
1. Prace geodezyjne to: 
 

a. wykonywanie zdjęć lotniczych, 
b. sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, 
c. projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, 
d. sporządzanie operatów szacunkowych. 

 
2. Organami administracji geodezyjnej i kartograficznej są: 

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

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

 
a. prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
b. zakładanie osnów geodezyjnych, 
c. programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych, 
d. zakładanie baz danych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 i 1:1000. 

 
4. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące: 

 
a. rodzaju użytków gruntowych, 
b. właścicieli nieruchomości, 
c. wartości nieruchomości, 
d. powierzchni użytkowej lokali. 

 
5. Właściciele nieruchomości są obowiązani zgłaszać właściwemu staroście zmiany 

danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie: 
 

a. 14 dni od dnia powstania zmian, 
b. niezwłocznie, 
c. 30 dni od dnia powstania zmian, 
d. w ciągu 1 roku od powstania zmian. 

 
 
 
 
 
 

6. Inwestorzy sieci uzbrojenia terenu są zobowiązani: 
 

a. do uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z właściwymi 
starostami, 

b. do zapewnienia wyznaczenia obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na 
budowę przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, 

c. do opracowania projektu usytuowania sieci przez jednostkę wykonawstwa 
geodezyjnego, 

d. do ustanowienia nadzoru geodezyjnego nad realizacją sieci. 



 
7. Wezwania do stawienia się na gruncie celem udziału w rozgraniczeniu 

nieruchomości doręcza się stronom za zwrotnym poświadczeniem odbioru: 
 

a. nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem, 
b. na 14 dni przed terminem, 
c. przed terminem przeprowadzenia czynności rozgraniczeniowych, 
d. w ciągu 30 dni od postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego. 

 
8. Nadzór nad prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

należy do: 
 

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

 
9. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji kartografii mogą uzyskać osoby 

które: 
 

a. posiadają 3 lata praktyki zawodowej w przypadku wykształcenia geodezyjnego 
średniego, 

b. ukończyły 18 lat, 
c. wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii, 
d. nie były karane za przestępstwo skarbowe. 

 
10. Postępowanie kwalifikacyjne, dotyczące uzyskania uprawnień zawodowych 

wszczyna się: 
 

a. z dniem przekazania wniosku do komisji kwalifikacyjnej, 
b. z dniem wskazanym na wniosku zainteresowanego, 
c. z dniem wpływu do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, 
d. z dniem sprawdzenia kompletności dokumentów załączonych do wniosku. 

 
 
 
 
 
 

11. 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. odebrać uprawnienia zawodowe, 
b. odebrać uprawnienia zawodowe, dopuszczając możliwość ubiegania się o ponowne 

ich uzyskanie po upływie 3 lat od dnia ich odebrania, 
c. udzielić ustnej nagany, 
d. udzielić upomnienia. 

 



12. 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. są zobowiązane do zakończenia działalności gospodarczej, 
c. podlegają karze grzywny, 
d. podlegają karze skarbowej. 

 
13. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w 

ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy przysługują: 
 

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

 
14. Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolita Polska chroni: 

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

 
15. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są: 

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

 
16. Samorząd województwa: 

 
a. sprawuje nadzór nad działalnością powiatów, 
b. wykonuje zadania określone przez marszałków województwa, 
c. wykonuje zadania określone przez właściwego wojewodę, 
d. dysponuje mieniem wojewódzkim. 

 
17. Plany miejscowe opracowuje się w skalach: 

 
a. 1:1000, 
b. 1:500 w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
c. 1:250, 
d. 1:5000 w celu przeznaczenia gruntów do zasiedzenia. 

 
 
 
 
 
 



18. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości 
stało się niemożliwe właściciel może żądać od gminy: 

 
a. przekazania na własność nieruchomości zamiennej, 
b. zmiany planu miejscowego, 
c. odszkodowania za poniesioną szkodę, 
d. wykupienia nieruchomości. 

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

wojewódzkim wydaje: 
 

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

 
20. Decyzja o warunkach zabudowy: 

 
a. nie rodzi praw do terenu, 
b. nie narusza ustaleń planu miejscowego, 
c. nie narusza uprawnień osób trzecich, 
d. nie rodzi praw do odszkodowania. 

 
21. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której przetw arzane są informacje niejawne 

o klauzuli „tajne” lub „ ściśle tajne”, zobowiązany jest do: 
 

a. zatrudnienie kierownika kancelarii tajnej, 
b. zorganizowania ochrony budynku, w którym przetwarzane są informacje niejawne, 
c. zabezpieczenia lokali, w których przetwarzane są dane, 
d. utworzenia „kancelarii tajnej”. 

 
22. Dział trzeci księgi wieczystej przeznaczony jest na wpisy dotyczące: 

 
a. władającego nieruchomością, 
b. ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, 
c. ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, 
d. przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania. 

 
 
 
 
 
 

23. Odpisy ksiąg wieczystych obejmujące wpisy wykreślone wydaje się: 
 

a. na żądanie sądu, 
b. na żądanie aktualnego właściciela nieruchomości, 
c. na żądanie Głównego Urzędu Statystycznego, 
d. na żądanie osoby, której wykreślony wpis dotyczył. 

 



24. Drogi wojewódzkie stanowią własność: 
 

a. właściwego marszałka województwa, 
b. samorządu województwa, 
c. właściwego wojewody, 
d. zarządu województwa. 

 
25. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje: 

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

 
26. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności  Skarbu Państwa 

sprawuje: 
 

a. starosta, 
b. marszałek województwa, 
c. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, 
d. wójt (burmistrz, prezydent miasta). 

 
27. Na powiększenie zasobów leśnych poprzez zalesienie mogą być przeznaczone: 

 
a. grunty orne klasy VI, 
b. tereny bagienne, 
c. nieużytki, 
d. lotne piaski i wydmy piaszczyste. 

 
28. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych powołuje i odwołuje: 

 
a. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
b. Minister do spraw administracji publicznej, 
c. Prezes Rady Ministrów, 
d. Prezydent. 

 
29. Akty prawa miejscowego powiatu stanowi rada powiatu: 

 
a. w formie postanowienia, 
b. w formie uchwały, 
c. w formie obwieszczenia, 
d. w formie decyzji. 

 
30. Zawiadomienie o umieszczeniu znaku na nieruchomości doręcza się w przypadku: 

 
a. stwierdzenia zmiany właściciela nieruchomości, na której umieszczono znak, 
b. ustawiania urządzeń sygnalizujących położenie znaków, 
c. wykonywania przeglądu i konserwacji znaków, 
d. umieszczenia nowych znaków na nieruchomości. 

 



31. W jakim terminie o środek udostępnia materiały w przypadku zgłoszenia prac na 
obszarze klęski żywiołowej: 

 
a. najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych, 
b. najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, 
c. najpóźniej w ciągu 6 dni roboczych, 
d. w ciągu jednego dnia. 

 
32. Gdzie jest odnotowany pozytywny wynik kontroli dokumentacji przekazywanej do 

zasobu: 
 

a. na wniosku złożonym przez wykonawcę o przyjęcie dokumentacji do zasobu, 
b. w systemie informatycznym, w którym prowadzony jest zasób, 
c. na kopii zgłoszenia pracy, 
d. w protokole kontroli technicznej. 

 
33. Czynności kontroli dokumentacji przekazanej do zasobu wykonywane są: 

 
a. w ciągu 3 dni od daty złożenia dokumentacji do kontroli, 
b. niezwłocznie, 
c. nie później niż w ciągu 6 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji, 
d. w ciągu 7 dni od daty złożenia dokumentacji do kontroli. 

 
34. Bazy danych systemu informacji o terenie podlegają zabezpieczeniu poprzez 

stworzenie kopii zabezpieczających, dokonywane: 
 

a. nie rzadziej niż co pół roku, 
b. raz w tygodniu, 
c. raz w miesiącu, 
d. raz na kwartał. 

 
35. Główny Geodeta Kraju przeprowadza kontrole instytucji publicznych  

i przedsiębiorców w zakresie: 
 

a. wykonywania zadań dotyczących wydawania map tematycznych z wykorzystaniem 
zasobu, 

b. prawidłowości prowadzenia rejestru granic, 
c. posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w 

dziedzinie geodezji, 
d. wykonywania obowiązku ochrony informacji niejawnych. 

 
 

36. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego przeprowadza 
kontrol ę przedsiębiorców w trybie: 

 
a. kontroli kompleksowej, 
b. kontroli doraźnej, 
c. kontroli tematycznej, 
d. kontroli problemowej. 

 



37. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do: 
 

a. zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, 
b. stałej obecności podczas prowadzonej kontroli, 
c. przygotowania materiałów dotyczących przedmiotu kontroli, 
d. wyznaczenia i upoważnienia pracownika do udziału w kontroli. 

 
38. Nadzorowi, na terenach zamkniętych, podlegają między innymi następujące prace 

geodezyjne i kartograficzne: 
 

a. zakładanie mapy zasadniczej, 
b. zakładanie szczegółowych osnów geodezyjnych, 
c. ochrona znaków geodezyjnych, 
d. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków. 

 
39. Tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister Obrony 

Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne to: 
 

a. lotniska wojskowe, 
b. porty wojenne, 
c. składy materiałów pędnych, 
d. lotniska. 

 
40. Materiały zasobu pozyskuje się do zasobu w wyniku: 

 
a. działań organu odpowiedzialnego za prowadzenie zasobu, 
b. przekazania do zasobu wyciągów z operatów szacunkowych, 
c. przekazania do zasobu wyników prac geodezyjnych i kartograficznych przez 

wykonawców prac, 
d. przyjęcia darowizny. 

 
41. Udostępnienie materiałów zasobu na wniosek odbywa się: 

 
a. niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wpłaty, 
b. niezwłocznie po przyjęciu wniosku, 
c. w ciągu 3 dni od przyjęcia wniosku, 
d. w ciągu 7 dni od przyjęcia wniosku. 

 
 
 
 

42. Baza danych państwowego rejestru granic zawiera między innymi następujące 
informacje: 

 
a. dotyczące granic nieruchomości, 
b. dotyczące przebiegu granic podziału kraju ze względu na właściwość wojewódzkich 

sądów administracyjnych, 
c. adresów i ich lokalizacji przestrzennej, 
d. dotyczące granic miejscowości objętych urzędowym wykazem ich nazw. 

 



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

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

i kartograficznego. 
 

44. Danymi opisującymi punkt adresowy są: 
 

a. nazwa ulicy lub placu, 
b. numer porządkowy, 
c. identyfikatory TERYT nazw ulic i placów, 
d. identyfikator działki ewidencyjnej, na której usytuowany jest punkt adresowy. 

 
45. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji utworzono w  drodze przekształcenia: 

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

 
46. Geodezyjne pomiary sytuacyjne wykonywane są jako: 

 
a. geodezyjne pomiary fotograficzne, 
b. geodezyjne pomiary fotogrametryczne, 
c. geodezyjne pomiary lotnicze, 
d. geodezyjne pomiary terenowe. 

 
47. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe mogą być wykonane metodą 

precyzyjnego pozycjonowania jeżeli: 
 

a. sygnały emitowane przez satelity nie są zakłócone przez stacje telefonii komórkowej, 
b. teren objęty pomiarem nie jest zadrzewiony, 
c. zapewniony jest bezpośredni odbiór sygnałów przez satelity, 
d. zapewniony jest właściwy dostęp do osnowy geodezyjnej. 

 
48. W skład GUGiK wchodzą: 

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

 
49. 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. 



 
50. Pole powierzchni działki ewidencyjnej określa się: 

 
a. w hektarach z dokładnością zapisu do 0,0001 ha, 
b. w hektarach z dokładnością zapisu do 0,01 ha, 
c. w metrach kwadratowych, 
d. w arach. 

 
51. Właściwość miejscową organu administracji publicznej w sprawach dotyczących 

nieruchomości ustala się: 
 

a. według miejsca zamieszkania właściciela nieruchomości, 
b. według miejsca pobytu strony zainteresowanej, 
c. według miejsca położenia nieruchomości, 
d. według zgodnego ustalenia stron. 

 
52. Organy administracji publicznej obowiązane są do załatwienia niezwłocznie spraw: 

 
a. które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę wraz z 
żądaniem wszczęcia postępowania, 

b. ważnych ze względów społecznych, 
c. dotyczących posłów i senatorów, 
d. które mogą być rozpatrzone w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane lub znane 

organowi z urzędu. 
 

53. Organ administracji publicznej w wezwaniu strony zobowiązany jest wskazać: 
 

a. nazwę i adres organu wzywającego, 
b. imię i nazwisko wzywanego, 
c. skutki prawne niezastosowania się do wezwania, 
d. adres wzywanego. 

 
54. Stroną postępowania administracyjnego jest: 

 
a. każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie, 
b. organ administracji prowadzący postępowanie, 
c. organ nadzoru administracji publicznej, 
d. ten, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. 

 
55. Przedsiębiorcą jest: 

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

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

zawodową. 
 
 
 



56. Mieniem, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego jest: 
 

a. prawo własności przedmiotów materialnych, 
b. inne prawa majątkowe, 
c. własność, 
d. dzierżawa. 

 
57. Oświadczenie woli jest nieważne jeżeli: 

 
a. zostało złożone przez osobę chorą psychicznie, 
b. nie zostało złożone w formie pisemnej, 
c. nie zostało sporządzone w formie aktu notarialnego, 
d. zostało złożone drugiej osobie za jej zgodą dla pozoru. 

 
58. Przepisy Kodeksu Cywilnego stanowią, że pełnomocnictwo ogólne powinno być 

udzielone: 
 

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

 
59. Tereny zamknięte ustalają: 

 
a. właściwi ministrowie lub kierownicy urzędów centralnych, 
b. starostowie, 
c. wojewodowie, 
d. Główny Geodeta Kraju. 

 
60. Osobami prawnymi są: 

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

 
 


