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Pytania testowe 

na egzamin pisemny z przepisów ogólnie obowiązujących 

w dniu 21 stycznia 2011 r . 

 

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

b) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) Trybunał Konstytucyjny, 

d) Trybunał Stanu. 

 

2.  Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują administrację rządową       

     na obszarze województwa, realizując zadania i kompetencje: 
a) z upoważnienia starosty, 

b) na polecenie właściwego ministra, 

c) z upoważnienia wojewody, 

d) określone w ustawach. 

 

3. Mieniem wojewódzkim dysponuje:            
a)   samorząd województwa, 

b) wojewoda, 

c) Minister Skarbu, 

d) Rada Ministrów. 

 

4.  Odwołanie rady powiatu przed upływem kadencji następuje w drodze:          
a) konsultacji z mieszkańcami powiatu, 

b) referendum, 

c) zarządzenia wojewody, 

d) rozporządzenia Rady Ministrów. 

 

5.  Granice gmin ustala: 
a) marszałek województwa, 

b) wojewoda, 

c) minister właściwy do spraw administracji publicznej, 

d) Rada Ministrów. 

 

6.  Kadencja rady gminy, licząc od dnia wyboru, trwa: 

a) 2 lata, 

b) 3 lata 

c) 4 lata, 

d) 5 lat. 

 

7.  Osoby fizyczne nie posiadające zdolności do czynności prawnych, zgodnie z Kode- 

ksem postępowania administracyjnego działają przez: 

a) wyznaczonych przez siebie adwokatów, 

b) wyznaczonych przez siebie radców prawnych, 

c) wyznaczonych pełnomocników, 

d) ustawowych przedstawicieli. 
 

 

 



 

8. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w pos- 

     tępowaniu w sprawie: 
a) do której nie ma przygotowania, 

b) do której nie ma chęci, 

c) w której jest stroną, 

d) która go nie interesuje. 

 

9.  Pisma dotyczące postępowania administracyjnego organ doręcza stronie lub jej       

     pełnomocnikowi bądź przedstawicielowi: 
a) umieszczając w skrzynce na korespondencję, 

b) umieszczając w drzwiach mieszkania strony, 

c) za pokwitowaniem, 

d) przekazując nieletnim domownikom. 

 

10.  Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego:         
a) służy stronie odwołanie, 

b) służy stronie wniesienie skargi, 

c) służy stronie zażalenie, 

d) nie służy stronie zażalenie. 

 

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

       nalności, gdy jest to niezbędne ze względu na: 

       a)   koszty inwestycji, 

       b)   wyjątkowo ważny interes strony, 

a) żądanie strony, 

       d)   przedłużanie się czasu realizacji inwestycji, 

 

12.  Organ, który wydał decyzję administracyjną, na żądanie strony wyjaśnia wątpli-         

       wości co do treści decyzji, w drodze: 

       a)   postanowienia, 

       b)   wznowienia postępowania, 

a) następnej decyzji, 

b) korekty decyzji. 

 

13.  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. 

 

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

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

       wych) sejmiku województwa jest: 

a) minister właściwy do spraw administracji publicznej, 

b) Prezes Rady Ministrów, 

c) wojewoda, 

d) samorządowe kolegium odwoławcze. 

 

 

 

 

 



 

 

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

       decyzja ostateczna, uważa się, zależnie od jej treści, za: 
a) żądanie wznowienia postępowania, 

b) spóźnioną w czasie, 

c) bezskuteczną, 

d) nie mającą wpływu na wydaną decyzję. 

 

16.  Spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a orga-     

      nami administracji rządowej rozstrzyga: 

       a)   sąd administracyjny, 

b) wojewoda, 

c) minister właściwy do spraw administracji publiczne, 

d) Trybunał Konstytucyjny. 

 

17.  Samorządowe kolegium odwoławcze wykonuje swoje zadania w oparciu o przepisy    

      Ordynacji podatkowej oraz: 

a) Kodeksu postępowania cywilnego, 

b) Kodeksu cywilnego, 

c) Kodeksu karnego, 

d) Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

18.  Jakie uprawnienia powinna posiadać osoba zatrudniona w gminie, która przejęła od       

     starosty zadania i kompetencje w zakresie geodezji i kartografii, mająca kontrolować 

     opracowania przyjmowane do zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 

a) z zakresu pierwszego, 

b) z zakresu pierwszego i drugiego, 

c) z zakresu szacowania nieruchomości, 

d) z zakresów odpowiadających  zakresom kontrolowanych prac. 

 

19.  W trakcie części ogólnej (testowej) egzaminu pisemnego   dotyczącego uprawnień      

       geodezyjnych i kartograficznych, sprawdzana jest znajomość przepisów oraz: 
       a)  wytycznych technicznych, 

b)  standardu technicznego dotyczącego systemu informacji o terenie, 

       c)  interpretacji urzędowych, 

d)  zaleceń instrukcyjnych. 

 

20.  Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny prowadzony jest między innymi przez: 

a) Głównego Geodetę Kraju, 

b) wojewodę, 

c) geodetę wojewódzkiego, 

d) wójta (burmistrza lub prezydenta), 

 

21.  Uprawnienia zawodowe może otrzymać osoba, która między innymi posiada: 
a) wyższe lub średnie wykształcenie techniczne w dziedzinie geodezji, geografii lub 

rolnictwa, 

b) posiada 3 lata praktyki zawodowej w przypadku wykształcenia wyższego i 6 lat 

praktyki zawodowej w przypadku wykształcenia średniego, 

c) wykaże się znajomością ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, 

d) wykaże się znajomością przynajmniej jednego języka obcego. 

 

 

 



 

22.  Nazwą zakresu uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii jest: 

a) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

b) geodezyjne pomiary podstawowe, 

c) uzgadnianie usytuowania przewodów podziemnych, 

d) geodezyjna obsługa dróg i autostrad. 
 

23.  Sposób wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do 

gruntów, budynków i lokali znajdujących się na terenach zamkniętych określa: 

a) Prezes Rady Ministrów, 

b) Urząd Rady Ministrów, 

c) Rada Ministrów, 

d) Główny Geodeta Kraju. 
 

24.  Zezwolenia na rozpowszechnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego udziela : 

a) wojewoda, 

b) marszałek województwa, 

c) geodeta województwa, 

d) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. 

 

25.  Znaki geodezyjne podlegają ochronie: 

a) jeśli zostały umieszczone w pasach drogowych, 

b) jeśli posiadają określone współrzędne, 

c) zawsze jeżeli są punktami III klasy, 

d) nie ma takiej zasady. 

 

26.  Tworzenie mapy zasadniczej w skalach od 1: 500 do 1: 5000 należy do: 

a) Głównego Geodety Kraju, 

b) Wojewody, 

c) Geodety powiatowego, 

d) Starosty. 
 

27.  Organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego między innymi   jest: 

a) Minister Administracji, 

b) Główny Geodeta Kraju, 

c) geodeta województwa, 

d) geodeta powiatowy. 
 

28.  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. 

 

29.  Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje między innymi sprawy: 

a) ewidencji lokali, 

b) ewidencji obiektów wpisanych do rejestru zabytków, 

c) ewidencji dróg publicznych, 

d) krajowego systemu informacji o terenie. 

 



 

 

30.  Jednostkę powierzchniową podziału kraju w ewidencji gruntów  stanowi: 

a) obszar powiatu, 

b) działka ewidencyjna, 

c) obszar gospodarstwa rolnego, 

d) nieruchomość. 

 

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

ewidencyjnych? 

a) rejestr gruntów, 

b) rejestr budowli, 

c) rejestr pomieszczeń przynależnych, 

d) mapę nieruchomości gruntowych. 

 

32.  Jakie granice działek między innymi wykazuje się w ewidencji gruntów? 

a) ustalone przy wykonywaniu klasyfikacji gleboznawczej gruntów, 

b) ustalone na potrzeby postępowania sądowego a następnie wykorzystane do wydania 

prawomocnego  orzeczenia sądowego, 

c) ustalone przy zakładaniu katastru uzbrojenia terenu, 

d) ustalone przy klasyfikacji gruntów. 

 

33. Jeśli starosta założy ewidencję gruntów i budynków dla terenu zamkniętego to co ma 

obowiązek nieodpłatnie przekazać zarządzającym tym terenem?  

a) wyrysy z ewidencji dla tego terenu,  

b) wypisy z ewidencji dla działek z tego terenu, 

c) wyciągi z wykazów zmian gruntowych dla tego terenu, 

d) skorowidze działek dla tego terenu. 

 

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

Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne, uznaje się: 

a) składy i magazyny uzbrojenia  oraz materiałów pędnych i smarów, 

b) obiekty przeznaczone do produkcji żywności dla wojska, 

c) autostrady przystosowane do lądowania samolotów, 

d) obiekty przeznaczone na parady i defilady wojskowe. 

 

35.  Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają  

nadzorowi? 

a) zakładanie i modernizacja podstawowych osnów geodezyjnych, 

b) modernizacja ewidencji gruntów i budynków, 

c) ochrona znaków grawimetrycznych, 

d) pomiary odkształceń. 

 

36.  Jakie systemy obejmuje krajowy rejestr terytorialny? 

a) rejonów urbanistycznych, 

b) identyfikatorów i nazw miejscowości, 

c) obrębów ewidencyjnych, 

d) obwodów wyborczych. 

 

 

 

 

 



37.  Na czym między innymi polega prowadzenie krajowego systemu  informacji o 

terenie? 

a) na integracji zbiorów, 

b) na aktualizacji danych, 

c) na przetwarzaniu danych, 

d) na wywiadach terenowych. 

 

38.  W jakim terminie należy zgłaszać prace geodezyjne i kartograficzne? 

a) Uzgodnionym z właściwym miejscowo i rzeczowo ośrodkiem, 

b) Przed przewidzianym terminem rozpoczęcia tych prac, 

c) Co najmniej 3 dni przed przewidzianym terminem rozpoczęcia tych prac, 

d) Co najmniej 7 dni przed przewidzianym terminem rozpoczęcia tych prac. 

 

39. 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. 

 

40. W jakim terminie następuje udostępnianie przez ośrodek materiałów na zgłoszenie 

prac na obszarze klęski żywiołowej? 

a) W ciągu jednego dnia, 

b) Najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, 

c) Najpóźniej w ciągu 10 dni, 

d) Najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych. 
 

 

41. Która z wymienionych poniżej prac nie podlega obowiązkowi zgłoszenia i 

przekazania dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego? 

a) Tematyczne opracowanie kartograficzne realizowane z wykorzystaniem uzyskanych na 

podstawie obowiązującego zezwolenia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego bez zmiany ich treści, 

b) Opracowanie aktualnej mapy w skali 1 : 10 000 dla celów planowania przestrzennego, 

c) Prace redakcyjne związane z dostosowaniem mapy zasadniczej do obowiązującego 

standardu, 

d) Zmiana formy mapy zasadniczej z wersji analogowej do wersji cyfrowej. 

 

42. Które z podanych poniżej materiałów stanowiących zasób centralny nie są 

pozyskiwane w trybie zgłaszania i przekazywania przez Wykonawców prac 

geodezyjnych i kartograficznych? 

a) katalogi i banki osnów, 

b) bazy danych geograficznych systemów informacyjnych, 

c) topograficzne bazy danych, w tym numeryczny model terenu, 

d) dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące pomiaru granic państwa i 

województw. 

 

43. W jaki sposób identyfikuje się materiały w zasobie? 

a) Każdemu materiałowi nadaje się klauzulę tajności, 

b) Każdemu materiałowi nadaje się numer ewidencyjny, 

c) Każdy materiał wpisuje się do rejestru, 

d) Każdy materiał wpisuje się do ewidencji. 

 
 



 

 

44. Co należy rozumieć przez klasyfikacje materiałów wyłączanych z państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego? 

a) Podział tematyczny materiałów według grup asortymentowych, 

b) Podział materiałów według zasobów, 

c) Podział tematyczny materiałów według grup funkcjonalnych, 

d) Podział tematyczny materiałów według sposobu pozyskania. 

 

45. Której z podanych poniżej treści nie powinien zawierać wniosek o zezwolenie na 

rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz reprodukowanie materiałów stanowiących 

państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny? 

a) Określenia zadania, dla którego będzie dokonywane rozpowszechnianie i 

rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, 

materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, 

b) Wielkości nakładu reprodukowanych map, materiałów fotogrametrycznych i 

teledetekcyjnych, 

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

teledetekcyjne, 

d) Określenia sposobu naliczenia należności za udostępnione materiały. 

 

46. Dla którego z wymienionych poniżej rodzajów znaków nie stosuje się przepisów 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z  dnia 15 kwietnia 

1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i 

magnetycznych? 

a) Znaków sygnalizujących punkty osnów geodezyjnych, 

b) Reperów III klasy, 

c) Budowli triangulacyjnych, 

d) Granicznych. 

 

47. Kto zapewnia wykonywanie przeglądu i konserwacji osnowy wysokościowej 

szczegółowej IV klasy? 

a) Główny Geodeta Kraju, 

b) Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 

c) Starosta, 

d) Brak takiego obowiązku. 

 

48. Jakich informacji dostarcza GESUT? 

a) Opisowych o podmiotach zarządzających urządzeniami melioracji szczegółowych, 

b) Przestrzennych o urządzeniach melioracji szczegółowych, 

c) Opisowych o podmiotach zarządzających uzbrojeniem podziemnym terenu, 

d) Przestrzennych i opisowych o uzbrojeniu terenu i podmiotach nim zarządzających. 

 

49. W jakim dokumencie należy zapisać obowiązki inwestora lub wykonawcy prac 

realizacyjnych nie wynikające  z obowiązujących przepisów? 

a) W złożeniach techniczno - ekonomicznych inwestycji, 

b) W dzienniku budowy, 

c) W umowie lub warunkach technicznych stanowiących załącznik do umowy o 

wykonaniu prac, 

d) W warunkach technicznych. 

  

 

 



50. Na jakich warunkach mogą być tworzone instrukcje prac geodezyjnych na potrzeby 

poszczególnych resortów gospodarczych?  

a) Zachowania zgodności z częściami obligatoryjnymi instrukcji technicznych wydanych 

przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

b) Zachowania jednolitości i odpowiedniej jakości, 

c) Zachowania jednolitości i odpowiedniej jakości oraz zgodności z częściami 

obligatoryjnymi instrukcji technicznych wydanych przez Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, 

d) Brak ustalonych takich warunków. 

 

51. 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. 

 

52. W jakich odstępach czasu wykonuje się aktualizację map topograficznych objętych 

instrukcją K-2? 

a) Pięcioletnich, 

b) Dziesięcioletnich, 

c) 5-10 letnich, 

d) 5-10 letnich zależnie od tempa zmian zachodzących w terenie. 

 

53. 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. 

 

54. Gdzie stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01 

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

wyposażonych w monitory ekranowe? 

a) Do systemów przenośnych nie przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku 

pracy, 

b) Do systemów komputerowych na pokładach środków transportu, 

c) Do systemów komputerowych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku 

pracy, 

d) Do systemów komputerowych przeznaczonych głównie do użytku publicznego. 

 

55. Zdolność prawną posiada: 

a) każdy człowiek, który ukończył lat osiemnaście, 

b) każdy człowiek, który ukończył lat trzynaście, a nie jest ubezwłasnowolniony, 

c) każdy człowiek od chwili urodzenia, 

d) osoba, która przez zawarcie małżeństwa uzyskała pełnoletniość. 

 



56. W sprawach z zakresu prawa rzeczowego właściwy jest: 

a) sąd miejsca zamieszkania posiadacza rzeczy, 

b) sąd miejsca zamieszkania właściciela rzeczy, 

c) sąd położenia rzeczy, 

d) sąd miejsca zajęcia lub zatrzymania rzeczy. 

 

57. Wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej składa się: 

a) w postaci aktu notarialnego, 

b) w postaci wypisu z aktu notarialnego, 

c) na formularzu urzędowym, 

d) w postaci dokumentu stanowiącego podstawę wpisu. 

 

58. Dane osobowe mogą być zawarte: 

a) w gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

b) w geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 

c) systemie informacji o terenie, 

d) w powszechnej taksacji nieruchomości. 

 

59. 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. 

 

60. 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. 

 

 

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

odpowiedzi. 

 

Wynik egzaminu testowego:  pozytywny/negatywny     

 

 

Podpis osoby sprawdzającej                                                 Osoba sprawdzająca powtórnie  

 

 

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


