
Nazwisko i imię ……………………………… 

 

 

Pytania testowe 

na egzamin pisemny z przepisów ogólnie obowiązujących 

w dniu 25 lutego 2011 r. 

 

1. Zgodnie z konstytucją, Rzeczypospolita Polska chroni prawo dziedziczenia oraz 

prawo: 

a) pierwokupu, 

b) użytkowania wieczystego, 

c) dzierżawy, 

d)  własności.   

 

2.  Powierzenie przez wojewodę prowadzenia w jego imieniu niektórych spraw 

odpowiednim jednostkom na obszarze województwa, następuje na podstawie: 
a) ustnej umowy, 

b) decyzji wojewody, 

c) porozumienia,  

d) zarządzenia wojewody. 

 

3. 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.  

 

4.  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.   

  

5.   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. 

 

6. Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa:           

a) ustawa o samorządzie powiatowym, 

b) zarządzenie starosty,  

c) regulamin organizacyjny,   

d) statut powiatu. 

 

7.   Zmiany dotyczące nazw i siedzib gmin muszą być poprzedzone:                             

a) referendum, 

b) konsultacjami z mieszkańcami gmin,  

c) opiniami rad powiatów, 

d) opinią sejmiku województwa. 

 



8.  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.   

 

9. Organem wykonawczym w dzielnicy (osiedlu) jest:                                 

a) rada dzielnicy, 

b) przewodniczący rady dzielnicy, 

c) zarząd dzielnicy,  

d) sołtys. 

 

10.   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.  

 

11.    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.  

 

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

      tępowaniu w sprawie: 

      a)   powinowatego trzeciego stopnia, 

b) do której nie ma przygotowania, 

c) krewnego drugiego stopnia,   

d) która go nie interesuje.  

 

13. 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. 

 

14.   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. 

15.   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. 

 



16.    Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej           

wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na: 

        a)   ochronę życia ludzkiego,   

        b)   koszty inwestycji, 

        c)   żądanie strony, 

a) przedłużanie się czasu realizacji inwestycji. 

 

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

       wości co do treści decyzji, w drodze: 

a) postanowienia,    

b) wznowienia postępowania, 

        c)    następnej decyzji, 

d)   korekty decyzji. 

 

18.   Odwołanie od decyzji wydanej w pierwszej instancji w postępowaniu administra-       

        cyjnym, wnosi się do właściwego organu odwoławczego: 

a) bezpośrednio w jego kancelarii, 

b) za pośrednictwem poczty, 

c) ustnie – do protokołu, 

d) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.    

 

19.   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. 

 

20.   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. 

 

21. 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 stwierdzenia nieważności decyzji,    

       c)   bezskuteczną, 

       d)   nie mającą wpływu na wydaną decyzję. 

 

22.  Spory o właściwość między samorządowymi kolegiami odwoławczymi rozstrzyga:        

a) Trybunał Konstytucyjny, 

b) Minister właściwy do spraw administracji publicznej, 

c) sąd administracyjny,   

d) sąd powszechny. 

 

23.   Obszar właściwości miejscowej samorządowego kolegium odwoławczego określa:        

a) ustawa, 

b) prezes kolegium odwoławczego, 

c) zgromadzenie ogólne kolegium, 

d) Prezes Rady Ministrów.     



24.   Za każdą dobrą odpowiedź na egzaminie testowym dotyczącym uprawnień w za-         

        kresie geodezji i kartografii, osoba zdająca otrzymuje: 

        a)   1 punkt,    

   b)   2 punkty, 

   c)   3 punkty, 

   d)   4 punkty. 

 

25. W ilu egzemplarzach sporządza się zgłoszenie pracy kartograficznej w wersji 

papierowej? 

a) W dwóch,   

b) Zależnie od wymagań właściwego ośrodka, 

c) Zależnie od ilości ośrodków objętych obszarem pracy, 

d) W jednym gdy przesyłamy faxem. 

 

26.   Projekty osnów podstawowych zatwierdza: 

a) Minister Gospodarki Terenowej, 

b) Główny Geodeta Kraju,  

c) geodeta powiatowy, 

d) geodeta województwa. 

 

27.  Z budżetu Państwa oraz ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym pokrywane są koszty  opracowań: 

a) map z projektowanymi podziałami nieruchomości, 

b) obsługi geodezyjnej obiektów użyteczności publicznej, 

c) prac geodezyjnych na terenach zamkniętych, 

d) zakładania ewidencji gruntów i budynków.  

 

28. Wykonawca prac geodezyjnych stwierdził zmianę właścicieli nieruchomości na 

granicy których znajdował się punkt osnowy poziomej III klasy. Jakie czynności 

powinien wykonać oprócz wprowadzenia zmian na kopii opisu topograficznego? 

a) Nie powinien powiadamiać starosty chociaż wykonuje prace związane z przeglądem 

i konserwacją znaków, 

b) Powinien doręczyć zawiadomienie nowym właścicielom oraz staroście jeżeli 

wykonuje prace związane z przeglądem i konserwacją znaków,   

c) Powinien powiadamiać starostę chociaż nie wykonuje prac związanych z przeglądem 

i konserwacją znaków, 

d) Powinien doręczyć zawiadomienie nowym właścicielom oraz staroście chociaż nie 

wykonuje prac związanych z przeglądem i konserwacją znaków. 

 

29.   W rozumieniu KPA organem pierwszej instancji w sprawach określonych w 

prawie geodezyjnym i kartograficznym jest: 

a) geodeta powiatowy, 

b) geodeta miejski, 

c) geodeta wojewódzki, 

d) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.                      
 

30.  Tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa określa?       
a) Prezes GUG i K, 

b) Minister Obrony Narodowej, 

c) Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami i 

kierownikami urzędów centralnych,  

d) Prezes Rady Ministrów. 

 



31.   Zezwolenia na rozpowszechnianie centralnego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego udziela: 

a) Prezes Rady Ministrów, 

b) Minister Infrastruktury, 

c) Główny Geodeta Kraju, 

d) Minister Obrony Narodowej. 

 

32.  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. 
 

33.  Krajowe zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków 

sporządza: 

a) Prezes Rady Ministrów, 

b) Minister właściwy do spraw budownictwa, 

c) Minister właściwy do spraw rolnictwa, 

d) Główny Geodeta Kraju. 

 

34. Jeśli znaki graniczne zostaną przesunięte lub uszkodzone to w jaki sposób można je 

wznowić? 

a) należy przeprowadzić całą procedurę rozgraniczeniową, 

b) jeśli istnieją dane i dokumenty geodeta uprawniony może je wznowić bez 

przeprowadzania rozgraniczenia, 

c) każdy geodeta może wznowić takie znaki, 

d) znaki graniczne może wznowić właściciel nieruchomości. 

 

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

a) fotointerpretacja, 

b) sporządzanie ortofotomapy, 

c) fotogrametria i teledetekcja, 

d) sporządzanie map numerycznych. 
 

36.   Jednostkę rejestrową gruntów tworzą między innymi: 

a) działki położone w granicach administracyjnych gmin, 

b) działki położone w granicach jednego rejonu statystycznego,  

c) działki położone w granicach jednego obrębu wchodzące w skład jednej 

nieruchomości, 

d) działki położone w granicach jednostki ewidencyjnej. 

 

37. W jakich skalach, między innymi, można sporządzać mapę ewidencyjną? 

a) 1:100 , 1:200, 

b) 1:500 , 1:1000,  

c) 1:2500 , 1:4000, 

d) 1:10000 , 1:20000. 

 

 

 

 

 



38.  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. 

 

39. 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. 

 

40. 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. 

 

41. Dla jakich obszarów między innymi zakłada się i prowadzi krajowy system 

informacji o terenie? 

a) dla obszaru kraju,  

b) dla rejonów statystycznych, 

c) dla obwodów spisowych, 

d) dla obszarów gmin.    

 

42. W jakim terminie następuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez ośrodek? 

a) Najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu zgłoszenia,  

b) Najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, 

c) Najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych, 

d) W wyjątkowych przypadkach najpóźniej w ciągu 14 dni. 

 

43. Które z niżej wymienionych materiałów podlegają przekazaniu do ośrodka w 

przypadku przerwania prac przez Wykonawcę? 

a) Wszystkie dotychczas wykonane, 

b) Materiały uzgodnione z ośrodkiem,  

c) Materiały zasobu bazowego, 

d) Materiały te nie podlegają przekazaniu do ośrodka. 

 

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

przekazania dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego? 

a) Pomiary wykonywane w celu ustalenia powierzchni zasiewów, 

b) Pomiary wykonywane w celu aktualizacji użytków gruntowych, 

c) Pomiary wykonywane na terenach kolejowych które obecnie nie są terenami 

zamkniętymi, 

d) Pomiary wykonywane przy wznowieniu punktów granicznych. 

 

 

 

 

 



45. Które z wymienionych poniżej dokumentów ewidencyjnych nie należą zasobu? 

a) Mapy przeglądowe, 

b) Kartoteki, 

c) Rejestry, 

d) Bazy danych systemów zarządzających zasobem.   

 

46. 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. 

 

47. Powiatowy ośrodek dysponuje kopiami katalogów osnów podstawowych poziomych 

i wysokościowych z zasobu centralnego ze swojego terenu. Czy i na jakich 

warunkach może udostępniać te dane? 

a) Tak, bez żadnych warunków,  

b) Bezwarunkowo nie, 

c) Tak, ale po uzyskaniu zgody ośrodka centralnego, 

d) Tak, ale po uzyskaniu zgody Głównego Geodety Kraju. 

 

48. Którego z niżej wymienionych przepisów nie uwzględnia się przy udostępnianiu 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego ? 

a) O systemie oceny zgodności,  

b) O ochronie danych osobowych, 

c) O ochronie informacji niejawnych, 

d) O prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

49. Które, z wymienionych poniżej, znaki geodezyjne podlegają ochronie? 

a) Znaki osnowy poziomej pomiarowej stabilizowanej trwale, 

b) Znaki osnowy poziomej pomiarowej stabilizowanej nietrwale, 

c) Znaki osnowy wysokościowej pomiarowej stabilizowanej trwale, 

d) Znaki sygnalizujące punkty osnowy poziomej II klasy stabilizowanej trwale.  

 

50. W jaki sposób powiadamiane są osoby obowiązane do ochrony znaków 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych? 

a) Przez  doręczenie właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością 

zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości,  

b) Przez ogłoszenie właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością o 

umieszczeniu znaku na nieruchomości, 

c) Przesłanie właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością zawiadomienia 

o umieszczeniu znaku na nieruchomości pocztą listem zwykłym, 

d) Przesłanie właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością zawiadomienia 

o umieszczeniu znaku na nieruchomości pocztą listem poleconym. 

 

 



51. Jak dzieli się szczegóły terenowe ze względu na ich charakter i różne wymagania 

dokładnościowe? 

a) Na 3 kategorie, 

b) Na 3 grupy,  

c) Na 3 klasy, 

d) Na 3 rodzaje. 

 

52. Które z niżej wymienionych dokumentów nie podlegają wyłączeniu z zasobu? 

a) Nieaktualne, zastąpione nowymi, 

b) Zasobu przejściowego po upływie trzech lat, 

c) Bazy danych geodezyjnych i kartograficznych, 

d) Przekazywane do innych jednostek organizacyjnych. 

 

53. Od czego nie zależy zakres treści fakultatywnej mapy zasadniczej: 

a) Od potrzeb podmiotów gospodarczych, 

b) Od potrzeb i zamierzeń inwestycyjnych administracji samorządowej, 

c) Od istnienia definicji obiektu w katalogu obiektów mapy zasadniczej,  

d) Od zamierzeń inwestycyjnych administracji państwowej. 

 

54. W jaki sposób kwalifikowane są materiały wyłączane z państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego ? 

a) Według kategorii archiwalnych, 

b) Według kategorii archiwalnych w podziale na zasób centralny, wojewódzki i 

powiatowy,  

c) Według kategorii archiwalnych w podziale na jednostki obszarowe, 

d) Według kategorii archiwalnych w podziale na jednostki segregujące. 

 

55. Jak powinien pracodawca zorganizować prace, przy których istnieje szczególne 

zagrożenie życia np.; przy inwentaryzacji czynnych studzienek kanalizacyjnych? 

a) Zapewnić obserwację miejsca pracy, 

b) Zapewnić asekuracje przez wykonywanie czynności przez co najmniej dwie osoby,  

c) Zapewnić asekuracje przez wykonywanie czynności przez co najmniej trzy osoby, 

d) Zapewnić asekuracje przez wykonywanie czynności przez co najmniej cztery osoby, 

 

56. Pod jakim kątem między innymi oceniane są warunki pracy na stanowiskach 

wyposażonych w monitory ekranowe? 

a) Jakości wyposażenia podstawowego, 

b) Jakości wyposażenia dodatkowego, 

c) Jakości wyposażenia pomocniczego, 

d) Obciążenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy.  

 

57.  Pełnomocnik nie może ustanowić dla mocodawcy innych przedstawicieli, o ile: 

a) umocowanie to nie wynika z treści pełnomocnictwa, 

b) umocowanie to nie wynika z ustawy, 

c) umocowanie to nie wynika ze stosunku prawnego będącego podstawą 

pełnomocnictwa, 

d) umocowanie to nie wynika z treści czynności prawnej dokonanej przez tych 

przedstawicieli. 

 

58.  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. 



 

59. Przechowywanie kopii zapasowych operatu ewidencji gruntów i budynków 

zawierającego dane osobowe przez wojewódzkiego inspektora nadzoru 

geodezyjnego i kartograficznego: 

a) wymaga zgody Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

b) wymaga pisemnej umowy ze starostą jako administratorem tych danych 

c) wymaga zgłoszenia zbioru danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych   

d) nie wymaga zgłoszenia zbioru danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych 

 

60. Przy realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie  

 dla obronności i bezpieczeństwa państwa wykonywanych w ramach 

współdziałania Główny Geodeta Kraju i Szef Służby Topograficznej Wojska 

Polskiego : 

a) stosują standardy techniczne dotyczące geodezji i kartografii, o ile wynika to z 

umów zawartych pomiędzy tymi służbami, 

b) mogą stosować standardy techniczne wynikające z umów zawartych pomiędzy tymi 

służbami, 

c) mogą nie stosować standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii, 

 o ile wynika to z umów zawartych pomiędzy tymi służbami, 

d) mogą stosować standardy techniczne wynikające z międzynarodowych umów 

wojskowych.  

 

 

 

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

poprawnych odpowiedzi. 

 

Wynik egzaminu testowego:  pozytywny/negatywny     

 

 

Podpis osoby sprawdzającej                                                 Osoba sprawdzająca 

powtórnie  

 

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


