
 
1. 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. zapewnienia całodziennej obecności pracownika w lokalu, w którym przetwarzane są 

informacje niejawne, 
c. utworzenia „kancelarii tajnej”, 
d. zatrudnienia kierownika kancelarii tajnej. 

 
 

2. 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. 

 
 

3. 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. 

 
 

4. 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. 

 
5. 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. opracowuje zasady koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu, 
d. prowadzi rejestr osób uprawnionych. 

 
 

6. Kontrol ę działalności przedsiębiorców, wykonujących prace geodezyjne lub 
prace kartograficzne, przeprowadza się w zakresie: 

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



 
 

7. Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne: 
 

a. przed ich rozpoczęciem, 
b. na 3 dni przed rozpoczęciem prac, 
c. w dniu rozpoczęcia prac geodezyjnych, 
d. aktualne przepisy prawne nie regulują tego zagadnienia. 

 
 

8. Ochronie podlegają: 
 

a. znaki geodezyjne, 
b. urządzenia zabezpieczające znaki geodezyjne, 
c. znaki grawimetryczne, 
d. znaki magnetyczne. 

 
 

9. Wykazanie w ewidencji gruntów i budynków władających na zasadach 
samoistnego posiadania może nastąpić: 

 
a. w ramach prac geodezyjnych wykonywanych na potrzeby postępowań 

administracyjnych lub sądowych, 
b. w wyniku przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków, 
c. w ramach bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzonej  

w drodze decyzji administracyjnej, 
d. na wniosek osoby władającej nieruchomością na zasadach samoistnego posiadania,  

w drodze czynności materialno-technicznych. 
 
 
 

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

 
a. starosty, 
b. Głównego Geodety Kraju, 
c. wojewody, 
d. wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. 

 
 

11. Granice gminy ustala: 
 

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

 
 
 
 



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

 
a. organizacji urzędów administracji publicznej, 
b. informatyzacji urzędów administracji publicznej, 
c. udziału organów administracji publicznej w pracach w Unii Europejskiej, 
d.  geodezji i kartografii. 

 
 

13. 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. 

 
 

14. Gmina wnioskująca o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji 
i kartografii, powinna spełnić m.in. następujące warunki  organizacyjne: 
 

a. utworzyć  jednostkę organizacyjną urzędu gminy pod nazwą  „Oddział Geodezji”, 
b. zatwierdzić,  przez radę gminy, plan finansowy, zapewniający  zakup sprzętu  

i programów informatycznych niezbędnych do prowadzenia, gromadzenia  
i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  

c. uzyskać pozytywną opinię geodety województwa w zakresie przygotowania 
organizacyjnego  gminy do przejęcia zadań, 

d. utworzyć jednostkę organizacyjną urzędu gminy pod nazwą Oddział  Katastru 
Nieruchomości, 
 

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

 
a. terenów zamkniętych, jeżeli przedmiotem prac nie są obiekty objęte ewidencją 

gruntów i budynków, 
b. obiektów położonych na obszarze Lasów Państwowych, 
c. sporządzania map tematycznych wykonywanych na zamówienie innych podmiotów 

niż „podmioty publiczne”, 
d. sporządzania numerycznego modelu terenu wykonywanego na zamówienie innych 

podmiotów niż „podmioty publiczne”. 
 

 
16. 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. 

 



 
17. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji kartografii, w zakresach 1, 2, 4 i 5, 

mogą uzyskać osoby które: 
 

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

c. nie były karane za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 
d. nie były karane za przestępstwo skarbowe. 

 
18. Geodetą powiatowym może być osoba spełniająca następujące wymagania: 

 
a. ukończyła 25 lat, 
b. posiada uprawnienia zawodowe w zakresie 1 – 2, 
c. posiada 2 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej, 
d. posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym. 

 
 
 

19. 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. 

 
 

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

 
a. rozgraniczenia nieruchomości, 
b. działu spadku, 
c. nabycia praw do spadku, 
d. zniesienia współwłasności. 

 
21. Ewidencja dotycząca miejscowości zawiera następujące dane: 

 
a. identyfikatory TERYT miejscowości, 
b. dane określające przebieg granic miejscowości, 
c. identyfikatory TERYT obrębów, 
d. identyfikator TERYT powiatu, na terenie którego położona jest miejscowość. 

 
22. Aktualizacji państwowego rejestru granic w zakresie zasadniczego, 

trójstopniowego podziału terytorialnego państwa dokonuje się na podstawie: 
 

a. przepisów prawa wprowadzających zmiany w tym podziale, 
b. informacji Głównego Urzędu Statystycznego, 
c. danych ewidencji gruntów i budynków przekazanych do ZSIN, 
d. danych TERYT. 

 



23. Gleboznawczą klasyfikacją gruntów obejmuje się: 
 

a. sady, 
b. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, 
c. grunty pod stawami, 
d. grunty pod rowami. 

 
 

24. Powiatową bazę GESUT starosta zakłada i prowadzi w drodze przetworzenia 
materiałów źródłowych: 

 
a. mapy zasadniczej, 
b. map topograficznych, 
c. map wielkoskalowych, 
d. pozyskanych od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu. 

 
25. 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. 

 
26. Jako tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister 

Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne uznaje się: 
 

a. magazyny żywności, 
b. tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod 

lotniska wojskowe, 
c. składy materiałów pędnych, 
d. lotniska wojskowe. 

 
27. 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. 
 

28. Na adres budynku składają się między innymi następujące informacje: 
 

a. nazwa miejscowości o statusie miasta lub wsi i jej identyfikator TERYT, 
b. nazwa gminy i jej identyfikator  TERYT, 
c. rodzaj i nazwa jednostki pomocniczej, 
d. nazwiska właścicieli. 

 



29. 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. 

 
 

30. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są: 
 

a. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 
b. uchwały Rady Ministrów, 
c. ustawy, 
d. rozporządzenia. 

 
31. Nadzór nad pracami geodezyjnymi na terenach zamkniętych prowadzi: 

 
a. właściwy wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 
b. właściwy marszałek, 
c. jednostka organizacyjna ministerstwa właściwa w sprawach geodezji, 
d. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji 

Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. 
 

 
32. 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. 

 
33. Geodetą gminnym może być osoba spełniająca następujące wymagania: 

 
a. posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym, 
b. posiada uprawnienia zawodowe w zakresie 1, 
c. posiada 2 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej, 
d. posiada 2 letni staż pracy w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

 
 
 
 

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

a. ustalania siedziby gminy, 
b. organizacji urzędów i instytucji gminnych, 
c. zasad wynagradzania pracowników gminnych, 
d. zasad zarządu mieniem gminy. 



 
35. Przy ustalaniu numeracji porządkowej na nowych dotychczas niezabudowanych 

ulicach, stosuje się między innymi następujące zasady: 
 

a. numery porządkowe wzdłuż ulic bocznych wzrastają od głównej ulicy w kierunku 
granic miejscowości, 

b. numeruje się w sposób ciągły po jednej, a następnie drugiej stronie ulicy,   
c. numery porządkowe po lewej stronie ulicy w kierunku wzrastania numeruje się 

liczbami nieparzystymi,   
d. numery na placach wzrastają zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, 

poczynając od strony północnej. 
 

 
36. Nigdy nie podlega uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej usytuowanie: 

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

 
 

37. Dla obszaru powiatu zakłada się i prowadzi:  
 

a. bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych, 
b. bazę metadanych, 
c. bazę danych ewidencji gruntów i budynków, 
d. bazę danych obiektów topograficznych stanowiących treść mapy zasadniczej. 

 
38. W celu bezpiecznego wykorzystania profilu zaufanego ePUAP, osoba go 

posiadająca powinna:   
 

a. niezwłocznie unieważnić profil, w przypadku utraty kontroli nad  kontem  
użytkownika,  

b. nie udostępniać  konta użytkownika innym osobom, 
c. dane dostępu do konta zdeponować  w punkcie, który go potwierdził, 
d. zapewnić poufność danych, które mogłyby być wykorzystane do złożenia podpisu  

potwierdzonego profilem zaufanym  ePUAP  przez osoby trzecie.   
 
 
 
 
 
 

39. 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. ewidencji gruntów i budynków, 
d. uchwał rady gminy w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic i placów. 



 
40. W skład GUGiK wchodzą: 

 
a. Gabinet Polityczny Prezesa, 
b. Departament Informacji o Nieruchomościach, 
c. Departament do spraw wykorzystania Funduszy Unii Europejskiej, 
d. Departament Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych. 

 
41. Oryginał materiału zasobu może być  udostępniony :   

 
a.  w miejscu jego przechowywania, 
b. gdy zainteresowany uzasadni,  że dostęp do materiałów jest niezbędny dla wypełnienia 

obowiązków wynikających z przepisów prawa, 
c. w obecności  pracownika wyznaczonego przez organ prowadzący zasób, 
d. do siedziby wykonawcy prac geodezyjnych w celu uzupełnienia danymi z pomiaru. 

 
42. W centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są 

gromadzone między innymi:  
 

a. bazy danych państwowego rejestru szczegółowych osnów geodezyjnych, 
b. bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału 

terytorialnego kraju, 
c. mapy topograficzne w skali 1:25 000,   
d. mapy ogólnogeograficzne  w skali 1:1 000 000.  

 
43. Mapa punktów adresowych zawiera: 

 
a. granice trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, 
b. punkty adresowe i ich numery porządkowe, 
c. granice i nazwy obrębów ewidencyjnych, 
d. granice i numery działek ewidencyjnych. 

 
44. 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. może dotyczyć pojedynczego udostępnianego zbioru danych lub wielu materiałów 

zasobu objętych jednym wnioskiem, jeżeli  są one udostępniane na zgłoszenie prac 
geodezyjnych lub prac kartograficznych, 

d. może być użyta na taką samą ilość innych materiałów, w wypadku  gdy materiały 
objęte licencją nie są przydatne. 

 
 
 
 



45. Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolita Polska chroni: 
 

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

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

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

 
a. interfejs do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów 

zasobu, 
b. pełny i nieograniczony dostęp do materiałów ewidencji gruntów i budynków  ,  
c. możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, 
d. możliwość przeglądania materiałów przez osoby uprawnione. 

 
47. Dane państwowego rejestru granic (PRG) podlegają okresowej weryfikacji: 

 
a. raz w roku na dzień 01.01, 
b. nie rzadziej niż co 5 lat, 
c. nie rzadziej niż co 10 lat, 
d. w razie potrzeby, którą określa wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego  

i kartograficznego. 
 

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

 
a. utraty zdolności do czynności prawnych, 
b. sądowego zakazu wykonywania zawodu geodety, 
c. odebrania uprawnień zawodowych, 
d. zakazu wykonywania zawodu geodety wydanego przez organy nadzoru geodezyjnego 

i kartograficznego. 
 

49. Ewidencja dotycząca ulic i placów zawiera między innymi: 
 

a. wykaz uchwał stanowiących podstawę nazw ulic i placów, 
b. nazwy ulic i placów, 
c. identyfikatory TERYT nazw ulic i placów, 
d. dane określające przebieg osi ulic. 

 
50. W powiatowej  części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są 

gromadzone między innymi:  
 

a. bazy danych dotyczące szczegółowych osnów geodezyjnych ,  
b. mapy ewidencyjne,   
c. operaty techniczne powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych dotyczących   

rozgraniczania nieruchomości, 
d. bazy danych ewidencji gruntów i budynków.  



 
 

51. Profil zaufany ePUAP traci ważność w przypadku gdy: 
 

a. użytkownik zmienił stan cywilny, 
b. zmienił się nr PESEL użytkownika, 
c. zmieniono identyfikator użytkownika, 
d. zmieniono identyfikator profilu. 

 
52. Informacje zawarte w ewidencji miejscowości, ulic i adresów udostępnia się  

w postaci: 
 

a. zaświadczeń, 
b. kopii mapy ewidencyjnej, 
c. zawiadomień o ustaleniach dotyczących numerów porządkowych budynków, 
d. dokumentów elektronicznych w formacie GML. 

 
 

53. W przypadku, gdy osoba zainteresowana nie została dopuszczona do części 
sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego w sprawie uprawnień 
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii lub postępowanie kwalifikacyjne 
zakończyło się wynikiem negatywnym, osoba zainteresowana ma prawo: 

 
a. otrzymania zwrotu  fotografii, dołączonych do wniosku, 
b. zwrotu opłaty za część sprawdzającą, w przypadku niedopuszczenia do tej części 

egzaminu, 
c. odwołania od decyzji odmawiającej nadania uprawnień,   
d. otrzymania zwrotu części złożonych dokumentów. 

 
54. 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 6 punktów na metr kwadratowy lub mniejszą, 

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

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. 

 
55. Na treść ewidencji materiałów zasobu składają się między innymi: 

 
a. nazwa materiału zasobu, 
b. informacje o twórcy materiału zasobu, 
c. data zgłoszenia pracy, w wyniku której powstał materiał zasobu,  
d. skala mapy, 



56. 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. 

 
57. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji utworzono w  drodze przekształcenia: 

 
a. Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, 
b. Ministerstwa Infrastruktury, 
c. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
d. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 
58. Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych               

infrastruktur ą informacji przestrzennej  obejmuje następujące  informacje: 
 

a. numer porządkowy zbioru danych przestrzennych, 
b. obszar, do którego  odnosi  się zbiór danych przestrzennych, 
c. nazwę zbioru danych przestrzennych, 
d. bazę metadanych  zbioru danych przestrzennych. 

 
59. Krajowy system informacji o terenie zakładają i prowadzą: 

 
a. Główny Geodeta Kraju – dla obszaru kraju, 
b. wojewoda – dla obszaru województwa, 
c. starosta – dla terenu powiatu,  
d. wójt – dla terenu gminy. 

 
60. Bezpieczny podpis elektroniczny to: 

 
a. podpis zaakceptowany własnoręcznym podpisem zainteresowanego, 
b. podpis elektroniczny przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej podpis, 
c. podpis zawierający numer NIP, 
d. podpis sporządzony za pomocą bezpiecznych urządzeń i danych do składania podpisu 

elektronicznego. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  


