
1. Dla obszaru kraju prowadzi się bazy danych dotyczące: 
 

a. rejestru zabytków, 
b. rejestru cen i wartości nieruchomości, 
c. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 
d. gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

 
2. Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne właściwym miejscowo 

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

a. aktualizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków, 
b. wznowienie znaków granicznych, 
c. dokumentacja sporządzona na potrzeby wyceny nieruchomości, 
d. dokumentacja geodezyjna sporządzona na potrzeby urządzania lasu. 

 
3. Harmonizacja zbiorów danych to: 

 
a. przystosowanie zbiorów do wspólnego wykorzystania, 
b. ustalenie praw umożliwiających prowadzenie zbiorów danych, 
c. działania techniczne i organizacyjne mające na celu przystosowanie zbiorów do 

łącznego wykorzystania, 
d. ustalenie merytorycznej zawartości poszczególnych zbiorów danych. 

 
4. Rozporządzenia właściwych organów wydawane są na podstawie: 

 
a. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
b. uchwały Sejmu, 
c. uchwały Senatu, 
d. szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie. 

 
5. 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. 

 
 
 
6. W celu bezpiecznego wykorzystania profilu zaufanego ePUAP,  osoba go 

posiadająca powinna:   
 

a. niezwłocznie unieważnić profil, w przypadku utraty kontroli nad  kontem  
użytkownika,  

b. dane dostępu do konta zdeponować  w punkcie, który go potwierdził, 
c. nie udostępniać  konta użytkownika innym osobom, 
d. zapewnić poufność danych, które mogłyby być wykorzystane do złożenia podpisu  

potwierdzonego profilem zaufanym  ePUAP  przez osoby trzecie.   
 



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

 
a. osobom, które oświadczyły że odszukają adresata w dniu następnym, 
b. dorosłemu domownikowi,  
c. dorosłemu sąsiadowi strony, 
d. dozorcy domu. 

 
8. 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. opisów w aktach notarialnych, 
d. decyzji o pozwoleniu na budowę.  

 
9. Organami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego są: 

 
a. starosta, 
b. Główny Geodeta Kraju, 
c. minister właściwy do spraw administracji publicznej. 
d. wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru 

geodezyjnego i kartograficznego. 
 
10. Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych  infrastruktur ą 

informacji przestrzennej  obejmuje następujące  informacje: 
 

a. numer porządkowy zbioru danych przestrzennych, 
b. datę ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji, 
c. przepis prawa, stanowiącego podstawę prowadzenia zbioru danych przestrzennych, 
d. bazę metadanych  zbioru danych przestrzennych. 

 
 
11. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgadnia się: 

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

starostę. 
 

12. Główny Geodeta kraju kieruje Głównym Urzędem i Kartografii przy pomocy: 
 

a. wiceprezesa, 
b. dyrektora generalnego, 
c. zastępcy  Głównego Geodety Kraju, 
d. dyrektorów departamentów i innych komórek organizacyjnych. 



 
13. Pełnomocnik  może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników, o ile: 

 
a. umocowanie to  wynika z treści pełnomocnictwa, 
b. umocowanie takie wynika z ustawy, 
c. umocowanie to wynika ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa, 
d. umocowanie to  wynika z uzgodnienia ustnego z mocodawcą. 

 
14. Dopuszczalne są oznaczenia literowe przy numerze porządkowym budynku np.: 

 
a. a, 
b. A , 
c. Ab, 
d. BXC. 
 

15. Główny Geodeta Kraju wykonuje między innymi następujące zadania: 
 

a. prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartograficzny, 
b. nadaje uprawnienia zawodowe, 
c. prowadzi system powszechnej taksacji nieruchomości, 
d. prowadzi rejestr osób uprawnionych. 

 
16. Wywłaszczenie jest dopuszczalne, gdy jest dokonywane: 

 
a. pod budowę sklepów wielko powierzchniowych, 
b. na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem, 
c. dla powiększenia nieruchomości sąsiedniej, gdy jest to niezbędne, aby stała się działką 

budowlaną, 
d. na cele organizacji pożytku publicznego. 

 
 
17. Informacjom niejawnym nadaje się klauzule: 

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

 
18. Spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego  

a organami administracji rządowej rozstrzyga: 
 

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

 
 



19. Tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister Obrony 
Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne to: 

 
a. magazyny żywności, 
b. tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod 

lotniska wojskowe, 
c. porty wojenne, 
d. obiekty telekomunikacyjne służące do przekazywania informacji niejawnych 

stanowiących tajemnicę państwową. 
 

20. Plan miejscowy uchwala: 
 

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

 
21. Geodetą powiatowym może być osoba spełniająca następujące wymagania: 

 
a. ukończyła 25 lat, 
b. posiada uprawnienia zawodowe w zakresie 1 – 2, 
c. posiada dyplom ukończenia studiów wyższych, 
d. została wyłoniona w konkursie. 

 
22. Bieg przedawnienia przerywa się:   

 
a. w wypadku śmierci osoby, względem której biegnie przedawnienie, 
b. w wypadku śmierci  osoby, przeciwko której roszczenie przysługuje, 
c. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, 
d. przez wszczęcie mediacji. 

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

 
a. nazwa miejscowości o statusie miasta lub wsi i jej identyfikator TERYT, 
b. nazwiska właścicieli, 
c. nazwa województwa i jego identyfikator  TERYT, 
d. nazwa powiatu i jego identyfikator  TERYT. 

 
24. Aktualizacji państwowego rejestru granic w zakresie zasadniczego, trójstopniowego 

podziału terytorialnego państwa dokonuje się na podstawie: 
 

a. baz danych mapy zasadniczej, 
b. informacji Głównego Urzędu Statystycznego, 
c. danych ewidencji gruntów i budynków przekazanych do ZSIN, 
d. danych TERYT. 

 
 
 



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

   
a. jednocześnie ze złożeniem operatu technicznego do kontroli, 
b. po zbadaniu zgodności treści uwierzytelnianego dokumentu z danymi zawartymi w 

dokumentacji geodezyjnej lub w bazach danych, 
c. w ciągu siedmiu dni od złożenia operatu do kontroli, 
d. niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż w terminie 7 dni.   

 
26. Przedsiębiorcą jest: 

 
a. osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub 

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

zawodową. 
 

27. Materiały zasobu udostępniane drogą elektroniczną : 
  

a. nie wymagają uwierzytelnienia, 
b. uwierzytelnia się przy użyciu certyfikatu cyfrowego systemu PZGiK, 
c. uwierzytelnia się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, 
d. uwierzytelnia się bezpiecznym podpisem elektronicznym.  

 
28. Wezwania do stawienia się na gruncie celem udziału w rozgraniczeniu 

nieruchomości doręcza się stronom za zwrotnym poświadczeniem odbioru: 
 

a. przed terminem przeprowadzenia czynności rozgraniczeniowych, 
b. nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem, 
c. na 14 dni przed terminem, 
d. w ciągu 30 dni od postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego. 

 
 

29. Plany miejscowe sporządza się z wykorzystaniem: 
 

a. map ogólno geograficznych, 
b. mapy zasadniczej, 
c. mapy sytuacyjno-wysokościowej, 
d. map katastralnych, w przypadku braku mapy zasadniczej. 

 
30. Nadzór nad pracami geodezyjnymi na terenach zamkniętych polega na kontroli: 

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

zasadniczej. 



 
31. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział  

w postępowaniu: 
 

a. przed wydaniem decyzji, 
b. po zebraniu dowodów i materiałów, 
c. po zgłoszeniu przez stronę żądania, 
d. w każdym stadium postępowania. 

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

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

 
 

33. 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. 

 
34. Powszechna taksacja nieruchomości to: 

 
a. wycena nieruchomości, 
b. zbiór informacji o uzyskanych cenach nieruchomości, 
c. system informatyczny umożliwiający gromadzenie danych o cenach i wartościach 

nieruchomości, 
d. baza danych o wartościach nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 

 
 
 

35. Krajowy system informacji o terenie zawiera dane obligatoryjne dotyczące między 
innymi :  

   
a. obiektów topograficznych, 
b.  państwowego systemu odniesień przestrzennych, 
c. rejestru granic podziału terytorialnego państwa, 
d. wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 
 
 
 
 
 
 



36. Ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych podlegają między 
innymi następujące materiały geodezyjne i kartograficzne:  

 
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 większą, 
d. mapy zawierające w swej treści  informacje dotyczące urządzeń służących do 

nawigacji morskiej i lotniczej. 
 

37. Osoby fizyczne nie posiadające zdolności do czynności prawnych, zgodnie z Kode-
ksem postępowania administracyjnego, działają poprzez: 

 
a. wyznaczonych przez siebie adwokatów, 
b. wyznaczonych przez siebie radców prawnych, 
c. ustanowionych pełnomocników, 
d. ustawowych przedstawicieli. 

 
38. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy: 

 
a. w formie zarządzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 
b. w formie zarządzenia rady gminy, 
c. w formie uchwały, 
d. w formie obwieszczenia. 

 
39. W centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  

gromadzone są między innymi:  
 

a. bazy danych państwowego rejestru podstawowych  osnów geodezyjnych, 
b. bazy danych państwowego rejestru nazw geograficznych, 
c. mapy topograficzne w skali 1:10 000,   
d. mapy ogólnogeograficzne  w skali 1:100 000.  

 
 

40. Przez sieć uzbrojeniu terenu rozumie się między innymi: 
 

a. przewody wodociągowe położone na działce budownictwa jednorodzinnego, 
b. urządzenia melioracji szczegółowej, 
c. podziemne parkingi, 
d. nadziemne urządzenia telekomunikacyjne. 

 
 
 
 



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

 
a. starosty, 
b. Głównego Geodety Kraju, 
c. marszałka województwa, 
d. wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. 

 
42. Legalnymi jednostkami miar są: 

 
a. jednostki miar, stosowane zwyczajowo w poszczególnych regionach 

Rzeczypospolitej, 
b. jednostki miar dopuszczone do stosowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 
c. jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek Miar, 
d. jednostki miar dopuszczone do stosowania przez Prezesa Rady Ministrów. 

 
43. Zawieszenie postępowania administracyjnego następuje w formie: 
 

a. decyzji, 
b. postanowienia, 
c. uchwały, 
d. pisma do strony. 

 
44. Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji 

i kartografii zawiera miedzy innymi następujące dane: 
 

a. informacje o rodzajach orzeczonych kar, 
b. staż pracy, 
c. wykształcenie, 
d. numer świadectwa. 

 
 

45. Bezpieczny podpis elektroniczny to: 
 

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

elektronicznego. 
 
 
 

46. Przez umowę o dzieło strony zobowiązują się do: 
 

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

 



47. Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części zawiera między innymi 
następujące informacje: 

 
a. liczbę mieszkańców miejscowości, 
b. identyfikator miejscowości z rejestru TERYT, 
c. rodzaj miejscowości, 
d. nazwę województwa, w którym miejscowość jest położona. 

 
48. Główny Geodeta Kraju może kontrolować działalność: 

 
a. starostów, 
b. przedsiębiorców, 
c. jednostek organizacyjnych, 
d. wykonujących funkcję biegłego sądowego w sprawach geodezji i kartografii. 

 
49. Profil zaufany ePUAP traci ważność w przypadku gdy: 

 
a. zmienił się nr PESEL użytkownika, 
b. nastąpiła zmiana adresu poczty elektronicznej użytkownika, 
c. potwierdzenia profilu zaufanego na podstawie nieaktualnych danych, 
d. wyjazdu użytkownika z  kraju. 

 
50. Stroną postępowania administracyjnego jest: 

 
a. organ administracji prowadzący postępowanie, 
b. każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie, 
c. każdy, kto zażąda udziału w postępowaniu jako strona, 
d. ten, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. 

 
51. Warunki techniczne , jakie powinny być spełnione przez gminę wnioskującą  

o przejęcie zadań starosty w zakresie geodezji:  
  

a. wyposażenie Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej   
w urządzenia do kopiowania,  

b. wyposażenie w sprzęt komputerowy z niezależną instalacją zasilającą,  
c. uzyskanie pozytywnej opinii marszałka województwa w zakresie przygotowania 

technicznego do przekazywania odpowiednich baz danych zasobu, 
d. określenie siedziby Oddziału Katastru Nieruchomości. 

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

zasobu w postaci dokumentów elektronicznych, powinien  zapewnić między innymi 
następujące warunki: 

 
a. możliwość zgłaszania i przekazywania prac geodezyjnych do zasobu,  
b. interfejs do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów 

zasobu, 
c. pełny i nieograniczony dostęp do materiałów ewidencji gruntów i budynków,  
d. możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu. 



 
53. Zespół kwalifikacyjny, powołany do przeprowadzenia postępowania 

kwalifikacyjnego w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji  
i kartografii, mo że się składać  z: 

  
a. 5 osób, 
b. 6 osób, jeżeli postępowanie dotyczy zakresu 2 uprawnień zawodowych, 
c. 3 osób, 
d. 3 – 5 osób wg uznania przewodniczącego komisji. 

 
54. Zgłoszenie prac geodezyjnych  zawiera między innymi: 

 
a. nazwę wykonawcy pracy  geodezyjnej, 
b. nr PESEL wykonawcy, 
c. rodzaj zgłoszonej pracy geodezyjnej, 
d. przewidywany termin wykonania zgłaszanej pracy geodezyjnej. 

 
55. 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. 

 
56. Wykazanie w ewidencji gruntów i budynków władających na zasadach samoistnego 

posiadania może nastąpić: 
 

a. w ramach prac geodezyjnych wykonywanych na potrzeby postępowań 
administracyjnych lub sądowych, 

b. w wyniku przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków, 
c. w ramach bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzonej  

w drodze decyzji administracyjnej, 
d. na wniosek osoby władającej nieruchomością na zasadach samoistnego posiadania,  

w drodze czynności materialno-technicznych. 
 
 

57. 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. 1:50 000, 
d. 1:100 000. 

 
 
 
 



58. Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji  
z urzędu jeżeli zmiany wynikają z: 

 
a. wykrycia błędnych informacji, 
b. przepisów prawa, 
c. materiałów zasobu, 
d. wykazów zmian gruntowych sporządzonych w ramach prac geodezyjnych  

i kartograficznych i przekazanych do zasobu. 
 
 

59. Osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii ponosi 
odpowiedzialność jeżeli, wykonuje swoje zadania: 

 
a. niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
b. z naruszeniem przepisów prawa, 
c. bez należytej staranności, 
d. naruszyła przepisy podatkowe. 

 
 

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

a. zbiory danych gromadzone w bazach danych podstawowych osnów geodezyjnych, 
b. zbiory danych gromadzone w bazach danych rejestru zabytków, 
c. zbiory danych gromadzone w bazach danych ewidencji gruntów i budynków, 
d. zbiory danych gromadzone w bazach danych decyzji o pozwoleniach na budowę. 

 
 
 
 
 


