
1. Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest: 
 

a. organem administracji rządowej, 
b. organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 
c. centralnym urzędem w sprawach geodezji i kartografii, 
d. urzędem obsługującym Głównego Geodetę Kraju. 

 
2. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe mogą być wykonane metodą 

precyzyjnego pozycjonowania jeżeli: 
 

a. zapewniony jest właściwy dostęp do osnowy geodezyjnej, 
b. teren objęty pomiarem nie jest zadrzewiony, 
c. istnieje właściwa ilość stacji referencyjnych, których położenie określono w PZGiK, 
d. zapewniony jest bezpośredni odbiór sygnałów przez satelity. 

 
3. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe poprzedza się wywiadem 

terenowym, który ma na celu: 
 

a. wznowienie znaków granicznych, 
b. ustalenie właścicieli nieruchomości, 
c. identyfikację punktów granicznych, 
d. określenie warunków założenia osnowy pomiarowej. 

 
 

4. Informacje zawarte w ewidencji miejscowości, ulic i adresów udostępnia się w 
postaci: 

 
a. kopii mapy zasadniczej, 
b. zaświadczeń, 
c. kopii mapy ewidencyjnej, 
d. rejestrów budynków. 

 
5. Na adres budynku składają się informacje: 

 
a. nazwa miejscowości o statusie miasta lub wsi i jej identyfikator TERYT, 
b.  ilość kondygnacji budynku, 
c.  rodzaj materiału, z którego budynek został zbudowany, 
d.  stan budowy budynku (prognozowany, w budowie, istniejący). 

 
6. Wniosek o udostępnienie danych państwowego rejestru granic składa się do: 

 
a. starosty, 
b. marszałka, 
c. wojewody, 
d. Głównego Geodety Kraju. 

 
 
 
 
 
 



7. Baza danych państwowego rejestru granic zawiera między innymi następujące 
informacje: 

 
a. dotyczące przebiegu granic podziału kraju ze względu na właściwość wojewódzkich 

sądów administracyjnych, 
b. dotyczące granic miejscowości objętych urzędowym wykazem ich nazw, 
c. dotyczące granic nieruchomości, 
d. dotyczące granic działek ewidencyjnych. 

 
8. Udostępnienie materiałów zasobu na wniosek odbywa się: 

 
a. niezwłocznie po przyjęciu wniosku, 
b. niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wpłaty, 
c. w ciągu 3 dni od przyjęcia wniosku, 
d. w ciągu 7 dni od przyjęcia wniosku. 

 
 

9. Oryginał materiału zasobu może być wydany poza miejsce jego przechowywania: 
 

a. jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań publicznych określonych przez ustawy, 
b. na żądanie sądu, 
c. na wniosek wykonawcy tego materiału,  
d. na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. 

 
10. W powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzone są między 

innymi: 
 

a. oryginały operatów szacunkowych, 
b. mapy topograficzne w skali 1:5000, 
c. mapy tematyczne obejmujące obszar powiatu, 
d. operaty techniczne z prac mających na celu wznowienie znaków granicznych. 

 
11. Nadzór nad pracami geodezyjnymi na terenach zamkniętych polega na ocenie: 

 
a. posiadania przez wykonawców prac uprawnień zawodowych, 
b. przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, 
c. stosowania właściwych instrumentów geodezyjnych do wykonywania prac, 
d. terminowości wykonania prac. 

 
12. Starosta przeprowadza kontrolę przedsiębiorców w trybie: 

 
a. kontroli doraźnej, 
b. kontroli kompleksowej, 
c. kontroli problemowej, 
d. kontroli wieloetapowej. 

 
 
 
 
 
 
 



13. Zrządzający kontrolę przedsiębiorców, zobowiązany jest do powiadomienia 
kierownika jednostki kontrolowanej: 

 
a. niezwłocznie, 
b. na 3 dni przed rozpoczęciem kontroli, 
c. na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli, 
d. na 14 dni przed rozpoczęciem kontroli. 

 
14. Przedsiębiorcy służy prawo złożenia zastrzeżeń, 

od ustaleń protokołu z kontroli, do organu zarządzającego kontrolę: 
 

a. niezwłocznie, 
b. w ciągu 3 dni od doręczenia protokołu, 
c. w ciągu 7 dni od doręczenia protokołu, 
d. w ciągu 14 dni od doręczenia protokołu. 

 
15. Główny Geodeta Kraju przeprowadza kontrole instytucji publicznych i 

przedsiębiorców w zakresie: 
 

a. posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w 
dziedzinie geodezji, 

b. prawidłowości prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, 
c. prawidłowości prowadzenia GESUT, 
d. wykonywania obowiązku ochrony informacji niejawnych. 

 
16. Bazy danych systemu informacji o terenie podlegają zabezpieczeniu poprzez 

stworzenie kopii zabezpieczających, dokonywane: 
 

a. raz w tygodniu, 
b. raz w miesiącu, 
c. raz na kwartał, 
d. nie rzadziej niż co pół roku. 

 
 

17. Wniosek o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu 
wykonawca pracy geodezyjnej może złożyć: 

 
a. do Głównego Geodety Kraju, 
b. do marszałka województwa, 
c. do właściwego organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 
d. do geodety powiatowego. 

 
 
 
 

18. Wykonawca zgłasza prace geodezyjne w ośrodku: 
 

a. na 14 dni przed rozpoczęciem prac, 
b. na 3 dni przed rozpoczęciem prac, 
c. przed przewidywanym terminem rozpoczęcia prac, 
d. w dniu rozpoczęcia prac geodezyjnych. 

 



19. W jakim terminie o środek udostępnia materiały w przypadku zgłoszenia prac na 
obszarze klęski żywiołowej: 

 
a. w ciągu jednego dnia, 
b. najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, 
c. najpóźniej w ciągu 6 dni roboczych, 
d. najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych. 

 
20. Wykonawca prac geodezyjnych zobowiązany jest do zawiadomienia ośrodka o 

zmianach w zgłoszeniu prac geodezyjnych dotyczących: 
 

a. właścicieli nieruchomości lub władających, 
b. kosztów wykonania pracy geodezyjnej, 
c. zakresu zgłoszonej pracy geodezyjnej, 
d. wykonawcy zgłoszonej pracy geodezyjnej. 

 
21. Prace geodezyjne to: 

 
a. sporządzanie projektów zagospodarowania terenu, 
b. wykonywanie zdjęć lotniczych, 
c. sporządzanie operatów szacunkowych, 
d. prace polegające na przebudowie obiektów budowlanych. 

 
22. Podstawę do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych stanowią: 

 
a. dane ewidencji gruntów i budynków, 
b. mapa zasadnicza, 
c. osnowy geodezyjne opracowane w państwowym systemie odniesień przestrzennych, 
d. materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 
23. Tereny zamknięte ustalają: 

 
a. starostowie, 
b. wojewodowie, 
c. właściwi ministrowie lub kierownicy urzędów centralnych, 
d. Główny Geodeta Kraju. 

 
24. Organami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego są: 

 
a. starosta, 
b. marszałek województwa, 
c. Główny Geodeta Kraju, 
d. minister właściwy do spraw administracji publicznej. 

 
25. Do zadań marszałka województwa w zakresie geodezji i kartografii należy: 

 
a. zakładanie osnów geodezyjnych, 
b. zakładanie baz danych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 i 1:1000, 
c. prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
d. prowadzenie szkoleń dla administracji geodezyjnej szczebla powiatowego. 

 



26. Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo: 
 

a. umieszczania znaków granicznych bez poinformowania stron zainteresowanych, 
b. wykonywania odkrywek zasypanych urządzeń podziemnych w celu ich inwentaryzacji 

powykonawczej. 
c. wykonywania przecinek drzew na terenach lasów państwowych, 
d. umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych. 

 
27. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące: 

 
a. rodzaju użytków gruntowych, 
b. ceny nieruchomości, 
c. użytkowników nieruchomości, 
d. rodzaju upraw rolnych. 

 
28. Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę: 

 
a. ustalania opłat skarbowych, 
b. oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, 
c. do zmiany klasyfikacji gleboznawczej gruntów, 
d. wpisu do rejestru zabytków. 

 
29. Właściciele nieruchomości są obowiązani zgłaszać właściwemu staroście zmiany 

danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie: 
 

a. 14 dni od dnia powstania zmian, 
b. 30 dni od dnia powstania zmian, 
c. niezwłocznie, 
d. w ciągu 1 roku od powstania zmian. 

 
30. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu: 

 
a. ustalenie ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, 
b. wznowienie zniszczonych lub uszkodzonych znaków granicznych, 
c. ustalenie właścicieli i władających sąsiednimi nieruchomościami, 
d. likwidację sporów granicznych. 

 
31. Wezwania do stawienia się na gruncie celem udziału w rozgraniczeniu 

nieruchomości doręcza się stronom za zwrotnym poświadczeniem odbioru: 
 

a. przed terminem przeprowadzenia czynności rozgraniczeniowych, 
b. nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem, 
c. na 14 dni przed terminem, 
d. w ciągu 30 dni od postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego. 
 

 
 
 
 

 
 



32. Nadzór nad prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
należy do: 

 
a. starosty, 
b. Głównego Geodety Kraju, 
c. marszałka województwa, 
d. wojewody. 

 
33. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji kartografii mogą uzyskać osoby 

które: 
 

a. ukończyły 18 lat, 
b. wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii, 
c. posiadają 3 lata praktyki zawodowej w przypadku wykształcenia geodezyjnego 
średniego, 

d. posiadają wykształcenie średnie ogólne. 
 

34. Postępowanie kwalifikacyjne, dotyczące uzyskania uprawnień zawodowych 
wszczyna się: 

 
a. z dniem wskazanym na wniosku zainteresowanego, 
b. z dniem wpływu do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, 
c. z dniem przekazania wniosku do komisji kwalifikacyjnej, 
d. z dniem sprawdzenia kompletności dokumentów załączonych do wniosku. 

 
35. Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii 

nabywa się: 
 

a. w dniu egzaminu ze znajomości przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii, 
b. w dniu wydania świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień zawodowych, 
c. z dniem wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowego, 
d. po upływie 14dni od dnia wydania świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień 

zawodowych. 
 

36. Osobom wpisanym do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia 
zawodowe, które ze swej winy naruszyły przepisy zawarte w art. 42 ust. 3, prawa 
geodezyjnego można: 

 
a. udzielić ustnej nagany, 
b. udzielić nagany z wpisem do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia 

zawodowe, 
c. zawiesić wykonywanie uprawnień zawodowych na 3 miesiące, 
d. odebrać uprawnienia zawodowe. 

 
 

37. Ewidencję miejscowości, ulic i adresów gmina zakłada na podstawie: 
 

a. mapy topograficznej w skali 1:25000, 
b. danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, 
c. danych statystycznych, 
d. właściwych rozporządzeń Rady Ministrów. 



 
38. Osoby, które wykonują samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii bez 

wymaganych uprawnień zawodowych: 
 

a. są zobowiązane do uzyskania uprawnień w ciągu 1 roku, 
b. podlegają karze grzywny, 
c. są zobowiązane do zakończenia działalności gospodarczej, 
d. podlegają karze skarbowej. 

 
39. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym gmina to: 

 
a. zespół określonych miejscowości, 
b. wspólnota samorządowa, 
c. urząd, obsługujący mieszkańców określonego terytorium, 
d. rada i zarząd gminy. 

 
40. Granice gminy ustala: 

a. wójt (burmistrz, prezydent miasta), 
b. rada gminy, 
c. starosta, 
d. Rada Ministrów. 

 
41. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w 

ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy przysługują: 
 

a. pracownikowi, który stworzył program, 
b. pracodawcy, 
c. ogółowi pracowników zakładu pracy, 
d. pracodawcy i pracownikowi w częściach równych. 

 
42. Wywłaszczenie jest dopuszczalne, gdy jest dokonywane: 

 
a. pod budowę sklepów wielko powierzchniowych, 
b. na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem, 
c. dla powiększenia nieruchomości sąsiedniej, gdy jest to niezbędne, aby stała się działką 

budowlaną, 
d. na cele organizacji pożytku publicznego. 

 
43. Rozporządzenia właściwych organów wydawane są na podstawie: 

 
a. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
b. uchwały Sejmu, 
c. uchwały Senatu, 
d. szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie. 

 
 
 
 
 
 



44. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością administracji rz ądowej, 
nieobjętą zakresem działów administracji rządowej, wykonywaną przez: 

 
a. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
b. Urząd Zamówień Publicznych, 
c. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 
d. Agencję Rynku Rolnego. 

 
45. Celem ustawy o miarach jest: 

 
a. ustalenie nazewnictwa dla miar, które będą stosowane w Rzeczypospolitej Polskiej, 
b. zapewnienie jednolitości miar, 
c. ustalanie wzorców jednostki miary, 
d. określenie rodzajów przyrządów pomiarowych stosowanych w geodezji i kartografii. 

 
46. Legalnymi jednostkami miar są: 

 
a. jednostki miar, stosowane zwyczajowo w poszczególnych regionach 

Rzeczypospolitej, 
b. jednostki miar dopuszczone do stosowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 
c. jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek Miar, 
d. jednostki miar dopuszczone do stosowania przez Prezesa Rady Ministrów. 

 
47. Bezpieczny podpis elektroniczny to: 

 
a. podpis zaakceptowany własnoręcznym podpisem zainteresowanego, 
b. podpis zawierający numer PESEL, 
c. podpis elektroniczny przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej podpis, 
d. podpis zawierający numer NIP. 

 
48. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się: 

 
a. sposób użytkowania obszarów rolnych, 
b. rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, 
c. zasady wyłączania terenów rolnych i leśnych na nierolnicze, 
d. zasady komunikacji drogowej i kolejowej. 

 
49. Plany miejscowe opracowuje się w skalach: 

 
a. 1:250, 
b. 1:1000, 
c. 1:2500, 
d. 1:4000. 

 
50. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości 

stało się niemożliwe właściciel może żądać od gminy: 
 

a. przekazania na własność nieruchomości zamiennej, 
b. odszkodowania za poniesioną szkodę, 
c. zmiany planu miejscowego, 
d. uchwalenia nowego studium zagospodarowania. 



51. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych 
wydaje: 

 
a. wójt (burmistrz, prezydent miasta), 
b. starosta, 
c. marszałek województwa, 
d. wojewoda. 

 
52. Decyzję o warunkach zabudowy w formie odpisu doręcza się: 

 
a. wszystkim właścicielom sąsiednich nieruchomości, 
b. dzierżawcom nieruchomości, 
c. wszystkim wnioskodawcom, 
d. staroście. 

 
53. Informacjom niejawnym nadaje się klauzule: 

 
a. do użytku służbowego, 
b. do celów sądowych, 
c. do celów skarbowych, 
d. ściśle tajne. 

 
54. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w 

postępowaniu: 
 

a. przed wydaniem decyzji, 
b. po zebraniu dowodów i materiałów, 
c. po zgłoszeniu przez stronę żądania, 
d. w każdym stadium postępowania. 

 
55. Organem wyższego stopnia w rozumieniu KPA w stosunku do wojewodów są: 

 
a. samorządowe kolegia odwoławcze, 
b. właściwe organy państwowe prowadzące nadzór nad ich działalnością, 
c. Prezes Rady Ministrów, 
d. właściwi w sprawie ministrowie. 

 
56. Właściwość miejscową organu administracji publicznej w sprawach dotyczących 

nieruchomości ustala się: 
 

a. według miejsca zamieszkania właściciela nieruchomości, 
b. według miejsca położenia nieruchomości, 
c. według miejsca pobytu strony zainteresowanej, 
d. według zgodnego ustalenia stron. 

 
 
 
 
 
 
 



57. Organy administracji publicznej obowiązane są do załatwienia niezwłocznie spraw: 
 

a. dotyczących posłów i senatorów, 
b. które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę wraz z 
żądaniem wszczęcia postępowania, 

c. ważnych ze względów społecznych, 
d. których zakończeniem zainteresowany jest organ wyższego stopnia. 

 
58. Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez: 

 
a. pełnomocnika strony, 
b. swoich pracowników, 
c. sąsiada strony postępowania, 
d. osobę znaną przez stronę postępowania. 

 
59. Ustawa Kodeks Cywilny stanowi, że człowiek ma zdolność prawną: 

 
a. od 16-go roku życia, 
b. od chwili urodzenia, 
c. od 18-go roku życia, 
d. z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. 

 
60. Osobami prawnymi są: 

 
a. wojewoda, 
b. marszałek województwa, 
c. starosta, 
d. Skarb Państwa. 

 


