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Pytania testowe 

na egzamin pisemny z przepisów ogólnie obowiązujących 

w dniu 17 grudnia 2010 r. 

 

 1.  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. 

 

2.  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. 

 

 3.  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. 

 

 4.  Podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa         

       innym jednostkom samorządu terytorialnego, należy do wyłącznej właściwości:     

a) zarządu województwa, 

b) sejmiku województwa, 

c) marszałka województwa, 

d) Rady Ministrów. 

 

 5.  Stwierdzenie przez organ nadzoru o nieważności uchwały organu powiatu,  

      wstrzymuje, z mocy prawa, jej wykonanie:                 
        a)   z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego, 

b) w ciągu 30 dni od dnia doręczenia, 

c) w ciągu 14 dni od dnia doręczenia, 

d) w ciągu   7 dni od dnia doręczenia. 

 

 6.  Regulamin określający organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy:         
a) uchwala rada gminy, 

b) nadaje wójt w drodze zarządzenia, 

c) nadaje wójt w drodze decyzji, 

d) nadaje sekretarz gminy w drodze decyzji. 

 

 7.  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. 



 

8.  Gmina wnioskująca o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i     

      kartografii, powinna spełnić m.in. następujące warunki: 

a) powołać pełnomocnika gminy, 

b) utworzyć w gminie określone przepisami jednostki organizacyjne, 

c) wystąpić w tej sprawie do marszałka województwa, 

d) uzyskać zgodę geodety województwa.  

 

9.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, odwołanie od decyzji wydanej      

     w pierwszej instancji  i ogłoszonej stronie, wnosi się, od dnia jej ogłoszenia, w terminie: 

a)   7 dni, 

       b)   14 dni, 

       c)   21 dni, 

  d)   30 dni. 

 

10.  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. 

 

11.  Decyzja, w stosunku do której może być wniesiona skarga do sądu administracyjnego           

        powinna zawierać także: 

a) pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi, 

b) nazwę i adres sądu administracyjnego, 

c) zalecenia w tym zakresie, 

d) uwagę objaśniającą. 

 

12.  Skargę, w sprawie której w toku postępowania administracyjnego została wydana        

       decyzja ostateczna, uważa się, zależnie od jej treści, za: 

       a)   spóźnioną w czasie, 

       b)   żądanie uchylenia decyzji, 

       c)   bezskuteczną, 

       d)   nie mającą wpływu na wydaną decyzję. 

 

13.  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.  

 

14.  Strony mogą zawrzeć ugodę w sprawie, w której toczy się postępowanie przed orga-       

       nem administracji publicznej, jeżeli: 
a) zmusza je do tego sytuacja, 

b) nakazuje im pracownik organu, 

c) przyczynia się to do uproszczenia postępowania, 

d) obawiają się konsekwencji organu. 

 

 

 

 

 



 

 

15.  Odmowa wydania przez organ administracji publicznej zaświadczenia o treści żą-       

       danej przez osobę ubiegającą się o takie zaświadczenie, następuje w drodze: 

a) decyzji,  

b) postanowienia, 

c) pisma wyjaśniającego, 

d) powiadomienia telefonicznego. 

 

16.  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. 

 

17.  W postępowaniu administracyjnym za koniec terminu uważa się upływ:                 

a)   ostatniego z wyznaczonej liczby dni, 

b)   przedostatniego z wyznaczonej liczby dni, 

c)   następnego z wyznaczonej liczby dni, 

d)   brak przepisu w tej sprawie. 

 

18.  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. 

 

19.  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. 

 

20.  Obszar właściwości miejscowej samorządowego kolegium odwoławczego określa:        

a) ustawa, 

b) prezes kolegium odwoławczego, 

c) zgromadzenie ogólne kolegium, 

d) Prezes Rady Ministrów. 

 

21.  W przypadku niedopuszczenia osoby ubiegającej się o uprawnienia zawodowe w       

       dziedzinie geodezji i kartografii do części sprawdzającej postępowania kwalifika- 

       cyjnego, osobie tej zwraca się część opłaty egzaminacyjnej wynoszącą:  

a) 30% wniesionej opłaty, 

b) 40% wniesionej opłaty, 

c) 50% wniesionej opłaty, 

d) 60% wniesionej opłaty. 

 
 

 



22.  Zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków należy zgłaszać w terminie 
a) 21 dni, 

b) 30 dni, 

c) 60 dni, 

d) 90 dni, 

od ich zaistnienia. 

 

23.  Marszałek województwa: 

a) kontroluje działania administracji geodezyjnej w powiatach, 

b) dysponuje środkami wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i 

Kartograficznym, 

c) uzgadnia usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 

d) nadzoruje powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny.  

 

24.  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. 

 

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

Kartograficznym pokrywane są koszty: 

a) map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych,  

b) scaleń i podziałów nieruchomości budowlanych, 

c) sporządzanie mapy zasadniczej, 

d) rozgraniczania nieruchomości. 

 

26.  Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje między innymi sprawy: 

a) samorządu zawodowego w geodezji i kartografii, 

b) katastru nieruchomości, 

c) podziałów nieruchomości, 

d) numeracji działek. 

 

27.  Rejestr osób uprawnionych prowadzi: 

a) geodeci wojewódzcy dla każdego województwa osobno, 

b) wojewodowie dla każdego województwa osobno, 

c) Główny Geodeta Kraju, 

d) nikt nie prowadzi takiego rejestru. 

 

28.  Wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii to między 

innymi:  

a) bezpośredni nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi podlegającymi 

zgłoszeniu, 

b) sprawowanie nadzoru nad szacowaniem nieruchomości, 

c) bezpośrednie pomiary terenowe, 

d) tyczenie budynków i budowli. 

 

 29.  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. 

 



30.  W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się : 

a)  średnioroczny stan wód gruntowych, 

b)  adresy zameldowania właścicieli, 

c)  adresy zameldowania dzierżawców, 

d)  dane o właścicielach. 

 

31.  Uprawnienia zawodowe może otrzymać osoba, która między innymi spełnia  

następujące warunki: 

a) posiada 1 rok praktyki zawodowej przy wykształceniu wyższym i 2 lata praktyki 

zawodowej przy wykształceniu średnim, 

b) w trakcie egzaminu sporządzi samodzielnie fragment numerycznej mapy zasadniczej,  

c) wykaże się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii, 

d) posiada zaświadczenie o niekaralności.  

 

32.  Jednostkę powierzchniową podziału kraju w ewidencji gruntów  stanowi: 

a)  obszar dzielnicy, 

b)  kontur klasyfikacyjny, 

c)  rejon spisowy, 

d)  jednostka ewidencyjna. 

 

33.  Jakie podstawowe raporty tworzy się między innymi dla poszczególnych obrębów 

ewidencyjnych? 

a)  wykaz nieruchomości, 

b)  rejestr nieruchomości, 

c)  rejestr budynków, 

d)  kartotekę właścicieli. 

 

34.  W oparciu o jakie dokumenty wprowadza się między innymi z urzędu zmiany w 

ewidencji gruntów? 

a)  opracowania geodezyjne nie podlegające zgłoszeniu,  

b)  opracowania geodezyjne dotyczące inwentaryzacji zabytków, 

c)  opracowania kartograficzne dotyczące budynków użyteczności publicznej, 

d)  dokumentację architektoniczno-budowlaną. 

 

35. Jako tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister 

Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne, uznaje się:  
a)  stanowiska kierowania państwem, 

b)  porty morskie, 

c)  stanowiska dowodzenia Siłami Bezpieczeństwa, 

d)  obiekty kulturalne Sił Zbrojnych. 

 

36.  Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają 

nadzorowi przez Ministra Obrony Narodowej? 

a)  przyjmowanie granic nieruchomości przy podziałach, 

b)  zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów wysokościowych, 

c)  wykonywanie map zawierających w swojej treści sieci sklepów wojskowych, 

d)  wykonywanie map zawierających w swej treści  położenie sieci uzbrojenia terenu. 

 

37.  Jaką skróconą nazwę nosi krajowy rejestr terytorialny? 

a)  KRT, 

b)  KRUPTK, 

c)  TERYT, 

d)  RT.  

 



 

 

38.  W jakich terminach aktualizowany jest system identyfikatorów i nazw jednostek  

podziału administracyjnego? 

a)  co 6 miesięcy, 

b)  co 12 miesięcy, 

c)  co 2 lata, 

d)  po każdej zmianie w podziale terytorialnym. 

 

39.  Kto zakłada i prowadzi krajowy system informacji o terenie? 

a)  Główny Geodeta Kraju – dla obszaru kraju, 

b)  Prezes Rady Ministrów – dla obszaru kraju, 

c)  wojewoda – dla województwa, 

d)  wójt - dla gminy.  

 

40. 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. 

 

41. 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. 

 

42.Wjakiej formie Wykonawca sporządza zgłoszenie pracy geodezyjnej lub 

kartograficznej? 

a) Według uznania, 

b) Według wymagań właściwego ośrodka, 

c) Według wzorów stanowiących załącznik do rozporządzenia, 

d) Brak jest unormowań w tym zakresie. 

 

43.  Gdzie należy zgłaszać wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych? 

a) Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

b) Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

c) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

d) Właściwego miejscowo i rzeczowo ośrodka. 

 

 

 

 

 



 

 

44. Która z podanych poniżej nazw nie jest nazwą grupy asortymentowej stanowiącej 

państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny? 

a)  mapa zasadnicza, 

b)  pomiary realizacyjne, 

c)  inne opracowania, 

d)  scalania i wymiany gruntów. 

 

45. Na czym polega udostępnianie zasobu na podstawie zgłoszenia prac geodezyjnych 

kartograficznych? 

a) Tylko na sprzedaży kopii materiałów na nośnikach informacji, 

b) Na umożliwieniu wglądu do oryginałów materiałów lub wykonania ich kopii w zakresie 

zasobu bazowego i użytkowego, 

c) Na wypożyczaniu oryginałów materiałów zasobu bazowego, 

d) Na wypożyczaniu oryginałów materiałów zasobu użytkowego. 

 

46.  Co oznacza symbol "A" dla kategorii materiałów wyłączanych z państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego? 

a) Dokumentacja niearchiwalna podlegająca ekspertyzie, 

b) Dokumentacja niearchiwalna, 

c) Dokumentacja niearchiwalna podlegająca brakowaniu, 

d) Materiały archiwalne. 

 

47. Którą z podanych poniżej treści powinien zawierać wniosek o zezwolenie na 

rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz reprodukowanie materiałów stanowiących 

państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny? 

a) Określenia formy, w jakiej zainteresowany może rozpowszechniać i rozprowadzać 

materiały, 

b) Określenia sposobu naliczenia należności za udostępnione materiały, 

c) Określenie sprzętu do reprodukcji udostępnianych materiałów, 

d) Określenia formy, w jakiej mają być udostępnione mapy, materiały fotogrametryczne i 

teledetekcyjne. 

 

48. Która z wymienionych osób jest zobligowana do ochrony znaków geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych? 

a)  Wykonawca prac geodezyjnych stabilizujących znaki w terenie, 

b)  Wykonawcy prac geodezyjnych wykonujących przeglądy i konserwacje znaków, 

c)  Wykonawcy prac geodezyjnych korzystających z istniejących w terenie znaków przy 

wykonywaniu prac geodezyjnych, 

d)  Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością której doręczono zawiadomienie o  

umieszczeniu znaku na nieruchomości. 

 

49. W którym z poniżej wymienionych przypadków nie doręcza się zawiadomienia o 

umieszczeniu znaku geodezyjnego? 

a)  Gdy jako znaki przyjęto trwałe elementy obiektów budowlanych, a w szczególności 

gałki, maszty na wieżach lub dachach, 

b)  Gdy jako znaki przyjęto specjalnie zainstalowane tarcze, obeliski, cylindry, bolce i 

pręty, 

c)  Ustawienia znaku naziemnego nad podcentrem po wykonaniu obserwacji nawiązania 

na centr znaku podziemnego, 

d)  Dokonania zmiany znaku na inny rodzaj - typ. 

 

 



 

 

 

50. Których z poniżej podanych wymagań nie stosuje się do opracowania map 

topograficznych do celów gospodarczych? 

a)  Przejrzyste i czytelne oraz umożliwiające szybką ocenę terenu i łatwą orientację, 

b)  Wiarygodności i odpowiedniej dla danej skali szczegółowości, 

c)  Sposób przedstawienia treści powinien gwarantować komunikatywność z instrukcją 

K-1, 

d)  Gwarancja możliwości wykonywania pomiarów i obliczeń z dokładnością 

przewidzianą dla danej skali, jak również dawać charakterystyki jakościowe i 

ilościowe ważniejszych przedmiotów terenowych. 

 

51.  Ile jest wyodrębnionych grup asortymentowych według których kompletowana jest 

dokumentacja techniczna przekazywana do ośrodka? 

a)  9, 

b)  10, 

c)  22, 

d)  25. 

 

52.  Jakie dokładności charakteryzują osnowę wysokościową III klasy? 

a)  Średni błąd wysokości punktów po wyrównaniu, 

b)  Średni błąd pomiaru niwelacji po wyrównaniu, 

c)  Średni błąd pomiaru sieci niwelacyjnej przed wyrównaniem, 

d)  Odchyłka zamknięć poligonów. 

 

53. 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. 

 

54. W jakiem standardzie zawarte są przepisy techniczne dotyczące wykonywania 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu? 

a)  Instrukcja techniczna "G-3" wprowadzona zarządzeniem nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 

11 kwietnia 1980 r., 

b)  Instrukcja techniczna "G-5" wprowadzona zarządzeniem nr 16 z dnia 3 listopada 

2003 r. przez Głównego Geodetę Kraju, 

c)  Instrukcja techniczna "G-7" wydana w 1998 r. przez Głównego Geodetę Kraju, 

d)  Brak takiego standardu. 

 

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. 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.  

 

57.  Modernizacja operatu ewidencyjnego dokonywana przez starostę: 

a)  może być zlecona w drodze umowy pod warunkiem podjęcia przez wykonawcę 

środków zabezpieczających zbiór danych osobowych,  

b)  może być zlecona w drodze umowy bez ograniczeń dotyczących danych osobowych, 

c)  może być zlecona w drodze umowy po uzyskaniu zgody Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych, 

d)  może być zlecona w drodze umowy pod warunkiem wykonania przez wykonawcę 

anonimizacji danych osobowych. 

 

58.  Wpisu ostrzeżenia niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z 

rzeczywistym stanem prawnym sąd dokonuje z urzędu,: 

a)  jeżeli taką niezgodność dostrzeże, 

b)  na wniosek organu administracji,  

c)  w przypadku niezgodności danych wynikających z księgi wieczystej z danymi katastru   

nieruchomości, 

d)  na wniosek uczestnika postępowania wieczystoksięgowego. 

 

59.  Oferta może być odwołana przed zawarciem umowy: 

a)  jeżeli oświadczenie o jej odwołaniu zostało złożone drugiej stronie przed zawarciem 

umowy, 

b)  jeżeli oświadczenie o jej odwołaniu zostało złożone drugiej stronie przed wysłaniem 

przez nią oświadczenia o przyjęciu oferty, 

c)  jeżeli wynika to z jej treści, 

d)  jeżeli oświadczenie o jej przyjęciu nadeszło z opóźnieniem. 

 

60.  Siedzibą osoby prawnej jest miejscowość:  

a)  w której dokonano wpisu do właściwego rejestru, 

b)  w której ma siedzibę jej organ zarządzający, 

c)  którą wskazał sąd dokonujący wpisu do właściwego rejestru, 

d)  w której ma siedzibę jej organ zarządzający, o ile statut spółki nie stanowi inaczej. 

 

 

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

odpowiedzi. 

Wynik egzaminu testowego:  pozytywny/negatywny     

 

Podpis osoby sprawdzającej                                                 Osoba sprawdzająca powtórnie  

 

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


