
1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące: 
 

a. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
b. rozgraniczania nieruchomości, 
c. numeracji porządkowej nieruchomości, 
d. uprawnień do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. 

 
2. Podstawę do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych stanowią: 

 
a. dane ewidencji gruntów i budynków, 
b. osnowy geodezyjne opracowane w państwowym systemie odniesień przestrzennych, 
c. mapa zasadnicza, 
d. materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 
3. Koszty zakładania osnów geodezyjnych pokrywa się: 

 
a. ze środków budżetowych wojewody, 
b. z budżetu państwa, 
c. z budżetu gminy, 
d. ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 

 
4. Organami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego są: 

 
a. starosta, 
b. marszałek województwa, 
c. wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru 

geodezyjnego i kartograficznego, 
d. Główny Geodeta Kraju. 

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

 
a. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 
b. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 
c. kontrola posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne 

funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, 
d. zakładanie osnów szczegółowych. 

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

 
a. ustalania opłat skarbowych, 
b. oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, 
c. do zmiany klasyfikacji gleboznawczej gruntów, 
d. ewidencji gospodarstw rolnych. 

 
 
 
 
 
 
 



7. Inwestorzy sieci uzbrojenia terenu są zobowiązani: 
 

a. do zapewnienia sporządzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
b. do opracowania projektu usytuowania sieci przez jednostkę wykonawstwa 

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

starostami. 
 

8. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu: 
 

a. utrwalenie punktów znakami granicznymi, 
b. ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, 
c. ustalenie właścicieli i władających sąsiednimi nieruchomościami, 
d. sporządzenie odpowiednich dokumentów. 

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

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

 
10. Przez wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii 

rozumie się: 
 

a. wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z 
rozgraniczaniem nieruchomości, 

b. tyczenie budynków i budowli, 
c. pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii, 
d. wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania 

wpisów w księgach wieczystych. 
 
 

11. Postępowanie kwalifikacyjne, dotyczące uzyskania uprawnień zawodowych  
w dziedzinie geodezji i kartografii prowadzi komisja kwalifikacyjna, powołana 
przez: 

 
a. właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 
b. Głównego Geodetę Kraju, 
c. właściwego ministra do spraw administracji publicznej, 
d. Prezesa Rady Ministrów. 

 
12. Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji  

i kartografii zawiera miedzy innymi następujące dane: 
 

a. informacje o rodzajach orzeczonych kar, 
b. nazwisko rodowe matki, 
c. wykształcenie, 
d. numer świadectwa. 



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

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

 
14. Granice gminy ustala: 

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

 
15. Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolita Polska chroni: 

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

 
16. Wywłaszczenie jest dopuszczalne, gdy jest dokonywane: 

 
a. dla powiększenia nieruchomości sąsiedniej, gdy jest to niezbędne, aby stała się działką 

budowlaną, 
b. pod budowę sklepów wielko powierzchniowych, 
c. na cele organizacji pożytku publicznego, 
d. na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. 

 
17. Bezpieczny podpis elektroniczny to: 

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

elektronicznego. 
 
18. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się: 

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

 
 
 
 
 
 



19. Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od: 
 

a. nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym 
województwa, 

b. dnia podjęcia uchwały rady gminy, 
c. z dniem ogłoszenia uchwały w dzienniku urzędowym województwa, 
d. po upływie 7 dni od dnia podjęcia uchwały. 

 
20. Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie: 

 
a. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
b. uchwały rady gminy, 
c. planu miejscowego, 
d. studium zagospodarowania gminy. 

 
21. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać 

między innymi: 
 

a. określenie granic terenu, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej, 
b. kosztorys inwestycji, 
c. określenie zapotrzebowania na wodę i energię, 
d. dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko, 

 
22. Informacjom niejawnym nadaje się klauzule: 

 
a. do użytku służbowego, 
b. poufne, 
c. tajne, 
d. ściśle tajne. 

 
23. Księgi wieczyste prowadzi się w celu: 

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

 
24. Akta księgi wieczystej może przeglądać w obecności pracownika sądu: 

 
a. osoby upoważnione przez właścicieli i użytkowników wieczystych, 
b. osoba mająca interes prawny, 
c. każdy, 
d. notariusz. 

 
25. Drogi publiczne dzielą się na następujące kategorie: 

 
a. drogi gminne, 
b. drogi powiatowe, 
c. drogi wojewódzkie, 
d. drogi krajowe. 



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

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

 
27. Grunty przeznaczone do zalesienia określa: 

 
a. wójt (burmistrz, prezydent miasta), 
b. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
c. rada gminy, 
d. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 
28. Organem do spraw ochrony danych osobowych jest: 

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

 
29. Granice powiatów ustala: 

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

 
30. Ochrona znaków polega na: 

 
a. wykonywaniu przeglądu i konserwacji znaków, 
b. ustawianiu urządzeń zabezpieczających, 
c. doręczaniu właściwym osobom zawiadomień o umieszczeniu znaków, 
d. prowadzeniu map przeglądowych osnowy geodezyjnej. 

 
31. Ochronie znaków nie podlegają: 

 
a. znaki osnów realizacyjnych, 
b. znaki stosowane przy zakładaniu osnów pomiarowych, 
c. znaki osnów wysokościowych, 
d. znaki umieszczone na okres przejściowy w związku z realizacją inwestycji. 

 
32. Wykonawca zgłasza prace geodezyjne w ośrodku: 

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

 



33. Wykonawca prac geodezyjnych zobowiązany jest do zawiadomienia ośrodka  
o zmianach w zgłoszeniu prac geodezyjnych dotyczących: 

 
a. terminu zakończenia prac, 
b. przerwania zgłoszonych prac, 
c. rodzaju pracy geodezyjnej, 
d. zakresu zgłoszonej  pracy geodezyjnej. 

 
34. Kontrol ę dokumentacji przekazywanej do zasobu przeprowadzają: 

 
a. kierownicy ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 
b. osoby upoważnione przez starostów w zakresie zasobów powiatowych, 
c. osoby upoważnione, prowadzące bazy danych państwowego zasobu w systemie 

informatycznym, 
d. osoby posiadające właściwe uprawnienia zawodowe. 

 
35. Wniosek o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu 

wykonawca pracy geodezyjnej może złożyć: 
 

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

 
36. Starosta ma prawo przeprowadzania kontroli przedsiębiorców, wykonujących 

prace geodezyjne, w zakresie: 
 

a. posiadania uprawnień zawodowych, 
b. wypełniania obowiązku przekazywania prac do zasobu, 
c. stosowania odpowiedniego sprzętu do wykonywania pomiarów geodezyjnych, 
d. wypełniania obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych. 

 
37. Starosta przeprowadza kontrolę przedsiębiorców w trybie: 

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

 
 
 
 
 

38. Przedsiębiorcy służy prawo złożenia zastrzeżeń, 
od ustaleń protokołu z kontroli, do organu zarządzającego kontrolę: 

 
a. w ciągu 14 dni od doręczenia protokołu, 
b. w ciągu 7 dni od doręczenia protokołu, 
c. w ciągu 3 dni od doręczenia protokołu, 
d. niezwłocznie. 



 
39. Nadzór nad pracami geodezyjnymi na terenach zamkniętych polega na ocenie: 

 
a. przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, 
b. przekazywania w odpowiednich terminach danych do ewidencji gruntów i budynków, 
c. stosowania właściwych instrumentów geodezyjnych do wykonywania prac, 
d. zgodności wykonywanych map z wymogami dotyczącymi wykonania mapy 

zasadniczej. 
 

40. W powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzone są między 
innymi: 

 
a. wyciągi z operatów szacunkowych, 
b. mapy zasadnicze, 
c. operaty techniczne z prac mających na celu wznowienie znaków granicznych, 
d. mapy ewidencyjne. 

 
41. Oryginał materiału zasobu może być wydany poza miejsce jego przechowywania: 

 
a. na wniosek wykonawcy tego materiału,  
b. na żądanie sądu, 
c. jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań publicznych określonych przez ustawy, 
d. na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. 

 
42. Urzędowy wykaz miejscowości i ich części zawiera między innymi: 

 
a. rodzaj miejscowości, 
b. gminę, w której miejscowość jest położona. 
c. liczbę mieszkańców miejscowości, 
d. nazwę miejscowości, 

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

 
a. TERYT, 
b. danych i informacji Głównego Urzędu Statystycznego, 
c. zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, 
d. kopii zabezpieczających bazy danych zasobu. 

 
 
 
 
 

44. Aktualizacji PRG w zakresie zmiany zasadniczego podziału terytorialnego państwa 
dokonuje się: 

 
a. niezwłocznie, 
b. w ciągu 30 dni od dnia zmiany, określonego w akcie prawnym, 
c. w terminie 14 dni od dnia zmiany określonego w akcie prawnym, 
d. niezwłocznie, po uprzednim wprowadzeniu zmiany w ewidencji gruntów i budynków. 

 



45. Na adres budynku składają się informacje: 
 

a. nazwa miejscowości o statusie miasta lub wsi i jej identyfikator TERYT, 
b. ilość kondygnacji budynku, 
c. nazwa ulicy i jej identyfikator TERYT, 
d. numer porządkowy. 

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

w postaci: 
 

a. dokumentów elektronicznych w formacie GML, 
b. kopii mapy zasadniczej, 
c. zaświadczeń, 
d. kopii mapy ewidencyjnej. 

 
47. Wyniki pomiaru wysokościowego wyraża się w metrach z precyzją zapisu: 

 
a. ustaloną z inwestorem, 
b. 0,1 m, 
c. 0,01 m, 
d. 0,001 m. 

 
 
 

48. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe poprzedza się wywiadem 
terenowym, który ma na celu: 

 
a. porównanie treści materiałów PZGiK ze stanem faktycznym, 
b. wznowienie znaków granicznych, 
c. ustalenie właścicieli nieruchomości, 
d. identyfikację punktów granicznych. 

 
49. Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest: 

 
a. urzędem administracji rządowej, 
b. organem administracji rządowej, 
c. organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 
d. urzędem obsługującym Głównego Geodetę Kraju. 

 
 
 

50. Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego może być 
osoba spełniająca następujące wymagania: 

 
a. posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym, 
b. ukończyła 25 lat, 
c. posiada uprawnienia zawodowe w zakresie 1 – 5, 
d. posiada uprawnienia zawodowe w zakresach 1 i 2. 

 
 



51. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi gruntów są: 
 

a. adres działki, 
b. identyfikator rejonu statystycznego, 
c. ceny gruntu, 
d. przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

 
52. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 

 
a. w sprawach pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi, 
b. w sprawach wydawania zaświadczeń, 
c. w sprawach karnych skarbowych, 
d. pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. 

 
53. Stroną postępowania administracyjnego jest: 

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

 
54. Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez: 

 
a. sąsiada strony postępowania, 
b. operatora pocztowego, 
c. swoich pracowników, 
d. upoważnione osoby lub organy. 

 
55. Postępowanie administracyjne wszczyna się: 

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

 
56. Osobami prawnymi są: 

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

 
57. Firm ą osoby fizycznej jest: 

 
a. inicjały imienia i nazwiska, 
b. pseudonim osoby fizycznej, 
c. imię i nazwisko osoby fizycznej, 
d. adres zamieszkania osoby fizycznej. 

 
 



58. 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. 

 
59. Przez umowę o dzieło strony zobowiązują się do: 

 
a. zapłaty wynagrodzenia, 
b. terminowego wykonania dzieła, 
c. wykonania oznaczonego dzieła, 
d. zapewnienia odpowiedniej jakości dzieła. 

 
60. Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem: 

 
a. 5 lat od dnia oddania dzieła, 
b. 3 lat od dnia oddania dzieła, 
c. 2 lat od dnia oddania dzieła, 
d. 1 roku od dnia oddania dzieła. 

 
 


