
 
 

1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością administracji rz ądowej, 
nieobjętą zakresem działów administracji rządowej, wykonywaną przez: 

a) Polski Komitet Normalizacyjny, 
b) Głównego Geodetę Kraju, 
c) Centralne Biuro Antykorupcyjne, 
d) Urząd Regulacji Energii Jądrowej 

 
2. Wójt obowiązany jest do przesłania staroście ustanowionych przepisów porządkowych                   

po ich ustanowieniu: 
a) niezwłocznie, 
b) w ciągu 3 dni od ich ustanowienia, 
c) w ciągu 7 dni od ich ustanowienia, 
d) następnego dnia. 

 
3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. Osnowy podstawowe zakłada: 

a) Minister Administracji i Cyfryzacji, 
b) Główny Geodeta Kraju, 
c) starosta, 
d) geodeta województwa. 

 
 
 

6. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, sprawy które mogą być 
rozpatrzone przez organ w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane organowi, 
powinny być załatwiane: 

a) w terminie 1 miesiąca, 
b) bez zbędnej zwłoki, 
c) natychmiast, 
d) niezwłocznie. 



 
7. Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają 

nadzorowi? 
a) wykonywanie map specjalnych tych terenów w skalach 1:50000 i mniejszych, 
b) zakładanie mapy zasadniczej, 
c) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych, których wyniki przekazywane są 

właściwym starostom w celu ujawnienia ich w ewidencji gruntów i budynków, 
d) ochrona znaków geodezyjnych. 

 
8. Informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową lub służbową oznacza się 

klauzulą: 
a) tajne, 
b) tajne specjalnego znaczenia, 
c) jawne, 
d) zastrzeżone. 

 
9. Jednostki pomocnicze gminy to: 

a) sołectwo, 
b) osiedle, 
c) dzielnice, 
d) miasto. 

 
10. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału  

w postępowaniu w sprawie: 
a) krewnego trzeciego stopnia 
b) krewnego pierwszego stopnia 
c) powinowatego drugiego stopnia, 
d) małżonka. 

 
11. W decyzji wydanej w trybie kodeksu postępowania administracyjnego można odstąpić                   

od jej uzasadnienia, gdy: 
a) uzasadnienie nic nie wnosi do decyzji, 
b) uwzględnia ona w całości żądania strony, 
c) z dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub 

ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa Państwa lub 
porządek publiczny, 

d) została wydana na skutek odwołania. 
 

12. Główny Geodeta Kraju : 
a) jest naczelnym organem administracji rządowej, 
b) jest centralnym organem administracji rządowej, 
c) jest organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 
d) prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartograficzny. 

 



13. Pismo w postępowaniu administracyjnym może być doręczone stronie drogą 
elektroniczną  jeżeli uczestnik postępowania: 

a) wystąpił do organu z wnioskiem o doręczenie, 
b) wyraził zgodę na doręczenie drogą komunikacji elektronicznej, 
c) posiada dostęp do komputera, 
d) wyjechał za granicę i nie odbiera korespondencji. 

 
14. 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. 

 
15. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje między innymi sprawy: 

a) gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 
b) katastru nieruchomości, 
c) podziałów nieruchomości, 
d) krajowego systemu informacji o terenie. 

 
16. Pisma dotyczące postępowania administracyjnego organ doręcza stronie: 

a) umieszczając w skrzynce na korespondencję, 
b) umieszczając w drzwiach mieszkania strony, 
c) za pokwitowaniem, 
d) przekazując sąsiadowi, w  przypadku nieobecności adresata, jeżeli podejmie się 

oddania pisma adresatowi. 
 

17. Strony mogą zawrzeć ugodę w sprawie, w której toczy się postępowanie przed organem 
administracji publicznej, jeżeli: 

a)  przemawia za tym charakter sprawy, 
b) obawiają się konsekwencji, 
c) nakazuje im pracownik organu, 
d) nie sprzeciwia się temu przepis prawa. 

 
 
 
 
 
 

18. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia, za udostępnienie danych  
z  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego utrwala się w: 

a) fakturze, 
b) dowodzie obliczenia opłaty, 
c) decyzji administracyjnej, 
d) rachunku uproszczonym. 

 



19. Nie wymaga zezwolenia  autora programu komputerowego: 
a) sporządzenie kopii zapasowej, 
b) cesja licencji, 
c) badanie i testowanie funkcjonowania systemu komputerowego, 
d) sprzedaż programu. 

 
20. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne unieważnia certyfikat kwalifikowany przed 

upływem okresu jego ważności , jeżeli: 
a) nie dopełnił obowiązków określonych w ustawie, 
b) zażąda tego minister właściwy do spraw gospodarki, 
c) zażąda tego wojewoda, 
d) osoba składająca podpis elektroniczny utraciła pełną zdolność do czynności  

prawnych. 
 

21. Polska Norma jest : 
a) oznaczoną symbolem PN, 
b) stosowana dobrowolnie, 
c) obowiązuje przy wykonywaniu prac geodezyjnych, 
d) powszechnie dostępną. 

 
22. Organem administracji geodezyjnej i kartograficznej jest 

a) Główny Geodeta Kraju, 
b) marszałek województwa, 
c) starosta, wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego  

w skład starostwa powiatowego, 
d) geodeta województwa. 

 
23. Projekt planu miejscowego sporządza: 

a) wójt, burmistrz, prezydent miasta, 
b) inwestor, który współpracuje z gminą, 
c) referat  ds. planowania przestrzennego, 
d) jednostka zewnętrzna. 

24. Stroną w postępowaniu administracyjnym jest: 
a) każdy czyjego obowiązku dotyczy postępowanie, 
b) każdy czyjego interesu prawnego dotyczy postępowanie, 
c) każdy kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny, 
d) kurator wyznaczony przez sąd. 

 
25. Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje:   

a) po 14 dniach od podjęcia uchwały, 
b) od dnia wejścia w życie, 
c) po opublikowaniu w dzienniku urzędowym województwa, 
d) nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym 

województwa. 



 
26. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wykonuje zadania: 

a) kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej, 
b) przechowuje kopie bazy danych ewidencji gruntów i budynków, 
c) prowadzi rejestr geodetów uprawnionych z terenu województwa, 
d) opiniuje przygotowanie gminy do przejęcia  zadań starosty  w zakresie geodezji  

i kartografii. 
 
 

27. Organy kontroli nie zawiadamiają przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli  gdy: 
a) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnienia 

przestępstwa, 
b) przeprowadzenie kontroli jest wynikiem polecenia organu nadrzędnego, 
c) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem środowiska 

naturalnego, 
d) doręczenie pism na adres podany przez przedsiębiorcę było bezskuteczne. 

 
28. Funkcję punktu potwierdzającego profil  zaufany ePUAP pełni między innymi : 

a) wojewoda, 
b) starosta, 
c) ambasador, 
d) naczelnik urzędu skarbowego. 

 
29. W ewidencji gruntów wykazuje się między innymi informacje dotyczące: 

a) gruntów, 
b) władających gruntami na zasadach samoistnego posiadania, 
c) jednostek organizacyjnych posiadających grunty w użyczeniu, 
d) jednostek organizacyjnych i osób fizycznych posiadających grunty w zarządzie 

nietrwałym. 
 

30. W skład  Rady Infrastruktury Informacji  Przestrzen nej wchodzą między innymi: 
a) wojewodowie, 
b) Główny Geodeta Kraju,, 
c) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 
d) Prezes Zarządu PP Poczta Polska, 

 
31. Informacje niejawne : 

a) mogą być udostępniane wyłącznie osobie uprawnionej, 
b) muszą być przetwarzane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione 

ujawnienie, 
c) mogą być udostępnione posłowi , 
d) muszą być chronione, odpowiednio do nadanej klauzuli. 

 
 
 



32. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w administracji rządowej zawiera  
w szczególności: 

a) oznaczenie wydającego upoważnienie, 
b) imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego, 
c) nr PESEL kontrolującego, 
d) imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej. 

33. Bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prowadzi: 
a) Główny Geodeta Kraju, 
b) wojewoda, 
c) geodeta powiatowy, 
d) starosta. 

 
34. Warunki techniczne , jakie powinny być spełnione przez gminę wnioskującą o przejęcie 

zadań starosty w zakresie geodezji: 
a) wyposażenie w urządzenia do kopiowania, 
b) wyposażenie w sprzęt komputerowy z niezależną instalacją zasilającą, 
c) zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarnego, 
d) wyposażenie w urządzenia przeciwwłamaniowe. 

 
35. W skład komisji kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych  w dziedzinie geodezji  

i kartografii : 
a) wchodzi  przewodniczący komisji i członkowie, 
b) wchodzi przewodniczący komisji kwalifikacyjnej i wiceprzewodniczący, 
c) wchodzi przedstawiciel  GUGiK, 
d) wchodzi przedstawiciel  Stowarzyszenia Geodetów Polskich. 

 
36. Dla obszaru powiatu zakłada się i prowadzi: 

a) bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych, 
b) bazę metadanych, 
c) bazę danych ewidencji gruntów i budynków, 
d) bazę danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu. 

 
37. Rejestr osób uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji w geodezji  

i kartografii prowadzi: 
a) geodeta województwa dla każdego województwa osobno, 
b) wojewodowie dla każdego województwa osobno, 
c) Główny Geodeta Kraju, 
d) Samorząd Zawodowy Geodetów Uprawnionych. 

 
38. Decyzję o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych wydaje: 

a) wójt, 
b) właściwy minister, 
c) starosta, 
d) wojewoda. 



 
39. Na terenach zamkniętych nadzorowi podlegają prace geodezyjne i kartograficzne: 

a) zakładanie mapy zasadniczej, 
b) zakładanie osnów geodezyjnych, 
c) aktualizowanie map sieci uzbrojenia terenu, 
d) tworzenie systemów informacji o terenie. 

 
40. Geodetą powiatowym może być osoba, która: 

a) korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, 
b) ukończyła studia na kierunku geodezyjnym, 
c) zostanie wyłoniona w konkursie, 
d) posiada uprawnienia z zakresu 1 i 2.. 

 
41. Czyim zadaniem jest ochrona znaków magnetycznych? 

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

 
42. Dla obronności i bezpieczeństwa państwa mają znaczenie prace geodezyjne  

i kartograficzne: 
a) zakładanie osnów magnetycznych, 
b) pomiary i opracowania grawimetryczne, 
c) wykonywanie zdjęć lotniczych, 
d) aktualizowanie systemów GIS i SIT. 

 
43. W celu bezpiecznego wykorzystania profilu zaufanego ePUAP, osoba go posiadająca 

powinna: 
a) niezwłocznie unieważniać profil w przypadku utraty kontroli nad  kontem  

użytkownika, 
b) nie udostępniać  konta użytkownika innym osobom, 
c) dane dostępu do konta zdeponować  w punkcie, który go potwierdził, 
d) stworzyć warunki żeby danych do złożenia podpisu nie mogła wykorzystać osoba 

trzecia. 
 

44. Geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu prowadzi: 
a) starosta, 
b) Główny Geodeta Kraju, 
c) burmistrz, 
d) Geodeta Województwa. 
 
 
 
 
 



45. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zostało utworzone w wyniku przekształcenia : 
a) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
b) Ministerstwa Infrastruktury oraz  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
c) Ministerstwa Budownictwa oraz Ministerstwa Infrastruktury, 
d) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury. 

 
46. Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje między innymi sprawy: 

a) ewidencji gruntów i budynków, 
b) inwentaryzacji budowlanej budynków nie posiadających dokumentacji projektowej, 
c) inwentaryzacji ulic, 
d) państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 
47. Danymi zawartymi w ewidencji miejscowości, ulic i adresów dotyczącymi  miejscowości 

są: 
a) identyfikator TERYT miejscowości, 
b) identyfikator TERYT powiatu na terenie, którego znajduje się nieruchomość, 
c) nazwy przysiółków miejscowości, 
d) identyfikator TERYT obrębu. 

 
48. Organy administracji publicznej przekazują właściwemu staroście: 

a) odpisy ostatecznej decyzji o podziale nieruchomości, 
b) odpis zgłoszenia budowy budynku, 
c) decyzję o zajęciu komorniczym, 
d) odpis zgłoszenia rozbiórki budynku 

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

a) ewidencję numeracji porządkowej nieruchomości, 
b) wywiad w terenie, 
c) BDOT500, 
d) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 
50. Jeżeli teren utracił charakter terenu zamkniętego, zarządzający nim obowiązany jest 

przekazać staroście: : 
a) sporządzone mapy w celu włączenia do pzgik, 
b) całość dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 
c) dane katastru nieruchomości, 
d) oprogramowanie służące do zarządzania danymi na tym obszarze. 

 
51. W wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części  wykazuje się miedzy innymi 

dane dotyczące miejscowości: 
a) nazwa miejscowości , 
b) dopełniacz, 
c) identyfikator TERYT, 
d) obręb ewidencyjny. 



 
52. W powiatowej  części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są 

gromadzone między innymi: 
a) bazy osnów grawimetrycznych , 
b) mapy topograficzne w skali 1:10 000, 
c) operaty techniczne ze scalania gruntów, 
d) wyciągi z operatów szacunkowych. 

 
53. W skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  wchodzi: 

a) zasób centralny, 
b) zasób wojewódzki, 
c) zasób kolejowy, 
d) zasób powiatowy. 

 
54. Na treść rejestru zgłoszeń  prac geodezyjnych i kartograficznych składają się między 

innymi: 
a) data, doręczenia zgłoszenia do organu, 
b) położenie obiektu objętego pracami, 
c) określenie zleceniodawcy prac, 
d) wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu. 

 
55. Osoba występująca o nadanie uprawnień zawodowy składa wniosek , który powinien 

zawierać między innymi: 
a) nazwisko i imię, 
b) imiona rodziców, 
c) adres  do korespondencji, 
d) numer NIP. 

 
56. Właściwym miejscowo starostom zgłasza się prace geodezyjne i kartograficzne, których 

celem jest: 
a) aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków, 
b) wznowienie znaków granicznych, 
c) wytyczenie budynku, 
d) sporządzenie numerycznego modelu. 

 
57. Na adres budynku w ewidencji miejscowości, ulic i adresów składają  się między innymi 

informacje dotyczące: 
a) nazwy powiatu i jego identyfikatora  TERYT, 
b) rodzaju i nazwy jednostki pomocniczej, 
c) numeru porządkowego, 
d) oznaczenia dzielnicy. 

 
 
 
 



58. Uwierzytelnienia dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych 
lub prac  kartograficznych dokonuje się: 

a) w celu wykorzystaniu w postępowaniu administracyjnym, 
b) jednocześnie ze złożeniem operatu do kontroli, 
c) po uiszczeniu opłaty, 
d) najpóźniej następnego dnia roboczego po pozytywnej weryfikacji operatu. 

 
59. Osoba wykonująca samodzielne funkcje w geodezji  i kartografii ponosi 

odpowiedzialność dyscyplinarną, jeżeli : 
a) wykonuje swoje zadania nie dochowując należytej staranności, 
b) wykonuje swoje zadania naruszając przepisy prawa, 
c) naruszyła zarządzenie Głównego Geodety Kraju, 
d) nie przestrzega zarządzeń starosty wydanych w sprawach dotyczących prowadzenia 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
 

60. Zgłoszenie prac geodezyjnych zgodnie ze wzorem zawiera między innymi: 
a) nr PESEL wykonawcy, 
b) adres miejsca zamieszkania wykonawcy, 
c) adresy osób, którym przedsiębiorca powierzył samodzielne wykonanie czynności 

objęte zgłoszeniem, 
d) cel zgłaszanych prac. 

 
 
 
 
 

 
 


