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Pytania testowe 

na egzamin pisemny z przepisów ogólnie obowiązujących 

w dniu 15 kwietnia 2011 r. 

 

1.  Rzecznik Praw Obywatelskich jest niezawisły i odpowiada jedynie przed:      

a) Senatem, 

b) Sejmem,     

c) Trybunałem Stanu, 

d) Trybunałem Konstytucyjnym.        

 

2.  Wojewoda pełni funkcję organu założycielskiego dla przedsiębiorstw państwowych     

      zlokalizowanych na obszarze województwa: 
a) wymienionych w ustawie, 

b) wymienionych w rozporządzeniu, 

c) wykazanych w statucie urzędu wojewódzkiego,     

d) wszystkich. 

 

3.  Podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa         

     innym jednostkom samorządu terytorialnego, należy do wyłącznej właściwości:     

a) zarządu województwa, 

b) sejmiku województwa,     

c) marszałka województwa, 

d) Rady Ministrów. 

 

4.  Odwołanie rady powiatu przed upływem kadencji następuje w drodze:          
a) konsultacji z mieszkańcami powiatu,  

b) referendum, 

c) zarządzenia wojewody, 

d) rozporządzenia Rady Ministrów. 

 

5.  Powiat, na uzasadniony wniosek gminy, przekazuje jej zadania z zakresu swo-         

     jej właściwości na warunkach ustalonych w: 
a) ustawie,  

b) rozporządzeniu, 

c) zarządzeniu wojewody, 

d) porozumieniu.       

 

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

b) komisja rewizyjna, 

c) rada gminy,     

d) regionalna izba obrachunkowa. 

 

7.  Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwalone przez radę gminy         

     akty ustanawiające przepisy porządkowe, od ich podjęcia, w ciągu: 
a) niezwłocznie, 

b) 2 dni,      

c) 5 dni, 

d) 7 dni. 



8.  Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie w sprawach wy-      

     dawania: 
a)  zaświadczeń,   

b) aktów notarialnych, 

c) odpisów z ksiąg wieczystych, 

d) interpretacji przepisów. 

 

9. 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.  
 

10. Osoby fizyczne nie posiadające zdolności do czynności prawnych, zgodnie z Kode- 

ksem postępowania administracyjnego działają przez: 

a) wyznaczonych przez siebie adwokatów, 

b) wyznaczonych przez siebie radców prawnych, 

c) wyznaczonych pełnomocników, 

d) ustawowych przedstawicieli.     

 

11.  Decyzja wydana na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego powinna        

        zawierać uzasadnienie prawne oraz uzasadnienie: 
a) merytoryczne, 

b) pojęciowe, 

c) kodeksowe, 

d) faktyczne.      

 

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

       jej decyzję - uzupełnienia tej decyzji, co do sprostowania zamieszczonego w decy- 

       zji  pouczenia, w ciągu: 

a)   7 dni, 

b) 14 dni,     

c) 21 dni, 

d) 30 dni. 

 

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

       nem administracji publicznej, jeżeli: 
a) zmusza je do tego sytuacja, 

b) nakazuje im pracownik organu, 

c) przyczynia się to do uproszczenia postępowania,     

d) obawiają się konsekwencji organu. 

 

14.  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. 

 

 

 

 



 

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.  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. 

 

17.  Skargę, w sprawie której w toku postępowania administracyjnego została wydana        

       decyzja ostateczna, uważa się, zależnie od jej treści, za: 
a) żądanie wznowienia postępowania,     

b) spóźnioną w czasie, 

c) bezskuteczną, 

d) nie mającą wpływu na wydaną decyzję. 

 

18.  Spory o właściwość między organami samorządu terytorialnego rozstrzyga:           

a) wojewoda, 

b) sąd administracyjny,       

c) minister właściwy do spraw administracji publicznej, 

d) sąd arbitrażowy. 

 

19.  Organem wyższego stopnia w stosunku do organów samorządu województwa jest        

       samorządowe kolegium odwoławcze, mające siedzibę w mieście: 

a) będącym siedzibą marszałka województwa, 

b) będącym siedzibą władz samorządu województwa,     

c) największym w województwie, 

d) określonym przez wojewodę. 

 

20.  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. 

  

21.  Znak geodezyjny to: 

a) punkt załamania granicy nieruchomości , 

b) palik wbity w punkcie dla którego określono współrzędne, 

c) znak z trwałego materiału, określający położenie punktu osnowy geodezyjnej, 

d) graniczny słupek betonowy z krzyżem i podcentrem. 

 

22.  Główny Geodeta Kraju jest:  

a) naczelnym organem administracji rządowej, 

b) centralnym organem administracji rządowej, 

c) głównym organem administracji publicznej, 

d) nie posiada rangi organu. 

 



23. Organem administracji geodezyjnej i kartograficznej jest   

a) Główny Geodeta Kraju, 

b) marszałek województwa, 

c) wojewoda, 

d) geodeta województwa. 

 

24.  Tworzenie mapy zasadniczej w skalach od 1: 500 do 1: 5000 należy do: 

a) Głównego Geodety Kraju, 

b) Wojewody, 

c) Geodety powiatowego, 

d) Starosty, 

 

25.  Kto ma obowiązek zgłosić prace geodezyjne do odpowiednich organów?  

a) zleceniodawca, 

b) inwestor, 

c) wykonawca prac geodezyjnych, 

d) nie ma takiego obowiązku. 

 

26.  W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się : 

a) średnioroczny stan wód gruntowych, 

b) adresy zameldowania właścicieli, 

c) adresy zameldowania dzierżawców, 

d) dane o właścicielach. 

 

27.  Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są: 

a) do użytku wewnętrznego, 

b) tajne, 

c) do użytku służbowego, 

d) jawne. 

 

28.  Kiedy należy wykonać pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu? 

a) w okresie 14 dni od wybudowania, 

b) w okresie 30 dni od wybudowania, 

c) w okresie 60 dni od wybudowania, 

d) przed zakryciem. 
 

29.  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.          

 

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

a) fotointerpretacja, 

b) sporządzanie ortofotomapy, 

c) fotogrametria i teledetekcja, 

d) sporządzanie map numerycznych. 

 

31.  Jednostkę powierzchniową podziału kraju w ewidencji gruntów  stanowi: 

a) obszar dzielnicy, 

b) kontur klasyfikacyjny, 

c) rejon spisowy, 

d) jednostka ewidencyjna. 

 



32.  Częścią składową operatu ewidencyjnego jest: 

a) operat techniczno-prawny, 

b) mapa ewidencyjna, 

c) operat geodezyjno-prawny, 

d) operat opisowo-techniczny. 

 

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

ewidencji gruntów? 
a) wykaz lokali, 

b) wykaz nieużytków, 

c) skorowidz władających, 

d) skorowidz budynków. 

 

34.  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. 

 

35.  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. 

 

36.  Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają  

nadzorowi? 

a) podziały nieruchomości, 

b) tyczenie budynków i budowli, 

c) przedstawianie terenów zamkniętych w opracowaniach fotogramertrycznych i 

teledetekcyjnych wykonywanych na podstawie zdjęć lotniczych i przetworzonych 

zobrazowań satelitarnych, 

d) sporządzanie przekrojów poprzecznych i podłużnych dróg. 

 

37.  Jakie dane gminy przekazują urzędom statystycznym? 

a) informacje o zmianach nawierzchni ulic, 

b) informacje o zmianie numeracji porządkowej nieruchomości i budynków, 

c) dokumenty dotyczące zmian klas gruntów, 

d) informacje o wydanych pozwoleniach na budowę. 

 

38.  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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

39.  W jakim terminie należy zgłaszać prace geodezyjne i kartograficzne? 

a) Uzgodnionym z właściwym miejscowo i rzeczowo ośrodkiem, 

b) Przed przewidzianym terminem rozpoczęcia tych prac,   

c) Co najmniej 3 dni przed przewidzianym terminem rozpoczęcia tych prac, 

d) Co najmniej 7 dni przed przewidzianym terminem rozpoczęcia tych prac. 

 

40. 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. 

 

41. W jaki sposób następuje udostępnianie znacznej ilości materiałów na zgłoszenie prac 

geodezyjnych i kartograficznych przez ośrodek? 

a) Jednorazowo w terminie 10 dni roboczych, 

b) Etapowo w terminie nie dłuższym niż miesiąc, przy czym pierwszą część materiałów 

udostępnia się w terminie najpóźniej 10 dni roboczych, 

c) Etapowo w terminie nie dłuższym niż miesiąc,  

d) Etapowo w częściach uzgodnionych indywidualnie z Wykonawcą prac w terminie nie 

dłuższym niż miesiąc przy czym pierwszą część materiałów udostępnia się w terminie 

najpóźniej 10 dni roboczych.   

 

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. Jakiej opłacie podlega rejestracja systemu informacji o terenie? 

a) Skarbowej. 

b) Rejestracyjnej, 

c) Egzekucyjnej, 

d) Jest bezpłatna.   

 

44. 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45. W jakich warunkach powinny być przechowywane kopie zabezpieczające materiałów 

zakwalifikowanych do zasobu bazowego i użytkowego? 

a) W pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem w którym zlokalizowany jest 

zasób, 

b) W sposób uniemożliwiający ich jednoczesne zniszczenie, 

c) W sposób uniemożliwiający ich jednoczesne i nieodwracalne zniszczenie, W 

pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem w którym zlokalizowany jest zasób,   

d) W sposób uniemożliwiający ich jednoczesne i nieodwracalne zniszczenie, w 

pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem w którym zlokalizowany jest zasób. 

Budynek ten powinien mieć całodobową ochronę. 

 

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

geodezyjnego i kartograficznego w załączniku nr 1 do rozporządzenia? 

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. 

 

47. W którym z wymienionych poniżej przypadków należy doręczyć zawiadomienie 

właścicielowi nieruchomości oraz staroście o umieszczeniu znaku? 

a) Dokonania zmiany znaku na inny rodzaj - typ,   

b) Sprostowania pochylonego znaku naziemnego, 

c) Ustawienia znaku naziemnego nad podcentrem po wykonaniu obserwacji nawiązania na 

centr znaku podziemnego, 

d) Po oczyszczeniu i oznaczeniu zatartego centru znaku naziemnego. 

 

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

granicy nieruchomości będących we władaniu różnych podmiotów? 

a) Sporządza się w liczbie egzemplarzy odpowiadającej ilości właścicieli lub innych osób 

władających nieruchomościami, 

b) Sporządza się w dwóch egzemplarzy z przeznaczeniem dla właścicieli i sporządza się 

jedną kopię, 

c) Sporządza się w trzech egzemplarzach, 

d) W odpowiedniej liczbie egzemplarzy z przeznaczeniem dla właścicieli lub innych osób 

władających nieruchomościami leżącymi przy granicy na której umieszczono znak oraz 

kopię do dokumentacji przekazywanej do zasobu. 

 

49. Które z podanych metod mogą znaleźć zastosowanie przy przedstawianiu treści map 

tematycznych? 

a) Kropkowa i sygnaturowa, 

b) Kartodiagramów i kartogramów, 

c) Powierzchniowych jednostek naturalnych, izolinii i dozymetryczna. 

d) Wszystkie wyżej wymienione.     

 

50. 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, 

 

 

 

 



51. 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. 

 

52. Kiedy stosowanie metod, narzędzi i materiałów nie przewidzianych instrukcjami 

technicznymi jest dopuszczalne? 

a) Jeżeli są wynikiem postępu technicznego, 

b) Jeżeli są wynikiem postępu technicznego i ekonomicznego 

c) Jeżeli są wynikiem postępu technicznego, pod warunkiem zachowania wymaganych 

przez obowiązujące instrukcje dokładności opracowań wynikowych,   

d) Jeżeli są wynikiem postępu technologicznego. 

 

53. O których z wymienionych poniżej działań dotyczących profilaktyki ochrony zdrowia 

pracodawca informuje pracowników? 

a) Rodzajach badań przeprowadzanych na koszt pracodawcy, 

b) Urządzeniach eliminujących szkodliwość, 

c) O ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz  zasadach ochrony 

przed zagrożeniami,   

d) Częstotliwości pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. 

 

54. 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.   

 

55. Mienie państwowej osoby prawnej innej niż Skarb Państwa przysługuje: 

a) Skarbowi Państwa, 

b) Skarbowi Państwa i tej osoby, 

c) tej osobie, 

d) Skarbowi Państwa, o ile statut tej osoby nie stanowi inaczej. 

 

56. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prądu 

elektrycznego i inne urządzenia podobne: 

a) nie należą do części składowych gruntu lub budynku, 

b) należą do części składowych gruntu lub budynku, 

c) nie należą do części składowych gruntu lub budynku, jeżeli wchodzą w skład 

przedsiębiorstwa lub zakładu, 

d) nie należą do części składowych gruntu lub budynku, o ile mogą być odłączone bez ich 

uszkodzenia lub istotnej zmiany. 

 

57. Przeszkodę do dokonania wpisu w księdze wieczystej stanowi: 

a) nieprawidłowa forma wniosku, 

b) brak zgodności danych zawartych we wniosku z danymi wynikającymi z księgi 

wieczystej, 

c) brak zgodności danych zawartych we wniosku z danymi wynikającymi z danymi 

katastru nieruchomości, 

d) brak orzeczenia sądu w sprawie wpisu. 



 

58. Geodeta uprawniony przetwarzający dane osobowe nie związane z wykonywaną 

pracą geodezyjną: 

a) jest zobowiązany do ich anonimizacji, 

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

c) jest zobowiązany niezwłocznie je usunąć, 

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

 

59. Modernizacja operatu ewidencyjnego dokonywana przez starostę: 

a) może być zlecona w drodze umowy pod warunkiem podjęcia przez wykonawcę 

środków zabezpieczających zbiór danych osobowych, 

b) może być zlecona w drodze umowy bez ograniczeń dotyczących danych osobowych, 

c) może być zlecona w drodze umowy po uzyskaniu zgody Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych, 

d) może być zlecona w drodze umowy pod warunkiem wykonania przez wykonawcę 

anonimizacji danych osobowych. 

 

60. Przeszkolenie pracowników jednostek organizacyjnych w zakresie klasyfikowania 

informacji niejawnych oraz stosowania właściwych klauzul tajności zapewnia: 

a) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, 

b) osoba posiadająca poświadczenie bezpieczeństwa, 

c) kierownik jednostki, 

d) właściwy szef służby ochrony państwa. 

 

 

 

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

odpowiedzi. 

 

Wynik egzaminu testowego:  pozytywny/negatywny     

 

 

Podpis osoby sprawdzającej                                                 Osoba sprawdzająca powtórnie  

 

 

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


