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Pytania testowe 

na egzamin pisemny z przepisów ogólnie obowiązujących 

w dniu 8 kwietnia 2011 r. 

 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż władzę ustawodawczą sprawuje 

Senat  oraz: 

a)  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  Sejm,      

c) Rada Ministrów, 

d) Trybunał Konstytucyjny. 

 

2.   Nadzór nad Głównym Geodetą Kraju sprawuje minister właściwy do spraw:     
a) administracji publicznej,  

b) rozwoju wsi, 

c) budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,     

d) gospodarki przestrzennej. 

 

3.   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.    

                    

4.   Województwo może zawierać porozumienia w sprawie prowadzenia zadań publicz-    

       nych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru: 
a) na który zgodę wyrazi wojewoda, 

b) rodzimego województwa,  

c) sąsiednich województw, 

d) wszystkich województw. 

 

5.   Kadencja rady powiatu trwa:        
a) 2 lata, 

b) 3 lata, 

c) 4 lata,     

d) 5 lat. 

 

6.   Zmiany dotyczące nazw i siedzib gmin muszą być poprzedzone:                             
a) referendum, 

b) konsultacjami z mieszkańcami gmin,    

c) opiniami rad powiatów, 

d) opinią sejmiku województwa. 

 

7.   Jednostkę pomocniczą gminy tworzy:  

a) wojewoda, 

b) starosta, 

c) wójt, 

d) rada gminy.    

 



 

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.   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. 

 

10.  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. 

 

11.  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. 

 

12.  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. 

 

13.  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. 

 

14.  Strona może zażądać  od  organu administracji publicznej, który wydał  i  doręczył             

       jej decyzję - uzupełnienia tej decyzji, co do prawa odwołania od tej decyzji, w ciągu: 

a)   7 dni, 

b) 14 dni,    

c) 21 dni, 

d) 30 dni. 

 

15.  Odmowa zatwierdzenia ugody w sprawie, w której toczy się postępowanie przed               

       organem administracji publicznej, następuje w drodze: 
a) decyzji, 

b) postanowienia,     

c) zarządzenia organu, 

d) akceptacji przez organ. 



 

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

       patrywania skargi dotyczącej zadań lub działalności rady gminy w sprawach finan- 

       sowych jest: 

a) urząd skarbowy, 

b) izba skarbowa, 

c) regionalna izba obrachunkowa,    

d) minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

 

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 uchylenia decyzji,    

       c)  bezskuteczną, 

       d)  nie mającą wpływu na wydaną decyzję. 

 

18.  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. 

 

19.  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. 

 

20.  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. 

 

21. Osoba ubiegająca się o uprawnienia w zakresie geodezji i kartografii, w trakcie jed-         

       nego postępowania może zdawać egzamin na: 

a) jeden tylko zakres,    

b) dwa zakresy, 

c) trzy zakresy, 

d) dowolną liczbę zakresów. 

 

 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. Projekty osnów szczegółowych zatwierdza: 

a) Geodeta Powiatowy, 

b) Wojewoda, 

c) prezydent, burmistrz lub wójt, 

d) starosta. 
 

 24. Organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego między innymi   jest: 

a) Minister Administracji, 

b) Główny Geodeta Kraju, 

c) geodeta województwa, 

d) geodeta powiatowy. 

 

 25. Głównego Geodetę Kraju może odwołać: 

a) Marszałek Sejmu, 

b) Prezes Rady Ministrów, 

c) Minister Architektury i Budownictwa, 

d) Rada Ministrów. 

 

 26. 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. 

 

 27. 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. 

 

 28. Zezwolenia na rozpowszechnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i       

kartograficznego udziela : 

a) wojewoda, 

b) marszałek województwa, 

c) geodeta województwa, 

d) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. 

 

  29. 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.    

 

 30. Z kim inwestorzy muszą uzgadniać przebieg projektowanej infrastruktury? 

a) z wójtami, 

b) ze starostami, 

c) z wojewodami, 

d) z marszałkami. 

 

 

 

 

 



31.  Wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii to między 

innymi:  

a) bezpośredni nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi podlegającymi   

zgłoszeniu, 

b) sprawowanie nadzoru nad szacowaniem nieruchomości, 

c) bezpośrednie pomiary terenowe, 

d) tyczenie budynków i budowli. 

 

32.  Jednostkę powierzchniową podziału kraju w ewidencji gruntów  stanowi: 

a) obszar powiatu, 

b) działka ewidencyjna, 

c) obszar gospodarstwa rolnego, 

d) nieruchomość. 

 

33.  Czy grupę rejestrową jednoosobowych spółek Skarbu Państwa stanowi? 

a) grupa 1, 

b) grupa 2, 

c) grupa 3, 

d) grupa 4. 

 

34.  Jakie pomocnicze raporty sporządza się między innymi na podstawie bazy danych 

ewidencji gruntów? 

a) zestawienie gruntów, 

b) wykaz działek, 

c) wykaz użytków, 

d) wykaz nieruchomości. 

 

35.  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.    

 

36.  Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają 

nadzorowi? 

a) aktualizacja map sytuacyjno-wysokościowych, 

b) aktualizacja systemów informacji  o terenie, 

c) ochrona znaków grawimetrycznych i magnetycznych, 

d) rozgraniczanie nieruchomości. 

 

37.  Co obejmuje system identyfikatorów i nazw miejscowości? 

a) historyczną nazwę miejscowości, 

b) identyfikatory placów i ulic, 

c) wielkość  miejscowości, 

d) województwo, powiat i gminę, na terenie których jest położona miejscowość. 

 

 

 

 

 



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

terenie? 

a) na tworzeniu zbiorów informatycznych, 

b) na kontrolach terenowych, 

c) na analizie danych,  

d) na ochronie danych. 

 

39. 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.  

 

40. 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. 

 

          41. W jakiej formie i w jakim terminie ustala się zasady i tryb wykonania prac 

nietypowych (nie ujętych w powszechnie obowiązujących standardach technicznych) 

podlegających zgłoszeniu do ośrodka? 

a) Indywidualnie w formie pisemnej w momencie zgłaszania pomiędzy Wykonawcą 

i ośrodkiem, 

b) Indywidualnie w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni roboczych pomiędzy 

Wykonawcą i ośrodkiem, 

c) Indywidualnie w formie pisemnej najpóźniej w terminie 10 dni roboczych pomiędzy 

Wykonawcą i ośrodkiem,  

d) Brak uregulowań prawnych w tym zakresie. 

 

42. Jaki dokument stanowi podstawę włączenia dokumentacji przekazanej przez 

Wykonawcę do zasobu? 

a) Protokół kontroli końcowej sporządzony przez Wykonawcę, 

b) Protokół kontroli końcowej sporządzony przez Inspektora nadzoru, 

c) Wniosek złożony przez Wykonawcę o przyjęcie dokumentacji do zasobu z adnotacją 

o pozytywnym wyniku kontroli,  

d) Protokół odbioru pracy przez zamawiającego, jeżeli zamawiającym jest organ służby 

geodezyjnej i kartograficznej. 

 

43. Gdzie składa się wniosek o dokonanie ewidencji systemu informacji o terenie 

o znaczeniu ogólnopaństwowym? 

a) Do Prezesa Rady Ministrów, 

b) Do Ministra właściwego do spraw architektury i budownictwa, 

c) Do Ministra właściwego do spraw architektury i budownictwa działającego 

w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, 

d) Do Głównego Geodety Kraju.  

 

 

 

 

 

 



44. 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. 

 

45. Ile wynosi liczba grup funkcjonalnych stanowiących państwowy zasób geodezyjny 

i kartograficzny? 

a) 2, 

b) 3,  

c) 4, 

d) 7. 

 

46. 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. 

 

47. Która z wymienionych osób jest zobligowana do ochrony znaków geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych? 

a) Wykonawca prac geodezyjnych stabilizujących znaki w terenie, 

b) Wykonawcy prac geodezyjnych wykonujących przeglądy i konserwacje znaków, 

c) Wykonawcy prac geodezyjnych korzystających z istniejących w terenie znaków przy 

wykonywaniu prac geodezyjnych, 

d) Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością której doręczono zawiadomienie o 

umieszczeniu znaku na nieruchomości.  

 

48. W ilu egzemplarzach wykonuje się zawiadomienie jeżeli znak umieszczony jest na 

jednej nieruchomości? 

a) Sporządza się w dwóch i sporządza się jedną kopię,  

b) Sporządza się w trzech, 

c) Sporządza się w jednym i sporządza się dwie kopię, 

d) Sporządza się w dwóch. 

 

49. 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. 

 

50. Która z podanych poniżej czynności nie należy do bieżącej aktualizacji państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego? 

a) Przyjmowanie do zasobu wpływających do ośrodka dokumentów, 

b) Wnoszenie w oparciu o wpływające dokumenty, zmian w istniejących dokumentach 

odpowiednich zbiorów, 

c) Wyłączanie z zasobu dokumentów nieaktualnych, 

d) Przekształcenie informacji analogowych w banki danych geodezyjnych i 

kartograficznych.  

 



 

51. Który z poniżej wymienionych warunków należy uwzględniać przy zakładaniu 

punktów osnowy poziomej I klasy? 

a) Odległość punktów od osi drogi krajowej minimum 25 m, 

b) Odległość punktów od urządzenia służącego do piętrzenia wody na wysokość ponad 

10 m, minimum 100 m, 

c) Można lokalizować na terenach zagrożonych szkodami górniczymi w odległości 100 m 

od miejsca eksploatacji, 

d) Wykorzystać istniejące budowle stałe na których zbadano możliwość założenia 

stanowisk obserwacyjnych.  

 

52. Od czego zależy skala bazowa mapy zasadniczej? 

a) Stopnia zainwestowania terenu, 

b) Stopnia zagęszczenia na mapie elementów stanowiących jej treść, 

c) Przewidywanych zamierzeń inwestycyjnych, 

d) Stopnia zagęszczenia na mapie elementów stanowiących jej treść i przewidywanych 

zamierzeń inwestycyjnych.  

 

53. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają? 

a) Osoby przyjmowane do pracy, 

b) Pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy, 

c) Pracownicy przenoszeni na inne stanowiska pracy, na których występują czynniki 

szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, 

d) Osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko, 

na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po wygaśnięciu 

poprzedniej umowy z tym pracodawcą.  

 

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. Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolnościach do 

czynności prawnych: 

a) wymaga potwierdzenia umowy przez jej przedstawiciela ustawowego, o ile umowa ta 

została zawarta bez jego wymaganej zgody, 

b) nie wymaga potwierdzenia umowy przez jej przedstawiciela ustawowego, 

c) wymaga potwierdzenia umowy przez jej przedstawiciela ustawowego w terminie 

ustalonym w tej umowie, 

d) nie wymaga potwierdzenia umowy przez jej przedstawiciela ustawowego, o ile umowa 

ta nie pociąga za sobą rażącego pokrzywdzenia tej osoby. 

 

56. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego: 

a) pomimo uzupełnień nie zmieniających istotnie oferty, 

b) po uwzględnieniu zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nią, 

c) jeżeli według ustalonego w danych stosunkach zwyczaju oświadczenie drugiej strony o  

jej przyjęciu nie jest wymagane, 

d) jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. 

 



 

57.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. 

 

58. Zasady udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków 

reguluje: 

a) ustawa o ochronie danych osobowych, 

b) ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

c) ustawa o ochronie danych osobowych i ustawa – Prawo geodezyjne  

i kartograficzne, 

d) ustawa o ochronie informacji niejawnych i ustawa – Prawo geodezyjne  

i kartograficzne. 

 

59. Informacje niejawne zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę służbową oznacza się 

klauzulami: 

a) „tajne” i „poufne”, 

b) „poufne”, 

c) „poufne” i „zastrzeżone”,  

d) „zastrzeżone”. 

 

60. Kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów dotyczących geodezji  

i kartografii wykonuje: 

a) starosta,  

b) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 

c) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający  

w imieniu wojewody, 

d) wojewoda . 

 

 

 

 

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

odpowiedzi. 

 

Wynik egzaminu testowego:  pozytywny/negatywny     

 

 

 

Podpis osoby sprawdzającej                                                 Osoba sprawdzająca powtórnie  

 

 

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


