
1. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi gruntów są: 
 

a. ceny gruntu, 
b. przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
c. informacje dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, 
d. dane dotyczące użytków gruntowych i klas bonitacyjnych. 

 
2. Pole powierzchni działki ewidencyjnej określa się: 

 
a. w metrach kwadratowych, 
b. w arach, 
c. w hektarach z dokładnością zapisu do 0,0001 ha, 
d. w hektarach z dokładnością zapisu do 0,01 ha. 

 
3. Geodetą gminnym może być osoba spełniająca następujące wymagania: 

 
a. posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym, 
b. posiada uprawnienia zawodowe w zakresie 1, 
c. ukończyła 25 lat, 
d. posiada roczny staż pracy w organach jednostek samorządowych. 

 
4. Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest: 

 
a. organem administracji rządowej, 
b. organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 
c. centralnym urzędem w sprawach geodezji i kartografii, 
d. urzędem obsługującym Głównego Geodetę Kraju. 

 
5. Geodezyjne pomiary wysokościowe wykonywane są jako: 

 
a. geodezyjne pomiary terenowe 
b. geodezyjne pomiary satelitarne, 
c. geodezyjne pomiary kartograficzne, 
d. geodezyjne pomiary lotnicze. 

 
6. Przy wykonywaniu pomiarów sytuacyjnych wyniki pomiarów długości oraz 

współrzędne płaskie wyraża się: 
 

a. w metrach z precyzją 0,1 m dla skali 1:500, 
b. w metrach z precyzją 0,5 m dla skali 1:5000, 
c. w kilometrach z precyzją do 0,001 km, 
d. w metrach z precyzją do 0,01 m. 

 
 
 

7. Ewidencja dotycząca miejscowości zawiera następujące dane: 
 

a. identyfikatory TERYT miejscowości, 
b. dotyczące siedzib urzędów administracji publicznej, 
c. dotyczące obiektów zabytkowych w tych miejscowościach, 
d. o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

 



8. Danymi opisującymi punkt adresowy są: 
 

a. nazwa ulicy lub placu, 
b. identyfikatory TERYT nazw ulic i placów, 
c. numer porządkowy, 
d. nazwa obrębu ewidencyjnego. 

 
9. Mapa punktów adresowych zawiera: 

 
a. granice trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, 
b. punkty adresowe i ich numery porządkowe, 
c. granice i nazwy obrębów ewidencyjnych, 
d. nazwę województwa, powiatu i gminy. 

 
10. Urzędowy wykaz miejscowości i ich części zawiera między innymi: 

 
a. liczbę mieszkańców miejscowości, 
b. identyfikator z rejestru granic i jednostek podziałów terytorialnych państwa, 
c. informacje dotyczące siedziby organów samorządowych, 
d. gminę, w której miejscowość jest położona. 

 
11. Państwowy rejestr granic (PRG) tworzy się na podstawie: 

 
a. danych i informacji Głównego Urzędu Statystycznego, 
b. kopii zabezpieczających bazy danych zasobu, 
c. TERYT, 
d. danych i informacji dotyczących terenów zamkniętych. 

 
12. Aktualizacji państwowego rejestru granic w zakresie zasadniczego, trójstopniowego 

podziału terytorialnego państwa dokonuje się na podstawie: 
 

a. baz danych mapy zasadniczej, 
b. map topograficznych w skali 1:10000, 
c. przepisów prawa wprowadzających zmiany w tym podziale, 
d. informacji Głównego Urzędu Statystycznego. 

 
13. Dane państwowego rejestru granic (PRG) podlegają okresowej weryfikacji: 

 
a. raz w roku na dzień 01.01, 
b. nie rzadziej niż co 5 lat, 
c. nie rzadziej niż co 10 lat, 
d. w razie potrzeby, którą określa wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i 

kartograficznego. 
 

14. W powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzone są między 
innymi: 

 
a. oryginały operatów szacunkowych, 
b. mapy topograficzne w skali 1:5000, 
c. mapy tematyczne obejmujące obszar powiatu, 
d. operaty techniczne z prac mających na celu wznowienie znaków granicznych. 



 
15. 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. 

 
16. Tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister Obrony 

Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne to: 
 

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

lotniska wojskowe, 
d. lotniska. 

 
17. Nadzór nad pracami geodezyjnymi na terenach zamkniętych polega na ocenie: 

 
a. posiadania przez wykonawców prac uprawnień zawodowych, 
b. przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, 
c. stosowania właściwych instrumentów geodezyjnych do wykonywania prac, 
d. terminowości wykonania prac. 

 
18. Starosta ma prawo przeprowadzania kontroli przedsiębiorców, wykonujących 

prace geodezyjne, w zakresie: 
 

a. ochrony znaków geodezyjnych, 
b. stosowania odpowiedniego sprzętu do wykonywania pomiarów geodezyjnych, 
c. wypełniania obowiązku ochrony informacji niejawnych, 
d. wypełniania obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych. 

 
19. Starosta przeprowadza kontrolę przedsiębiorców w trybie: 

 
a. kontroli doraźnej, 
b. kontroli kompleksowej, 
c. kontroli problemowej, 
d. kontroli wieloetapowej. 

 
20. Zrządzający kontrolę przedsiębiorców, zobowiązany jest do powiadomienia 

kierownika jednostki kontrolowanej: 
 

a. niezwłocznie, 
b. na 3 dni przed rozpoczęciem kontroli, 
c. na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli, 
d. na 14 dni przed rozpoczęciem kontroli. 

 
 
 
 
 



21. Kierownik przedsiębiorstwa zawiadamia zarządzającego kontrolę o wykonaniu 
zaleceń pokontrolnych: 

 
a. w ciągu 7 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, 
b. w ciągu 14 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, 
c. w ciągu 30 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, 
d. niezwłocznie po wykonaniu zaleceń. 

 
22. W nagłych wypadkach związanych z wykonaniem pomiarów powykonawczych sieci 

uzbrojenia terenu zgłoszenie pracy może nastąpić: 
 

a. wraz z przekazaniem dokumentacji do zasobu, 
b. w ciągu 7 dni po rozpoczęciu pracy, 
c. w ciągu 14 dni po rozpoczęciu pracy, 
d. po rozpoczęciu pracy, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych. 

 
23. Wykonawca prac geodezyjnych zobowiązany jest do zawiadomienia ośrodka o 

zmianach w zgłoszeniu prac geodezyjnych dotyczących: 
 

a. właścicieli nieruchomości lub władających, 
b. kosztów wykonania pracy geodezyjnej, 
c. zakresu zgłoszonej pracy geodezyjnej, 
d. wykonawcy zgłoszonej pracy geodezyjnej. 

 
24. Gdzie jest odnotowany pozytywny wynik kontroli dokumentacji przekazywanej do 

zasobu: 
 

a. na kopii zgłoszenia pracy, 
b. na wniosku złożonym przez wykonawcę o przyjęcie dokumentacji do zasobu, 
c. w systemie informatycznym, w którym prowadzony jest zasób, 
d. w protokole kontroli technicznej. 

 
25. Wniosek o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu 

wykonawca pracy geodezyjnej może złożyć: 
 

a. do Głównego Geodety Kraju, 
b. do marszałka województwa, 
c. do właściwego organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 
d. do geodety powiatowego. 

 
 
 

26. Bazy danych systemu informacji o terenie podlegają zabezpieczeniu poprzez 
stworzenie kopii zabezpieczających, dokonywane: 

 
a. raz w tygodniu, 
b. raz w miesiącu, 
c. raz na kwartał, 
d. nie rzadziej niż co pół roku. 

 
 



27. Ochrona znaków polega na: 
 

a. wykonywaniu przeglądu i konserwacji znaków, 
b. prowadzeniu map przeglądowych osnowy geodezyjnej, 
c. bieżącej inwentaryzacji znaków i aktualizacji opisów topograficznych, 
d. bieżącej aktualizacji danych o władających nieruchomościami na których 

umieszczono znaki. 
 

28. Do dróg krajowych zalicza się: 
 

a. drogi łączące miasta wojewódzkie, 
b. drogi łączące miasta powiatowe, 
c. autostrady, 
d. drogi szybkiego ruchu. 

 
29. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje: 

 
a. zarządzeniem wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 
b. w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii  zarządu powiatu, 
c. w drodze uchwały rady powiatu, 

w drodze decyzji starosty. 
 

30. Drogi wojewódzkie stanowią własność: 
 

a. właściwego wojewody, 
b. właściwego marszałka województwa, 
c. samorządu województwa, 
d. zarządu województwa. 

 
31. Informacjom niejawnym nadaje się klauzule: 

 
a. do użytku służbowego, 
b. do celów sądowych, 
c. do celów skarbowych, 
d. ściśle tajne. 

 
32. Bezpieczny podpis elektroniczny to: 

 
a. podpis zaakceptowany własnoręcznym podpisem zainteresowanego, 
b. podpis zawierający numer PESEL, 
c. podpis elektroniczny przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej podpis, 
d. podpis zawierający numer NIP. 

 
33. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się: 

 
a. sposób użytkowania obszarów rolnych, 
b. rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, 
c. zasady wyłączania terenów rolnych i leśnych na nierolnicze, 
d. zasady komunikacji drogowej i kolejowej. 

 
 



34. Plany miejscowe opracowuje się w skalach: 
 

a. 1:250, 
b. 1:1000, 
c. 1:2500, 
d. 1:4000. 

 
35. Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od: 

 
a. dnia podjęcia uchwały rady gminy, 
b. po upływie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, 
c. nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym 

województwa, 
d. z dniem ogłoszenia uchwały w dzienniku urzędowym województwa. 

 
36. 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. 

 
 

37. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek: 
 

a. organizacji społecznej zainteresowanej realizacją inwestycji celu publicznego, 
b. rady gminy, 
c. inwestora inwestycji, 
d. wykonawcy inwestycji. 

 
38. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać 

między innymi: 
 

a. kosztorys inwestycji, 
b. dane dotyczące wykonawcy prac, 
c. dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko, 
d. sposób i źródła finansowania inwestycji. 

 
39. Decyzja o warunkach zabudowy: 

 
a. nie narusza ustaleń planu miejscowego, 
b. nie rodzi praw do terenu, 
c. nie rodzi praw do odszkodowania, 
d. nie narusza ustaleń studium zagospodarowania terenu. 

 
 
 
 



40. Dział administracji rz ądowej, administracja publiczna obejmuje między innymi 
sprawy: 

 
a. organizacji urzędów administracji publicznej, 
b. gospodarki nieruchomościami na cele publiczne, 
c. informatyzacji urzędów administracji publicznej, 
d. udziału organów administracji publicznej w pracach w Unii Europejskiej. 

 
41. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są: 

 
a. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 
b. uchwały Rady Ministrów, 
c. zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, 
d. zarządzenia Głównego Geodety Kraju. 

 
42. 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. 

 
43. Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolita Polska chroni: 

 
a. służebności gruntowe, 
b. prawo własności, 
c. prawa rzeczowe ograniczone, 
d. prawo pierwokupu. 

 
44. Przedmiotem prawa autorskiego są między innymi: 

 
a. dokumenty urzędowe, 
b. utwory kartograficzne, 
c. procedury rozgraniczania nieruchomości, 
d. metody pomiarów geodezyjnych. 

 
45. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 

 
a. w sprawach wydawania zaświadczeń, 
b. w sprawach karnych skarbowych, 
c. w sprawach pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi, 
d. pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. 

46. Stroną postępowania administracyjnego jest: 
 

a. organ administracji prowadzący postępowanie, 
b. organ nadzoru administracji publicznej, 
c. każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie, 
d. każdy, kto zażąda udziału w postępowaniu jako strona. 

 



47. Organizacja społeczna może, w sprawie dotyczącej innej osoby, wystąpić z 
żądaniem: 

 
a. wszczęcia postępowania, 
b. umorzenia postępowania, 
c. wyłączenia pracownika organu administracji, 
d. zmiany organu prowadzącego postępowanie administracyjne. 

 
48. Organ administracji publicznej w wezwaniu strony zobowiązany jest wskazać: 

 
a. nazwę i adres organu wzywającego, 
b. adres wzywanego, 
c. numer PESEL wzywanego, 
d. numer dowodu osobistego wzywanego. 

 
49. Postępowanie administracyjne wszczyna się: 

 
a. na żądanie strony, 
b. na żądanie Sądu, 
c. na wniosek osoby nie będącej stroną, 
d. z innych uzasadnionych przyczyn. 

 
50. Ustawa Kodeks Cywilny stanowi, że człowiek ma zdolność prawną: 

 
a. od 16-go roku życia, 
b. od chwili urodzenia, 
c. od 18-go roku życia, 
d. z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. 

 
51. Przedsiębiorcą jest: 

 
a. starostwo powiatowe, 
b. osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub 

zawodową, 
c. urząd marszałkowski, 
d. urząd wojewódzki. 

 
52. Mieniem, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego jest: 

 
a. prawo własności przedmiotów materialnych, 
b. dzierżawa, 
c. służebność gruntowa, 
d. własność. 

53. Zgodnie z przepisami zawartymi w KC czynność prawna jest nieważna, jeżeli: 
 

a. została zawarta w formie umowy pomiędzy stronami, 
b. została zawarta w formie przyjętej zwyczajowo, 
c. jest sprzeczna z ustawą, 
d. została podjęta przez osoby niepełnoletnie. 

 



54. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona: 
 

a. w formie aktu notarialnego, 
b. ustnie w obecności stron zainteresowanych, 
c. na piśmie, 
d. ustnie w obecności dwóch świadków. 

 
55. 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. 3 lat od dnia oddania dzieła, 
d. 5 lat od dnia oddania dzieła. 

 
56. Dla obszaru kraju prowadzi się bazy danych dotyczące: 

 
a. rejestru zabytków, 
b. rejestru cen i wartości nieruchomości, 
c. planów zagospodarowania terenu, 
d. terenów zalewowych. 

 
57. Tereny zamknięte ustalają: 

a. starostowie, 
b. wojewodowie, 
c. właściwi ministrowie lub kierownicy urzędów centralnych, 
d. Główny Geodeta Kraju. 

 
58. Organami administracji geodezyjnej i kartograficznej są: 

 
a. Główny Geodeta Kraju, 
b. wojewoda, 
c. marszałek województwa, 
d. geodeta powiatowy. 

 
59. 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 szkolenia w dziedzinie geodezji i kartografii. 

 
60. Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i 

kartografii zawiera miedzy innymi następujące dane: 
 

a. nazwisko rodowe matki, 
b. informacje o rodzajach orzeczonych kar, 
c. numer NIP, 
d. staż pracy. 



 
 


