
1. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu to: 
 

a. system informacyjny zapewniający aktualizację informacji o sieciach uzbrojenia 
terenu, 

b. system informacyjny zapewniający gromadzenie informacji o sieciach uzbrojenia 
terenu, 

c. system informacyjny zapewniający udostępnianie informacji o sieciach uzbrojenia 
terenu, 

d. system informacyjny zapewniający wyłączenie z zasobu nieaktualnych informacji 
o sieciach uzbrojenia terenu. 
 

2. Sprawy w postępowaniu administracyjnym mogą być załatwiane ustnie, gdy:  
 

a. strony zawarły ugodę administracyjną,  
b. przemawia za tym interes  strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie, 
c. stronami postępowania są pracownicy organu, 
d. tak stanowi polecenie organu nadzoru.   

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

jest przekazać staroście:  
 

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

zamkniętego. 
 

4. Organami administracji geodezyjnej i kartograficznej są: 
 

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

 
 

5. Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny nie pobierają 
opłat za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane i wydawane na 
żądanie:   

 
a. organów kontroli państwowej w związku z wykonywanie ich zadań ustawowych, 
b. prokuratury,   
c. sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa, 
d. organów administracji rządowej w związku z koniecznością ujawnienia prawa do 

nieruchomości w księdze wieczystej. 
 
 
 



6. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach 1, 2, 4  
i 5, mogą uzyskać osoby które: 

 
a. wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii, 
b. posiadają wykształcenie średnie ogólne, 
c. nie były karane za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 
d. nie były karane za przestępstwo skarbowe. 

 
 

7. Osobami prawnymi są: 
 

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

prawną. 
 

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

a. danych statystycznych GUS, 
b. właściwych rozporządzeń Rady Ministrów, 
c. ewidencji gruntów i budynków, 
d. uchwał rady gminy w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic i placów. 

 
 

9. Która z wymienionych poniżej prac nie podlega obowiązkowi zgłoszenia 
właściwemu organowi: 

 
a. pomiary przyłączy kanalizacyjnych, 
b. pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli i urządzeń, 
c. opracowanie mapy glebowej, 
d. aktualizacja użytków gruntowych. 

 
 

10. Krajowy system informacji o terenie zawiera dane obligatoryjne dotyczące 
między innymi : 

   
a. obiektów topograficznych,   
b. ewidencji gruntów i budynków, 
c. państwowego systemu odniesień przestrzennych, 
d. rejestru granic podziałów terytorialnych państwa. 

 
 

11. Gleboznawczą klasyfikacją gruntów obejmuje się: 
 

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



 
 

12. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu: 
 

a. likwidację sporów granicznych, 
b. wznowienie zniszczonych lub uszkodzonych znaków granicznych, 
c. utrwalenie punktów znakami granicznymi, 
d. sporządzenie odpowiednich dokumentów. 

 
 

13. Geodetą powiatowym może być osoba spełniająca następujące wymagania: 
 

a. posiada uprawnienia zawodowe w zakresach 1, 2 ,4 ,6, 
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. W sprawach dotyczących spadków nieobjętych,  jako strona działa:   

  
a. kurator wyznaczony przez organ administracji publicznej, 
b. osoba sprawująca zarząd majątkiem masy spadkowej, 
c. kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej, 
d. małżonek spadkodawcy. 

 
 

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

a. terminowości wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych, 
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. 
 
 

16. Plany miejscowe opracowuje się w skalach: 
 

a. 1:250, 
b. 1:500 w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
c. 1:5000 w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia, 
d. 1:10000 w celu przeznaczenia gruntów dla linii przesyłowych. 

 
17. Państwowy rejestr granic (PRG) tworzy się na podstawie: 

 
a. TERYT, 
b. danych i informacji dotyczących terenów zamkniętych, 
c. informacji i zbiorów danych udostępnionych przez właściwe organy administracji 

publicznej, 
d. danych i informacji GUS. 

 
 



18. Do zadań starosty, w zakresie geodezji i kartografii, należy: 
 

a. monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji, 
b. prowadzenie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów 

terytorialnych kraju, 
c. kontrola posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące 

samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii , 
d. ochrona znaków magnetycznych. 

 
 

19. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są m. in.: 
 

a. zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, 
b. uchwały Rady Ministrów, 
c. rozporządzenia, 
d. ratyfikowane umowy międzynarodowe. 

 
20. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odmawia przyjęcia do zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego materiałów sporządzonych w ramach zgłoszonej 
pracy geodezyjnej: 

 
a. w formie zarządzenia o odmowie, 
b. wydając decyzję administracyjną o odmowie, 
c. informując wykonawcę prac na piśmie o odmowie oraz o możliwości odwołania 

do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 
d. informując wykonawcę prac o odmowie oraz o przekazaniu dokumentacji do 

weryfikacji przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego  
i kartograficznego. 
 
 

21. Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji  
z urzędu jeżeli zmiany wynikają z: 

 
a. dokumentów przekazanych przez notariuszy, 
b. wykrycia błędnych informacji, 
c. przepisów prawa, 
d. materiałów zasobu. 

 
 

22. W postępowaniu administracyjnym, jeżeli koniec terminu przypada na dzień 
ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się: 

 
a. dzień wolny od pracy, 
b. dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, 
c. najbliższy następny dzień powszedni, 
d. przepisy nie precyzują tej kwestii. 

 
 
 



23. Karami dyscyplinarnymi, jakie mogą być zastosowane wobec osób wykonujących 
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii są: 

 
a. odebranie uprawnień zawodowych, 
b. udzielenie nagany z wpisem okresu jej obowiązywania, 
c. zawieszenie możliwości wykonywania uprawnień zawodowych na okres od  

6 miesięcy do jednego roku, 
d. upomnienie. 

 
24. Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia do wykonywania 

samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii prowadzi: 
 

a. geodeta województwa , 
b. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
c. Główny Geodeta Kraju, 
d. Stowarzyszenie Geodetów Polskich. 

 
25. Dla obszaru powiatu zakłada się i prowadzi:  

 
a. bazę danych planów zagospodarowania terenu, 
b. bazę metadanych, 
c. bazę danych obiektów topograficznych stanowiących treść mapy zasadniczej, 
d. bazę danych państwowego rejestru granic i powierzchni podziałów terytorialnych 

państwa. 
 
 

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

 
a. utworzenia „kancelarii tajnej”, 
b. zorganizowania ochrony budynku, w którym przetwarzane są informacje 

niejawne, 
c. zapewnienia całodziennej obecności pracownika lokalu, 
d. zatrudnienia kierownika kancelarii tajnej. 

 
 

27. Wykonawcą prac geodezyjnych mogą być: 
 

a. organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, 
b. jednostki organizacyjne, 
c. osoby fizyczne posiadające właściwe uprawnienia zawodowe, 
d. biegli sądowi posiadający uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji  

i kartografii. 
 
 
 
 
 



28. 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. 

 
29. Uchwały Rady Ministrów :  

   
a. mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe 

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

 
30. Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie: 

 
a. planu miejscowego, 
b. uchwały rady gminy, 
c. zarządzenia wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), 
d. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 
31. W jaki sposób można  wznowić przesunięte lub uszkodzone znaki graniczne ? 

 
a. jeśli istnieją dane i dokumenty geodeta może je wznowić bez przeprowadzania 

rozgraniczenia, 
b. w postępowaniu rozgraniczeniowym, 
c. każdy  może wznowić takie znaki, 
d. znaki graniczne może wznowić właściciel nieruchomości. 

 
32. Danymi opisującymi punkt adresowy są: 

 
a. identyfikator działki ewidencyjnej, na której usytuowany jest punkt adresowy, 
b. nazwa obrębu ewidencyjnego, 
c. usytuowanie budynku  (naziemny lub podziemny), 
d. ilość kondygnacji budynku. 

 
 

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

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

 
 



34. Organami naczelnymi w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego 
w stosunku do organów administracji rządowej są : 

 
a. Trybunał Konstytucyjny, 
b.  Prezes Rady Ministrów, 
c. właściwi ministrowie, 
d. kierownicy urzędów centralnych. 

 
35. Zdolność prawną ma: 

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

 
 

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

 
a. działu spadku, 
b. nabycia praw do spadku, 
c. ustanowienia służebności, 
d. zniesienia współwłasności. 

 
37. Stanowisko Głównego Geodety Kraju może zajmować osoba która: 

 
a. jest obywatelem polskim, 
b. posiada kompetencje kierownicze, 
c. posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości 

Głównego Geodety Kraju, 
d. posiada tytuł zawodowy magistra. 

 
38. Przedsiębiorcą jest: 

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

zawodową, 
c. urząd wojewódzki, 
d. osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub 

zawodową. 
 

39. Celem ustawy o miarach jest: 
 

a. zapewnienie jednolitości miar, 
b. ustalanie wzorców jednostki miary, 
c. zapewnienie wymaganych dokładności w dziedzinie  geodezji  

i kartografii, 
d. zapewnienie wymaganych dokładności pomiarów wielkości fizycznych  

w Rzeczypospolitej Polskiej. 



 
40. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna: 

 
a. wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 
b. przewodniczący komisji dyscyplinarnej, 
c. wniosek podmiotu poszkodowanego, 
d. wniosek rzecznika dyscyplinarnego o ukaranie. 

 
41. Ewidencja dotycząca ulic i placów zawiera między innymi: 

 
a. liczbę numerów porządkowych ulicy lub placu, 
b. dane określające przebieg osi ulic, 
c. dane określające przebieg zewnętrznych granic placów, 
d. identyfikator TERYT obrębu, na terenie którego położona jest ulica lub plac. 

 
42. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału   

w postępowaniu w sprawie: 
 

a. przełożonego, 
b. na żądanie strony, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, 

które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności pracownika, 
c. w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku 

podrzędności służbowej, 
d. w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku 

nadrzędności służbowej. 
 

 
43. Jako organ doradczy i opiniodawczy przy Głównym Geodecie Kraju działa: 

 
a. Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna, 
b. Komisja Kwalifikacyjna ds. Uprawnień Zawodowych, 
c. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, 
d. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna. 

 
44. Harmonizacja zbiorów danych to: 

 
a.  ustalenie praw umożliwiających prowadzenie zbiorów danych, 
b. przystosowanie zbiorów do wspólnego wykorzystania, 
c. działania techniczne i organizacyjne mające na celu przystosowanie zbiorów do 

łącznego wykorzystania, 
d. ustalenie merytorycznej zawartości poszczególnych zbiorów danych. 

 
45. Granice gminy ustala: 

 
a. rada gminy, 
b. starosta, 
c. Rada Ministrów, 
d. Prezes Rady Ministrów. 



 
46. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona: 

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

 
47. 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 kompletności przekazanych wyników prac, 
c. zgodności z przepisami prawnymi wykonanych pomiarów, 
d. zgodności z przepisami prawnymi opracowania wyników pomiarów.  

 
 

48. Bezpieczny podpis elektroniczny to: 
 

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

podpisu elektronicznego. 
 

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

 
a. może być scedowana na inną osobę fizyczną lub prawną,  
b. wydawana jest tylko wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych, 
c. zawiera zawsze w numerze  identyfikator  REGON licencjobiorcy, 
d. otrzymuje zawsze numer składający się z trzech członów, oddzielonych 

podkreślnikiem. 
 

50. Przez umowę o dzieło strony zobowiązują się do: 
 

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

 
51. Zespół kwalifikacyjny, do przeprowadzenia postępowania  kwalifikacyjnego  

w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, powołuje: 
 

a. przewodniczący komisji kwalifikacyjnej, 
b. Główny Geodeta Kraju, 
c. członek prezydium komisji kwalifikacyjnej, 
d. dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej  

i Kartograficznej w GUGiK. 



 
52. Uwierzytelnienia dokumentów opracowanych przez wykonawców prac 

geodezyjnych lub prac  kartograficznych na potrzeby postępowań 
administracyjnych, sądowych lub czynności cywilno prawnych  dokonuje się: 

   
a. po uiszczeniu opłaty, 
b. najpóźniej następnego dnia roboczego po pozytywnej weryfikacji operatu,  
c. z chwilą przyjęcia  dokumentacji geodezyjnej do zasobu, 
d. niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż w terminie 7 dni.   

 
53. Kiedy nie wymaga się oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu 

pełnomocnictwa  w postępowaniu administracyjnym :   
 

a. gdy pełnomocnikiem jest sąsiad strony, 
b. gdy pełnomocnikiem jest rzecznik patentowy i sam uwierzytelni odpis 

pełnomocnictwa, 
c. gdy pełnomocnikiem  jest doradca podatkowy i sam uwierzytelni odpis 

pełnomocnictwa, 
d. gdy pełnomocnikiem jest przełożony strony. 

 
 

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

  
a. adres podmiotu, który zgłosił prace, 
b. rodzaj oraz cel zgłoszonych prac, 
c. data doręczenia zgłoszenia do organu, 
d. termin zakończenia pracy geodezyjnej. 

 
55. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje informacje o: 

 
a. usytuowaniu sieci uzbrojenia terenu, 
b. podstawowych parametrach technicznych sieci, 
c. podmiotach władających sieciami, 
d. projektowanych sieciach uzbrojenia terenu. 

 
56. W wojewódzkiej  części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są 

gromadzone między innymi:  
 

a. państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych,   
b. mapy topograficzne  i  tematyczne, tworzone przez marszałka województwa,    
c. mapy topograficzne w skali 1:250 000, tworzone przez  Głównego Geodetę Kraju, 
d. bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej 

tworzenie standardowych opracowań topograficznych w skalach   1:200 000. 
 
 
 



57. Tereny zamknięte to: 
 

a. tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność państwa,  określone 
przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych, 

b. tereny, które w wyniku decyzji starosty zostały wyłączone z opracowania mapy 
zasadniczej, 

c. tereny, na których Główny Geodeta Kraju ustalił stosowną klauzulę tajności 
informacji dotyczących obiektów położonych na tych terenach, 

d. tereny, które właściciele zastrzegli i zgłosili do Głównego Urzędu Geodezji  
i Kartografii. 
 

58. 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. 

 
 

59. Ochronie podlegają: 
 

a. znaki geodezyjne, 
b. budowle triangulacyjne, 
c. znaki grawimetryczne, 
d. znaki magnetyczne. 

 
60. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez samorządowe kolegium 

odwoławcze: 
 

a. strona może odwołać się do sądu administracyjnego, 
b. nie służy odwołanie, 
c. strona może zwrócić się do kolegium z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 

sprawy, 
d. strona może odwołać się do organu nadzoru. 

 
 

 


