
 
 

1. Przez wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii 
rozumie się: 

 
a. tyczenie budynków i budowli, 
b. pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii, 
c. wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych  

z rozgraniczeniem nieruchomości, 
d. wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania 

wpisów w księgach wieczystych. 
 

2. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące: 
 

a. krajowego systemu informacji o terenie , 
b. wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, 
c. ewidencji gruntów i budynków, 
d. zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. 
 
 

3. Powszechna taksacja nieruchomości to: 
 

a. zbiór informacji o uzyskanych cenach nieruchomości, 
b. wycena nieruchomości, 
c. system informatyczny umożliwiający gromadzenie danych o cenach i wartościach 

nieruchomości, 
d. baza danych o wartościach nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 
 

4. Dla obszaru kraju prowadzi się bazy danych dotyczące: 
 

a. rejestru zabytków, 
b. rejestru cen i wartości nieruchomości, 
c. ewidencji gruntów i budynków, 
d. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 
 

5. 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. 
 

6. Osobami prawnymi są: 
 

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



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

 
a. ustalania numerów porządkowych, 
b. prowadzenia rejestru nazw geograficznych, 
c. prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów, 
d. umieszczania i utrzymania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic. 
 
 

9. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje informacje o: 
 

a. podmiotach władających sieciami, 
b. projektowanych sieciach uzbrojenia terenu, 
c. przeznaczeniu sieci uzbrojenia terenu, 
d. odległościach usytuowania projektowanych i istniejących sieci uzbrojenia terenu. 
 

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

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

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

d. zakupić sprzęt geodezyjny do przeprowadzania kontroli prac terenowych. 
 
11. Harmonizacja zbiorów danych to: 

 
a. działania o charakterze prawnym mające na celu doprowadzenie do wzajemnej 

spójności zbiorów, 
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. 
 

12. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu: 
 

a. ustalenie ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, 
b. utrwalenie punktów znakami granicznymi, 
c. wznowienie zniszczonych lub uszkodzonych znaków granicznych, 
d. likwidację sporów granicznych. 
 



13. Krajowy system informacji o terenie zakładają i prowadzą: 
 

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

14. Standardowymi opracowaniami kartograficznymi tworzonymi na podstawie 
odpowiednich zbiorów danych są między innymi mapy topograficzne w skalach: 

 
a. 1:5 000, 
b. 1:10 000, 
c. 1:20 000, 
d. 1:100 000. 
 

15. Nadzorowi, na terenach zamkniętych, podlegają między innymi następujące 
prace geodezyjne i kartograficzne: 

 
a. zakładanie szczegółowych osnów geodezyjnych, 
b. wykonywanie dokumentacji geodezyjnej do celów określonych w przepisach 

prawnych, 
c. ochrona znaków geodezyjnych, 
d. wykonywanie map specjalnych terenów zamkniętych w skalach 1:50000  

i większych. 
 

16. 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. 
 

17. Informacjom niejawnym nadaje się klauzule: 
 

a. ściśle tajne, 
b. tajne, 
c. poufne, 
d. zastrzeżone. 
 
 
 

18. Geodetą powiatowym może być osoba spełniająca następujące wymagania: 
 

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



19. Tereny zamknięte to: 
 

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

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

c. tereny ogrodzone ze strażą przemysłową, 
d. tereny, które właściciele zastrzegli i zgłosili do Głównego Urzędu Geodezji  

i Kartografii. 
 

20. Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest: 
 

a. organem administracji rządowej, 
b. centralnym urzędem w sprawach geodezji i kartografii, 
c. urzędem obsługującym Głównego Geodetę Kraju, 
d. urzędem administracji rządowej. 
 

21. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika 
w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy przysługują: 

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

22. Profil zaufany ePUAP traci ważność w przypadku gdy: 
 

a. użytkownik zmienił miejsce zamieszkania,  
b. użytkownik zmienił stan cywilny, 
c. zmieniono identyfikator profilu, 
d. potwierdzenia profilu zaufanego na podstawie nieaktualnych danych. 
 
 

23. 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. 

 
 
 
 



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

 
a. identyfikator miejscowości z rejestru TERYT, 
b. liczbę mieszkańców miejscowości, 
c. informacje dotyczące siedziby organów samorządowych, 
d. nazwę powiatu, w którym miejscowość jest położona. 
 

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

a. została zawarta w formie umowy pomiędzy stronami, 
b. została zawarta w formie przyjętej zwyczajowo, 
c. jest sprzeczna z ustawą, 
d. miała na celu obejście ustawy. 
 

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

  
a. położenie obiektu objętego pracami, 
b. nazwa zleceniodawcy prac, 
c. wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu, 
d. termin zakończenia pracy geodezyjnej. 
 

27. Kontrola działalności przedsiębiorcy, w zakresie wykonywania prac 
geodezyjnych lub prac kartograficznych może dotyczyć: 

 
a. zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, 
b. przekazywania wyników prac do państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego, 
c. terminowości wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych, 
d. prawidłowości i terminowości opłat za udostępnienie materiałów z zasobu do 

realizacji prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. 
 

28. Organami administracji miar są: 
 

a. Obwodowy Urząd Miar, 
b. Prezes Głównego Urzędu Miar, 
c. dyrektorzy okręgowych urzędów miar, 
d. naczelnicy obwodowych urzędów miar. 
 

29. Portal internetowy, za pomocą którego odbywa się udostępnianie  materiałów 
zasobu w postaci dokumentów elektronicznych, powinien  zapewnić między 
innymi następujące warunki: 

 
a. możliwość zgłaszania i przekazywania prac geodezyjnych do zasobu,  
b. interfejs do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów 

zasobu, 
c. pełny i nieograniczony dostęp do materiałów ewidencji gruntów i budynków, 
d. możliwość przeglądania materiałów przez osoby uprawnione. 



 
30. Wywłaszczenie jest dopuszczalne, gdy jest dokonywane: 

 
a. na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem, 
b. pod budowę sklepów wielko powierzchniowych, 
c. dla powiększenia nieruchomości sąsiedniej, gdy jest to niezbędne, aby stała się 

działką budowlaną, 
d. na cele organizacji pożytku publicznego. 
 

31. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 
 

a. w sprawach wydawania zaświadczeń, 
b. w sprawach karnych skarbowych, 
c. w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek 

samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, 
d. w sprawie skarg i wniosków przed organami organizacji społecznych. 
 

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

 
a. organizacji urzędów administracji publicznej, 
b. gospodarki nieruchomościami na cele publiczne, 
c. informatyzacji urzędów administracji publicznej, 
d. geodezji i kartografii. 
 

33. Notariusze przekazują właściwemu staroście między innymi: 
 

a. akty notarialne przeniesienia praw do nieruchomości, 
b. odpisy aktów poświadczenia dziedziczenia, 
c. akty ustanowienia rozdzielności małżeńskiej, 
d. akty notarialne z ustanowienia służebności gruntowych. 
 
 

34. Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu obejmuje między innymi:  
 

a. wykaz zamówionych materiałów zasobu, 
b. NIP wnioskodawcy, 
c. datę udostępnienia materiałów zasobu,  
d. datę, którą jest sygnowany wniosek. 
 

35. Wniosek o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego zawiera między innymi:  

  
a. nr PESEL wnioskodawcy, 
b. imię i nazwisko wnioskodawcy, 
c. parametry charakteryzujące zakres uprawnień do przetwarzania materiałów 

zasobu,  
d. postulowany termin realizacji wniosku. 
 



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

 
a. prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
b. prowadzenie szkoleń dla administracji geodezyjnej szczebla powiatowego, 
c. programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych, 
d. wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla 

obszaru województwa. 
 

37. 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. 
 

38. Plany miejscowe opracowuje się w skalach: 
 

a. 1:1000, 
b. 1:2500, 
c. 1:500 w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
d. 1:5000 w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia. 
 

39. Stroną postępowania administracyjnego jest: 
 

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

40. Baza danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów 
terytorialnych kraju zawiera mi ędzy innymi następujące informacje: 

 
a. dotyczące przebiegu granic podziału kraju ze względu na właściwość 

wojewódzkich sądów administracyjnych, 
b. dotyczące granic miejscowości objętych urzędowym wykazem ich nazw, 
c. dotyczące pól powierzchni obrębów ewidencyjnych, 
d. adresów i ich lokalizacji przestrzennej. 

 
41. Zgłoszenie prac geodezyjnych zawiera: 

 
a. dane osoby samodzielnie wykonującej prace wraz z uprawnieniami zawodowymi, 
b. listę materiałów zasobu, które w ocenie wykonawcy są niezbędne do wykonania 

prac, 
c. dane niezbędne do wyliczenia opłaty, 
d. PESEL lub REGON wykonawcy prac geodezyjnych.  
 
 
 
 



42. Ewidencja dotycząca ulic i placów zawiera między innymi: 
 

a. wykaz uchwał stanowiących podstawę nazw ulic i placów, 
b. informacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
c. identyfikatory TERYT nazw ulic i placów, 
d. dane określające przebieg osi ulic. 
 

43. Tereny zamknięte ustalają: 
 

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

44. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się: 
 

a. sposób użytkowania obszarów rolnych, 
b. zasady wyłączania terenów rolnych i leśnych na nierolnicze, 
c. rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, 
d. przeznaczenie terenu. 

 
45. 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. 
 

46. Ustawa Kodeks Cywilny stanowi, że człowiek ma zdolność prawną: 
 

a. od chwili urodzenia, 
b. od 16-go roku życia, 
c. od 18-go roku życia, 
d. z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. 
 

47. W ewidencji gruntów w zakresie podmiotowym wykazuje się: 
 

a. podmioty władające gruntami na zasadach samoistnego posiadania, 
b. właścicieli nieruchomości, 
c. podmioty, w których gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa, 
d. podmioty, w których władaniu znajdują się nieruchomości jednostek samorządu 

terytorialnego. 
 
 
 
 
 



48. Główny Geodeta Kraju może kontrolować działalność: 
 

a. wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 
b. marszałków województw, 
c. starostów, 
d. wykonujących funkcję biegłego sądowego w sprawach geodezji i kartografii. 
 
 

49. Granice gminy ustala: 
 

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

50. 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.  
 

51. Postępowanie administracyjne wszczyna się: 
 

a. na żądanie strony, 
b. na żądanie Sądu, 
c. na wniosek osoby nie będącej stroną, 
d. z urzędu. 
 

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

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

53. 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. numery porządkowe po lewej stronie ulicy w kierunku wzrastania numeruje się 

liczbami nieparzystymi,   
c. numeruje się w sposób ciągły po jednej, a następnie drugiej stronie ulicy,   
d. numery na placach wzrastają zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, 

poczynając od strony północnej. 



 
 

54. Na terenach zamkniętych prace geodezyjne mogą być wykonywane tylko przez: 
 

a. wykonawców działających na zlecenie organów, które wydały decyzję  
o zamknięciu terenu, 

b. wykonawców działających na zlecenie organów nadzoru geodezyjnego  
i kartograficznego, 

c. wykonawców działających na zlecenie „podmiotów publicznych”, 
d. wykonawców posiadających doświadczenie w pracy na tych terenach. 
 
 

55. 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. 
 

56. Mapa zasadnicza to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające 
informacje o przestrzennym usytuowaniu: 

 
a. obiektów zabytkowych, 
b. konturów użytków gruntowych, 
c. działek ewidencyjnych, 
d. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 

57. Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę: 
 

a. ewidencji gospodarstw rolnych, 
b. planowania przestrzennego, 
c. wymiaru podatków i świadczeń, 
d. statystyki publicznej. 
 

58. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe: 
 

a. na wniosek zainteresowanych, 
b. na wniosek geodety uprawnionego wykonującego pomiar obiektów budowlanych, 
c. na wniosek starosty, 
d. z urzędu. 
 
 
 



59. 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 14dni od dnia wydania świadectwa stwierdzającego nadanie 

uprawnień zawodowych. 
 

60. Przez umowę o dzieło strony zobowiązują się do: 
 

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

 


