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Pytania testowe 

na egzamin pisemny z przepisów ogólnie obowiązujących 

w dniu 25 marca 2011 r. 

 

1.  Inicjatywa ustawodawcza przysługuje m.in. obywatelom mającym prawo wybie-     

      rania do Sejmu. Muszą oni jednak stanowić grupę co najmniej: 
a)   25 000  osób, 

b)   50 000 osób, 

c) 100 000 osób, 

d) 200 000 osób.  

 

2.  Powierzenie przez wojewodę prowadzenia w jego imieniu niektórych spraw odpowie-    

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

b) decyzji wojewody, 

c) porozumienia, 

d) zarządzenia wojewody. 

 

3.  Kadencja sejmiku województwa trwa: 
a) 2 lata 

b) 3 lata, 

c) 4 lata, 

d) 5 lat. 

 

4.  Każdy, kto stwierdzi, że organ powiatu nie wykonuje czynności nakazanych pra-         

      wem, może skierować skargę do: 
      a)   sądu powszechnego,  

      b)   sądu administracyjnego, 

      c)   wojewody, 

      d)   marszałka województwa. 
 

5.  Granice miasta ustala:   
a) wojewoda, 

b) minister właściwy do spraw administracji publicznej, 

c) Rada Ministrów, 

d) marszałek województwa. 

 

6.  Organem kontrolnym w gminie jest: 
a) wójt, 

b) komisja rewizyjna, 

c) rada gminy, 

d) regionalna izba obrachunkowa. 

 

7.  Rada gminy wnioskującej o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geode-     

      zji i kartografii, powinna:  

a) powołać pełnomocnika do przejęcia tych zadań i kompetencji, 

b) utworzyć komórkę koordynacyjną, 

c) zatwierdzić odpowiedni plan finansowy, 

d) wystąpić w tej sprawie do marszałka województwa. 

 



8.  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. 
 

  9.  Stronami w postępowaniu administracyjnym mogą być również samorządowe jed-       

       nostki organizacyjne: 
a)  nie posiadające osobowości prawnej, 

         b)  wyznaczone przez jednostkę nadrzędną, 

         c)  posiadające zgodę jednostki nadrzędnej, 

       d)  wymienione w określonym rozporządzeniu. 

          

10.  Zgodnie  z  Kodeksem postępowania administracyjnego, sprawy które mogą być          

       rozpatrzone przez organ w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane organo-  

       wi, powinny być załatwiane: 
a) w terminie ustalonym przez organ, 

b) w terminie ustalonym przez kierownika organu, 

c) natychmiast, 

               d) niezwłocznie. 

 

11.  Zawieszenie postępowania administracyjnego następuje w formie:             

a) decyzji, 

b) postanowienia, 

c) uchwały, 

d) zarządzenia. 

 

12.  Decyzja wydana na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego powinna        

       zawierać uzasadnienie prawne oraz uzasadnienie: 
a) merytoryczne, 

b) pojęciowe, 

c) kodeksowe, 

d) faktyczne. 

 

13.  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. 

 

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

       nalności, gdy jest to niezbędne ze względu na: 

a) koszty inwestycji, 

b) żądanie strony, 

c) przedłużanie się czasu realizacji inwestycji, 

d) ochronę zdrowia. 

 

 

 

 



15.  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. 

 

16.  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. 

 

17.  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. 

 

18.  Sąd administracyjny uwzględniając skargę na czynność z zakresu administracji  

       publicznej i stwierdzając jej niezgodność z prawem: 

       a)  stwierdza bezskuteczność czynności, 

b) nakazuje właściwe jej wykonanie, 

c) zawiesza dalsze działanie, 

d) określa dalszy tryb postępowania. 

 

19.  Postanowienie sygnalizacyjne wydawane przez prezesa samorządowego kolegium       

       odwoławczego, w stosunku do pracowników samorządowych, których działanie lub 

       zaniechanie jest przyczyną powstania uchybień, stanowi podstawę do: 

a) udzielenia nagany, 

b) zwolnienia ze stanowiska,  

c) udzielenia upomnienia, 

d) wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. 

 

20.  Postępowanie kwalifikacyjne na uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii       

       w stosunku do osób posiadających stopień specjalizacji zawodowej obejmuje: 

a) część wstępną i część sprawdzającą, 

b) tylko część sprawdzającą, 

c) tylko część wstępną, 

d) otrzymują uprawnienia bez postępowania kwalifikacyjnego. 

 

21.  Projekty osnów podstawowych zatwierdza: 

a) Minister Gospodarki Terenowej, 

b) Główny Geodeta Kraju, 

c) geodeta powiatowy, 

d) geodeta województwa. 

 

 

 

 

 



22.  Organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego między innymi jest: 

a) Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, 

b) Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 

c) wojewoda, 

d) marszałek województwa. 

 

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

a) realizacja polityki państwa w zakresie szacowania nieruchomości, 

b) prowadzenie państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziału 

terytorialnego kraju, 

c) nadawanie nazw ulicom i placom, 

d) opracowywanie wytycznych dotyczących szacowania lokali. 

 

24.  Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków należy do: 

a) prezydenta, burmistrza lub wójta, 

b) geodety miejskiego lub gminnego, 

c) geodety powiatowego, 

d) starosty. 

 

25.  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. 

 

26.  W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się: 

a) wartość nieruchomości, 

b) przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, 

c) zużycie funkcjonalne budynków, 

d)  elementy malej architektury. 

 

27.  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. 

 

28.  Sposób zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w Polsce ustala: 
a) Rada Ministrów, 

b) Główny Geodeta Kraju, 

c) Minister właściwy d/s rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

architektury i budownictwa, 

d) Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw rozwoju wsi. 

 

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

a) sporządzanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków, 

b) wznawianie i stabilizacja znaków granicznych, 

c) geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe realizacyjne i inwentaryzacyjne, 

d) geodezyjna obsługa mostów i wiaduktów. 

 

 

 



30.  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.   
 

31.  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. 

 

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

ewidencyjnych? 

a) wykaz nieruchomości, 

b) rejestr nieruchomości, 

c) rejestr budynków, 

d) kartotekę właścicieli. 

 

33.  Kogo między innymi zawiadamia starosta o zmianach danych w ewidencji gruntów? 

a) organy meldunkowe, 

b) wydziały ksiąg wieczystych sądów rejonowych, 

c) właściwe miejscowo jednostki straży pożarnej, 

d) Głównego Geodetę Kraju.        

 

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

Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne, rozumie się:  
a) porty handlowe i urządzenia portowe, 

b) porty wojenne i urządzenia Marynarki Wojennej,  

c) składy materiałów budowlanych,  

d) lotniska cywilne. 

 

35.  Prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych nadzorują: 

a) GUG i K, 

b) właściwy wojewoda, 

c) właściwy starosta, 

d) jednostki organizacyjne ministerstw lub urzędów centralnych właściwe w sprawach   

geodezji i kartografii.         

 

36.  Jakie systemy obejmuje krajowy rejestr terytorialny? 

a) identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego, 

b) rejonów spisowych, 

c) obwodów wyborczych, 

d) identyfikatorów sołectw. 

 

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

a) Prezes Rady Ministrów – dla obszaru kraju, 

b) wojewoda – dla województwa, 

c) starosta – dla powiatu, 

d) wójt  - dla gminy. 

 

 



38. Kiedy Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia zleconej pracy? 

a) Po otrzymaniu zlecenia od inwestora, 

b) Po dokonaniu analizy warunków technicznych zleconej pracy, 

c) Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia przez ośrodek zgłoszenia, 

d) Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia przez ośrodek zgłoszenia, a także w nagłych 

wypadkach. 

 

39. Które z wymienionych poniżej informacji nie są udzielane pisemnie przez ośrodek na 

zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych? 

a) Informacje o materiałach, jakie powinny być wykorzystane przy wykonaniu pracy, 

b) Informacje o materiałach jakie istnieją w zasobie dotyczących wykonywanej pracy, 

c) Informacje o innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej 

pracy, 

d) Informacje dotyczące technologii wykonywania zgłoszonej pracy. 

 

40. 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. 

 

41. Gdzie dołącza się protokół kontroli dokumentacji przekazanej przez  Wykonawcę 

sporządzany w przypadku stwierdzenia wad i usterek? 

a) Do zasobu bazowego dokumentacji, 

b) Do zasobu przejściowego dokumentacji, 

c) Do zasobu użytkowego dokumentacji, 

d) Do wniosku złożonego przez Wykonawcę o przyjęcie dokumentacji do zasobu. 

 

42. 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. 

 

43. 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. 

 

44. Wykonawca otrzymał zlecenie na wytyczenie budynku. Na jakiej podstawie otrzyma 

dane dotyczące osnowy geodezyjnej z zasobu powiatowego? 

a) musi zgłosić prace do ośrodka, 

b) musi zamówić potrzebne materiały z zasobu, 

c) musi uzyskać zgodę organu prowadzącego zasób, 

d) musi złożyć zobowiązanie, że przekaże szkice dokumentacyjne i tyczenia do ośrodka. 

 

 

 



 

45. Co należy rozumieć przez kwalifikacje materiałów wyłączanych z państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego? 

a) Odpowiednią przydatność użytkową, 

b) Odpowiednią przydatność historyczną, 

c) Odpowiedni stan zużycia, 

d) Odpowiednie kategorie archiwalne materiałów. 

 

46. 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. 

 

47. Jakie obowiązki nakłada się na osoby obowiązane do ochrony znaków geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych? 

a) Zawiadomienia wykonawcy prac, który przekazał ten znak o zagrożeniu wynikającym 

ze złego stanu budowli triangulacyjnej, 

b) Zawiadomienia starosty o zagrożeniu wynikającym ze złego stanu budowli 

triangulacyjnej, 

c) Dbałość o stan znaku naziemnego, 

d) Dbałość o stan urządzeń zabezpieczających znak. 

 

48. Co stanowi podstawę jednolitości prac geodezyjnych? 

a) Stosowane narzędzia przy wykonywaniu prac, 

b) Stosowane technologie przy wykonywaniu prac, 

c) Określona przepisami technicznymi treść, dokładność i forma opracowań, 

d) Zasady wykonywania prac obliczeniowych. 

 

49. Jaką techniką pomiarową określa się punkty osnowy wysokościowej II klasy? 

a) Niwelacją satelitarną, 

b) Niwelacją geometryczną precyzyjną, 

c) Niwelacją trygonometryczną, 

d) Niwelacją fizyczną. 

 

50. 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. 

 

51. Dla jakich celów instrukcja K-2 ustala przepisy techniczne opracowania map 

topograficznych? 

a) Obronnych, 

b) Cywilnych, 

c) Gospodarczych, 

d) Naukowo - badawczych. 

 

 

 

 

 



52. W którym z wymienionych poniżej przypadków pracodawcy nie wolno dopuścić 

pracownika do pracy? 

a) Pracownik posiada wymagane kwalifikacje do wykonywania pracy, a także dostateczne 

znajomości przepisów oraz zasad bhp, 

b) Pracownik posiada wymagane umiejętności do wykonywania pracy, a także dostateczne 

znajomości przepisów oraz zasad bhp, 

c) Pracownik posiada wymagane kwalifikacje do wykonywania pracy, i pracował na tym 

samym stanowisku u tego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym 

pracodawcą kolejnej umowy o pracę, 

d) Pracownik nie potwierdził na piśmie zapoznania się z przepisami oraz zasadami bhp na 

stanowisku pracy. 

 

53. 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. 

 

54. Cześć składowa rzeczy: 

a) nie może być odrębnym przedmiotem własności, 

b) może być odrębnym przedmiotem własności, 

c) może być odrębnym przedmiotem praw rzeczowych innych niż własność, 

d) może być odrębnym przedmiotem praw rzeczowych. 

 

55. 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. 

 

56. Uczestnikami postępowania wieczystoksięgowego oprócz wnioskodawcy są: 

a) wierzyciele, których prawo jest wpisane w księdze wieczystej, 

b) właściciel i użytkownik wieczysty, 

c) te osoby, których prawa zostały wykreślone lub obciążone bądź  na rzecz których 

wpis ma nastąpić, 

d) organy administracji uprawnione z mocy ustawy. 

 

57. Osoba, której dane osobowe zawarte są w operacie ewidencji gruntów i budynków: 

a) ma prawo do uzyskania od starosty wyczerpującej informacji na temat istnienia operatu, 

b) ma prawo do uzyskania od starosty wyczerpującej informacji na temat istnienia operatu 

pod warunkiem wykazania interesu faktycznego w tej sprawie, 

c) nie ma prawa do uzyskania od starosty wyczerpującej informacji na temat istnienia 

operatu, 

d) ma prawo żądać usunięcia tych danych z operatu. 

 

58. Rejestr zbiorów danych osobowych zawartych w ewidencji gruntów i budynków 

prowadzi: 

a) dla całego kraju Główny Geodeta Kraju, 

b) dla całego kraju Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 

c) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w ramach 

przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych tej ewidencji, 

d) starosta jako administrator danych. 



 

59. Informacjami niejawnymi są informacje: 

a) związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa, 

b) stanowiące tajemnicę państwową lub służbową, 

c) które mogą być udostępniane osobom posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa 

umożliwiające dostęp do dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” i „ściśle tajne”, 

d) które mogą być przekazywane tylko za pośrednictwem urządzeń zapewniających 

ochronę kryptograficzną. 
 

60. Kierownik jednostki kontrolowanej w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących 

geodezji i kartografii: 

a) może odmówić podpisania protokołu z kontroli, 

b) może odmówić podpisania protokołu z kontroli, składając w terminie 3 dni roboczych 

od dnia jego podpisania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy, 

c) nie może odmówić podpisania protokołu z kontroli, 

d) może odmówić podpisania protokołu z kontroli, składając odwołanie do organu 

wyższego stopnia. 
 

 

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

odpowiedzi. 

 

 

Wynik egzaminu testowego:  pozytywny/negatywny     

 

 

Podpis osoby sprawdzającej                                                 Osoba sprawdzająca powtórnie  

 

 

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


