
1� Jakie bazy danych prowadzone są obligatoryjnie dla obszaru całego kraju? 

 

a. rejestru cen i wartości nieruchomości, 

b. planów zagospodarowania terenu, 

c. szczegółowych osnów geodezyjnych, 

d. państwowego rejestru nazw geograficznych. 

 

2. W postępowaniu administracyjnym pisma doręcza się,  w przypadku 

nieobecności adresata, za pokwitowaniem i za pośrednictwem  osób, które 

podejmą się oddania pisma adresatowi, w tym między innymi:  

 

a. dorosłego domownika,  

b. dziecka strony, jeżeli ukończyło 16 lat, 

c. dorosłego sąsiada strony, 

d. dozorcy domu. 

 

3. Jakie warunki spełnia Polska Norma? 

 

a. Polska Norma jest normą krajową, 

b. Polska Norma jest ogólnodostępna, 

c. jest normą przyjętą w drodze konsensu, 

d. jest normą zatwierdzoną przez krajową jednostkę normalizacyjną. 
 

4. Obowiązek zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych nie obejmuje 

prac dotyczących: 
 

a. obiektów położonych na obszarze Lasów Państwowych, 

b. obszarów obejmujących wody płynące, 

c. sporządzania map tematycznych wykonywanych na zamówienie innych podmiotów 

niż „podmioty publiczne”, 

d. sporządzania numerycznego modelu terenu wykonywanego na zamówienie innych 

podmiotów niż „podmioty publiczne”. 
 

5. Harmonizacja zbiorów danych to: 

 

a. ustalenie merytorycznej zawartości poszczególnych zbiorów danych, 

b. przystosowanie zbiorów do wspólnego wykorzystania, 

c. ustalenie praw umożliwiających prowadzenie zbiorów danych, 

d. działania techniczne mające na celu przystosowanie zbiorów do łącznego 

wykorzystania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6� Podmiot publiczny realizujący zadania publiczne przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego do przekazywania danych pomiędzy tym podmiotem a 

podmiotem niebędącym organem administracji rządowej jest zobowiązany do 

publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej: 

 

a. zestawienia stosowanych w oprogramowaniu interfejsowym systemu 

teleinformatycznego  formatów danych, 

b. wzoru dokumentu elektronicznego stanowiącego zbiór danych określających zestaw, 

sposób oznaczania oraz wymagalność elementów treści i metadanych dokumentu 

elektronicznego,  

c. zestawienia stosowanych w oprogramowaniu interfejsowym systemu 

teleinformatycznego protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, 

d. testów akceptacyjnych. 

  

7. Informacjom niejawnym nadaje się klauzule: 

 

a. tajne, 

b. poufne, 

c. zastrzeżone, 

d. poufne specjalnego znaczenia. 
 

8. Przepisy Kodeksu Cywilnego stanowią, że pełnomocnictwo ogólne powinno być 

udzielone: 

 

a. na piśmie, 

b. ustnie w obecności stron, 

c. w formie aktu notarialnego, 

d. ustnie w obecności świadków. 
 

9. Tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister 

Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne to: 

 

a. tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod 

lotniska wojskowe, 

b. składy materiałów pędnych, 

c. lotniska wojskowe, 

d. porty wojenne. 
 

 

10. Główny Geodeta Kraju może kontrolować działalność: 

 

a. wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 

b. marszałków województw, 

c. przedsiębiorców, 

d. wykonujących funkcję biegłego sądowego w sprawach geodezji i kartografii. 
 

 

 

 

 

 



��� Aktualizacji państwowego rejestru granic w zakresie zasadniczego, 

trójstopniowego podziału terytorialnego państwa dokonuje się na podstawie: 

 

a. przepisów prawa wprowadzających zmiany w tym podziale, 

b. informacji Głównego Urzędu Statystycznego, 

c. danych ewidencji gruntów i budynków przekazanych do ZSIN, 

d. danych TERYT. 
 

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

następujące informacje: 

 

a. nazwę miejscowości, 

b. rodzaj miejscowości, 

c. nazwę województwa, w którym miejscowość jest położona, 

d. nazwę powiatu, w którym miejscowość jest położona. 
 

13. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez samorządowe kolegium 

odwoławcze: 

 

a. strona może odwołać się do organu nadzoru, 

b. nie służy odwołanie, 

c. strona może odwołać się do sądu administracyjnego, 

d. strona może zwrócić się do kolegium z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

 

14. Na treść ewidencji materiałów zasobu składają się między innymi: 

 

a. data wpisania materiału zasobu do ewidencji, 

b. data zgłoszenia pracy, w wyniku której powstał materiał zasobu,  

c. informacja o postaci, w jakiej przechowywany jest materiał zasobu, 

d. data wyłączenia materiału z zasobu. 

15. W powiatowej  części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są 

gromadzone między innymi:  

 

a. bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości, 

b. mapy topograficzne w skali 1:50 000 ,  

c. operaty techniczne  powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych dotyczących  

podziałów nieruchomości, 

d. operaty techniczne powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych dotyczących  

wznowienia znaków granicznych. 

 

16. 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. niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

d. bez zachowania terminów ich realizacji. 



17. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału  w 

postępowaniu w sprawie: 

 

a. na żądanie strony, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które 

mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności pracownika, 

b. w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji, 

c.  w sprawie byłego małżonka, 

d.  swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia. 
 

 

18. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wykonuje 

między innymi następujące zadania: 

 

a. zakłada szczegółowe osnowy geodezyjne, 

b. kontroluje posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne 

funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, 

c. prowadzi wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny, 

d. prowadzi rejestr geodetów uprawnionych z terenu województwa. 
 

 

19. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się: 

 

a. rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, 

b. zasady komunikacji drogowej i kolejowej, 

c. określenie warunków zabudowy terenu, 

d. przeznaczenie terenu. 
 

20. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera: 

 

a. oznaczenie przedsiębiorcy, 

b. wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli, 

c. określenie czasu trwania kontroli, 

d. wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli. 
 

 

21. Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego może być 

osoba spełniająca następujące wymagania: 

 

a. ukończyła 25 lat, 

b. posiada uprawnienia zawodowe w zakresach 1 i 2, 

c. zostanie wyłoniona w konkursie, 

d. korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich. 
 

22. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej  jest:  

 

a. miejsce zameldowania, 

b. miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, 

c. adres podany organowi prowadzącemu postępowanie, 

d. miejsce aktualnego pobytu. 

 



2�� W celu ustalenia numeracji porządkowej w procesie zakładania  ewidencji 

miejscowości, ulic i adresów wykorzystuje się między innymi: 

 

a. BDOT10k, 

b. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, gdy 

brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, 

c. BDOT500, 

d. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 

24. Decyzję o warunkach zabudowy w formie odpisu doręcza się: 

 

a. wszystkim wnioskodawcom, 

b. staroście, 

c. właścicielowi nieruchomości, 

d. użytkownikowi wieczystemu nieruchomości. 
 

 

25. Standardowymi opracowaniami kartograficznymi tworzonymi na podstawie 

odpowiednich zbiorów danych są między innymi mapy topograficzne w skalach: 

 

a. 1:10 000, 

b. 1:25 000, 

c. 1:50 000, 

d. 1:100 000. 
 

 

26. Legalna jednostka miary to: 

 

a. jednostka, której stosowanie jest nakazane, 

b. jednostka, której stosowanie jest dozwolone przepisem prawnym, 

c. jednostka, przyjęta do stosowania na obszarze określonego regionu, 

d. jednostka, umożliwiająca nieskrępowaną wymianę handlową. 
 

27. Nadzorowi, na terenach zamkniętych, podlegają między innymi następujące 

prace geodezyjne i kartograficzne: 

 

a. ochrona znaków geodezyjnych, 

b. wykonywanie map zawierających usytuowanie sieci uzbrojenia terenu, 

c. tworzenie i aktualizowanie systemów informacji o terenie, 

d. wykonywanie map specjalnych terenów zamkniętych w skalach 1:50000 i większych. 
 

 

28. Czego dotyczą zasady tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji 

przestrzennej? 

 

a. współdziałania i koordynacji w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej, 

b. usług danych przestrzennych, 

c. interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych, 

d. wspólnego korzystania z danych przestrzennych. 
 

 



��� Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 

 

a. przed sądami administracyjnymi, 

b. w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek 

samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, 

c. w sprawach wydawania zaświadczeń o niekaralności, 

d. w sprawie skarg i wniosków przed organami organizacji społecznych. 
 

 

30. Ewidencja dotycząca ulic i placów zawiera między innymi: 

 

a. wykaz uchwał stanowiących podstawę nazw ulic i placów, 

b. nazwy ulic i placów, 

c. identyfikatory TERYT nazw ulic i placów, 

d. dane określające przebieg osi ulic. 
 

 

31. Plany miejscowe opracowuje się w skalach: 

 

a. 1:1000, 

b. 1:2000 w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

c. 1:5000 w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia, 

d. 1:5000 w celu wprowadzenia zakazu zabudowy. 
 

32. Licencja uprawniająca do wykorzystywania materiałów państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego: 

 

a. upoważnia licencjobiorcę lub ustanowione przez licencjobiorcę podmioty do 

wykorzystywania wyszczególnionych w licencji materiałów zasobu, 

b. wydawana jest tylko wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych, 

c. może dotyczyć pojedynczego udostępnianego zbioru danych lub wielu materiałów 

zasobu objętych jednym wnioskiem, jeżeli  są one udostępniane na zgłoszenie prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych, 

d. może być użyta na taką samą ilość innych materiałów, w wypadku  gdy materiały 

objęte licencją nie są przydatne. 

 

33. Sieć uzbrojenia terenu to między innymi: 

 

a. podziemne zbiorniki, 

b. podziemne przewody kanalizacyjne, 

c. urządzenia podziemne melioracji szczegółowych, 

d. wiadukty. 
 

34. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są: 

 

a. przewodniczący komisji dyscyplinarnej, 

b. obwiniony, 

c. rzecznik dyscyplinarny, 

d. pracodawca obwinionego. 
 



3	
 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym 

i wojewódzkim wydaje: 

 

a. wójt (burmistrz, prezydent miasta), 

b. wójt (burmistrz, prezydent miasta) w uzgodnieniu z marszałkiem województwa, 

c. wójt (burmistrz, prezydent miasta) w uzgodnieniu z wojewodą, 

d. marszałek województwa. 
 

36. Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej 

wykonalności: 

  

a. na żądanie organizacji społecznej, 

b. gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego,  

c. gdy jest to niezbędne dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi 

stratami, 

d. ze względu na wyjątkowo ważny interes strony. 

 

37. Krajowy system informacji o terenie zawiera dane obligatoryjne dotyczące 

między innymi : 
  

a. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

b. obiektów topograficznych, 

c.  państwowego systemu odniesień przestrzennych, 

d. rejestru granic podziału terytorialnego państwa. 

 

38. Organami administracji geodezyjnej i kartograficznej są: 

 

a. Główny Geodeta Kraju, 

b. wojewoda, 

c. marszałek województwa, 

d. geodeta powiatowy. 
 

39. Dział administracji rządowej, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne oraz mieszkalnictwo obejmuje sprawy: 

 

a. planowania i zagospodarowania przestrzennego, 

b. geodezji i kartografii, 

c. gospodarki nieruchomościami, 

d. rodzinnych ogrodów działkowych. 
 

40. Ewidencja dotycząca miejscowości zawiera następujące dane: 

 

a. dotyczące siedzib urzędów administracji publicznej, 

b. urzędowe nazwy miejscowości, 

c. współrzędne X, Y miejscowości, 

d. dane określające przebieg granic miejscowości. 

 

 

 
 



4�� Osobami prawnymi są: 

 

a. wojewoda, 

b. starosta, 

c. Skarb Państwa, 

d. jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. 
 

42. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są: 
 

a. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 

b. ustawy, 

c. rozporządzenia, 

d. ratyfikowane umowy międzynarodowe. 

 

 

43. W wojewódzkiej  części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są 
gromadzone między innymi: 

  

a. państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych,   

b. mapy topograficzne w skali 1:10 000 ,   

c. mapy topograficzne w skali 1:25 000, 

d. bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 

standardowych opracowań kartograficznych w skalach  1:10 000-1:100 000. 

 

44. Tereny zamknięte to: 
 

a. tereny, które w wyniku decyzji starosty zostały wyłączone z opracowania mapy 

zasadniczej, 

b. tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność państwa,  określone 

przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych, 

c. tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na bezpieczeństwo państwa, określone 

przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych, 

d. tereny, na których Główny Geodeta Kraju ustalił stosowną klauzulę tajności 

informacji dotyczących obiektów położonych na tych terenach. 
 

45. Mapa punktów adresowych zawiera: 
 

a. punkty adresowe i ich numery porządkowe, 

b. granice miejscowości, 

c. osie ulic i ich nazwy, 

d. granice i numery działek ewidencyjnych. 
 

 

46. Ewidencję miejscowości, ulic i adresów gmina zakłada na podstawie: 
 

a. danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, 

b. właściwych rozporządzeń Rady Ministrów, 

c. ewidencji gruntów i budynków, 

d. uchwał rady gminy w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic i placów. 
 



�� Przedmiotu prawa autorskiego nie stanowią: 

 

a. akty normatywne, 

b. dokumenty urzędowe, 

c. proste informacje prasowe, 

d. opublikowane opisy patentowe. 
 

 

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

 

a. Prezes Rady Ministrów, 

b. samorządowe kolegia odwoławcze, 

c. właściwe organy państwowe prowadzące nadzór nad ich działalnością, 

d. właściwi w sprawie ministrowie. 
 

49. Kontrola działalności przedsiębiorcy, w zakresie wykonywania prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych może dotyczyć: 

 

a. zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, 

b. przekazywania wyników prac do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, 

c. przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w 

zakresie geodezji i kartografii, 

d. rzetelności wykonywania prac geodezyjnych lub kartograficznych. 
 

 

50. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące: 

 

a. rodzaju użytków gruntowych, 

b. ceny nieruchomości, 

c. przeznaczenia budynków, 

d. powierzchni użytkowej lokali. 
 

 

51. Osoby, które wykonują samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii 

bez wymaganych uprawnień zawodowych: 

 

a. są zobowiązane do uzyskania uprawnień w ciągu 1 roku, 

b. podlegają karze grzywny, 

c. są zobowiązane do zakończenia działalności gospodarczej, 

d. podlegają karze skarbowej. 
 

52. Postępowanie rozgraniczeniowe kończy:   

 

a. decyzja o rozgraniczeniu,  

b. ugoda, 

c. decyzja o scaleniu gruntów,   

d. orzeczenie sądu o rozgraniczeniu. 

  

 

 



5�� Prace geodezyjne to: 

 

a. projektowanie i wykonywanie zobrazowań lotniczych oraz zobrazowań satelitarnych, 

b. sporządzanie operatów szacunkowych, 

c. projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych w związku z wykonywaniem 

czynności na potrzeby budownictwa, 

d. tworzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych. 
 

54. Ochronie podlegają: 

 

a. urządzenia zabezpieczające znaki geodezyjne, 

b. budowle triangulacyjne, 

c. znaki grawimetryczne, 

d. znaki magnetyczne. 
 

55. Postępowanie kwalifikacyjne, dotyczące uzyskania uprawnień zawodowych 

wszczyna się: 

 

a. z dniem wskazanym na wniosku zainteresowanego, 

b. z dniem wpływu do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, 

c. z dniem przekazania wniosku do komisji kwalifikacyjnej, 

d. z dniem sprawdzenia kompletności dokumentów załączonych do wniosku. 
 

56. Granice gminy ustala: 

 

a. wójt (burmistrz, prezydent miasta), 

b. rada gminy, 

c. starosta, 

d. Rada Ministrów. 
 

57. Koszty zakładania osnów geodezyjnych pokrywa się: 

 

a. z budżetu państwa, 

b. ze środków budżetowych wojewody, 

c. ze środków marszałka województwa, 

d. ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 
 

58. Notariusze przekazują właściwemu staroście między innymi: 

 

a. odpisy aktów notarialnych przeniesienia praw do nieruchomości, 

b. odpisy aktów poświadczenia dziedziczenia, 

c. akty ustanowienia rozdzielności małżeńskiej, 

d. akty notarialne z ustanowienia służebności gruntowych. 
 

59. Powiatową bazę GESUT starosta zakłada i prowadzi w drodze przetworzenia 

materiałów źródłowych: 

 

a. map topograficznych, 

b. map wielkoskalowych, 

c. pozyskanych od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu, 

d. rejestrów publicznych. 



 

60. Które z niżej wymienionych organów są organami administracji publicznej? 

 

a. centralne organy administracji rządowej, 

b. terenowe organy administracji rządowej, 

c. organy jednostek samorządu terytorialnego, 

d. Prezes Rady Ministrów. 
 

 

 

 

 

 

 

 


