
1. Obowiązek zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych nie 
obejmuje prac dotyczących: 

 
a. obiektów położonych na obszarze Lasów Państwowych, 
b. terenów zamkniętych, jeżeli przedmiotem prac nie są obiekty objęte ewidencją 

gruntów i budynków, 
c. obszarów obejmujących wody płynące, 
d. sporządzania numerycznego modelu terenu wykonywanego na zamówienie 

innych podmiotów niż „podmioty publiczne”. 
 

2. Stroną w postępowaniu administracyjnym jest:  
 

a. każdy czyjego obowiązku dotyczy postępowanie, 
b. każdy czyjego interesu prawnego dotyczy postępowanie, 
c. każdy kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny, 
d. kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej. 

 
3. Kontrol ę działalności przedsiębiorców, wykonujących prace geodezyjne lub 

prace kartograficzne, przeprowadza się w zakresie: 
 

a. legalności, 
b. celowości, 
c. rzetelności, 
d. aktualne przepisy prawne nie regulują tego zagadnienia. 

 
4. Tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister 

Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne to: 
 

a. magazyny żywności, 
b. obiekty przeznaczone do produkcji żywności dla wojska, 
c. tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

pod lotniska wojskowe, 
d. obiekty telekomunikacyjne służące do przekazywania informacji niejawnych 

stanowiących tajemnicę państwową. 
 
 

5. Sądy przekazują właściwym starostom odpisy prawomocnych orzeczeń, celem 
aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, w sprawach dotyczących: 

 
a. rozgraniczenia nieruchomości, 
b. działu spadku, 
c. zasiedzenia, 
d. zniesienia współwłasności. 

 
 
 
 
 
 
 



6. Aktualizacji PRG w zakresie zmiany zasadniczego podziału terytorialnego 
państwa dokonuje się: 

 
a. niezwłocznie, 
b. w ciągu 30 dni od dnia zmiany, określonego w akcie prawnym, 
c. niezwłocznie, po uprzednim wprowadzeniu zmiany w ewidencji gruntów 

 i budynków, 
d. w terminie 14 dni od dnia zmiany określonego w akcie prawnym. 

 
7. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach 

zamkniętych wydaje: 
 

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

 
8. Nie pobiera się opłat za udostępnienie materiałów z zasobu: 

 
a. dotyczących państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów 

terytorialnych kraju, 
b. dotyczących zbiorów danych obiektów ogólno geograficznych, 
c. dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m, 
d. wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych w celu realizacji prac 

zgłoszonych do właściwego organu. 
 

9. Danymi opisującymi punkt adresowy są: 
 

a. numer porządkowy, 
b. identyfikatory TERYT nazw ulic i placów, 
c. status budynku, z którym jest związany punkt adresowy (np. budynek istniejący), 
d. usytuowanie budynku  (naziemny lub podziemny). 

 
10. Karami dyscyplinarnymi, jakie mogą być zastosowane wobec osób 

wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii są: 
 

a. nagana, 
b. zawieszenie możliwości wykonywania uprawnień zawodowych na okres od 6 

miesięcy do jednego roku, 
c. odebranie uprawnień zawodowych, 
d. upomnienie. 

 
 

11. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika 
w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy przysługują: 

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

 



12. Wykonawca prac geodezyjnych po ich zakończeniu przekazuje do właściwego 
organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej: 

 
a. zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, należących do 

właściwych baz danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, 
b. kosztorys zgłoszonej pracy geodezyjnej lub kartograficznej, 
c. dokumenty zawierające wyniki pomiarów geodezyjnych oraz wyniki opracowania 

tych pomiarów skompletowane w postaci operatu technicznego, 
d. dane do naliczenia przez ośrodek opłaty. 

 
13. Geodetą powiatowym może być osoba spełniająca następujące wymagania: 

 
a. ukończyła studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości, 
b. posiada 2 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej, 
c. posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym, 
d. została wyłoniona w konkursie. 

 
14. Prawo do wglądu do studium lub planu miejscowego posiada: 

 
a. każda osoba prawna, 
b. właściciel nieruchomości, 
c. organy administracji publicznej, 
d. każdy. 

 
15. Portal internetowy, za pomocą którego odbywa się udostępnianie  materiałów 

zasobu w postaci dokumentów elektronicznych, powinien  zapewnić między 
innymi następujące warunki: 

 
a. możliwość zgłaszania i przekazywania prac geodezyjnych do zasobu,  
b. interfejs do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów 

zasobu, 
c. pełny i nieograniczony dostęp do materiałów ewidencji gruntów i budynków,  
d. możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu. 

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

bez wymaganych uprawnień zawodowych: 
 

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

 
 

17. Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest: 
 

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

 



18. Wywłaszczenie jest dopuszczalne, gdy jest dokonywane: 
 

a. pod budowę sklepów wielko powierzchniowych, 
b. dla powiększenia nieruchomości sąsiedniej, gdy jest to niezbędne, aby stała się 

działką budowlaną, 
c. na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem, 
d. na cele organizacji pożytku publicznego. 
 

19. Wniosek o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego zawiera między innymi:  

  
a. Imię i nazwisko wnioskodawcy, 
b. parametry charakteryzujące zakres uprawnień do przetwarzania materiałów 

zasobu,  
c. adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy, 
d. dane kontaktowe wnioskodawcy. 

 
20. Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych               

infrastruktur ą informacji przestrzennej  obejmuje następujące  informacje: 
 

a. nazwę zbioru danych przestrzennych, 
b. datę ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji, 
c. przepis prawa, stanowiącego podstawę prowadzenia zbioru danych 

przestrzennych, 
d. bazę metadanych  zbioru danych przestrzennych. 

 
21. Prawo do wglądu do studium lub planu miejscowego posiada: 

 
a. właściciel nieruchomości, 
b. każda osoba prawna, 
c. organy administracji publicznej, 
d. każdy. 
 

22. Dla obszaru powiatu zakłada się i prowadzi:  
 

a. bazę danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, 
b. bazę danych zagospodarowania przestrzennego, 
c. bazę danych obiektów topograficznych stanowiących treść mapy zasadniczej, 
d. bazę danych państwowego rejestru granic i powierzchni podziałów terytorialnych 

państwa. 
 

23. Jednostkę pomocniczą gminy tworzy: 
 

a. rada gminy w drodze uchwały, 
b. rada gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy, 
c. starosta, 
d. wójt. 



  
24. Profil zaufany ePUAP traci ważność w przypadku gdy: 

 
a. potwierdzenia profilu zaufanego na podstawie nieaktualnych danych, 
b. użytkownik zmienił miejsce zamieszkania,  
c. użytkownik zmienił stan cywilny, 
d. wyjazdu użytkownika z  kraju. 

 
25. Osobami prawnymi są: 

 
a. wojewoda, 
b. marszałek województwa, 
c. Skarb Państwa, 
d. jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość 

prawną. 
 

26. Dopuszczalne są oznaczenia literowe przy numerze porządkowym budynku np.: 
 

a. A , 
b.  a, 
c. Ab, 
d. BXC. 

 
27. Jeżeli teren utracił charakter terenu zamkniętego, zarządzający nim obowiązany 

jest przekazać staroście:  
 

a. sporządzone mapy w celu włączenia do pzgik, 
b. dokumentację geodezyjną i kartograficzną w celu włączenia do zasobu, 
c. dane katastru nieruchomości, 
d. oprogramowanie służące do zarządzania bazami danych na obszarze terenu 

zamkniętego. 
 

28. Dział administracji rz ądowej, administracja publiczna, obejmuje między innymi 
sprawy: 

 
a. gospodarki nieruchomościami na cele publiczne, 
b. organizacji urzędów administracji publicznej, 
c. informatyzacji urzędów administracji publicznej, 
d. udziału organów administracji publicznej w pracach w Unii Europejskiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 



29. W wojewódzkiej  części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są 
gromadzone między innymi:  

  
a. państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych,   
b. mapy topograficzne w skali 1:10 000 ,   
c. mapy topograficzne w skali 1:25 000, 
d. bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej 

tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach       1:10 000-
1:100 000, 

 
30. Wezwanie do stawienia się w celu ustalenia granic w przypadku nieobecności 

adresata można doręczyć za pokwitowaniem  osobom, które podejmą się oddania 
pisma adresatowi:  

 
a. dorosłemu domownikowi,  
b. osobom, które oświadczyły że odszukają adresata w dniu następnym, 
c. dorosłemu sąsiadowi strony, 
d. dozorcy domu. 

 
31. Baza danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów 

terytorialnych kraju zawiera mi ędzy innymi następujące informacje: 
 

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

b. dotyczące pól powierzchni obrębów ewidencyjnych, 
c. adresów i ich lokalizacji przestrzennej, 
d. dotyczące granic archiwów państwowych. 
 

32. Komu  wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych zgłasza aktualizację 
bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości umożliwiaj ącej 
tworzenie opracowań kartograficznych w skali          1:25 000 ? 

 
a. do starosty i marszałka województwa, 
b. do właściwego marszałka województwa, 
c. do Ministra właściwego do spraw architektury i budownictwa działającego  

w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, 
d. do Głównego Geodety Kraju. 
 
 

33. Ważność profilu  zaufanego  ePUAP  może  przedłużyć punkt potwierdzający, 
którym jest: 

 
a. naczelnik urzędu skarbowego, 
b. wojewoda, 
c. konsul, 
d. Główny Urząd Statystyczny. 
 



34. Zespół kwalifikacyjny, powołany do przeprowadzenia postępowania 
kwalifikacyjnego w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji  
i kartografii, mo że się składać  z: 

  
a. 3 osób, 
b. 5 osób, 
c. 6 osób, jeżeli postępowanie dotyczy zakresu 2 uprawnień zawodowych, 
d. 3 – 5 osób wg uznania przewodniczącego komisji. 

 
35. Informacjom niejawnym nadaje się klauzule: 

 
a. ściśle tajne, 
b. tajne, 
c. poufne, 
d. zastrzeżone. 

 
36. Materiały zasobu wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu: 

 
a. w ciągu trzech dni od ich pozyskania, 
b. niezwłocznie po wpływie pracy objętej rejestrem zgłoszeń do kontroli, 
c. niezwłocznie po ich pozyskaniu przez właściwy organ, 
d. niezwłocznie po odnotowaniu pozytywnego wyniku kontroli dokumentacji objętej 

rejestrem zgłoszeń. 
 

37. Uchwały Rady Ministrów :  
   

a. obowiązują wszystkich obywateli, 
b. mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe 

organowi wydającemu te akty, 
c. podlegają kontroli co do zgodności z prawem, 
d. obowiązują wojewodów. 
 

38. Organami administracji miar są: 
 

a. Główny Urząd Miar, 
b. Prezes Głównego Urzędu Miar, 
c. dyrektorzy okręgowych urzędów miar, 
d. naczelnicy obwodowych urzędów miar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



39. Licencja uprawniająca do wykorzystywania materiałów państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego: 

 
a. upoważnia licencjobiorcę lub ustanowione przez licencjobiorcę podmioty do 

wykorzystywania wyszczególnionych w licencji materiałów zasobu, 
b. może być scedowana na inną osobę fizyczną lub prawną,  
c. zawiera zawsze w numerze  identyfikator  REGON licencjobiorcy, 
d. otrzymuje zawsze numer składający się z trzech członów, oddzielonych 

podkreślnikiem. 
 

40. Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części zawiera między innymi 
następujące informacje: 

 
a. identyfikator miejscowości z rejestru TERYT, 
b. nazwę gminy, w której miejscowość jest położona, 
c. nazwę miejscowości, 
d. nazwę powiatu, w którym miejscowość jest położona. 

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

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

 
42. Nadzór nad pracami geodezyjnymi na terenach zamkniętych polega na kontroli: 

 
a. posiadania przez wykonawców prac właściwych uprawnień zawodowych, 
b. przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, 
c. przekazywania w odpowiednich terminach danych do ewidencji gruntów, 
d. zgodności sporządzanych map z wymogami dotyczącymi wykonania mapy 

zasadniczej. 
43. Zdolność prawną ma: 

 
a. każdy człowiek od chwili urodzenia,   
b. osoba pełnoletnia, 
c. osoba ubezwłasnowolniona całkowicie, 
d. osoba, która ukończyła 13 lat. 
 

44. Pełnomocnik  może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników, o ile: 
 

a. umocowanie to  wynika z treści pełnomocnictwa, 
b. umocowanie takie wynika z ustawy, 
c. umocowanie to wynika ze stosunku prawnego będącego podstawą 

pełnomocnictwa, 
d. umocowanie to  wynika z uzgodnienia ustnego z mocodawcą. 
 
 



45. Tereny zamknięte ustalają: 
 

a. starostowie, 
b. wojewodowie, 
c. właściwi ministrowie, 
d. kierownicy urzędów centralnych. 

 
46. Ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych podlegają 

między innymi następujące materiały geodezyjne i kartograficzne:  
 

a. materiały powstałe w wyniku skaningu laserowego , jeżeli gęstość punktów 
zarejestrowanych ma wartość 8 punktów na metr kwadratowy lub większą, 

b. materiały powstałe w wyniku skaningu laserowego , jeżeli gęstość punktów 
zarejestrowanych ma wartość 6 punktów na metr kwadratowy lub mniejszą, 

c. materiały zawierające rezultaty pomiarów pozwalające na określenie 
współrzędnych z dokładnością właściwą dla map w skali 1:5000 lub większą, 

d. mapy zawierające w swej treści  informacje dotyczące urządzeń służących do 
nawigacji morskiej i lotniczej. 
 

47. Strony mogą zawrzeć ugodę w sprawie, w której toczy się postępowanie przed 
organem administracji publicznej, jeżeli: 

 
a. jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, 
b. nie sprzeciwia się temu przepis prawa, 
c. zawarcie ugody sugeruje pracownik organu, 
d. przyczyni się to do uproszczenia lub przyśpieszenia postępowania. 

 
48. Rozporządzenia właściwych organów wydawane są na podstawie: 

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

 
49. Krajowy system informacji o terenie zawiera dane obligatoryjne dotyczące 

między innymi : 
   

a. ewidencji gruntów i budynków, 
b. państwowego systemu odniesień przestrzennych, 
c. rejestru granic podziału terytorialnego państwa, 
d. wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 
50. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy: 

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



 
51. Warunki techniczne , jakie powinny być spełnione przez gminę wnioskującą  

o przejęcie zadań starosty w zakresie geodezji:  
  

a. wyposażenie Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej   
w urządzenia do kopiowania,  

b. wyposażenie w sprzęt komputerowy z niezależną instalacją zasilającą,  
c. wyposażenie w urządzenia przeciwwłamaniowe, 
d. uzyskanie pozytywnej opinii marszałka województwa w zakresie przygotowania 

technicznego do przekazywania odpowiednich baz danych zasobu. 
 

52. Przez sieć uzbrojeniu terenu rozumie się między innymi: 
 

a. przewody wodociągowe położone na działce budownictwa jednorodzinnego, 
b. przewody kanalizacji sanitarnej położone w pasie drogowym, 
c. urządzenia melioracji szczegółowej, 
d. nadziemne urządzenia telekomunikacyjne. 

 
53. Kiedy nie wymaga się oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu 

pełnomocnictwa  w postępowaniu administracyjnym :   
 

a. gdy pełnomocnikiem jest przełożony strony, 
b. gdy pełnomocnikiem jest doradca podatkowy i sam uwierzytelni odpis 

pełnomocnictwa, 
c. gdy pełnomocnikiem jest rzecznik patentowy i sam uwierzytelni odpis 

pełnomocnictwa, 
d. gdy pełnomocnikiem  jest sąsiad strony. 

 
54. Nie podlega uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej usytuowanie: 

 
a. sieci uzbrojenia terenu na obszarze luźnej zabudowy wiejskiej, 
b. sieci uzbrojenia terenu o długości przewodu poniżej 25 m, 
c. sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej, 
d. sieci uzbrojenia terenu na terenach zamkniętych. 

 
 

55. Na treść rejestru zgłoszeń  prac geodezyjnych i kartograficznych składają się 
między innymi:  

  
a. data, którą jest sygnowane zgłoszenie, 
b. rodzaj oraz cel zgłoszonych prac, 
c. nazwa  i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty, 
d. termin zakończenia pracy geodezyjnej. 

 
 
 



56. W trakcie części ogólnej (testowej) egzaminu pisemnego, dotyczącego uprawnień 
zawodowych w dziedzinie geodezji  i kartografii, sprawdzana jest znajomość : 

 
a. przepisów prawnych dotyczących geodezji i kartografii, 
b. zarządzeń Głównego Geodety Kraju, 
c. standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii, 
d. wytycznych technicznych wydanych przez Głównego Geodetę Kraju. 

 
57. W jakiej formie Wykonawca sporządza zgłoszenie pracy geodezyjnej lub 

kartograficznej? 
 

a. według uznania, 
b. według wymagań właściwego ośrodka, 
c. według wzorów określonych w załączniku do właściwego rozporządzenia, 
d. w formie określonej w wytycznych wojewódzkiego inspektora nadzoru 

geodezyjnego i kartograficznego. 
 

58. Wykreślenie z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe 
następuje w przypadku: 

 
a. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, 
b. sądowego zakazu wykonywania zawodu geodety, 
c. śmierci, 
d. zakazu wykonywania zawodu geodety wydanego przez organy nadzoru 

geodezyjnego i kartograficznego. 
 

59. W powiatowej  części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są 
gromadzone między innymi:  

 
a. operaty techniczne powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych 

dotyczących  scalania gruntów, 
b. bazy osnów grawimetrycznych ,  
c. mapy topograficzne w skali 1:10 000,   
d. wyciągi z operatów szacunkowych.  

 
60. Aktualizacji danych ewidencji   miejscowości, ulic i adresów dokonuje się, jeżeli:  

  
a. nastąpiła zmiana nazwy ulicy lub placu, 
b. została utworzona nowa ulica,  
c. istniejąca numeracja porządkowa posiada zdublowane numery, 
d. został wybudowany nowy budynek, nie objęty prognozą przy zakładaniu 

ewidencji. 
 
 
 
 


