
Pytania testowe 
na egzamin pisemny z przepisów ogólnie obowiązujących 

w dniu 25 lutego 2020 r. 
 
 

1. W bazie danych ewidencyjnych oprócz konturu budynku mogą być ujawniane: 
a) schody 
b) podjazdy dla osób niepełnosprawnych 
c) wjazdy do podziemia 
d) rampy 

 
2. Podziału na obręby i określenia ich granic dokonuje: 

a) wójt w uzgodnieniu z właściwą jednostką statystyki publicznej 
b) wójt 
c) starosta 
d) starosta w uzgodnieniu z właściwą radą gminy 
 

3. Źródłem danych ewidencyjnych niezbędnych do założenia ewidencji są 
a) wyniki pomiarów fotogrametrycznych 
b) dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby 
c) wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych 
d) wyniki oględzin 

 
4. Użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy: 

a) grunty rolne 
b) użytki rolne 
c) nieużytki 
d) użytki ekologiczne 

 
5. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działki ewidencyjnej są między innymi: 

a) pole powierzchni działki ewidencyjnej 
b) adres działki 
c) pole powierzchni części działki oddanej w dzierżawę 
d) numeryczny opis granic działki ewidencyjnej 

 
6. Obiektem związanym z budynkiem jest: 

a) taras 
b) garaż 
c) ganek 
d) piwnica 

 
7. Działki położone w granicach jednego obrębu, wchodzące w skład jednej nieruchomości, 

tworzą: 
a) jedno gospodarstwo rolne 
b) jednostkę ewidencyjną 
c) jednostkę rejestrową gruntów 
d) pozycję rejestrową 

 
8. Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji z urzędu, jeżeli 

zmiany wynikają z: 
a) przepisów prawa 
b) odpisów aktów poświadczenia dziedziczenia 
c) zawiadomienia o nowych wpisach w dziale II księgi wieczystej 
d) odpisów europejskich poświadczeń spadkowych 



9. Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w 
drodze: 
a) postanowienia 
b) zawiadomienia 
c) decyzji administracyjnej 
d) rozprawy administracyjnej 

 
10. Kto nie zgłasza prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wbrew obowiązkowi, podlega 

karze grzywny orzekanej na podstawie przepisów: 
a) o postępowaniu w sprawach o wykroczenia 
b) o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
c) Prawa geodezyjnego i kartograficznego 
d) Kodeksu postępowania administracyjnego 

 
11. Z budżetu samorządu powiatu finansowane są zadania związane z: 

a) wyłączaniem materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
b) gromadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
c) uzupełnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
d) zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

 
12. Do zadań starosty należy: 

a) analiza w strukturze agrarnej 
b) monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów 
c) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 
d) ochrona znaków geodezyjnych 

 
13. Stawki opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego, określone w załączniku do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne: 
a) nie podlegają waloryzacji 
b) podlegają corocznej waloryzacji i publikowane są w formie rozporządzenia w Dzienniku 

Ustaw 
c) podlegają corocznej waloryzacji ogłaszanej w drodze obwieszczenia w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 
d) podlegają waloryzacji co dwa lata 

 
14. Organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego nie jest: 

a) marszałek województwa 
b) Główny Geodeta Kraju 
c) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 
d) geodeta powiatowy 

 
15. Pomiar kontrolny przy technice RTN wykonuje się: 

a) na co najmniej dwóch punktach poziomej osnowy geodezyjnej, zlokalizowanych  
w odległości nie większej niż 5 km od punktów będących przedmiotem pomiaru 

b) na co najmniej dwóch punktach osnowy poziomej w odległości nie większej niż 10 km od 
punktów będących przedmiotem pomiaru 

c) na jednym z punktów osnowy poziomej w odległości nie większej niż 5 km od punktów 
będących przedmiotem pomiaru 

d) na dwóch punktach osnowy wysokościowej w odległości nie większej niż 5 km od punktów 
będących przedmiotem pomiaru 
 
 
 
 



16. Na treść opisu mapy do celów projektowych składają się m.in.: 
a) skala mapy 
b) data opracowania mapy 
c) nazwa układu wysokości 
d) tytuł zawodowy osoby sporządzającej mapę 

 
17. Poprzez pojęcie tyczenia rozumiemy: 

a) wskazanie w terenie punktów mające na celu pokazanie usytuowania obiektu/ów 
b) postawienie pikiet z wbiciem palika drewnianego 
c) zespół czynności pomiarowych (geodezyjnych) mających na celu wskazanie w terenie lub 

na realizowanym obiekcie budowlanym punktów o założonym położeniu w przyjętym 
układzie odniesienia oraz oznaczenie tych punktów w sposób trwały lub tymczasowy 

d) czynności zmierzające do opracowania współrzędnych punktów geodezyjnych 
 

18. Geodezyjne pomiary wysokościowe wykonuje się metodami: 
a) niwelacji trygonometrycznej 
b) niwelacji satelitarnej 
c) niwelacji siatkowej 
d) skaningu laserowego 

 
19. Średni błąd położenia punktów pomiarowej osnowy sytuacyjnej względem najbliższych 

punktów poziomej osnowy geodezyjnej nie może być większy niż:  
a) 0,05 m 
b) 0,10 m 
c) 0,15 m 
d) 0,30 m 

 
20. Budowle i urządzenia ziemne oraz pojedyncze drzewa należą do: 

a) I grupy szczegółów terenowych 
b) II grupy szczegółów terenowych 
c) III grupy szczegółów terenowych 
d) I lub II grupy szczegółów terenowych 

 
21. Pomiar metodą niwelacji geometrycznej wykonuje się na każdym stanowisku dwukrotnie ze 

zmianą wysokości osi celowej według schematu: 
a) wstecz, w przód – zmiana wysokości – w przód, wstecz 
b) wstecz, w przód – zmiana wysokości – wstecz, w przód 
c) wstecz, wstecz – zmiana wysokości – w przód, w przód 
d) w przód, w przód – zmiana wysokości – wstecz, wstecz 
 

22. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do: 
a) postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń 
b) postępowania w sprawach karnych skarbowych 
c) europejskiej współpracy administracyjnej 
d) udzielania ulg w przypadku wymierzonej administracyjnej kary pieniężnej 

 
23. Właściwość miejscową organu administracji publicznej w sprawach dotyczących 

nieruchomości ustala się według: 
a) miejsca zamieszkania właściciela nieruchomości 
b) miejsca położenia nieruchomości 
c) miejsca pobytu strony zainteresowanej 
d) zgodnego ustalenia stron 

 
 



24. W toku postępowania administracyjnego organ wydaje: 
a) orzeczenia 
b) zaświadczenia 
c) postanowienia 
d) decyzje 

 
25. Organ administracji publicznej doręcza pisma między innymi: 

a) za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
b) za pokwitowaniem przez operatora pocztowego 
c) za pokwitowaniem przez swoich pracowników 
d) za pokwitowaniem przez inne upoważniane osoby lub organy 
 

26. Stroną postępowania administracyjnego jest: 
a) organ administracji prowadzący postępowanie 
b) każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie 
c) organ nadzoru administracji publicznej 
d) ten, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek 

 
27. Postępowanie administracyjne jest co do zasady: 

a) jednoinstancyjne 
b) dwuinstancyjne 
c) trójinstancyjne 
d) kodeks postępowania administracyjnego nie określa reguł w tym zakresie 

 
28. Uczestnikami procesu budowlanego są: 

a) inwestor 
b) kierownik robót 
c) kierownik budowy 
d) geodeta 

 
29. Pracami przygotowawczymi na terenie budowy są: 

a) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy 
b) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów 
c) wykonanie niwelacji terenu 
d) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie 

 
30. Obiekt mostowy to: 

a) kładka 
b) budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi 
c) budowla przeznaczona do przeprowadzenia szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących 
d) budowla przeznaczona do przeprowadzenia samodzielnego ciągu pieszego 
 

31. Usytuowanie obiektu inżynierskiego w terenie: 
a) powinno być dostosowane do przebiegu drogi 
b) powinno uwzględniać warunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
c) powinno uwzględniać warunki decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrad płatnych, 
d) powinno uwzględniać warunki decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

 
32. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: 

a) prowadzenie dokumentacji budowy 
b) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu 
c) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych 
d) kontrolowanie rozliczeń budowy na żądanie inwestora 

 



33. Odległość silosów na zboże i pasze o pojemności do 100 ton powinna wynosić co najmniej: 
a) 8 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 
b) 8 m od innych budynków, z wyłączeniem budynków inwentarskich i gospodarczych 
c) 4 m od granicy działki sąsiedniej 
d) 15 m od składu węgla i koksu 

 
34. Aktualizacja danych zgromadzonych w BDOT500 ma na celu: 

a) Wyeliminowanie danych błędnych 
b) Przekazanie aktualnych danych do GUS 
c) Zastąpienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym odpowiednimi danymi zgodnymi 

ze stanem faktycznym 
d) Zastąpienie danych niezgodnych z obowiązującymi standardami technicznymi 

odpowiednimi danymi zgodnymi z obowiązującymi standardami technicznymi 
 

35. Krajowy system informacji o terenie zawiera dane obligatoryjne dotyczące między innymi: 
a) ewidencji gruntów i budynków 
b) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
c) państwowego systemu odniesień przestrzennych 
d) osnów geodezyjnych 

 
36. Na mapie zasadniczej opis obiektów powierzchniowych przedstawia się: 

a) co do zasady wewnątrz konturu obiektu 
b) w przypadku braku miejsca w konturze obiektu dopuszcza się umieszczenie opisu na 

odnośniku 
c) co do zasady na zewnątrz konturu obiektu 
d) co do zasady na zewnątrz konturu obiektu, równolegle do osi x układu współrzędnych 

 
37. Udostępnianie danych z powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT do innych systemów 

informatycznych lub teleinformatycznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
odbywa się w postaci elektronicznej w formacie: 
a) SWDE 
b) UML 
c) GML 
d) XML 

 
38. Krajowy system informacji o terenie zakładają i prowadzą – odpowiednio do obszaru: 

a) wojewoda – w województwie 
b) Główny Geodeta Kraju – dla obszaru kraju 
c) starosta lub prezydent miasta – w powiecie lub odpowiednio w mieście na prawa powiatu 
d) marszałek województwa – w województwie 

 
39. Co oznacza skrót TK stosowany na mapie: 

a) turbina kondensacyjna 
b) kabel telekomunikacyjny o zasięgu ogólnokrajowym 
c) tunel kolejowy 
d) trasa komunikacyjna 

 
40. Materiały zasobu wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu: 

a) niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych lub 
kartograficznych 

b) w terminie 14 dni od uzyskania pozytywnego protokołu weryfikacji 
c) w terminie 7 dni od uzyskania pozytywnego protokołu weryfikacji 
d) niezwłocznie po ich pozyskaniu przez właściwy organ 

 



41. Portal internetowy organu prowadzącego zasób powinien zapewniać co najmniej: 
a) możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych do zasobu 
b) możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu 
c) interfejs do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu 
d) udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych 

 
42. Wymiana danych między bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych  

i kartograficznych odbywa się na podstawie: 
a) umowy cywilnej zawartej pomiędzy wykonawcą pracy a starostą 
b) pozytywnego protokołu weryfikacji 
c) zezwolenia wydanego przez organ prowadzący bazy danych 
d) zgłoszenia prac 

 
43. Z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnia się: 

a) kopie materiałów zasobu 
b) wyłącznie kopie materiałów zasobu 
c) oryginał materiału zasobu, w miejscu jego przechowywania tylko w obecności pracownika 

wyznaczonego przez organ prowadzący zasób, jeżeli zainteresowany uzasadni, że dostęp 
do nich jest mu niezbędny do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa 

d) oryginały materiału zasobu poza miejsce jego przechowywania, jeżeli jest to niezbędne do 
wykonania zadań publicznych określonych przez ustawy 
 

44. Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny ustala opłatę za 
uwierzytelnienie dokumentów wystawiając: 
a) Rachunek 
b) Fakturę 
c) Dokument Obliczenia Opłaty 
d) Fakturę VAT 

 
45. Organ prowadzący zasób geodezyjny i kartograficzny w celu wyłączenia materiałów zasobu, 

które utraciły przydatność użytkową, powołuje komisję w składzie: 
a) co najmniej trzyosobowym 
b) co najmniej pięcioosobowym 
c) co najmniej sześcioosobowym 
d) co najmniej siedmioosobowym 

 
46. Protokół graniczny powinien zawierać: 

a) opis wzajemnych ustępstw 
b) oświadczenia stron 
c) opis przebiegu granic 
d) opis utrwalenia punktów granicznych 

 
47. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie 

sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje (z wyjątkami 
określonymi w ustawie): 
a) w drodze postanowienia o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
b) w drodze decyzji o zagospodarowaniu 
c) w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
d) w drodze decyzji o warunkach zabudowy 

 
 
 
 



48. Funkcję punktu potwierdzający profil zaufany ePUAP pełni: 
a) naczelnik urzędu skarbowego 
b) Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
c) marszałek województwa 
d) wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

 
49. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą: 

a) ukończenia lat trzynaście 
b) ukończenia lat piętnaście 
c) ukończenia lat siedemnaście 
d) uzyskanie pełnoletności 

 
50. Ograniczonym prawem rzeczowym jest: 

a) najem 
b) dzierżawa 
c) służebność 
d) użytkowanie wieczyste 

 
51. Dział I-O księgi wieczystej zawiera: 

a) informacje o nieruchomości 
b) informacje o właścicielu 
c) oznaczenie nieruchomości 
d) oznaczenie numerów działek ewidencyjnych 

 
52. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych jest zadaniem: 

a) właściciela gruntu 
b) Marszałka województwa 
c) Geodety powiatowego 
d) Starosty. 

 
53. Danymi opisującymi ‘punkt adresowy’ w bazie ewidencji miejscowości ulic i adresów są 

między innymi: 
a) numer porządkowy 
b) identyfikator działki, na której usytuowany jest punkt adresowy 
c) kod pocztowy 
d) status budynku z którym związany jest punkt adresowy 

 
54. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie: 

a) zarządzenia 
b) uchwały 
c) obwieszczenia 
d) rozporządzenia 

 
55. Objęte infrastrukturą informacji przestrzennej zbiory oraz usługi danych przestrzennych, 

prowadzone przez organy administracji publicznej, są udostępniane: 
a) odpłatnie – instytucjom i organom Unii Europejskiej do celów sprawozdawczych w zakresie 

środowiska 
b) nieodpłatnie – instytucjom i organom Unii Europejskiej do celów sprawozdawczych  

w zakresie środowiska 
c) nieodpłatnie – innym organom administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie 

zadań publicznych 
d) odpłatnie – innym organom administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie 

zadań publicznych 
 



56. Ewidencja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, 
prowadzona przez Głównego Geodetę Kraju, obejmuje między innymi następujące 
informacje: 
a) numer porządkowy zbioru danych przestrzennych 
b) datę wysłania zgłoszenia przez podmiot, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do 

ewidencji 
c) obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych 
d) datę otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju 

 
57. Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo 

fałszywie wystawia: 
a) podlega grzywnie 
b) podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 
c) podlega karze ograniczenie wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 
d) podlega grzywnie, podlega karze ograniczenie wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 

 
58. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy: 

a) ustawodawczej 
b) samorządowej 
c) sądowniczej 
d) wykonawczej 

 
59. Organy władzy publicznej działają: 

a) na podstawie prawa 
b) na podstawie ugruntowanego orzecznictwa sądowego 
c) w granicach prawa 
d) bezpośrednio, na podstawie stanowionych uchwał 

 
60. Poświadczenie bezpieczeństwa w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli 

tajne wydaje się na okres: 
a) 10 lat 
b) 7 lat 
c) 5 lat 
d) bezterminowo 


