
1. Naczelnym organem administracji państwowej właściwym w sprawach 
przygotowania budowy i eksploatacji autostrad jest: 

 
a. Rada Ministrów, 
b. Prezes Rady Ministrów, 
c. Minister właściwy do spraw transportu, 
d. właściwy miejscowo wojewoda. 

 
2. Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej podlegają: 

 
a. obiekty budowlane wskazane przez inwestora, 
b. obiekty budowlane zlecone do inwentaryzacji przez kierownika budowy, 
c. obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, 
d. wszystkie obiekty stanowiące treść mapy zasadniczej. 

 
3. Roboty budowlane można rozpocząć na podstawie: 

 
a. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
b. planu miejscowego, 
c. projektu budowlanego, 
d. decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 
4. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy między innymi: 

 
a. stała obecność na terenie budowy, 
b. prowadzenie dokumentacji budowy, 
c. prowadzenie nadzoru nad jakością prac realizacyjnych, 
d. prowadzenie bieżącego monitoringu dotyczącego terminowego wykonania prac 

budowlanych. 
 

5. Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane są: 
 

a. właściciel nieruchomości, 
b. inwestor, 
c. wykonawca robót budowlanych, 
d. jednostka wykonawstwa geodezyjnego prowadząca obsługę budowy. 

 
6. Powiat to: 

 
a. związek gmin i powiatów, 
b. urząd obsługujący mieszkańców określonego terytorium, 
c. lokalna wspólnota samorządowa, 
d. rada i zarząd powiatu. 

7. Granice powiatów ustala: 
 

a. marszałek województwa, 
b. wojewoda, 
c. Minister do spraw administracji publicznej, 
d. Rada Ministrów. 

 
 



8. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych powołuje i odwołuje: 
 

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

 
9. Organem do spraw ochrony danych osobowych jest: 

 
a. wójt (burmistrz, prezydent miasta), 
b. starosta, 
c. wojewoda, 
d. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

 
10. Samorządowe kolegia odwoławcze są organami właściwymi w szczególności do: 

 
a. rozstrzygania sporów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, 
b. rozpatrywania skarg na działalność jednostek samorządu terytorialnego, 
c. rozstrzygania sporów pomiędzy organami jednostek samorządowych i administracji 

rządowej, 
d. rozpatrywania odwołań od decyzji. 

 
11. Grunty przeznaczone do zalesienia określa: 

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

 
12. Lasy państwowe mogą sprzedawać: 

 
a. grunty przeznaczone do zalesienia, 
b. nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, 
c. grunty po zmianie użytku leśnego na rolny, 
d. lasy, ale wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

 
13. Lasem jest grunt, pokryty roślinnością leśną, o powierzchni: 

 
a. 0,0100 ha, 
b. co najmniej 0,10 ha, 
c. powyżej 0,3000 ha, 
d. powyżej 1 ha. 

 
 
 

14. Drogi wojewódzkie stanowią własność: 
 

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

 



15. 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. 

 
16. Drogi publiczne dzielą się na następujące kategorie: 

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

 
17. 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. 

 
18. 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. 

 
19. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia wniosku o ujawnienie swego 

prawa w księdze wieczystej: 
 

a. w ciągu 7 dni od nabycia prawa, 
b. w ciągu 14 dni od nabycia prawa, 
c. w ciągu 30 dni od nabycia prawa, 
d. niezwłocznie. 

 
20. Księgi wieczyste prowadzi się w celu: 

 
a. ustalenia właścicieli i władających nieruchomościami, 
b. ustalenia stanu prawnego nieruchomości, 
c. ustalenia wartości nieruchomości, 
d. ujednolicenia oznaczenia nieruchomości. 

 
 

21. 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. zabezpieczenia lokali, w których przetwarzane są dane, 
c. zapewnienia całodziennej obecności pracownika lokalu, 
d. utworzenia „kancelarii tajnej”. 

 



22. Informacjom niejawnym nadaje się klauzule: 
 

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

 
23. Plany miejscowe sporządza się z wykorzystaniem: 

 
a. map topograficznych, 
b. map ogólno geograficznych, 
c. mapy zasadniczej, 
d. mapy sytuacyjno-wysokościowej. 

 
24. Plan miejscowy uchwala: 

 
a. wójt (burmistrz, prezydent miasta), 
b. rada gminy, 
c. urząd gminy, 
d. rada gminy w uzgodnieniu z GUS. 

 
25. Prawo do wglądu do studium lub planu miejscowego posiada: 

 
a. właściciel nieruchomości, 
b. każda osoba prawna, 
c. organy administracji publicznej, 
d. każdy. 

 
26. 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. 

 
27. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych 

wydaje: 
 

a. wójt (burmistrz, prezydent miasta), 
b. starosta, 
c. marszałek województwa, 
d. wojewoda. 

 
28. 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. 

 
 
 



29. Organami administracji miar są: 
 

a. Główny Urząd Miar, 
b. Okręgowy urząd miar, 
c. Obwodowy urząd miar, 
d. Prezes Głównego Urzędu Miar. 

 
30. 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. 

 
31. 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. 

 
32. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są: 

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

 
33. Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolita Polska chroni: 

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

 
34. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w 

ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy przysługują: 
 

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

 
 
 

35. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: 
 

a. wsie, 
b. sołectwa, 
c. kolonie, 
d. rejony urbanistyczne. 

 



 
36. 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. 

 
37. 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. 

 
38. 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. 

 
39. 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. 
 

40. 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. 

 
 
 
 

41. 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. opracowywanie opinii dla celów sądowych, 
d. wykonywanie bezpośrednich pomiarów terenowych. 

 



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

 
a. starosty, 
b. Głównego Geodety Kraju, 
c. marszałka województwa, 
d. wojewody. 

 
43. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny składa się z zasobu: 

 
a. gminnego, 
b. powiatowego, 
c. miejskiego, 
d. regionalnego. 

 
44. Rozgraniczenia nieruchomości dokonują: 

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

 
45. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu: 

 
a. ustalenie ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, 
b. wznowienie zniszczonych lub uszkodzonych znaków granicznych, 
c. ustalenie właścicieli i władających sąsiednimi nieruchomościami, 
d. likwidację sporów granicznych. 

 
46. Inwestorzy sieci uzbrojenia terenu są zobowiązani: 

 
a. do opracowania projektu usytuowania sieci przez jednostkę wykonawstwa 

geodezyjnego, 
b. do ustanowienia nadzoru geodezyjnego nad realizacją sieci, 
c. do uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z właściwymi 

starostami, 
d. do przekazania do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu. 
 
 

47. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące: 
 

a. rodzaju użytków gruntowych, 
b. ceny nieruchomości, 
c. użytkowników nieruchomości, 
d. rodzaju upraw rolnych. 

 
 
 
 
 



48. Właściciele nieruchomości są obowiązani zgłaszać właściwemu staroście zmiany 
danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie: 

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

 
49. Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują 

przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do: 
 

a. wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, 
b. opracowania planu miejscowego, 
c. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
d. wykonania projektu budowlanego. 

 
50. Skala map do celów projektowych powinna być dostosowana do: 
 

a. zgodności z zaleceniami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy, 
b. zgodności ze skalą w jakiej opracowany jest plan miejscowy, 
c. rodzaju obiektu, 
d. zaleceń projektanta inwestycji. 

 
51. Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie czynności geodezyjnego 

wytyczenia obiektów budowlanych: 
 

a. poprzez przekazanie szkicu wytyczenia wykonawcy robót budowlanych, 
b. poprzez przekazanie utrwalonych punktów określających usytuowanie obiektu, 
c. poprzez przekazanie szkicu wytyczenia oraz punktów trwałych w terenie 

kierownikowi budowy, 
d. poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. 

 
52. Szkice tyczenia obiektów budowlanych muszą zawierać dane geodezyjne 

umożliwiaj ące: 
 

a. wznowienie wytyczenia, 
b. określenie odległości pomiędzy elementami obiektu budowlanego, 
c. ustalenie wykonawcy czynności wyznaczenia, 
d. określenie daty wykonania czynności wyznaczenia. 

 
 

53. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu jest zbiorem informacji zawieraj ącym 
między innymi: 

 
a. rodzaj przewodu, 
b. rodzaj materiału, z którego sieć została zbudowana, 
c. nazwę wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej, 
d. numer ewidencyjny KERG dokumentu z inwentaryzacji powykonawczej, 

 
 
 
 



54. Dopuszczalne odstępstwo realizacji sieci uzbrojenia terenu od projektu wynosi: 
 

a. 0,15 m dla mapy zasadniczej w skali 1:500, 
b. 0,3 m dla gruntów zabudowanych, 
c. 0,50 m dla mapy zasadniczej w skali 1:1000, 
d. 0,75 m dla mapy zasadniczej w skali 1:5000. 

 
55. Ochrona znaków polega na: 

 
a. wykonywaniu przeglądu i konserwacji znaków, 
b. prowadzeniu map przeglądowych osnowy geodezyjnej, 
c. bieżącej inwentaryzacji znaków i aktualizacji opisów topograficznych, 
d. bieżącej aktualizacji danych o władających nieruchomościami na których 

umieszczono znaki. 
 

56. Ochronie znaków nie podlegają: 
 

a. znaki osnów realizacyjnych, 
b. znaki osnów wysokościowych, 
c. znaki umieszczone na ciągach wiszących, 
d. znaki stosowane przy zakładaniu osnów pomiarowych. 

 
57. Wykonawca zgłasza prace geodezyjne w ośrodku: 

 
a. na 14 dni przed rozpoczęciem prac, 
b. na 3 dni przed rozpoczęciem prac, 
c. przed przewidywanym terminem rozpoczęcia prac, 
d. w dniu rozpoczęcia prac geodezyjnych. 

 
58. Wykonawca prac geodezyjnych zobowiązany jest do zawiadomienia ośrodka o 

zmianach w zgłoszeniu prac geodezyjnych dotyczących: 
 

a. właścicieli nieruchomości lub władających, 
b. kosztów wykonania pracy geodezyjnej, 
c. zakresu zgłoszonej pracy geodezyjnej, 
d. wykonawcy zgłoszonej pracy geodezyjnej. 

 
59. Wniosek o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu 

wykonawca pracy geodezyjnej może złożyć: 
 

a. do Głównego Geodety Kraju, 
b. do marszałka województwa, 
c. do właściwego organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 
d. do geodety powiatowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 



60. Starosta ma prawo przeprowadzania kontroli przedsiębiorców, wykonujących 
prace geodezyjne, w zakresie: 

 
a. ochrony znaków geodezyjnych, 
b. stosowania odpowiedniego sprzętu do wykonywania pomiarów geodezyjnych, 
c. wypełniania obowiązku ochrony informacji niejawnych, 
d. wypełniania obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych. 

 


