzeniu, 

b)   nie posiadające osobowości prawnej,     

         c)   wyznaczone przez jednostkę nadrzędną, 

a) posiadające zgodę jednostki nadrzędnej. 

 

20.   Zgodnie  z  Kodeksem postępowania administracyjnego, sprawy które mogą być          

        rozpatrzone przez organ w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane organo-  

        wi, powinny być załatwiane: 
a) w terminie ustalonym przez organ, 

b) w terminie ustalonym przez kierownika organu, 

c) natychmiast, 

         d)   niezwłocznie.     

 

21.   W postępowaniu administracyjnym, jeżeli koniec terminu przypada na dzień      

         ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się: 
a) dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, 

b) dzień wolny od pracy, 

c) najbliższy następny dzień powszedni,      

d) przepisy nie precyzują żadnej zasady. 

 

22.   Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszech-       

        nego powinna zawierać także:       

a) nazwę i adres sądu powszechnego, 

b) zalecenia w tym zakresie, 

c) uwagę objaśniającą, 

d) pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa.     

 

 

 

 

 



 

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

        nalności, gdy jest to niezbędne ze względu na: 

a) koszty inwestycji, 

b) żądanie strony, 

c) przedłużanie się czasu realizacji inwestycji, 

d) ochronę zdrowia.     

 

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

       wyjaśnia wątpliwości co do treści decyzji, w trybie: 

       a)   postanowienia,     

a) wznowienia postępowania, 

b) kolejnej decyzji, 

c) korekty decyzji. 

 

25.  Odmowa zatwierdzenia ugody w sprawie, w której toczy się postępowanie przed               

        organem administracji publicznej, następuje w drodze: 
a) decyzji, 

b) postanowienia,      

c) zarządzenia organu, 

d) akceptacji przez organ. 

 

26.  Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez samorządowe kolegium odwoław-       

        cze, strona może: 
a) odwołać się do organu nadzoru, 

b) odwołać się do sądu powszechnego, 

c) odwołać się do sądu administracyjnego, 

d) zwrócić się do kolegium z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.   

 

27.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, postanowienie na które nie      

       służy zażalenie, strona może zaskarżyć: 

       a)   tylko w odwołaniu od decyzji,     

b) do sądu administracyjnego, 

c) do sądu powszechnego, 

d) do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

28.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organem właściwym do roz-        

       patrywania skargi dotyczącej zadań lub działalności (z wyłączeniem spraw finanso- 

       wych) rady gminy jest: 

a) starosta, 

b) marszałek województwa, 

c) wojewoda,     

d) samorządowe kolegium odwoławcze. 

 

29.  Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowią-         

       zany jest przekazać ją niezwłocznie właściwemu organowi, nie później jednak niż 

       w terminie: 

a) 3 dni, 

b) 5 dni, 

c) 7 dni,     

d) 10 dni. 

 

 

 



30.  W przypadku niezałatwienia w terminie wniosku wniesionego w trybie Kodeksu         

        postępowania administracyjnego, wnioskodawcy służy prawo: 

        a)   wniesienia skargi,     

b) wniesienia odwołania, 

c) wniesienia zażalenia, 

d) zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego. 

 

31.  Sąd administracyjny uwzględniając skargę na czynność z zakresu administracji  

      publicznej i stwierdzając jej niezgodność z prawem: 

      a)   stwierdza bezskuteczność czynności,       

b) nakazuje właściwe jej wykonanie, 

c) zawiesza dalsze działanie, 

d) określa dalszy tryb postępowania. 

 

32.   Rozpoznanie spraw należących do właściwości określonego terytorialnie wojewódz-     

      kiego sądu administracyjnego, może być przekazane, jeżeli wymagają tego względy 

      celowości, innemu wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu, przez:            

a) Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

b) Prezesa Rady Ministrów, 

c) ministra właściwego do spraw administracji publicznej, 

d) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.      

 

33.  Organ, na działanie którego wniesiono skargę do sądu administracyjnego, przekazuje       

      sądowi skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na tę skargę, w terminie: 
a)   7 dni, 

b) 14 dni, 

c) 21 dni, 

d) 30 dni.     

34.   Obszar właściwości miejscowej samorządowego kolegium odwoławczego określa:        

a) ustawa, 

b) prezes kolegium odwoławczego, 

c) zgromadzenie ogólne kolegium, 

d) Prezes Rady Ministrów.      

 

35.   W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w pracy organu jednostki samorządu      

       terytorialnego, prezes samorządowego kolegium odwoławczego wydaje: 

a) zarządzenie pokontrolne, 

b) protokół uchybień, 

c) postanowienie sygnalizacyjne,     

d) rozporządzenie naprawcze.  

 

36. Złożenie oświadczenia woli na piśmie przez osobę nie mogącą czytać wymaga: 

a) złożenia własnoręcznego podpisu poświadczonego notarialnie na dokumencie 

obejmującym treść oświadczenia woli 

b) formy aktu notarialnego    

c) złożenia podpisu przez inną osobę z zaznaczeniem, że podpis został złożony na 

życzenie nie mogącego czytać 

d) złożenia podpisu przez inną osobę, poświadczonego notarialnie z zaznaczeniem, że 

podpis został złożony na życzenie nie mogącego czytać 

 

 

 

 

 



37. Oświadczenie woli złożone innej osobie pod groźbą: 

a) jest nieważne 

b) jest ważne, o ile nie zostanie odwołane 

c) jest nieważne, jeżeli zostanie odwołane przez kolejne oświadczenie woli złożone tej 

osobie na piśmie 

d) jest nieważne, jeżeli z okoliczności wynika, że osoba składająca oświadczenie mogła 

się obawiać iż grozi jej niebezpieczeństwo majątkowe    

 

38. Wytworzenie rzeczy z cudzych materiałów oznacza: 
a) nabycie jej własności przez wytwórcę 

b) nabycie jej własności przez wytwórcę, o ile wartość materiału jest mniejsza od nakładu 

pracy na jej wytworzenie    

c) uzyskanie przez właścicieli materiałów prawa współwłasności rzeczy 

d) uzyskanie przez właścicieli materiałów prawa współwłasności rzeczy po dokonaniu 

rozliczeń z wytwórcą 

 

39. Użytkownik rzeczy zobowiązany jest do: 
a) dokonywania napraw i innych nakładów 

b) dokonywania napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z 

rzeczy    

c) dokonywania napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z 

rzeczy, o ile tak stanowi umowa użytkowania 

d) zawiadomienia właściciela o konieczności dokonania napraw i innych nakładów 
 

40. Umowa najmu nieruchomości  zawarta na czas dłuższy niż rok: 
a) nie wymaga formy pisemnej 

b) powinna być zawarta na piśmie    

c) wymaga formy pisemnej, jeżeli zawarta jest na czas nieoznaczony 

d) wymaga formy aktu notarialnego 

 

41. Najemca: 
a) może oddać rzecz najętą osobie trzeciej w podnajem 

b) nie może oddać rzeczy najętej osobie trzeciej w podnajem 

c) może oddać rzecz najętą osobie trzeciej w podnajem, o ile umowa najmu mu tego nie 

zabrania    

d) może oddać rzecz najętą osobie trzeciej w podnajem po powiadomieniu wynajmującego 

 

42. Jeżeli czynsz jest płatny miesięcznie, najem lokalu najętego na czas nieoznaczony 

można wypowiedzieć: 
a) na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego 

b) na trzy miesiące naprzód 

c) na koniec kwartału kalendarzowego 

d) na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego    

 

43. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, jeżeli: 

a) dotyczy dobra osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą    

b) nie dotyczy dobra osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą 

c) dotyczy dobra osób trzecich 

d) nie dotyczy dobra osób trzecich 

 

 

 

 

 



44. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do współdziałania w toku 

postępowań sprawdzających z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzonych 

przez: 

a) Policję 

b) Straż Graniczną 

c) Żandarmerię Wojskową 

d) Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego 
 

45. Informacje niejawne, których nieuprawnione ujawnienie powodowałoby szkodę 

interesów państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionych interesów obywateli 

albo jednostki organizacyjnej oznacza się klauzulą: 

a) „ściśle tajne” 

b) „tajne” 

c) „poufne”    

d) „zastrzeżone” 
 

46. Postępowanie sprawdzające wobec osoby ubiegającej się o stanowisko lub pracę 

zleconą, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych przeprowadza: 

a) kierownik jednostki organizacyjnej 

b) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych  

c) służba ochrony państwa    

d) osoba posiadająca poświadczenie bezpieczeństwa 

 

47. Tereny zamknięte z punktu widzenia przepisów geodezyjnych to: 

a) tereny ogrodzone ze strażą przemysłową, 

b) tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, 

określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych,  

c) tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa 

określone przez Prezesa Rady Ministrów, 

d) tereny, które właściciele zastrzegli i zgłosili do Głównego Urzędu Geodezji i 

Kartografii. 

 

48. Z budżetu Państwa lub ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i 

Kartograficznym pokrywane są koszty  opracowań: 

a) wykonywania wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, 

b) sporządzania map tematycznych, 

c) zakładania systemu informacji o terenie, 

d) sporządzania mapy podstawowej. 

 

49.  Główny Geodeta Kraju jest:  

a) naczelnym organem administracji rządowej, 

b) centralnym organem administracji rządowej, 

c) głównym organem administracji publicznej, 

d) nie posiada rangi organu. 

 

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. Sporządzenie urzędowej tabeli klas gruntów należy do: 

a) Głównego Urzędu Statystyki, 

b) Głównego Geodety Kraju, 

c) Ministra właściwego ds. rozwoju wsi, 

d) Prezesa Rady Ministrów. 

 

56. Kto ustala sposób zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w Polsce? 
a) Rada Ministrów, 

b) Główny Geodeta Kraju, 

c) Minister właściwy d/s rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

architektury i budownictwa, 

d) Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw rozwoju wsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57. 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.   

 

58. Kiedy pracodawca może sam wykonywać zadania służby bhp? 

a) Jeżeli zatrudnia do 10 pracowników, 

b) Jeżeli zatrudnia do 10 pracowników i posiada ukończone szkolenie niezbędne do 

wykonywania zadań służby bhp,   

c) Jeżeli zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności nie 

wyższej niż III kategoria ryzyka, 

d) Jeżeli zatrudnia od 20 do 100 pracowników, jest zakwalifikowany do grupy działalności 

nie wyższej niż III kategoria ryzyka i posiada ukończone szkolenie niezbędne do 

wykonywania zadań służby bhp. 

 

59. 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. 

 

60. Kiedy przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01 grudnia 

1998 r. wymagają oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w 

monitory ekranowe? 

a) Przy tworzeniu nowych stanowisk,   

b) Przy znaczącej zmianie organizacji pracy, 

c) Przy likwidacji stanowisk pracy, 

d) Nie wymagają. 

 

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

odpowiedzi. 

Wynik egzaminu testowego:  pozytywny/negatywny     

 

 

Podpis osoby sprawdzającej                                                 Osoba sprawdzająca powtórnie  

 

 

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


