
1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 
 
a. w sprawach wydawania zaświadczeń, 
b. w sprawach karnych skarbowych, 
c. w sprawach pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi, 
d. pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. 

 
2. 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. 

 
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. 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. 

 
5. 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. 

 
 

6. 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. 

 
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. Firm ą osoby fizycznej jest: 

 
a. imię i nazwisko osoby fizycznej, 
b. pseudonim osoby fizycznej, 
c. inicjały imienia i nazwiska, 
d. adres zamieszkania osoby fizycznej. 

 
10. 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. 

 
11. Przez umowę o dzieło strony zobowiązują się do: 

 
a. terminowego wykonania dzieła, 
b. wykonania oznaczonego dzieła, 
c. zapewnienia odpowiedniej jakości dzieła, 
d. oszczędnego gospodarowania materiałami zakupionymi do realizacji dzieła. 

 
12. 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. 

 
 
 

13. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące: 
 

a. szacowania nieruchomości. 
b. uprawnień do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, 
c. gospodarki nieruchomościami, 
d. ewidencji budowli zabytkowych. 

 
14. 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. 



 
15. Dla obszaru kraju prowadzi się bazy danych dotyczące: 

 
a. rejestru zabytków, 
b. rejestru cen i wartości nieruchomości, 
c. planów zagospodarowania terenu, 
d. terenów zalewowych. 

 
16. Organami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego są: 

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

 
17. Organami administracji geodezyjnej i kartograficznej są: 

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

 
18. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wykonuje między 

innymi następujące zadania: 
 

a. zakłada szczegółowe osnowy geodezyjne, 
b. kontroluje posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne 

funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, 
c. prowadzi wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny, 
d. prowadzi szkolenia w dziedzinie geodezji i kartografii. 

 
19. 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. 

 
20. 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. 

 
 
 
 
 
 
 



21. 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. 

 
22. Rozgraniczenia nieruchomości dokonują: 

 
a. wójtowie 
b. starostowie 
c. geodeci powiatowi, 
d. geodeci województwa. 

 
23. 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. 

 
24. Uprawnienia zawodowe nadaje się w następujących zakresach: 

 
a. wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 
b. geodezyjna obsługa inwestycji, 
c. zakładanie baz danych ewidencji gruntów i budynków, 
d. sporządzanie map do celów prawnych. 

 
25. 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. 

 
26. 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. 

 
 
 
 
 



27. 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. 

 
28. Do zadań gminy należy między innymi obowiązek wynikający z przepisów ustawy 

PGiK: 
 

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

 
29. 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. 

 
 

30. 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. 

 
31. Organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie: 

 
a. ustalania siedziby gminy, 
b. organizacji urzędów i instytucji gminnych, 
c. dotyczących zatrudnienia pracowników urzędu gminy, 
d. zasad wynagradzania pracowników gminnych. 

 
32. Przedmiotem prawa autorskiego są między innymi: 

 
a. dokumenty urzędowe, 
b. utwory kartograficzne, 
c. procedury rozgraniczania nieruchomości, 
d. metody pomiarów geodezyjnych. 

 
 
 
 



 
33. Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolita Polska chroni: 

 
a. służebności gruntowe, 
b. prawo własności, 
c. prawa rzeczowe ograniczone, 
d. prawo pierwokupu. 

 
34. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są: 

 
a. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 
b. uchwały Rady Ministrów, 
c. zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, 
d. zarządzenia Głównego Geodety Kraju. 

 
35. Ustrój województwa jako jednostki samorządu terytorialnego określa statut 

województwa uchwalony po uzgodnieniu z: 
 

a. Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, 
b. Radą Ministrów, 
c. Prezesem Rady Ministrów, 
d. właściwym wojewodą. 

 
36. 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. 

 
37. 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. 

 
38. 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. 

 
39. Plany miejscowe opracowuje się w skalach: 

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

 
 



 
40. Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od: 

 
a. dnia podjęcia uchwały rady gminy, 
b. po upływie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, 
c. nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym 

województwa, 
d. z dniem ogłoszenia uchwały w dzienniku urzędowym województwa. 

 
41. 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. 

 
42. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i 

wojewódzkim wydaje: 
 

a. wójt (burmistrz, prezydent miasta), 
b. wójt (burmistrz, prezydent miasta) w uzgodnieniu z marszałkiem województwa, 
c. wójt (burmistrz, prezydent miasta) w uzgodnieniu z wojewodą, 
d. marszałek województwa. 

 
43. 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. 

 
44. 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. 

 
45. Informacjom niejawnym nadaje się klauzule: 

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

 
46. Nieruchomości stanowiące wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie ustala: 

 
a. wójt (burmistrz, prezydent miasta), 
b. rada gminy (miasta), 
c. uprawnieni do udziału we wspólnocie, 
d. starosta. 



 
47. Zbycie udziału we wspólnocie gruntowej następuje w formie: 

 
a. aktu notarialnego, 
b. aktu sporządzonego na piśmie i zatwierdzonego przez właściwego wójta, 
c. umowy cywilno-prawnej sporządzonej na piśmie, 
d. aktu sporządzonego na piśmie i zatwierdzonego przez uprawnionych do udziału we 

wspólnocie. 
 

48. Prowadzenie ksiąg wieczystych należy do właściwości: 
 

a. sądów administracyjnych, 
b. sądów rejonowych, 
c. sądów okręgowych, 
d. starostów. 

 
49. Akta księgi wieczystej może przeglądać w obecności pracownika sądu: 

 
a. każdy, 
b. osoba mająca interes prawny, 
c. osoby upoważnione przez właścicieli i użytkowników wieczystych, 
d. starostowie. 

 
50. Do powstania hipoteki niezbędny jest: 

 
a. akt notarialny ustanawiający hipotekę, 
b. wpis w księdze wieczystej, 
c. wpis w ewidencji gruntów i budynków, 
d. wyrys z ewidencji gruntów i budynków. 

 
51. Drogi publiczne dzielą się na następujące kategorie: 

 
a. drogi osiedlowe, 
b. drogi gminne, 
c. drogi wewnętrzne, 
d. drogi rejonowe. 

 
52. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje: 

 
a. zarządzeniem wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 
b. w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii  zarządu powiatu, 
c. w drodze uchwały rady powiatu, 
d. w drodze decyzji starosty. 

 
53. Lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza: 

 
a. minister właściwy do spraw środowiska, 
b. właściwy wojewoda, 
c. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, 
d. właściwy starosta. 

 
 



 
 

54. Zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna: 
 

a. w przypadku budowy obiektów użyteczności publicznej, 
b. wyłącznie na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 
c. wyłącznie na uzasadniony wniosek właściwego starosty, 
d. w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów. 

 
55. Grunty przeznaczone do zalesienia określa: 

 
a. wójt (burmistrz, prezydent miasta), 
b. rada gminy, 
c. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
d. właściwy starosta. 

 
56. Sprzedaż i nabywanie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 

prowadzi: 
 

a. minister właściwy do spraw rozwoju wsi, 
b. właściwy wojewoda, 
c. Agencja Nieruchomości Rolnych, 
d. właściwy starosta. 

 
57. Samodzielność lokalu mieszkalnego, mogącego stanowić odrębną własność 

stwierdza: 
 

a. wypis z ewidencji gruntów i budynków, 
b. starosta w formie zaświadczenia, 
c. wypis z kartoteki lokali, 
d. właściciel budynku, w którym znajduje się lokal. 

 
58. Organami wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu 

terytorialnego są: 
 

a. wojewoda, 
b. marszałek, 
c. samorządowe kolegia odwoławcze, 
d. właściwi w sprawie ministrowie. 

 
59. Ustawa o gospodarce nieruchomościami reguluje między innymi sprawy: 

 
a. gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych, 
b. zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, 
c. nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, 
d. wymiany gruntów. 

 
 
 
 
 
 
 



 
60. Nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym to: 

 
a. nieruchomość, dla której brak księgi wieczystej, 
b. nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy, 
c. nieruchomość, dla której nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa 

rzeczowe, 
d. nieruchomość nie wykazana w ewidencji gruntów i budynków. 

 
 


