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Nazwisko i imię ……………………………… 

 

 

 

Pytania testowe 

na egzamin pisemny z przepisów ogólnie obowiązujących 

w dniu 4 lutego 2011 r. 

 

 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż władzę wykonawczą sprawuje 

Rada Ministrów oraz: 

      a)   wojewodowie. 

      b)   samorządy terytorialne, 

      c)   Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 

      d)   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

2.  Sprawy podziału administracyjnego państwa należą do działu administracji rzą- 

     dowej:      

     a)   budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, 

b) rozwój regionalny,,   

c) administracja publiczna,     

d) sprawy wewnętrzne. 

 

3.  Organy administracji niezespolonej obowiązane są uzgadniać projekty stanowionych-   

      przez siebie aktów prawa miejscowego, z: 

      a)   właściwym wojewodą,      

b) Prezesem Rady Ministrów, 

c) Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. 

d) właściwym ministrem, 

 

4. Marszałka województwa:                   

a) powołuje wojewoda 

b) mianuje Prezes Rady Ministrów, 

c) wybiera sejmik województwa,     

d)  mianuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

5.   Rada powiatu działa poprzez:            

a)   podejmowanie uchwał,      

      b)   podejmowanie decyzji, 

      c)   wydawanie zarządzeń, 

      d)   wydawanie rozporządzeń. 

 

6. Granice gmin ustala:                             

a) marszałek województwa, 

b) wojewoda, 

c) minister właściwy do spraw administracji publicznej, 

d) Rada Ministrów.     
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7.  Obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

       mogą nakładać na gminę: 

a) zarządzenia wojewody, 

b) rozporządzenia ministra właściwego do spraw administracji publicznej, 

c) rozporządzenia Rady Ministrów, 

d) ustawy.      

 

8.  Organem kontrolnym w gminie jest: 

a) wójt, 

b) komisja rewizyjna, 

c) rada gminy,     

d) regionalna izba obrachunkowa. 

 

9.  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.  

 

10.  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. 

 

11.  Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyj- 

nego, o ile inne ustawy nie stanowią inaczej, są w stosunku do organów jednostek 

samorządu terytorialnego: 

a) Prezes Rady Ministrów, 

b) minister właściwy do spraw administracji publicznej, 

c) wojewoda, 

d) samorządowe kolegia odwoławcze.     

 

12.  Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy:                          

a) natychmiast, 

b) bez zbędnej zwłoki,      

c) w terminie ustalonym przez organ, 

d) w terminie określonym w regulaminie organu. 

 

13.  Zgodnie  z  Kodeksem postępowania administracyjnego, załatwienie przez organ       

        sprawy w postępowaniu odwoławczym, powinno nastąpić, od dnia otrzymania od- 

        wołania, nie później niż: 

        a)   w ciągu miesiąca,     

        b)   w ciągu 2 miesięcy, 

        c)   w ciągu 3 miesięcy, 

        d)   w ciągu pół roku. 
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14.  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. 

 

15.  Zawieszenie postępowania administracyjnego następuje w formie:             

a) decyzji, 

b) postanowienia,     

c) uchwały, 

d) zarządzenia. 

 

16.  Decyzja wydana na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego powinna        

       zawierać uzasadnienie prawne oraz uzasadnienie: 

a) merytoryczne, 

b) pojęciowe, 

c) kodeksowe, 

d) faktyczne.      

 

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

       nem administracji publicznej, jeżeli: 

a) zmusza je do tego sytuacja, 

b) obawiają się konsekwencji   

c) nakazuje im pracownik organu, 

d) nie sprzeciwia się temu przepis prawa.     

 

18.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, odwołanie od decyzji wyda-      

       nej 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. 

 

19.  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. 

 

20.  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.     
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21.  W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do wła-      

       ściwości jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe kolegia odwoławcze są 

       organami właściwymi do: 

a) zmiany zarządzeń wydawanych przez te jednostki, 

b) wydawania przepisów prawa miejscowego, 

c) rozpatrywania odwołań od decyzji wydawanych przez te jednostki,    

d) interpretowania przepisów w tym zakresie. 

 

22.  Osoba ubiegająca się o uprawnienia w zakresie geodezji i kartografii dokumentuje        

       praktykę zawodową zaświadczeniem pracodawcy lub: 

a) poświadczeniem od zleceniodawców, 

b) wykazem prac z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

c) zaświadczeniem od geodety województwa, 

d) składa oświadczenie dotyczące praktyki zawodowej.     

 

23.  Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje między innymi sprawy: 

a) uprawnień do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

b) uprawnień do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, 

c) uprawnień do szacowania budynków i budowli, 

d) uprawnień do opracowywania projektów melioracyjnych. 

 

24.  Organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego między innymi   jest: 

a) Minister Administracji 

b) Główny Geodeta Kraju, 

c) geodeta województwa, 

d) geodeta powiatowy. 

 

25.  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. 

 

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

a) wydawanie map przeglądowych Polski, 

b) prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych w działalności 

geodezyjnej i kartograficznej, 

c) przygotowywanie zasad wykonywania opracowań geodezyjnych na terenach 

zamkniętych PKP, 

d) prowadzenie scaleń i wymiany gruntów na terenach rolnych. 

 

27.  Marszałek województwa: 

a) zleca wykonanie map topograficznych dla swojego województwa, 

b) dysponuje środkami Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i 

Kartograficznym, 

c) zleca wykonanie mapy zasadniczej, 

d) prowadzi Zespoły Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. 
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28.  Jako organ doradczy przy Głównym Geodecie Kraju działa: 

a) Rada Legislacyjna, 

b) Komisja Doradcza z zakresu geodezji i kartografii, 

c) Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna, 

d) Państwowa Rada Geodetów i Kartografów.   

 

29.  Zakres i tryb sprawowania nadzoru nad pracami geodezyjnymi i  kartograficznym 

       na terenach zamkniętych ustala: 

a) Minister Infrastruktury, 

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

administracji publicznej, 

c) Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.          

d) Prezes GUGi K 

 

 30.  Geodeta wykonujący prace geodezyjne i kartograficzne ma prawo: 

a) wstępu na grunt i do obiektów budowlanych, 

b) do wycinania drzew, łącznie z zabytkami przyrody jeśli utrudniają pomiary, 

c) wypłacania odszkodowań za umieszczanie znaków geodezyjnych na budynkach, 

d) nabywania gruntów dla umieszczania znaków geodezyjnych. 

 

 31.  Zezwolenia na rozpowszechnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego udziela: 

a) starosta, 

b) geodeta powiatowy, 

c) kierownik powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

d) inspektor powiatowy d/s tajemnicy państwowej. 

 

 32.  W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się informacje: 

a) dotyczące ochrony środowiska, 

b) dotyczące osoby dzierżawców, 

c) o wpisaniu nieruchomości do rejestru zabytków, 

d) dotyczące samoistnych posiadaczy.    

 

 33.  Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są: 

a) do użytku wewnętrznego, 

b) tajne, 

c) do użytku służbowego, 

d) jawne. 

 

34.  Wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii to: 

a) szacowanie nieruchomości gruntowych, 

b) kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi podlegającymi zgłoszeniu, 

c) kierowanie pracami geodezyjnymi nie podlegającymi zgłoszeniu, 

d) pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie szacowania nieruchomości.          

 

35.  W jakim terminie starosta dostosowuje prowadzoną ewidencję gruntów do przepisów  

o ochronie informacji niejawnych jeśli ustalono teren zamknięty? 

a) w ciągu 1 m-ca, 

b) w ciągu 2 m-cy, 

c) w ciągu 3 m-cy, 

d) niezwłocznie. 
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36.  Co rozumie się z punktu widzenia geodezji przez tereny zamknięte niezbędne dla 

obronności państwa? 

a) tereny wszystkich resortów ustalone jako zamknięte, 

b) tereny jednostek wojskowych i poligonów, 

c) tereny na których Minister Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i 

kartograficzne, 

d) tereny na których Minister Obrony Narodowej wykonuje prace geodezyjne i 

kartograficzne przy pomocy geodetów powołanych do służby wojskowej.    

 

37.  Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają 

nadzorowi? 

a) zakładanie podstawowych osnów wysokościowych, 

b) przedstawianie na mapach topograficznych terenów zamkniętych, 

c) wykonywanie map specjalnych terenów zamkniętych w skalach 1:100 000 i  

mniejszych, 

d) wznawianie znaków granicznych. 

38.  Jednostkę powierzchniową podziału kraju w ewidencji gruntów  stanowi: 

a) gospodarstwo rolne, 

b) obręb ewidencyjny, 

c) działka budowlana, 

d) obwód spisowy. 

 

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

ewidencji gruntów? 

a) akty notarialne przyrzeczenia sprzedaży, 

b) pozostawione przez spadkodawców testamenty, 

c) ostateczne decyzje administracyjne, 

d) umowy prywatne pomiędzy władającymi. 

 

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

ewidencyjnych? 

a) wykaz nieruchomości, 

b) rejestr nieruchomości, 

c) rejestr budynków, 

d) kartotekę właścicieli. 

 

41.  Krajowy rejestr terytorialny, prowadzony jest przez: 

a) Prezesa Rady Ministrów, 

b) Ministra Infrastruktury, 

c) Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, 

d) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

42.  Krajowy system informacji o terenie zawiera m. innymi obligatoryjne następujące 

dane dotyczące: 

a) osnów grawimetrycznych, 

b) obiektów zabytkowych, 

c) obiektów topograficznych, 

d) obiektów fizjograficznych. 
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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.  W jakim przypadku należy dołączyć do zgłoszenia szkic lokalizacji pracy 

geodezyjnej? 

a) Gdy wymaga tego ośrodek, 

b) Gdy obszar pracy jest niespójny, 

c) Gdy opis słowny miejsca i obszaru pracy nie pozwala na jednoznaczną lokalizację,   

d) Gdy obszar pracy położony jest na terenie działania więcej niż jednego ośrodka. 

 

45. Który z poniżej wymienionych elementów nie wchodzi w skład państwowego 

systemu odniesień przestrzennych? 

a) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem "1965",   

b) układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem "2000", stosowany 

w pracach geodezyjnych i kartograficznych, związanych z wykonywaniem mapy 

zasadniczej, 

c) układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem "1992", stosowany 

w mapach urzędowych o skali mapy 1:10.000 i skalach mniejszych, 

d) układ wysokości, w którym wyznacza się wysokości normalne punktów względem 

przyjętego poziomu powierzchni odniesienia, - średniego poziomu Morza Bałtyckiego 

w Zatoce Fińskiej, wyznaczonego dla mareografu w Kronsztadzie koło Sankt 

Petersburga - Federacja Rosyjska, stosowany w pracach geodezyjnych i 

kartograficznych. 

 

46. Gdzie składa się wniosek o dokonanie ewidencji systemu informacji o terenie w 

zakresie systemu lokalnego? 

a) Do właściwych miejscowo wojewodów, 

b) Do właściwych miejscowo marszałków województw, 

c) Do właściwych miejscowo inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,   

d) Do właściwych miejscowo starostów. 

 

47. W jakim przypadku zasób powiatowy gromadzony jest w grodzkim ośrodku 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej? 

a) Dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców, 

b) Dla miast powyżej 100 tyś. mieszkańców, 

c) Dla miast powyżej 150 tyś. mieszkańców, 

d) Dla miast będących siedzibą władz miasta na prawach powiatu.   

 

48. Na czym polega udostępnianie zasobu na podstawie zamówień na mapy i informacje? 

a) Na sprzedaży kopii materiałów zasobu użytkowego sporządzanych także na nośnikach 

informacji,   

b) Na sprzedaży kopii sporządzanych z oryginałów będących w zasobie bazowym, 

c) Na umożliwieniu wglądu do oryginałów materiałów zasobu bazowego, 

d) Na wypożyczaniu oryginałów materiałów zasobu użytkowego. 
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49. Do jakich kategorii archiwalnych kwalifikuje się materiały wyłączane z państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego? 

a) Materiały archiwalne przechowywane wieczyście, 

b) Dokumentacja niearchiwalna podlegająca brakowaniu, 

c) Materiały archiwalne przechowywane wieczyście oraz dokumentacja niearchiwalna 

podlegająca brakowaniu,   

d) Dokumentacja archiwalna specjalnego znaczenia. 

 

50. Które z wymienionych poniżej materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny 

i kartograficzny nie wymagają zezwolenia na rozpowszechnianie i rozprowadzanie 

oraz reprodukowanie w tych celach? 

a) Mapy tematyczne, 

b) Materiały pochodne opracowane na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych, 

c) Bazy danych krajowego systemu informacji o terenie,   

d) Mapy administracyjne. 

 

51. Który z wymienionych warunków nie jest konieczny dla zapewnienia jedności prac 

geodezyjnych i kartograficznych? 

a) Jednolity sprzęt pomiarowy,   

b) Jednolity system miar, 

c) Jednolity państwowy system odniesień przestrzennych, przeliczany wzajemnie z innymi 

układami, 

d) Określona przepisami technicznymi treść, dokładność i forma opracowań. 

 

52. Jakie główne kryterium przyjmuje się przy klasyfikacji map ogólnogeograficznych w 

skalach 1 : 5 000 - 1 : 500 000 i map tematycznych w skalach 1 : 250 - 1 : 500 000? 

a) Zakresu, 

b) Skali, 

c) Przeznaczenia, 

d) Treści.   

 

53. Co określa instrukcja techniczna O-4? 

a) Zasady organizacyjno - porządkowe dotyczące gromadzenia, ewidencjonowania, 

przechowywania, aktualizowania i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego oraz zadania ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w 

tym zakresie,   

b) Zadania ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

c) Aktualizowania i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

d) Zasady organizacyjno - porządkowe dotyczące gromadzenia, ewidencjonowania, 

przechowywania i aktualizowania państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego. 

 

54. Który z podanych elementów nie może być tłem spełniającym funkcję osnowy 

geograficznej map tematycznych? 

a) Mapa zasadnicza, 

b) Mapa ogólnogeograficzna, 

c) Mapa topograficzna,   

d) Wybrane elementy mapy ogólnogeograficzej lub zasadniczej. 
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55. Jaką zasadą należy kierować się przy analizie istniejących materiałów geodezyjno -

kartograficznych? 

a) Rachunku ekonomicznego, 

b) Nadrzędności mapy zasadniczej nad innymi opracowaniami geodezyjno -

kartograficznymi,   

c) Ilości zmian, 

d) Możliwości technicznych wykonawcy prac. 

 

56. Co powinien zrobić pracodawca prowadzący usługi geodezyjne i kartograficzne jeżeli 

wprowadził technologię, która może powodować zagrożenie dla zdrowia 

pracowników? 

a) Ma obowiązek w terminie 30 dni od rozpoczęcia tej działalności zawiadomić na piśmie 

organ wydający pozwolenie na prowadzenie usług, 

b) Ma obowiązek w terminie 30 dni od rozpoczęcia tej działalności zawiadomić na piśmie 

właściwego inspektora pracy, 

c) Ma obowiązek w terminie 30 dni od rozpoczęcia tej działalności zawiadomić na piśmie 

właściwego państwowego inspektora sanitarnego, 

d) Ma obowiązek w terminie 30 dni od rozpoczęcia tej działalności zawiadomić na piśmie 

właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego.   

 

57. Jakie wymogi powinno spełniać stanowisko wyposażone w monitory ekranowe pod 

względem bhp? 

a) Powinno być wyposażone w bezpieczne urządzenia nie stwarzających zagrożeń dla 

pracownika, 

b) Nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-

szkieletowego, 

c) Nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia, wzroku, 

d) Nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-

szkieletowego i lub wzroku oraz być źródłem zagrożeń dla pracownika.   

 

58. Przy obliczaniu terminu, którego początkiem jest pewne zdarzenie: 

a) nie uwzględnia się dni wolnych od pracy, 

b) nie uwzględnia się dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło, 

c) uwzględnia się dzień, w którym to zdarzenie nastąpiło, 

d) nie uwzględnia się dni wolnych od pracy z wyjątkiem dnia wolnego, który jest dniem 

ostatnim do wykonania terminu. 

 

59.Geodeta uprawniony przetwarzający dane osobowe nie związane z wykonywaną pracą 

geodezyjną: 

a) jest zobowiązany niezwłocznie je usunąć, 

b) jest zobowiązany do ich anonimizacji, 

c) podlega karze upomnienia, nagany, zawieszenia lub odebrania uprawnień zawodowych, 

d) podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.    

 

60. Informacje niejawne oznaczone stanowiące tajemnicę państwową podlegają ochronie 

przez okres: 

a) 50 lat    

b) 20 lat  

c) 10 lat 

d) 5 lat 
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Zdający udzielił .......... poprawnych odpowiedzi na wymagane minimum 41 poprawnych 

odpowiedzi. 

 

 

Wynik egzaminu testowego:  pozytywny/negatywny     

 

 

 

Podpis osoby sprawdzającej                                                 Osoba sprawdzająca powtórnie  

 

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


