
1� Które z niżej wymienionych organów są osobami prawnymi: 

 

a. Skarb Państwa, 

b. wojewoda, 

c. marszałek województwa, 

d. starosta. 

  

2. Oświadczenie woli jest nieważne jeżeli: 

 

a. zostało złożone drugiej osobie za jej zgodą dla pozoru, 

b. zostało złożone przez osobę chorą psychicznie, 

c. zostało złożone przez osobę dotkniętą niedorozwojem umysłowym, 

d. zostało złożone przez osobę z przejściowymi zaburzeniami czynności psychicznych. 

 

3. Mapa zasadnicza to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające 

informacje o przestrzennym usytuowaniu: 

 

a. sieci uzbrojenia terenu, 

b. konturów użytków gruntowych, 

c. obiektów zabytkowych, 

d. konturów klasyfikacyjnych. 

 

4. Jakie organy i jednostki organizacyjne kontroluje wojewoda? 

 

a. organy samorządu terytorialnego, w sprawach dotyczących wykonywania zadań z 

zakresu administracji rządowej, 

b. organy rządowej administracji zespolonej w województwie, 

c. podmioty, które otrzymały dotacje z budżetu będącego w dyspozycji wojewody, 

d. jednostki nadzorowane przez organy rządowej administracji zespolonej. 

 

5. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej weryfikuje dokumentacje 

geodezyjne przekazane po zakończeniu zgłoszonych prac pod względem: 

 

a. terminowości wykonania  zgłoszonej pracy geodezyjnej, 

b. zgodności z przepisami prawnymi opracowywania wyników pomiarów, 

c. zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi kompletności przekazanych wyników 

prac, 

d. spójności topologicznej przekazanych baz danych z bazami danych zasobu. 

 

6. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 

 

a. w sprawach należących do właściwości polskich urzędów konsularnych, 

b. w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek 

samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, 

c. w sprawach wydawania zaświadczeń o niekaralności, 

d. w sprawie skarg i wniosków przed organami organizacji społecznych. 

 

 

 

 



7� Gleboznawczą klasyfikacją gruntów obejmuje się: 

 

a. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, 

b. nieużytki, 

c. grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, 

d. grunty pod rowami. 

 

8. W zakresie kontroli działalności przedsiębiorca zobowiązany jest między innymi 

do: 

 

a. prowadzenia i przechowywania książki kontroli, 

b. przechowywania protokołów kontroli, 

c. dokonywania wpisów w książce kontroli dotyczących wykonania zaleceń 

pokontrolnych, 

d. przekazywania organom kontrolującym informacji o wyciągnięciu konsekwencji 

wobec osób odpowiedzialnych za stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości. 

  

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

 

a. danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, 

b. właściwych rozporządzeń Rady Ministrów, 

c. ewidencji gruntów i budynków, 

d. uchwał rady gminy w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic i placów. 

 

10. Które z niżej wymienionych organów podlegają lub są nadzorowane przez 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa? 

 

a. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, 

b. Główny Geodeta Kraju, 

c. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, 

d. Główny Inspektor Transportu Drogowego. 

 

11. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego obejmują prawo do: 

 

a. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego, 

b. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w 

programie komputerowym, 

c. użyczenia programu komputerowego , 

d. najmu  kopii programu komputerowego. 

 

12. Jaki organ decyduje o konieczności stosowania Polskich Norm? 

  

a. Prezes Rady Ministrów, 

b. Minister właściwy do spraw gospodarki, 

c. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 

d. stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. 

 

 



��� 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. dziecku strony po ukończeniu 16 lat, 

c. dorosłemu sąsiadowi strony, 

d. dozorcy domu. 

 

14. Organy kontroli nie zawiadamiają przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli 

w przypadku gdy: 

 

a. przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania, 

b. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu 

przestępstwa lub wykroczenia,  

c. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu 

przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, 

d. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla zabezpieczenia dowodów popełnienia 

przestępstwa. 

 

15. Nadzór nad prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

należy do: 

 

a. marszałka województwa, 

b. wojewody, 

c. wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 

d. Głównego Geodety Kraju. 

 

16. Jakie uwarunkowania brane są pod uwagę w planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym? 

 

a.  wymagania ochrony zabytków, 

b.  prawo własności, 

c.  potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, 

d. zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych. 

 

17. Przez umowę o dzieło strony zobowiązują się do: 

 

a. terminowego wykonania dzieła, 

b. wykonania oznaczonego dzieła, 

c. zapewnienia odpowiedniej jakości dzieła, 

d. zapłaty wynagrodzenia. 

 

18. Funkcję punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP może pełnić: 

 

a. naczelnik urzędu skarbowego, 

b. wojewoda, 

c. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

d. operator pocztowy za zgodą ministra właściwego do spraw informatyzacji. 



19. Harmonizacja zbiorów danych to: 

 

a. działania mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności zbiorów, 

b. ujednolicenie praw umożliwiających prowadzenie zbiorów danych, 

c. działania techniczne mające na celu przystosowanie zbiorów do wspólnego i łącznego 

wykorzystania, 

d. ujednolicenie merytorycznej zawartości poszczególnych zbiorów danych. 

 

20. Metadane obejmują informacje dotyczące w szczególności: 

 

a. określenia obszaru objętego bazą danych, 

b. warunków uzyskania dostępu do zbiorów i ich wykorzystania, usług danych 

przestrzennych oraz wysokości opłat, jeżeli są pobierane, 

c. organów administracji odpowiedzialnych za tworzenie, aktualizację i udostępnianie 

zbiorów oraz usług danych przestrzennych, 

d. ograniczeń powszechnego dostępu do zbiorów i usług danych przestrzennych oraz 

przyczyn tych ograniczeń. 

 

21. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału  w 

postępowaniu w sprawie: 

 

a. na żądanie strony, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które 

mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności pracownika, 

b. w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku podrzędności 

służbowej, 

c.  w sprawie byłego małżonka, 

d. w sprawie przełożonego. 

 

 

22. Organami administracji miar są: 

 

a. Główny Urząd Miar, 

b. Prezes Głównego Urzędu Miar, 

c. dyrektorzy okręgowych urzędów miar, 

d. naczelnicy obwodowych urzędów miar. 

 

23. Elektroniczna platforma usług administracji publicznej to: 

  

a. system teleinformatyczny, w którym instytucje publiczne udostępniają usługi przez 

pojedynczy punkt dostępowy w sieci Internet, 

b. system teleinformatyczny umożliwiający wymianę danych w komunikacji pomiędzy 

organami administracji publicznej, 

c. elektroniczny rejestr usług świadczonych przez organy administracji publicznej, 

d. zespół współpracujących ze sobą urządzeń teleinformatycznych, zapewniający 

wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne. 

 

 

 



2�� Wykreślenie z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe 

następuje w przypadku: 

 

a. sądowego zakazu wykonywania zawodu geodety, 

b. odebrania uprawnień zawodowych, 

c. złożenia wniosku o wykreślenie przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, 

d. śmierci. 

 

25. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym 

i wojewódzkim wydaje: 

 

a. wojewoda, 

b. wójt (burmistrz, prezydent miasta), 

c. wójt (burmistrz, prezydent miasta) w uzgodnieniu z marszałkiem województwa, 

d. wójt (burmistrz, prezydent miasta) w uzgodnieniu z wojewodą. 

 

 

26. Wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego powołuje i 

odwołuje: 

 

a. Prezes Rady Ministrów, 

b. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, 

c. Główny Geodeta Kraju na wniosek wojewody, 

d. wojewoda, za zgodą Głównego Geodety Kraju. 

 

27. Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolita Polska chroni: 

 

a. prawo własności, 

b. prawa rzeczowe ograniczone, 

c. prawo pierwokupu, 

d. prawo dziedziczenia. 

 

28. Plany miejscowe opracowuje się w skalach: 

 

a. 1:250, 

b. 1:1000, 

c. 1:2500, 

d. 1:5000 w celu wprowadzenia zakazu zabudowy. 

 

 

29. Podstawę krajowego systemu informacji o terenie stanowią miedzy innymi: 

 

a. zbiory danych gromadzone w bazach danych rejestru zabytków, 

b. zbiory danych gromadzone w bazach danych ewidencji gruntów i budynków, 

c. zbiory danych gromadzone w bazach danych decyzji o pozwoleniach na budowę, 

d. zbiory danych gromadzone w bazach danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów. 

 

 

 



3�� Dział administracji rządowej, administracja publiczna, obejmuje między innymi 

sprawy: 

a. gospodarki nieruchomościami na cele publiczne, 

b. informatyzacji urzędów administracji publicznej, 

c. geodezji i kartografii, 

d. podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek osadniczych i obiektów 

fizjograficznych. 

 

31. Kiedy nie wymaga się oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu 

pełnomocnictwa  w postępowaniu administracyjnym :   

 

a. gdy pełnomocnikiem jest doradca podatkowy i sam uwierzytelni odpis 

pełnomocnictwa, 

b. gdy pełnomocnikiem jest rzecznik patentowy i sam uwierzytelni odpis 

pełnomocnictwa, 

c. gdy pełnomocnikiem jest przełożony strony, 

d. gdy pełnomocnikiem  jest sąsiad strony. 

 

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

 

a. zakładanie baz danych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 i 1:1000, 

b. prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

c. programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych, 

d. wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru 

województwa. 

 

33. Które z niżej wymienionych systemów wchodzą w skład krajowego rejestru 

urzędowego podziału terytorialnego kraju? 

 

a. system nazw miejscowości, 

b. system obwodów spisowych, 

c. system identyfikacji adresowej nieruchomości, 

d. system nazw jednostek podziału administracyjnego. 

 

34. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące: 

 

a. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, 

b. gospodarki nieruchomościami, 

c. rozgraniczania nieruchomości, 

d. ewidencji miejscowości, ulic i placów. 

 

35. Wykonawcą prac geodezyjnych mogą być: 

 

a. osoby fizyczne posiadające uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i 

kartografii, 

b. organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, 

c. asystenci mierniczych górniczych posiadający uprawnienia zawodowe w dziedzinie 

geodezji i kartografii, 

d. biegli sądowi posiadający uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. 



 

36. Na czym polega prowadzenie krajowego systemu informacji o terenie? 

 

a. na administrowaniu zasobem informacyjnym, 

b. na integracji danych, 

c. na udostępnianiu danych, 

d. na kontroli danych. 

 

37. Protokół z narady koordynacyjnej zawiera między innymi: 

 

a. stanowiska uczestników narady, 

b. termin i miejsce narady, 

c. podpisy uczestników, 

d. informacje dotyczące wezwań uczestników i ich uczestniczenia w naradzie. 

 

38. Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej 

wykonalności: 

 

a. gdy jest to niezbędne dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi 

stratami, 

b. ze względu na wyjątkowo ważny interes strony, 

c. na żądanie strony, 

d. gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego. 

 

39. Postępowanie rozgraniczeniowe kończy:   

 

a. decyzja o rozgraniczeniu,  

b. ugoda, 

c. decyzja o scaleniu gruntów,   

d. orzeczenie sądu o rozgraniczeniu. 

 

40. Które z niżej wymienionych informacji zawiera profil zaufany ePUAP? 

 

a. numer telefonu komórkowego użytkownika, 

b. nr PESEL użytkownika, 

c. nazwisko użytkownika, 

d. identyfikator użytkownika. 

 

 

41. Organami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego są: 

 

a. marszałek województwa, 

b. Główny Geodeta Kraju, 

c. minister właściwy do spraw administracji publicznej, 

d. wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru 

geodezyjnego i kartograficznego. 

 

 



4	
 Jednostkę pomocniczą gminy tworzy: 

 

a. starosta, 

b. wójt, 

c. rada gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy, 

d. rada gminy w drodze uchwały. 

 

43. Główny Geodeta Kraju wykonuje między innymi następujące zadania: 

 

a. nadaje uprawnienia zawodowe, 

b. pełni funkcję organu wyższego stopnia w stosunku do wojewódzkich inspektorów 

nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 

c. dysponuje środkami Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i 

Kartograficznym, 

d. tworzy, prowadzi i udostępnia kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne. 

 

44. Sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów określa:  
 

a. Rada Ministrów, 

b. Główny Geodeta Kraju, 

c. Minister właściwy d/s rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

architektury i budownictwa, 

d. Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw rozwoju wsi. 

 

45. Które z niżej wymienionych organów są organami jednostek samorządu 

terytorialnego? 

 

a. starosta, 

b. samorządowe kolegium odwoławcze, 

c. wojewoda, 

d. marszałek województwa. 

 

46. 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 na okres do 3 lat, 

d.  upomnienie. 

 

47. Które z niżej wymienionych organów wchodzą w skład Rady Infrastruktury 

Informacji Przestrzennej? 

 

a. Główny Geodeta Kraju, 

b. Główny Geolog Kraju, 

c. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, 

d. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. 



48. Wykazanie w ewidencji gruntów i budynków władających na zasadach 

samoistnego posiadania może nastąpić: 

 

a. w ramach bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzonej w 

drodze decyzji administracyjnej, 

b. na wniosek osoby władającej nieruchomością na zasadach samoistnego posiadania, w 

drodze czynności materialno-technicznych, 

c. w ramach prac geodezyjnych wykonywanych na potrzeby postępowań 

administracyjnych lub sądowych, 

d. w wyniku przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków. 

 

 

49. Zgodnie z przepisami zawartymi w KC czynność prawna jest nieważna, jeżeli: 

 

a. jest sprzeczna z ustawą, 

b. została podjęta przez osoby niepełnoletnie, 

c. miała na celu obejście ustawy, 

d. była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. 

 

 

50. Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo: 

 

a. wykonywania odkrywek zasypanych urządzeń podziemnych w celu ich inwentaryzacji 

powykonawczej, 

b. umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych, 

c. wstępu na grunt i do obiektów budowlanych w celu wykonania niezbędnych 

czynności związanych z wykonywanymi pracami, 

d. umieszczania na obiektach budowlanych znaków grawimetrycznych. 

 

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

jest przekazać staroście:  

 

a. dokumentację geodezyjną i kartograficzną w celu włączenia do zasobu, 

b. dane katastru nieruchomości, 

c. oprogramowanie służące do zarządzania bazami danych na obszarze terenu 

zamkniętego, 

d. dokumenty związane z wprowadzaniem zmian w ewidencji gruntów i budynków. 

 

 

52. Czyim zadaniem jest ochrona znaków magnetycznych? 
 

a. wojewody, 

b. wojewódzkiego inspektora  nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 

c. starosty, 

d. marszałka województwa. 

 

 

 



5�� Ustawa Kodeks Cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne między: 

 

a. organami administracji samorządowej i osobami fizycznymi, 

b. organami administracji rządowej i osobami prawnymi, 

c. osobami fizycznymi i osobami prawnymi, 

d. osobami prawnymi i organami administracji publicznej. 

 

54. Sądy przekazują właściwym starostom odpisy prawomocnych orzeczeń, celem 

aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, w sprawach dotyczących: 
 

a. podziału majątku wspólnego, 

b. nabycia praw do spadku, 

c. zasiedzenia, 

d. zniesienia współwłasności. 

 

55. Przychody Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 

pochodzą z :  

 

a. darowizn, 

b.  opłat za udostępnienie zbiorów danych z zasobu centralnego, 

c. opłat za udostępnienie zbiorów danych z zasobu  powiatowego, 

d. opłat za postępowanie kwalifikacyjne osób ubiegających się o uprawnienia 

zawodowe. 

 

56. Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne właściwym miejscowo 

starostom, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest między innymi: 

 

a. wytyczenie sieci uzbrojenia terenu, 

b. dokumentacja geodezyjna sporządzona na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę, 

c. dokumentacja sporządzona na potrzeby wyceny nieruchomości, 

d. dokumentacja geodezyjna wykonana na potrzeby postępowania sądowego 

dotyczącego zmiany struktury własności nieruchomości. 

 

57. Bieg przedawnienia przerywa się:   

a. przez wszczęcie mediacji, 

b. przez każdą czynność przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu 

dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia,                                                   

c. w wypadku śmierci  osoby, przeciwko której roszczenie przysługuje, 

d. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. 

 

58. Kontrolę jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez organy administracji 

rządowej przeprowadza się pod względem: 

 

a. gospodarności, 

b. legalności, 

c. celowości, 

d. rzetelności. 
                                                                                                                                                                                                                                              



�� Jakie są obowiązki jednostki nadzorującej wykonywanie prac geodezyjnych i 

kartograficznych na terenach zamkniętych, w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości? 
 

a. jednostka nadzorująca kieruje do właściwego ministra wystąpienie pokontrolne z 

wnioskami i zaleceniami, 

b. jednostka nadzorująca przekazuje Głównemu Geodecie Kraju kopie wystąpień 

pokontrolnych, 

c. jednostka nadzorująca przekazuje kopię protokołu kontroli, zawierającego 

stwierdzone nieprawidłowości, do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej, 

d.  jednostka nadzorująca przekazuje właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru 

geodezyjnego i kartograficznego kopie wystąpień pokontrolnych. 

 

60. Organami naczelnymi w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, 

w stosunku do organów administracji rządowej są : 

 

a. Prezes Rady Ministrów, 

b. Trybunał Konstytucyjny, 

c. właściwi ministrowie, 

d. kierownicy urzędów centralnych. 

 


