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Pytania testowe 

na egzamin pisemny z przepisów ogólnie obowiązujących 

w dniu 18 marca 2011 r. 

 

1.  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. 

 

2.  Ministra kierującego określonym działem administracji rządowej określa się jako: 
a) zwierzchnika danego działu, 

b) pełnomocnika danego działu, 

c) odpowiedzialnego za dany dział, 

d) ministra właściwego do spraw oznaczonych nazwą danego działu. 

 

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.   Sprawy należące do zakresu działania województwa, jako zadania z zakresu  

administracji rządowej określają:           
        a)   ustawy, 

        b)   rozporządzenia właściwego ministra, 

        c)   decyzje Prezesa Rady Ministrów, 

a) uchwały Sejmu.    
 

5.  Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa:           
a) ustawa o samorządzie powiatowym, 

b) zarządzenie starosty,  

c) regulamin organizacyjny, 

d) statut powiatu. 

 

6.   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. 

 

 
 

 

 

 

 



7.   Każdy,  czyj  interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone uchwałą lub za- 

      rządzeniem podjętą przez organ gminy,  w  sprawie z zakresu administracji pub-  

      licznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia  - zaskarżyć 

      uchwałę lub zarządzenie do: 
a) sądu administracyjnego, 

b) sądu powszechnego, 

c) marszałka województwa, 

d) wojewody.   

 

8.   Gmina przejmująca od starosty zadania i kompetencje w zakresie geodezji i kartogra-     

      fii, powinna uzgodnić termin tego przejęcia: 

a) z wojewodą, 

b) z marszałkiem województwa, 

c) ze starostą, 

d) z geodetą województwa. 

 

  9.   Organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczą-          

        cej interesów majątkowych: 

a) jego pracownika, 

b) pracownika jednostki podległej, 

c)  jego kierownika, 

         d)  powinowatego trzeciego stopnia kierownika organu. 

 

10.   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. 

 

11.   W przypadku zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynnościach organów         

         administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty spo- 

         sób, zawiadomienie uważa się za dokonane, od dnia ogłoszenia, w ciągu: 
a) natychmiast, 

b)   3 dni, 

c) 14 dni, 

d) 30 dni. 

 

12.   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. 

 

13.   W decyzji wydanej w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego można od-      

         stąpić od jej uzasadnienia, gdy: 

a) uzasadnienie nic nie wnosi do decyzji, 

b) uwzględnia ona w całości żądania strony, 

c) rozstrzyga sporne interesy stron, 

d) została wydana na skutek odwołania.  

 

 



14.  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, 

 

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

       nem administracji publicznej, jeżeli: 
a) nakazuje im pracownik organu, 

b) przyczynia się to do przyspieszenia postępowania, 

c) obawiają się konsekwencji organu, 

d) zmusza je do tego sytuacja. 

 

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

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

       wych) rady powiatu jest: 

a) sejmik województwa, 

b) marszałek województwa, 

c) wojewoda, 

d) samorządowe kolegium odwoławcze. 

 

17.  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. 

 

18.  Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków, gdy cho-      

       dzi o ministerstwa i inne jednostki organizacyjne bezpośrednio podległe ministro- 

       wi, sprawują: 

a) sądy administracyjne, 

b) minister właściwy do spraw administracji publicznej, 

c) ministrowie, 

d) samorządowe kolegia odwoławcze. 

 

19.  Spory o właściwość między samorządowymi kolegiami odwoławczymi rozstrzyga:        

a) Trybunał Konstytucyjny, 

b) Minister właściwy do spraw administracji publicznej, 

c) sąd administracyjny, 

d) sąd powszechny. 

 

20.   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.  

 

 

 

 



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

 praktykę zawodową składając odpowiednie oświadczenie lub: 

      a)   zaświadczenie pracodawcy, 

      b)   poświadczenie od zleceniodawców, 

      c)   wykaz prac z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

      d)   zaświadczenie od geodety województwa. 

 

22. 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. 

 

23. Statut Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii nadaje: 

a) Główny Geodeta Kraju, 

b) Minister Infrastruktury, 

c) Prezes Rady Ministrów , 

d) Prezydent RP. 

 

24. Organem administracji geodezyjnej i kartograficznej jest   

a) Główny Geodeta Kraju, 

b) marszałek województwa, 

c) wojewoda, 

d) geodeta województwa. 

 

25. Zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy 

prawo geodezyjne i kartograficzne kontroluje: 

a) geodeta wojewódzki, 

b) geodeta powiatowy, 

c) geodeta miejski, 

d) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. 

 

26. 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. 

 

27. 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. 

 

28. 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.  

   

 

 



29. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są: 

a) do użytku wewnętrznego, 

b) tajne, 

c) do użytku służbowego, 

d) jawne. 

 

30. Uprawnienia zawodowe może otrzymać osoba, która między innymi posiada: 

a) wyższe lub średnie wykształcenie geodezyjne, 

b) posiada 2 lata praktyki zawodowej przy wykształceniu wyższym i 4 lata praktyki 

zawodowej przy wykształceniu średnim, 

c) wykaże się znajomością Kodeksu Postępowania Administracyjnego, 

d) zda egzamin praktyczny z pomiarów geodezyjnych. 

 

31. Jakie kary miedzy innymi można stosować w stosunku do geodetów uprawnionych? 

a) zawiesić wykonywanie uprawnień zawodowych na okres od 6 miesięcy do jednego 

roku, 

b) zawiesić wykonywanie uprawnień zawodowych na okres 5 lat, 

c) zawiesić wykonywanie uprawnień zawodowych na okres 10 lat, 

d) zakazać dożywotnio wykonywania zawodu.        

 

32. Podziału jednostek ewidencyjnych na obręby dokonuje: 

a) GUG i K, 

b) Minister Infrastruktury, 

c) wojewoda, 

d) starosta. 

 

33. Prawa osób do gruntów, budynków i lokali uwidacznia się w ewidencji gruntów 

miedzy innymi na podstawie:  
a) wpisów dokonanych w księgach wieczystych, 

b) prawomocnych orzeczeń sądów rodzinnych, 

c) prawomocnych orzeczeń sądów gospodarczych, 

d) oświadczeń osób władających. 
 

34. 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. 

 

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

obowiązek nieodpłatnie przekazać zarządzającym tym terenem? 

a) skorowidze działek, 

b) oryginały tytułów własności, 

c) wypisy  z ewidencji dla budynków z tego terenu, 

d) rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny.  

            

36. Przez tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister 

Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne, uznaje się:  
a) obiekty satelitarne do celów obronnych, 

b) obiekty rozpoznania i walki radioelektronicznej  oraz obrony powietrznej i   

przeciwlotniczej kraju, 

c) stanowiska dowodzenia w województwach, 

d) aerokluby.   



37. Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają 

nadzorowi? 

a) zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych, 

b) tyczenie tuneli, 

c) geodezyjna obsługa oraz tyczenie budynków na osiedlach mieszkaniowych, 

d) opracowywanie programów informatycznych. 

 

38. Do zadań urzędów statystycznych między innymi należy: 

a) aktualizacja katastru nieruchomości, 

b) udostępnianie danych objętych rejestrem terytorialnym na obszarze województwa, 

c) nadzór nad nadawaniem nazw ulicom, 

d) nadzór nad numeracją porządkową budynków. 

 

39. Krajowy system informacji o terenie zawiera m. innymi następujące dane 

      obligatoryjne dotyczące: 

a) obiektów telefonii komórkowej, 

b) rejestru ulic i placów,  

c) geodezyjnej ewidencji odwiertów geologicznych, 

d) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

 

40. Które z wymienionych wypadków mogą stanowić podstawę do zgłoszenia prac 

geodezyjnych i kartograficznych po rozpoczęciu tych prac? 

a) Żądanie zleceniodawcy, 

b) Dyspozycja wykonawcy prac, 

c) Pomiary powykonawcze budynku do odbioru technicznego, 

d) Pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu. 

 

41. 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. 

 

42. Kto wykonuje aktualizację mapy zasadniczej prowadzonej w formie analogowej w 

przypadku wystąpienia zmiany jej treści w trakcie wykonywania pracy? 

a) Wykonawca pracy, 

b) Upoważniony przez organ prowadzący zasób geodeta uprawniony w zakresie 1, 

c) Wskazany przez Wykonawcę pracy geodeta uprawniony w zakresie 1, 

d) Ośrodek. 

 

43. Na czyją rzecz dokonuje się opłat za przechowanie kopii zabezpieczających 

powiatowych baz danych systemu informacji o terenie? 

a) Jest nieodpłatne, 

b) Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 

c) Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 

d) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 

 

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. Które z wymienionych poniżej materiałów nie wchodzą do zasobu? 

a) Kopie oryginałów, 

b) Kopie oryginałów sporządzone na nośnikach informacji, 

c) Oryginały,  

d) Wykazy materiałów. 

 

46. W jaki sposób klasyfikowane są materiały wyłączane z państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego w załączniku nr 1 do rozporządzenia? 

a) Według grup asortymentowych, 

b) Według jednostek segregujących, 

c) Według grup asortymentowych i podział, w ramach grup, na zespoły tematyczne, 

d) Według jednostek obszarowych. 

 

47. 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. 

 

48. Na gruntach i obiektach budowlanych Lasów Państwowych umieszczono znaki 

osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej III klasy. W jakiej formie można 

sporządzić zawiadomienie? 

a) Tylko dla każdego znaku oddzielnie, 

b) Tylko dla grupy znaków wysokościowych razem, 

c) Tylko dla grupy znaków poziomych razem, 

d) Jednym zawiadomieniem można objąć grupę znaków poziomych i wysokościowych 

razem. 

 

49. W jakim 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. 

 

50. Który z wymienionych poniżej standardów technicznych obowiązuje przy 

kompletowaniu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej? 

a) O-1, 

b) O-3,  

c) O-4, 

d) O-3/O-4. 

 

 

 



 

 

51. Jakie dokładności charakteryzują położenie punktów osnowy poziomej I klasy? 

a) Błąd położenia punktów po wyrównaniu, 

b) Przeciętny błąd względny długości boku po wyrównaniu, 

c) Długości półosi elips błędu średniego po wyrównaniu, 

d) Przeciętny błąd względny długości najniekorzystniej położonego boku sieci po 

wyrównaniu. 

 

52. 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, 

 

53. 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. 

 

54. W jakich przypadkach pracodawca zapewnia pracownikowi okulary korygujące 

wzrok? 

a) Na wniosek pracownika obsługującego monitor ekranowy, 

b) Zgodnie z zaleceniem lekarza, 

c) Zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w 

ramach profilaktyki opieki zdrowotnej wykazały potrzebę ich stosowania podczas pracy 

przy obsłudze monitora ekranowego, 

d) Gdy badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktyki opieki zdrowotnej 

wykazały potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. 

 

55.Zarządca nieruchomości stanowiącej współwłasność ustanowiony przez 

współwłaścicieli na podstawie Kodeksu cywilnego 

a) zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić wniosek o ujawnienie zarządu 

 w księdze wieczystej lub zbiorze dokumentów, 

b) może używać rzeczy bez ograniczeń, 

c) może używać rzeczy bez ograniczeń za zgodą współwłaścicieli, 

d) nadwyżkę dochodów po pokryciu wydatków zgodnie z postanowieniem sądu wypłaca 

współwłaścicielom. 

 

56. 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. 

 

 



 

57. Informacje niejawne mogą być udostępniane: 

a) przedsiębiorcom wykonującym na podstawie przepisów prawa zadania na rzecz 

obronności i bezpieczeństwa państwa, związane z dostępem do tych informacji, 

b) służbom ochrony państwa, 

c) wyłącznie osobom dającym rękojmie zachowania tajemnicy, 

d) wyłącznie osobom zobowiązanym do zachowania tajemnicy państwowej lub 

służbowej. 
 

58. Służba Geodezyjna i Kartograficzna w zakresie wykonywania prac geodezyjnych  

i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa 

współdziała z : 

a) policją, 

b) służbą ochrony państwa, 

c) Ministrem Obrony Narodowej, 

d) Służbą Topograficzną Wojska Polskiego. 
 

59. Do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów dotyczących geodezji 

       i kartografii uprawnia: 

a) posiadanie przez kontrolującego uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji  

i kartografii, odpowiadających zakresom kontroli, 

b) pisemne imienne upoważnienie określające zakres i termin kontroli, 

c) roczny plan kontroli zatwierdzony przez organ kontrolny, 

d)  pisemne powiadomienie kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie  

i terminie kontroli. 

 

60. 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. 

 

 
 

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

odpowiedzi. 

 

Wynik egzaminu testowego:  pozytywny/negatywny     

 

 

 

Podpis osoby sprawdzającej                                                 Osoba sprawdzająca powtórnie  

 

 

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


