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

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

 
2. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy między innymi: 

 
a. przejęcie od inwestora terenu budowy wraz ze stałymi punktami osnowy geodezyjnej, 
b. stała obecność na terenie budowy, 
c. prowadzenie dokumentacji budowy, 
d. prowadzenie nadzoru nad jakością prac realizacyjnych. 

 
3. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych, którymi 

są: 
 

a. wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, 
b. umieszczenie tablic informacyjnych dotyczących budowy, 
c. wykonanie niwelacji terenu, 
d. wykonanie przyłączy do sieci na potrzeby budowy. 

 
4. Roboty budowlane można rozpocząć na podstawie: 

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

 
5. 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. przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, 

telekomunikacyjne. 
 

6. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji kartografii mogą uzyskać osoby 
które: 

 
a. ukończyły 18 lat, 
b. wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii, 
c. posiadają 3 lata praktyki zawodowej w przypadku wykształcenia geodezyjnego 
średniego, 

d. nie były karane za przestępstwo skarbowe. 
 
 
 
 
 
 



7. Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii 
nabywa się: 

 
a. z dniem wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowego, 
b. w dniu egzaminu ze znajomości przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii, 
c. w dniu wydania świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień zawodowych, 
d. po upływie 14dni od dnia wydania świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień 

zawodowych. 
 

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

 
a. nagana, 
b. zawieszenie możliwości wykonywania uprawnień zawodowych na okres od 6 

miesięcy do jednego roku, 
c. odebranie uprawnień zawodowych, 
d. upomnienie. 

 
9. Prace geodezyjne to: 

 
a. sporządzanie projektów zagospodarowania terenu, 
b. projektowanie i wykonywanie zobrazowań lotniczych oraz zobrazowań satelitarnych, 
c. prace polegające na przebudowie obiektów budowlanych, 
d. tworzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych. 

 
10. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny stanowią: 

 
a. opracowania kartograficzne, 
b. rejestry, 
c. dokumentacja zawierająca wyniki prac geodezyjnych, 
d. zobrazowania lotnicze i satelitarne. 

 
11. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu to: 

 
a. system informacyjny zapewniający wyłączenie z zasobu nieaktualnych informacji  

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

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

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

terenu. 
 

12. 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. 1:25 000, 
d. 1:50 000. 

 



13. Tereny zamknięte ustalają: 
 

a. kierownicy urzędów centralnych, 
b. starostowie, 
c. wojewodowie, 
d. właściwi ministrowie. 

 
14. Podstawę krajowego systemu informacji o terenie stanowią miedzy innymi: 

 
a. zbiory danych gromadzone w bazach danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, 
b. zbiory danych gromadzone w bazach danych ortofotomapy, 
c. zbiory danych gromadzone w bazach danych podstawowych osnów geodezyjnych, 
d. zbiory danych gromadzone w bazach danych obiektów ogólnogeograficznych. 

 
15. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji  

i kartografii jest: 
 

a. wojewoda, 
b. Główny Geodeta Kraju, 
c. Minister Administracji i Cyfryzacji, 
d. Prezes Rady Ministrów. 

 
16. Wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego powołuje  

i odwołuje: 
 

a. Prezes Rady Ministrów, 
b. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, 
c. wojewoda, za zgodą Głównego Geodety Kraju, 
d. Główny Geodeta Kraju na wniosek wojewody. 

 
17. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wykonuje między 

innymi następujące zadania: 
 

a. kontroluje posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne 
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, 

b. prowadzi wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny, 
c. prowadzi szkolenia w dziedzinie geodezji i kartografii, 
d. kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej. 

 
18. Główny Geodeta Kraju może kontrolować działalność: 

 
a. wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 
b. marszałków województw, 
c. starostów, 
d. przedsiębiorców. 

 
 
 
 
 
 



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

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

i kartograficznego, 
d. przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji  

w zakresie geodezji i kartografii. 
 

20. Wykonawcą prac geodezyjnych mogą być: 
 

a. przedsiębiorcy, 
b. asystenci mierniczych górniczych posiadający uprawnienia zawodowe w dziedzinie 

geodezji i kartografii, 
c. jednostki organizacyjne, 
d. osoby fizyczne posiadające właściwe uprawnienia zawodowe, 

 
21. Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne właściwym miejscowo 

starostom, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest między innymi: 
 

a. dokumentacja sporządzona na potrzeby wyceny nieruchomości, 
b. aktualizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków, 
c. geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych, 
d. wytyczenie sieci uzbrojenia terenu. 

 
22. Organ, który otrzymał zgłoszenie, uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu 

niezbędnych do wykonania prac: 
 

a. w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia, 
b. w ciągu 6 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia, 
c. w terminie 10 dni roboczych, 
d. niezwłocznie. 

 
23. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej weryfikuje dokumentacje geodezyjne, 

przekazane po zakończeniu zgłoszonej pracy: 
 

a. niezwłocznie, 
b. w ciągu 3 dni roboczych, 
c. w ciągu 6 dni roboczych, 
d. w ciągu 10 dni roboczych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24. Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie weryfikują zbiorów danych  
i materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych jeżeli: 

 
a. zostały wykonane w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego przez 

Głównego Geodetę Kraju, 
b. zostały wykonane w wyniku zamówienia publicznego udzielonego przez właściwego 

wojewodę, 
c. zostały wykonane w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego przez 

organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, 
d. zostały wykonane w związku z realizacją zamówienia publicznego udzielonego przez 

podmioty działające z upoważnienia organów administracji geodezyjnej  
i kartograficznej. 
 

25. Obowiązek zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych nie obejmuje 
prac dotyczących: 

 
a. terenów zamkniętych, jeżeli przedmiotem prac nie są obiekty objęte ewidencją 

gruntów i budynków, 
b. sporządzania numerycznego modelu terenu wykonywanego na zamówienie innych 

podmiotów niż „podmioty publiczne”, 
c. sporządzania map tematycznych wykonywanych na zamówienie innych podmiotów 

niż „podmioty publiczne”, 
d. obiektów położonych na obszarze Lasów Państwowych. 

 
26. 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 za zgodą organów, które wydały decyzję o zamknięciu  

o zamknięciu terenu, 
c. wykonawców działających na zlecenie organów nadzoru geodezyjnego  

i kartograficznego, 
d. wykonawców działających na zlecenie „podmiotów publicznych”. 

 
27. W ewidencji gruntów w zakresie podmiotowym wykazuje się: 

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

terytorialnego. 
 

28. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgadnia się: 
 

a. w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 
b. w zespołach uzgadniania dokumentacji projektowej powołanych przez starostę, 
c. na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę, 
d. na posiedzeniach zespołów koordynacji dokumentacji projektowej powołanych przez 

starostę. 
 
 



29. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu: 
 

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

 
 

30. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 
 
a. w sprawach wydawania zaświadczeń, 
b. w sprawach karnych skarbowych, 
c. w sprawach pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi, 
d. przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów 

sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. 
 
 

31. Organem wyższego stopnia w rozumieniu KPA w stosunku do wojewodów są: 
 

a. samorządowe kolegia odwoławcze, 
b. właściwe organy państwowe prowadzące nadzór nad ich działalnością, 
c. właściwi w sprawie ministrowie, 
d. Prezes Rady Ministrów. 

 
32. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału   

w postępowaniu w sprawie: 
 

a. w której był świadkiem lub biegłym, 
b. na żądanie strony, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które 

mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności pracownika, 
c. karnej skarbowej, 
d. w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji. 

 
 

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

a. dotyczących posłów i senatorów, 
b. które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę wraz  

z żądaniem wszczęcia postępowania, 
c. których zakończeniem zainteresowany jest organ wyższego stopnia, 
d. które mogą być rozpatrzone w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane lub znane 

organowi z urzędu. 
 

34. Ustawa Kodeks Cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne między: 
 

a. osobami fizycznymi i osobami prawnymi, 
b. organami administracji samorządowej i osobami fizycznymi, 
c. organami administracji rządowej i osobami prawnymi, 
d. osobami prawnymi i organami administracji publicznej. 

 
 
 



35. Przedsiębiorcą jest: 
 

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

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

zawodową. 
 

36. Mieniem, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego jest: 
 

a. dzierżawa, 
b. własność, 
c. służebność gruntowa, 
d. inne prawa majątkowe. 

 
37. Przez umowę o dzieło strony zobowiązują się do: 

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

 
38. Granice gminy ustala: 

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

 
 
 

39. Wywłaszczenie jest dopuszczalne, gdy jest dokonywane: 
 

a. pod budowę sklepów wielko powierzchniowych, 
b. dla powiększenia nieruchomości sąsiedniej, gdy jest to niezbędne, aby stała się działką 

budowlaną, 
c. na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem, 
d. na cele organizacji pożytku publicznego. 

 
 

40. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są: 
 

a. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 
b. zarządzenia Głównego Geodety Kraju, 
c. ustawy, 
d. rozporządzenia. 

 
 
 
 



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

 
a. organizacji urzędów administracji publicznej, 
b. informatyzacji urzędów administracji publicznej, 
c. udziału organów administracji publicznej w pracach w Unii Europejskiej, 
d. geodezji i kartografii. 

 
 

42. Ustrój województwa jako jednostki samorządu terytorialnego określa statut 
województwa uchwalony po uzgodnieniu z: 

 
a. Radą Ministrów, 
b. Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, 
c. Prezesem Rady Ministrów, 
d. właściwym wojewodą. 

 
 

43. Legalnymi jednostkami miar są: 
 

a. jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek Miar, 
b. jednostki miar, stosowane zwyczajowo w poszczególnych regionach 

Rzeczypospolitej, 
c. jednostki miar dopuszczone do stosowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 
d. jednostki miar dopuszczone do stosowania przez Prezesa Rady Ministrów. 

 
44. Bezpieczny podpis elektroniczny to: 

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

elektronicznego. 
 

45. Plany miejscowe opracowuje się w skalach: 
 

a. 1:250, 
b. 1:1000, 
c. 1:2500, 
d. 1:5000 w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia. 

 
 

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

a. dnia podjęcia uchwały rady gminy, 
b. po upływie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, 
c. z dniem ogłoszenia uchwały w dzienniku urzędowym województwa, 
d. nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym 

województwa. 
 
 
 



47. Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie: 
 

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

 
48. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek: 

 
a. inwestora inwestycji, 
b. organizacji społecznej zainteresowanej realizacją inwestycji celu publicznego, 
c. rady gminy, 
d. wykonawcy inwestycji. 

 
49. Decyzja o warunkach zabudowy: 

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

 
50. Informacjom niejawnym nadaje się klauzule: 

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

 
51. Księgi wieczyste prowadzi się w celu: 

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

 
52. Odpisy ksiąg wieczystych obejmujące wpisy wykreślone wydaje się: 

 
a. na żądanie sądu, 
b. na żądanie notariusza, 
c. na żądanie prokuratora, 
d. na żądanie osoby, której wykreślony wpis dotyczył. 

 
 
53. Do dróg krajowych zalicza się: 

 
a. drogi alternatywne do autostrad płatnych, 
b. drogi łączące miasta powiatowe, 
c. autostrady, 
d. drogi o znaczeniu obronnym. 

 
 
 



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

a. grunty orne klasy VI, 
b. nieużytki, 
c. grunty rolne nieprzydatne do produkcji rolnej, 
d. lotne piaski i wydmy piaszczyste. 

 
55. Lasy państwowe mogą sprzedawać: 

 
a. nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, 
b. grunty po zmianie użytku leśnego na rolny, 
c. lasy, ale wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
d. samodzielne lokale mieszkalne, wraz z gruntami niezbędnymi do korzystania z tych 

lokali. 
 

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

a. rodzaju obiektu, 
b. zgodności z zaleceniami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy, 
c. zgodności ze skalą w jakiej opracowany jest plan miejscowy, 
d. wielkości całego zamierzenia budowlanego. 

 
57. Pomiary przemieszczeń obiektu budowlanego wykonuje się: 

 
a. jeżeli są one przewidziane w projekcie budowlanym, 
b. dla każdego nowo wybudowanego obiektu budowlanego, 
c. na wniosek wykonawcy prac budowlanych, 
d. na wniosek uczestnika procesu budowlanego. 

 
58. Ochronie znaków nie podlegają: 
 

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

 
59. Na adres budynku składają się informacje: 

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

 
60. Geodezyjne pomiary sytuacyjne wykonywane są jako: 

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

 
 


