
1. Jednostkę pomocniczą gminy tworzy: 
a) rada gminy w drodze uchwały, 
b) starosta, 
c) wójt, 
d) rada gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy, 

 
2. Gmina wnioskująca o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji  

i kartografii, powinna spełnić m.in. następujące warunki: 
a) powołanie pełnomocnika gminy ds. geodezji, 
b) utworzenie jednostki organizacyjnej urzędu gminy pod nazwą  „Oddział Geodezji”, 
c) zatwierdzenie przez radę gminy planu finansowego, zapewniającego zakup sprzętu  

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

d) uzyskanie pozytywnej opinii geodety województwa w zakresie przygotowania 
organizacyjnego i technicznego gminy do przejęcia zadań. 

 
3. Odwołanie od decyzji wydanej w pierwszej instancji w postępowaniu administracyjnym, 

wnosi się  do właściwego organu odwoławczego: 
a) bezpośrednio w jego kancelarii, 
b) za pośrednictwem poczty, 
c) ustnie - do protokołu, 
d) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

 
4. W trakcie części ogólnej (testowej) egzaminu pisemnego dotyczącego uprawnień 

geodezyjnych i kartograficznych, sprawdzana jest znajomość przepisów dotyczących 
geodezji i kartografii, w tym między innymi: 

a) instrukcji technicznych, 
b) standardów technicznych, 
c) interpretacji urzędowych, 
d) ustaw i rozporządzeń. 

 
5. Zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy 

prawo geodezyjne i kartograficzne kontroluje: 
a) starosta przez upoważnionych inspektorów, 
b) geodeta powiatowy, 
c) geodeta miejski, 
d) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. 

 
 

6. Sprawy podziału administracyjnego państwa należą do działu administracji rządowej: 
a) sprawy wewnętrzne, 
b) administracja publiczna, 
c) budownictwo i planowanie przestrzenne, 
d) statystyka. 

 



7. Organami naczelnymi w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,  
w stosunku do organów administracji rządowej jest : 

a) Prezes Rady Ministrów, 
b) Trybunał Konstytucyjny, 
c) właściwi ministrowie, 
d) kierownicy urzędów centralnych. 

 
8. Plan miejscowy sporządza się : 

a) w skali 1:1000, 
b) w uzasadnionych przypadkach na mapach w  skali 1:10000, 
c) na urzędowych kopiach map zasadniczych, 
d) na mapach ewidencji gruntów i budynków. 

 
9. Tereny zamknięte z punktu widzenia przepisów geodezyjnych to: 

a) tereny ogrodzone ze strażą przemysłową, 
b) tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo 

państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych, 
c) tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo 

państwa określone przez Prezesa Rady Ministrów, 
d) tereny, które właściciele zastrzegli i zgłosili do Głównego Urzędu Geodezji  

i Kartografii. 
 

10. Wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii to mi ędzy 
innymi: 

a) pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji, 
b) kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi podlegającymi zgłoszeniu do 

pzgik, 
c) bezpośrednie pomiary terenowe, 
d) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w wyniku których mogłoby 

nastąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. 
 

11. Uchwały Rady Ministrów:    
a) obowiązują wszystkich obywateli, 
b) mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki podległe, 
c) podlegają kontroli co do zgodności z prawem, 
d) obowiązują wojewodę. 

 
12. Organizacja społeczna:   

a) może w sprawie członka wystąpić o wszczęcie postępowania, 
b) może żądać dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu dotyczącym członka, 
c) po dopuszczeniu uczestniczy w postępowaniu na prawach strony, 
d) może przedstawić organowi swój pogląd w sprawie. 

 
 
 



13. Zdolność prawną ma: 
a) osoba pełnoletnia, 
b) osoba ubezwłasnowolniona całkowicie, 
c) każdy człowiek od chwili urodzenia,   
d) osoba, która ukończyła 13 lat. 

 
14. W celu uzupełnienia danych dotyczących przebiegu  granic miejscowości innych niż 

miasto i wieś w  ewidencji miejscowości, ulic i adresów wykorzystuje się informacje  
z innych źródeł między innymi z: 

a) map archiwalnych, 
b) ksiąg hipotecznych,  
c) kronik, 
d) zdjęć.  

 
15. Projekty osnów geodezyjnych są zatwierdzane przez : 

a) wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego na terenie 
województwa, 

b) marszałka na terenie województwa, 
c) Głównego Geodetę Kraju – w zakresie osnów podstawowych, 
d) starostów – w zakresie osnów szczegółowych. 

 
16. Do zadań Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej  nale ży:  

a) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących infrastruktury, 
b) opiniowanie standardów dotyczących infrastruktury, 
c) nadzór nad Głównym Geodetą Kraju,   
d) występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia  infrastruktury. 

17. Wniosek o ustalenie inwestycji celu publicznego powinien zawierać: 
a) granice terenu objętego wnioskiem przedstawione na kopii mapy zasadniczej przyjętej 

do pzgik,  
b) granice terenu objętego wnioskiem na kopii mapy katastralnej przyjętej do pzgik, 

jeżeli brak jest mapy zasadniczej,  
c) dane dotyczące właścicieli gruntów, 
d) dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko. 

 
 
 
 

18. W jakiej formie wykonawca sporządza zgłoszenie pracy geodezyjnej lub 
kartograficznej? 

a) według uznania, 
b) według wymagań właściwego ośrodka, 
c) według wzorów stanowiących załącznik do rozporządzenia, 
d) brak jest unormowań w tym zakresie. 



 
19. Zgłoszenie prac zawiera: 

a) PESEL lub REGON wykonawcy,  
b) PESEL kierownika prac,  
c) zakładany wynik zgłaszanych prac,   
d) wykaz potrzebnych materiałów  zasobu. 

 
20. Na terenach zamkniętych prace geodezyjne i kartograficzne mogą wykonywać: 

a) przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie geodezji i kartografii, 
b) wykonawcy działający na zlecenie organów, które wydały decyzję o zamknięciu 

terenu, 
c) wykonawcy posiadający doświadczenie w pracy na tych terenach, 
d) wykonawcy posiadający zgodę organów, które wydały decyzję o zamknięciu terenu. 

 
21. Przy ustalaniu numeracji porządkowej na nowych dotychczas niezabudowanych 

ulicach, stosuje się zasady: 
a) numery porządkowe wzdłuż ulic bocznych wzrastają od głównej ulicy w kierunku 

granic miejscowości, 
b) numeruje się w sposób ciągły po jednej, a następnie drugiej stronie ulicy,   
c) numery porządkowe po lewej stronie ulicy w kierunku wzrastania numeruje się 

liczbami nieparzystymi,   
d) numery na placach wzrastają zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, 

poczynając od strony północnej. 
 

22. Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny nie pobierają opłat 
za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane i wydawane na żądanie:   

a) prokuratury,   
b) sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa, 
c) sądów  rozpatrujących sprawy karne , 
d) komorników w związku z egzekucją na rzecz samorządu powiatowego.  
 

23. W centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia zawodowe wpisuje się dane 
osób, którym nadano uprawnienia zawodowe: 

a) imiona rodziców, 
b) numer PESEL, 
c) wykształcenie, 
d) miejsce pracy. 

 
24. Wpisy w książce kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę  zawiera wpisy obejmujące 

m. in.:  
a) daty podjęcia i zakończenia kontroli, 
b) zalecenia pokontrolne, 
c) zakres przedmiotowy kontroli, 
d) oznaczenie upoważnienia do kontroli. 

 



25. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów :  
a) jest zadaniem gminy, 
b) jest zadaniem powiatu powierzonym gminie, 
c) jest zakładana między innymi na podstawie ewidencji gruntów i budynków,  
d) zawiera dane właścicieli budynków. 

 
26. Źródłami prawa są:  

a) ustawy, 
b) rozporządzenia,  
c) zarządzenia, 
d) akty prawa miejscowego. 

 
27. Jaki dział administracji rz ądowej obejmuje sprawy geodezji i kartografii ?    

a) administracja publiczna, 
b) budownictwo, 
c) rolnictwo, 
d) administracja terenowa. 

 
28. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się:  

a) prawo własności, 
b) prawo geodezyjne i kartograficzne, 
c) walory architektoniczne i krajobrazowe,  
d) potrzeby interesu publicznego. 

 
29. W postępowaniu administracyjnym, jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo 

wolny  od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się: 
a) dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, 
b) dzień wolny od pracy, 
c) najbliższy następny dzień powszedni, 
d) przepisy nie precyzują żadnej zasady. 

 
30. Która z wymienionych poniżej prac nie podlega obowiązkowi zgłoszenia właściwemu 

organowi: 
a) pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli i urządzeń, 
b) pomiary przyłączy kanalizacyjnych, 
c) opracowanie mapy glebowej, 
d) aktualizacja użytków gruntowych. 

 
31. Jeżeli w wyniku uchwalenia planu wartość nieruchomości wzrosła:   

a) Wójt przy zbyciu nieruchomości pobiera jednorazową opłatę ustaloną w planie, 
b) Wójt nie pobiera opłaty gdy rolnik przenosi własność na następcę, 
c) Wójt rozkłada opłatę na raty, 
d) Wójt może umorzyć opłatę. 

 



32. W celu ustalenia numeracji porządkowej w procesie zakładania  ewidencji miejscowości, 
ulic i adresów wykorzystuje się między innymi: 

a) ortofotomapę  cyfrową,  
b) wywiad w terenie, 
c) BDOT10k, 
d) studium zagospodarowania przestrzennego gminy. 

 
33. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego można zawiesić. Jakie czynności podejmuje wójt? 
a) po upływie okresu zawieszenia, jeżeli w tym czasie nie uchwalono planu miejscowego 

wójt zawiesza postępowanie na następny okres, 
b) wójt podejmuje postępowanie i wydaje decyzję  jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od 

dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła postanowienia o przystąpieniu 
do sporządzenia planu miejscowego, 

c) wójt podejmuje postępowanie i wydaje decyzję  jeżeli w okresie zawieszenia 
postępowania nie uchwalono planu miejscowego, 

d) nie podejmuje żadnych czynności. 
 

34. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1, 2, 4 i 5 może 
otrzymać osoba, która między innymi : 

a) posiada wyższe lub średnie wykształcenie geodezyjne , 
b)  posiada 6 lat praktyki zawodowej w przypadku wykształcenia średniego, 
c) wykaże się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii, 
d) nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu. 

 
35. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy wymaga łącznego spełnienia warunków m.in.: 

a) teren ma dostęp do drogi publicznej, 
b) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych  

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 
c) teren jest skanalizowany,    
d) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.  

 
36. Upoważnienie do dokonania kontroli przedsiębiorcy zawiera m.in.:  

a) oznaczenie organu kontroli, 
b) oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą, 
c)  imię i nazwisko oraz numer pesel pracownika organu kontroli,  
d) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy. 

 
37. W powiatowej  części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są 

gromadzone między innymi:  
a) bazy szczegółowych osnów geodezyjnych ,  
b) mapy ewidencyjne,   
c) operaty techniczne z rozgraniczania nieruchomości, 
d) bazy danych ewidencji gruntów i budynków.  



 
38. Do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej należy m.in.: 

a) sporządzanie mapy zasadniczej, 
b) nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, 
c) prowadzenie nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej budynków, 
d) sporządzanie map topograficznych. 

 
39. Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP: 

a) wywołuje skutki prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności tego profilu,  
b) nie wywołuje skutków prawnych,  
c) wywołuje skutki prawne jeżeli został  potwierdzony  przy zastosowaniu 

kwalifikowanego certyfikatu, 
d)  jest równoważny z podpisem własnoręcznym.  

 
40. Infrastruktura informacji przestrzennej  obejmuje z biory danych przestrzennych:   

a) odnoszące się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
b) osobowych, 
c) występujące w postaci elektronicznej, 
d) utrzymywane przez organ administracji. 

 
41. Przy ustalaniu numeracji porządkowej na nowych dotychczas niezabudowanych 

ulicach, stosuje się zasady: 
a) numery porządkowe wzdłuż ulic bocznych wzrastają od głównej ulicy w kierunku 

granic miejscowości, 
b) numeruje się w sposób ciągły po jednej, a następnie z powrotem po drugiej stronie 

ulicy,   
c) numery porządkowe po prawej stronie ulicy w kierunku wzrastania numeruje się 

liczbami parzystymi,   
d) numery na placach wzrastają zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, 

poczynając od naroża przy głównej ulicy. 
 

42. Sposób i tryb przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów określa: : 
a) Rada Ministrów, 
b) Główny Geodeta Kraju, 
c) Minister właściwy d/s rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

architektury i budownictwa, 
d) Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw rozwoju wsi. 
 

43. Przetwarzanie informacji niejawnych to:   
a) wytwarzanie informacji niejawnych, 
b) kopiowanie informacji niejawnych,  
c) sprzedaż informacji niejawnych, 
d) udostępnianie informacji niejawnych. 

 



44. Program kontroli  w administracji rz ądowej określa: 
a) jednostkę kontrolowaną, 
b) zakres kontroli, 
c) termin kontroli, 
d) osoby wykonujące kontrolę. 

 
45. Kontroler wykonuj ący kontrolę w administracji  rządowej ma prawo: 

a) swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej, 
b) wglądu do dokumentów dotyczących działalności jednostki kontrolowanej, 
c) do dostarczania mu przez pracowników jednostki kontrolowanej napojów ciepłych  

i zimnych, 
d) żądania sporządzania kopii dokumentów. 

 
46. Warunkami organizacyjnymi , jakie powinny być spełnione przez gminy wnioskujące  

o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii, są: 
a) sporządzenie niezbędnych wtórników materiałów państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, 
b) zakup sprzętu i programów informatycznych niezbędnych do prowadzenia zasobu, 
c) utworzenie oddziału katastru nieruchomości,  
d) zakup sprzętu geodezyjnego do prac polowych. 

 
47. Krajowy system informacji o terenie zawiera dane obligatoryjne dotyczące m.in.:   

a) osnów geodezyjnych,   
b) ewidencji gruntów i budynków, 
c) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
d) map hydrograficznych dla terenu morza terytorialnego.   

 
48. Sądy przekazują właściwemu staroście między innymi:   

a) odpisy prawomocnych orzeczeń w sprawach o podział majątku wspólnego,   
b) odpisy aktów notarialnych, które zawierają przeniesienie praw do nieruchomości, 
c) odpisy wyroków w sprawach karnych dotyczących właścicieli nieruchomości, 
d) odpisy prawomocnych orzeczeń w sprawach o zasiedzenie.  

 
49. Dla obszaru kraju zakłada się i prowadzi:  

a) bazę danych podstawowych osnów geodezyjnych, 
b) bazę danych przebiegu granic państwa i województw, 
c) bazę danych BDOT5, 
d) bazę danych GESUT. 

 
 
 
 
 
 
 



 
50. Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych jest 

wykonywany poprzez: 
a) rozpatrywanie sprawozdań z realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych, 
b) kontrolę w terenie, 
c) badanie sporządzonej dokumentacji geodezyjnej, 
d) podejmowanie czynności mających na celu prawidłowe wykonywanie prac 

geodezyjnych i kartograficznych. 
 

51. Główny Geodeta kraju kieruje Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii przy pomocy: 
a) wiceprezesa, 
b) zastępcy  GGK, 
c) dyrektora generalnego, 
d) dyrektorów departamentów i innych komórek organizacyjnych. 

 
52. Wojewódzka komisja dyscyplinarna :  

a) składa się z członków powołanych przez wojewodę,  
b) orzeka w składzie trzyosobowym, 
c) wybiera ze swego składu przewodniczącego, 
d) wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy. 

 
53. Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastruktur ą informacji 

przestrzennej  obejmuje następujące  informacje: 
a) numer porządkowy zbioru, 
b) obszar do którego  odnosi  się zbiór danych przestrzennych, 
c) wykaz dostępnych usług danych przestrzennych, 
d) nazwę zbioru danych przestrzennych.  

 
54. Odmawia się potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP  gdy:  

a) dokument przedkładany przez osobę wnioskującą stracił ważność, 
b) podano we wniosku dane inne niż w dokumencie tożsamości, 
c) wnioskodawca nie ma stałego zamieszkania na terenie kraju,   
d) wnioskodawca ma adres w innym powiecie, niż siedziba punktu potwierdzającego. 

 
55. Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków  

w formie:   
a) wyrysów z mapy ewidencyjnej,   
b) plików komputerowych,   
c) kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego,   
d) kopii skorowidzów. 

 
 
 
 
 



56. Przekształcenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa 
Infrastruktury w Ministerstwo Administracji i Cyfry zacji polegało między innymi na 
wydzieleniu: 

a) z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury komórek organizacyjnych 
obsługujących sprawy działu łączność, 

b) z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury komórek organizacyjnych 
obsługujących sprawy działu geodezja i kartografia, 

c) z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury komórek organizacyjnych 
obsługujących sprawy działu informatyzacja, 

d) z dotychczasowego Ministerstwa spraw Wewnętrznych i Administracja komórek 
organizacyjnych obsługujących sprawy działów administracja publiczna.  

 

57. Ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych podlegają materiały 
geodezyjne  i kartograficzne zawierające informacje o obiektach położonych na terenach 
zamkniętych:  

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 większej, 

d) mapy zawierające w swej treści  urządzenia służące do nawigacji morskiej i lotniczej. 
 

58. Danymi zawartymi w ewidencji miejscowości, ulic i adresów dotyczącymi miejscowości 
są: 

a) identyfikator TERYT gminy, 
b) identyfikator TERYT powiatu na terenie, którego znajduje się nieruchomość, 
c) nazwy historyczne miejscowości, 
d) identyfikator TERYT obrębu. 

 
59. Postępowanie rozgraniczeniowe kończy:   

a) decyzja o rozgraniczeniu,  
b) ugoda, 
c) decyzja o scaleniu gruntów,   
d) orzeczenie sądu o rozgraniczeniu, 

 
60. W powiatowej  części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są 

gromadzone między innymi:  
a) bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,  
b) mapy topograficzne w skali 1:5000,   
c) operaty techniczne z regulacji stanów prawnych nieruchomości, 
d) bazy danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych. 

 
 



 
 
 

 
 


