
1. 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. 

 
 

2. 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. 

 
3. Stroną postępowania administracyjnego jest: 

a. organ administracji prowadzący postępowanie, 
b. organ nadzoru administracji publicznej, 
c. każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie, 
d. każdy, kto zażąda udziału w postępowaniu jako strona. 

 
4. Organ administracji publicznej w wezwaniu strony zobowiązany jest wskazać: 

 
a. nazwę i adres organu wzywającego, 
b. adres wzywanego, 
c. numer PESEL wzywanego, 
d. numer dowodu osobistego wzywanego. 

 
5. Postępowanie administracyjne wszczyna się: 

 
a. na żądanie strony, 
b. na żądanie Sądu, 
c. na wniosek osoby nie będącej stroną, 
d. z innych uzasadnionych przyczyn. 

 
6.  Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę : 

 
a. bez zbędnej zwłoki  
b. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca 
c. w ciągu miesiąca 
d. w ciągu dwóch miesięcy 

 
 

 
 

7. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest: 
 

a. miejsce będące adresem do korespondencji, 
b. miejsce urodzenia dziecka, 
c. miejsce zamieszkania rodziców, 
d. miejsce, w którym dziecko stało się pełnoletnie. 



 
8. Przedsiębiorcą jest: 

 
a. starostwo powiatowe, 
b. osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub 

zawodową, 
c. urząd marszałkowski, 
d. urząd wojewódzki. 

 
9. Mieniem, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego jest: 

 
a. prawo własności przedmiotów materialnych, 
b. dzierżawa, 
c. służebność gruntowa, 
d. własność. 

 
10. Osobami prawnymi są: 

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

 
11. Oświadczenie woli jest nieważne jeżeli: 

 
a. nie zostało złożone w formie pisemnej, 
b. zostało złożone przez osobę chorą psychicznie, 
c. nie zostało sporządzone w formie aktu notarialnego, 
d. nie zostało sporządzone w obecności pracownika administracji publicznej. 

 
12. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona: 

 
a. w formie aktu notarialnego, 
b. ustnie w obecności stron zainteresowanych, 
c. na piśmie, 
d. ustnie w obecności dwóch świadków. 

 
13. Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem: 

 
a. 1 roku od dnia oddania dzieła, 
b. 2 lat od dnia oddania dzieła, 
c. 3 lat od dnia oddania dzieła, 
d. 5 lat od dnia oddania dzieła. 
 
 
 
 
 
 
 



14.  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. 

 
15. Prace geodezyjne to: 

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

 
16. Projekty szczegółowych osnów geodezyjnych zatwierdza: 

 
a. wojewoda, 
b. wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 
c. geodeta województwa, 
d. starosta. 

 
17. Tereny zamknięte ustalają: 

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

 
18. Koszty zakładania osnów geodezyjnych pokrywa się: 

 
a. z budżetu gminy, 
b. z budżetu państwa, 
c. ze środków budżetowych wojewody, 
d. ze środków marszałka województwa. 

 
19. Organami administracji geodezyjnej i kartograficznej są: 

 
a. Główny Geodeta Kraju, 
b. wojewoda, 
c. marszałek województwa, 
d. geodeta powiatowy. 

 
20. 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. 
 
 



 
21. 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. 

 
22. 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. 

 
23. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków w formie: 

 
a. wyrysów z mapy zasadniczej, 
b. wypisów z rejestru, 
c. kopii z protokołów ze wznowienia położenia znaków granicznych, 
d. informacji ustnej, stosownie do żądania zainteresowanego. 

 
24. Inwestorzy sieci uzbrojenia terenu są zobowiązani: 

 
a. do opracowania projektu usytuowania sieci przez jednostkę wykonawstwa 

geodezyjnego, 
b. do ustanowienia nadzoru geodezyjnego nad realizacją sieci, 
c. do uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z właściwymi 

starostami, 
d. do przekazania do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu. 
 

25. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu: 
 

a. ustalenie przebiegu 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. 

 
26. 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. 

 
 



 
 
 

27. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny składa się z zasobu: 
 

a. gminnego, 
b. powiatowego, 
c. miejskiego, 
d. regionalnego. 

 
28. Nadzór nad prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  

należy do: 
 

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

 
29. Siedziby władz powiatu zmienia: 

 
a. Rada Ministrów, 
b. Główny Geodeta Kraju, 
c. marszałek województwa, 
d. wojewoda. 

 
30. Przez wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii  

rozumie się: 
 

a. tyczenie budynków i budowli, 
b. pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii, 
c. opracowywanie opinii dla celów sądowych, 
d. wykonywanie bezpośrednich pomiarów terenowych. 

 
31. 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. 
 
 

32. 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. 



 
 
 
 

33. 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 14 dni od dnia wydania świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień 

zawodowych. 
 

34. Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i 
kartografii zawiera miedzy innymi następujące dane: 
 

a. nazwisko rodowe matki, 
b. informacje o rodzajach orzeczonych kar, 
c. numer NIP, 
d. staż pracy. 

 
35. 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. 

 
36. Wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych przekazywane są 

do: 
 

a. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
b. ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 
c. powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 
d. starostwa powiatowego. 

 
37. Kontrole instytucji publicznych i przedsiębiorców są przeprowadzane w zakresie: 

 
a. przestrzegania obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i 

magnetycznych, 
b. zakładania osnów szczegółowych, 
c. wykonywania zadań dotyczących zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej, 
d. wypełniania obowiązku ochrony informacji niejawnych w działalności geodezyjnej  

     i kartograficznej. 
 
 



38. Do zadań gminy należy między innymi obowiązek wynikający z przepisów ustawy 
PGiK: 
 

a. ustalania numerów porządkowych, 
b. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, 
c. umieszczanie tablic z numeracją porządkową nieruchomości, 
d. prowadzenie rejestru nazw geograficznych. 

 
39. 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. 

 
40. 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. 

 
41. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: 

 
a. wsie, 
b. sołectwa, 
c. kolonie, 
d. rejony urbanistyczne. 

 
42. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy: 
 

a. w formie zarządzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 
b. w formie zarządzenia rady gminy, 
c. w formie uchwały, 
d. w formie obwieszczenia. 

 
43. 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. 

 
 
 
 
 
 



44. 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. 

 
45. Rozporządzenia właściwych organów wydawane są na podstawie: 

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

 
46. 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. 

 
47. Samorząd województwa: 

 
a. wykonuje zadania określone przez marszałków województwa, 
b. dysponuje mieniem wojewódzkim, 
c. wykonuje zadania określone przez właściwego wojewodę, 
d. sprawuje nadzór nad działalnością powiatów. 

 
48. 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. 

 
49. 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. 

 
 
 
 
 
 



50. 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. 

 
51. Plany miejscowe sporządza się z wykorzystaniem: 

 
a. map topograficznych, 
b. map ogólno geograficznych, 
c. mapy zasadniczej, 
d. mapy sytuacyjno-wysokościowej. 

 
52. Plan miejscowy uchwala: 

 
a. wójt (burmistrz, prezydent miasta), 
b. rada gminy, 
c. urząd gminy, 
d. rada gminy w uzgodnieniu z GUS. 

 
 

53. Jeżeli, w związku z uchyleniem 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. 

 
54. Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie: 

 
a. uchwały rady gminy, 
b. zarządzenia wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), 
c. planu miejscowego, 
d. studium zagospodarowania gminy. 

 
55. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych 

wydaje: 
 

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

 
 
 
 
 
 



56. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek: 
 

a. organizacji społecznej zainteresowanej realizacją inwestycji celu publicznego, 
b. rady gminy, 
c. inwestora inwestycji, 
d. wykonawcy inwestycji. 

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

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

 
58. Decyzja o warunkach zabudowy: 

 
a. nie narusza ustaleń planu miejscowego, 
b. nie rodzi praw do terenu, 
c. nie rodzi praw do odszkodowania, 
d. nie narusza ustaleń studium zagospodarowania terenu. 

 
59. Informacjom niejawnym nadaje się klauzule: 

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

60. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której przetw arzane są informacje niejawne 
o klauzuli „tajne” lub „ ściśle tajne”, zobowiązany jest do: 
 

a. zorganizowania ochrony budynku, w którym przetwarzane są informacje niejawne, 
b. zabezpieczenia lokali, w których przetwarzane są dane, 
c. zapewnienia całodziennej obecności pracownika lokalu, 
d. utworzenia „kancelarii tajnej”. 

 


