
1. Które z niżej wymienionych organów i jednostek są osobami prawnymi ? 
 

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

 
2. Które z niżej wymienionych prac są pracami geodezyjnymi? 

 
a. sporządzanie operatów szacunkowych, 
b. prace polegające na przebudowie obiektów budowlanych, 
c. projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych w związku z wykonywaniem 

czynności na potrzeby budownictwa, 
d. tworzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych. 

 
3. W ewidencji gruntów w zakresie podmiotowym wykazuje się: 

 
a. właścicieli nieruchomości, 
b. użytkowników wieczystych gruntów, 
c. najemców lokali stanowiących odrębną nieruchomość, 
d. podmioty, w których władaniu znajdują się nieruchomości jednostek samorządu 

terytorialnego. 
 

4. Kiedy wygasa prokura? 
 

a. wraz ze śmiercią przedsiębiorcy, 
b. w przypadku utraty przez przedsiębiorcę zdolności do czynności prawnych, 
c. w przypadku ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, 
d. wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru. 

 
5. Gmina, w zakresie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, realizuje między 

innymi następujące zadania: 
 

a. ustala numery porządkowe, 
b. zakłada ewidencję miejscowości, ulic i adresów, 
c. prowadzi ewidencję miejscowości, ulic i adresów, 
d. umieszcza tabliczki z numerami porządkowymi. 

 
 

 
6. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia: 

 
a. łączy gminy i ustala ich granice, 
b. ustala siedziby władz gminy, 
c. określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy, 
d. określa maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca. 

 
 
 
 



7. Plany miejscowe sporządza się z wykorzystaniem: 
 

a. map topograficznych w skali 1:1000, 
b. urzędowych kopii mapy zasadniczej, 
c. urzędowych kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej, w przypadku braku mapy 

zasadniczej, 
d. map katastralnych, w przypadku braku mapy zasadniczej. 

 
 

8. Organem administracji publicznej jest: 
 
a. minister, kierujący określonym działem administracji rządowej, 
b. organizacja zawodowa, 
c. samorządowe kolegium odwoławcze, 
d. kierownik straży działający w imieniu wójta. 

 
 

9. Jakie dokumenty przekazuje staroście zarządzający terenem zamkniętym, jeżeli 
teren utracił charakter terenu zamkniętego:  

 
a. operat ewidencji gruntów i budynków w celu dalszego prowadzenia, 
b. dokumentację geodezyjną i kartograficzną w celu włączenia do zasobu, 
c. sporządzone mapy w celu włączenia do pzgik, 
d. oprogramowanie służące do zarządzania bazami danych na obszarze terenu 

zamkniętego. 
 

10. Z jakich źródeł wykorzystuje się informacje w celu uzupełnienia danych, 
dotyczących przebiegu  granic miejscowości innych niż miasto i wieś, w  
ewidencji miejscowości, ulic i adresów: 

 
a. z ksiąg hipotecznych,  
b. ze zdjęć  lotniczych, 
c. z opisów w aktach notarialnych, 
d. z decyzji o pozwoleniu na budowę.  

 
11. Wskaż właściwy organ  w sprawie ustalania  terenów zamkniętych: 

 
a. wojewoda, 
b. właściwy minister, 
c. Główny Geodeta Kraju, 
d. właściwi kierownicy urzędów centralnych. 

 
 
 
 
 
 



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

 
a. sądów  rozpoznających sprawy, w których stroną jest jednostka samorządu 

terytorialnego, 
b. komorników w związku z egzekucją na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, 
c. organów administracji rządowej w związku z koniecznością ujawnienia prawa do 

nieruchomości Skarbu Państwa w księdze wieczystej, 
d. organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem ich zadań ustawowych. 

 
13. Jakie zasady obowiązują przy nadawaniu numeru porządkowego, jeżeli budynek 

położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie dwu lub więcej ulic  
i posiada odrębne wejścia główne: 

 
a. nadaje mu się jeden numer porządkowy, 
b. nadaje mu się numery przy każdym głównym wejściu, 
c. nadaje się numer porządkowy budynku dla  każdej ulicy, przy których budynek jest 

położony, 
d. brak uregulowań prawnych w tym zakresie. 

 
14. Jakie informacje znajdują się w bazie danych państwowego rejestru granic i 

powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju: 
 

a. granice obszarów działania komend wojewódzkich Straży Pożarnej, 
b. granice działek ewidencyjnych, 
c. adresy i ich lokalizacja przestrzenna, 
d. granice portów i przystani morskich. 

 
15. Przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej jest zobowiązany przed 

zawarciem umowy poinformować drugą stronę o: 
 

a. sposobach udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej 
umowy, 

b. językach, w których umowa może być zawarta, 
c. skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty, 
d. zasadach wykorzystania poczty elektronicznej. 

 
16. Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części zawiera między innymi 

następujące informacje: 
 

a. nazwę miejscowości, 
b. rodzaj miejscowości, 
c. lokalizację siedziby władz samorządowych, 
d. nazwę gminy, w której miejscowość jest położona. 

 
 
 
 



 
 

17. Zgłoszenie  prac geodezyjnych i kartograficznych zawiera między innymi:  
  

a. adres do doręczeń wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych,  
b. adres miejsca zamieszkania wykonawcy prac geodezyjnych, 
c. NIP wykonawcy prac geodezyjnych, 
d. termin zakończenia pracy geodezyjnej. 

 
18. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach 1, 2, 4  

i 5, mogą uzyskać osoby które: 
 

a. wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii, 
b. posiadają nienaganną opinię zawodową, 
c. nie były karane za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 
d. posiadają wykształcenie wyższe. 

 
19. 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 1:10 000,  
d. mapy ogólnogeograficzne  w skali 1:100 000. 

 
20. Które z niżej wymienionych zasad obowiązują przy dokonywaniu wpisów w 

dzienniku praktyki zawodowej osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień 
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii : 

 
a. wpisy powinny być dokonywane  systematycznie po zakończeniu każdej kolejnej 

wykonanej pracy geodezyjnej, niezależnie od zakresu uprawnień zawodowych, 
b. wpisy potwierdza osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie, 

pod  której kierunkiem praca geodezyjna została wykonana, 
c. wpisy dotyczące wykonania prac potwierdza zleceniodawca prac, 
d. dopuszcza się wniesienie poprawek w dokonanych wpisach, wynikających wyłącznie 

z omyłek pisarskich oznaczanych przez przekreślenie. 
 

21. Kto działa jako strona w sprawach dotyczących spadków nieobjętych:   
  

a. spadkobiercy,  
b. osoba sprawująca zarząd majątkiem masy spadkowej, 
c. kurator wyznaczony przez organ administracji publicznej, 
d. organ administracji publicznej właściwy ze względu na położenie masy spadkowej. 

 
 
 



 
22. Portal internetowy, za pomocą którego odbywa się udostępnianie  materiałów 

zasobu w postaci dokumentów elektronicznych, powinien  zapewnić między 
innymi: 

 
a. aktualizację baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  
b. interfejs do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów 

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

 
 

23. Kiedy dokonuje się uwierzytelnienia dokumentów opracowanych przez 
wykonawców prac geodezyjnych lub prac  kartograficznych na potrzeby 
postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilno prawnych: 

   
a. po uiszczeniu opłaty, 
b. niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż w dniu następnym,   
c. po zbadaniu zgodności treści uwierzytelnianego  dokumentu z danymi zawartymi  

w dokumentacji geodezyjnej lub w odpowiednich bazach danych, 
d. niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż w terminie 7 dni, w przypadku gdy 

wniosek jest składany w związku z przekazaniem przez wykonawcę prac 
geodezyjnych do zasobu.   

 
 

24. Które z niżej wymienionych dokumentów nie stanowią przedmiotu prawa 
autorskiego: 

 
a. urzędowe projekty aktów normatywnych, 
b. utwory kartograficzne, 
c. opublikowane opisy patentowe, 
d. programy komputerowe. 

 
 

25. Materiały zasobu wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu: 
 

a. niezwłocznie, ale nie później niż po upływie 7 dni, po ich pozyskaniu przez właściwy 
organ, 

b. w ciągu trzech dni od ich pozyskania, 
c. po przyjęciu dokumentacji geodezyjnej do kontroli, w przypadku pracy objętej 

rejestrem zgłoszeń, 
d. niezwłocznie po odnotowaniu pozytywnego wyniku kontroli dokumentacji objętej 

rejestrem zgłoszeń. 
 
 
 
 



 
26. Ewidencja dotycząca ulic i placów zawiera między innymi: 

 
a. nazwy ulic i placów, 
b. numery porządkowe, 
c. dane określające przebieg zewnętrznych granic placów, 
d. identyfikator TERYT obrębu, na terenie którego położona jest ulica lub plac. 

 
 

27. Na adres budynku składają się między innymi następujące informacje: 
 

a. nazwa ulicy i jej identyfikator TERYT, 
b. numer porządkowy, 
c. ilość kondygnacji budynku, 
d. nazwa powiatu i jego identyfikator  TERYT. 

 
28. Które z niżej wymienionych danych są danymi obligatoryjnymi krajowego 

systemu informacji o terenie: 
   

a. dane państwowego systemu odniesień przestrzennych,   
b. dane wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania terenu, 
c. dane geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 
d. dane dotyczące obiektów topograficznych. 

 
29. Postępowanie administracyjne wszczyna się: 

 
a. na żądanie Najwyższej Izby Kontroli, 
b. na żądanie sądu administracyjnego, 
c. na wniosek organizacji zawodowej, 
d. z urzędu. 

 
30. Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastruktur ą 

informacji przestrzennej  obejmuje następujące  informacje: 
 

a. wykaz dostępnych usług danych przestrzennych, 
b. nazwę zbioru danych przestrzennych, 
c. datę ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji, 
d. bazę metadanych  zbioru danych przestrzennych. 

 
31. Osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii 

ponosi odpowiedzialność jeżeli, wykonuje swoje zadania: 
 

a. z naruszeniem przepisów prawa, 
b. bez należytej staranności, 
c. bez zachowania terminów ich realizacji, 
d. niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

 
 
 



 
 

32. Na czym polega nadzór nad pracami geodezyjnymi na terenach zamkniętych: 
 

a. na kontroli przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, 
b. na kontroli stosowania właściwych instrumentów do wykonywania prac 

geodezyjnych, 
c. na kontroli zachowania terminów przekazywania danych do ewidencji gruntów, 
d. na kontroli zgodności sporządzanych map z wymogami dotyczącymi wykonania mapy 

zasadniczej. 
 

33. Jakie wymagania musi spełniać osoba, aby mogła zostać geodetą gminnym? 
 

a. musi posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie 1, 2 i 5, 
b. ukończyła 25 lat, 
c. posiada 2 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej, 
d. korzysta w pełni z praw obywatelskich. 

 
34. Kiedy strony mogą zawrzeć ugodę w sprawie, w której toczy się postępowanie 

przed organem administracji publicznej? 
 

a. jeżeli przemawia za tym interes społeczny, 
b. gdy zawarcie ugody sugeruje pracownik organu administracji publicznej, 
c. nie sprzeciwia się temu przepis prawa, 
d. kiedy przyczyni się to do przyśpieszenia postępowania. 

 
35. Co należy rozumieć pod pojęciem powszechnej taksacji nieruchomości? 

 
a. bazę danych zawierającą wartości nieruchomości, 
b. bazę danych zawierającą aktualne ceny nieruchomości, 
c. system informatyczny umożliwiający gromadzenie i udostępnianie danych o cenach i 

wartościach nieruchomości, 
d. wycenę nieruchomości. 

 
 

36. Jaką rolę pełnią zarządzenia Prezesa Rady Ministrów? 
 

a. mają charakter wewnętrzny, 
b. stanowią podstawę wydawania decyzji wobec obywateli, 
c. wydawane są tylko na podstawie ustawy, 
d. obowiązują tylko jednostki podległe Prezesowi Rady Ministrów. 

 
37. Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji  

z urzędu, jeżeli zmiany wynikają z: 
 

a. prawomocnych orzeczeń sądowych w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości, 
b. przepisów prawa, 
c. dokumentów dotyczących ustanowienia służebności gruntowej, 
d. umów najmu lokali stanowiących odrębną nieruchomość. 

 



 
 

38. Które z niżej wymienionych organów są organami administracji miar? 
 

a. Centralny Urząd Administracji Miar, 
b. Prezes Głównego Urzędu Miar, 
c. dyrektorzy okręgowych urzędów miar, 
d. kierownicy powiatowych urzędów miar. 

 
 

39. Organem wyższego stopnia w stosunku do organów samorządu województwa 
 jest : 

 
a. wojewoda, 
b. Prezes Rady Ministrów, 
c.  minister właściwy do spraw administracji publicznej, 
d. samorządowe kolegium odwoławcze. 

 
40. Informacjom niejawnym nadaje się klauzule: 

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

 
41. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji  

i kartografii jest: 
 

a. Prezes Rady Ministrów, 
b. Minister Infrastruktury i Budownictwa, 
c. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
d. Główny Geodeta Kraju. 

 
 

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

 
a. uzyskać pozytywną opinię marszałka województwa w zakresie przygotowania 

organizacyjnego i technicznego gminy do przejęcia zadań, 
b. zatwierdzić,  przez radę gminy, plan finansowy, zapewniający  zakup sprzętu  

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

c. utworzyć jednostkę organizacyjną urzędu gminy pod nazwą Oddział  Katastru 
Nieruchomości, 

d. zakupić sprzęt geodezyjny niezbędny do przeprowadzania kontroli prac terenowych. 
 
 
 



 
 
 

43. Wezwanie do stawienia się w celu ustalenia granic, w przypadku nieobecności 
adresata można doręczyć za pokwitowaniem  osobom, które podejmą się oddania 
pisma adresatowi:  

 
a. dorosłemu domownikowi,  
b. sąsiadowi strony, 
c. dozorcy domu, 
d. każdej osobie dorosłej. 

 
44. W jakim celu wykonywane jest rozgraniczenie nieruchomości? 

 
a. w celu wznowienia zniszczonych lub uszkodzonych znaków granicznych, 
b. w celu ustalenia właścicieli i władających sąsiednimi nieruchomościami, 
c. w celu utrwalenia punktów znakami granicznymi, 
d. w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości. 

 
45. Co stanowi podstawę lokalizacji inwestycji celu publicznego? 

 
a. uchwała rady gminy, 
b. plan miejscowy, 
c. studium zagospodarowania gminy, 
d. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 
46. W jakich przypadkach należy uznać, że czynność prawna jest nieważna? 

 
a. kiedy została zawarta w formie przyjętej zwyczajowo, nie uregulowanej ustawowo, 
b. jeżeli jest sprzeczna z ustawą, 
c. jeśli miała na celu obejście ustawy, 
d. była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. 

 
47. Kwalifikowany certyfikat, dotycz ący bezpiecznego podpisu elektronicznego, 

powinien zawierać między innymi: 
 

a. imię i nazwisko osoby składającej podpis elektroniczny, 
b. ograniczenia zakresu ważności certyfikatu, jeżeli przewiduje to określona polityka 

certyfikacji, 
c. numer certyfikatu, 
d. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego. 

 
48. W rozumieniu KPA organem pierwszej instancji w sprawach określonych  

w  ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne jest: 
 

a. geodeta powiatowy, 
b. starosta, 
c. geodeta wojewódzki, 
d. wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. 



 
 

49. Jakie zasady obowiązują w zakresie ustanawiania aktów prawa miejscowego:  
   

a. akty prawa miejscowego obowiązują na obszarze działania organów, które wydały te 
akty, 

b. akty prawa miejscowego ustanawiają organy samorządu terytorialnego oraz terenowe 
organy administracji rządowej, 

c. akty prawa miejscowego ustanawiane są na podstawie i  w granicach właściwych 
ustaw, 

d. akty prawa miejscowego zatwierdza właściwy minister do spraw administracji. 
 

 
50. Kto może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa, w 

postępowaniu administracyjnym :   
 

a. doradca podatkowy, 
b. rzecznik patentowy, 
c. adwokat, 
d. radca prawny. 

 
 

51. Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na podstawie 
odpowiednich zbiorów danych są między innymi mapy ewidencyjne w skalach: 

 
a. 1:500, 
b. 1:1000, 
c. 1:2000, 
d. 1:5000. 

 
 

52. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są: 
 

a. wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 
b. obwiniony, 
c. rzecznik dyscyplinarny, 
d. Główny Geodeta Kraju. 

 
 

53. Dla obszaru województwa zakłada się i prowadzi:  
 

a. bazę danych obiektów topograficznych z  numerycznym modelem rzeźby terenu, 
b. bazę metadanych, 
c. bazę danych podstawowych osnów geodezyjnych, 
d. bazę danych GESUT z obszaru województwa. 

 
 
 



 
 
 
 

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

 
a. prace dotyczyły modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenach 

zamkniętych, 
b. zostały wykonane w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego przez 

organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, 
c. zostały wykonane w wyniku zamówienia publicznego udzielonego przez właściwego 

wojewodę, 
d. zostały wykonane w związku z realizacją zamówienia publicznego udzielonego przez 

podmioty działające z upoważnienia organów administracji geodezyjnej  
i kartograficznej. 

 
 

55. Jakie materiały stanowią źródło do założenia i prowadzenia powiatowej bazy 
GESUT ? 

 
a. mapa zasadnicza, 
b. inne mapy wielkoskalowe, 
c. materiały pozyskane od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu, 
d. dane i informacje z rejestrów publicznych. 

 
 

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

a. 1 roku od dnia oddania dzieła, 
b. 2 lat od dnia oddania dzieła, 
c. 2 lat od dnia, w którym dzieło powinno być oddane ,w przypadku kiedy dzieło nie 

zostało oddane, 
d. 5 lat od dnia oddania dzieła. 

 
 

57. Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne właściwym miejscowo 
starostom, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest między innymi: 

 
a. dokumentacja geodezyjna sporządzona na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę, 
b. dokumentacja sporządzona na potrzeby wykonania powszechnej taksacji 

nieruchomości, 
c. dokumentacja geodezyjna wykonana na potrzeby postępowania sądowego 

dotyczącego zmiany struktury własności nieruchomości, 
d. dokumentacja geodezyjna z pomiarów odkształceń obiektów budowlanych. 

 
 
 
 
 



 
 

58. Harmonizacja zbiorów danych to: 
 

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

b. ustalenie praw umożliwiających prowadzenie zbiorów danych, 
c. działania organizacyjne mające na celu przystosowanie zbiorów do łącznego 

wykorzystania, 
d. działania techniczne mające na celu doprowadzenie do ujednolicenia metadanych 

zbiorów. 
 

59. Kontrola działalności przedsiębiorców, w zakresie wykonywania prac 
geodezyjnych lub prac kartograficznych, może dotyczyć: 

 
a. posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych dla wykonywania samodzielnych 

funkcji przy realizacji prac geodezyjnych, 
b. obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, 
c. przekazywania do zasobu wyników prac geodezyjnych i kartograficznych, 
d. przestrzegania terminów realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych. 

 
 

60. Spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego  
a organami administracji rządowej rozstrzyga: 

 
a. Prezes Rady Ministrów, 
b. minister właściwy do spraw administracji, 
c. właściwy wojewoda, 
d. sąd administracyjny. 

 
 
 
 

 


