
Pytania testowe 
na egzamin pisemny z przepisów ogólnie obowiązujących 

w dniu 24 września 2020 r. 
 
 

1. W bazie danych ewidencyjnych oprócz konturu budynku mogą być ujawniane: 
a. schody 
b. wjazdy do podziemia 
c. rampy 
d. podjazdy dla osób niepełnosprawnych 
 
2. Na podstawie bazy danych ewidencyjnych tworzy się pomocnicze raporty do których należą: 
a. wykaz budynków 
b. kartoteka budynków 
c. wykaz lokali 
d. wykaz dzierżawców gruntów 
 
3. Podziału na obręby i określenia ich granic dokonuje: 
a. wójt 
b. starosta 
c. wójt w uzgodnieniu z właściwą jednostką statystyki publicznej 
d. starosta w uzgodnieniu z właściwą radą gminy 
 
4. Spory pomiędzy starostą a wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i 
kartograficznego dotyczące projektu założenia ewidencji rozstrzyga: 
a. właściwy minister 
b. Główny Geodeta Kraju 
c. wojewoda 
d. wojewódzki sąd administracyjny 
 
5. W ewidencji gruntów i budynków nie wykazuje się: 
a. budynków przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, 
położonych na terenie budowy 
b. budynków mieszkalnych o konstrukcji drewnianej 
c. wiat przystankowych, peronowych oraz innych wiat o podobnym przeznaczeniu 
d. jednokondygnacyjnych budynków kultu religijnego 
 
6. Obiektem trwale związanym z budynkiem jest: 
a. wiatrołap 
b. garaż 
c. piwnica 
d. taras 
 
7. Uwagi i zastrzeżenia do danych ewidencyjnych przedstawionych w projekcie operatu 
opisowo-kartograficznego rozpatruje: 
a. starosta 
b. rada powiatu 
c. upoważniony geodeta 
d. zarząd powiatu 
 
8. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli organ przeprowadzający kontrolę 
rozpatruje je w terminie : 
a. 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania 
b. 7 dni od dnia ich otrzymania 



c. niezwłocznie 
d. 14 dni od dnia ich otrzymania 
 
9. Nie można wszczynać postępowania dyscyplinarnego w sprawie odpowiedzialności 
zawodowej w dziedzinie geodezji i kartografii, jeżeli od popełnienia czynu upłynęły: 
a. dwa lata 
b. trzy lata 
c. pięć lat 
d. cztery lata 
 
10.Wykreślenie z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe następuje w 
przypadku: 
a. śmierci 
b. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych 
c. zawieszenia uprawnień zawodowych 
d. sądowego zakazu wykonywania zawodu geodety lub kartografa 
 
11.Kto wykorzystuje materiały zasobu niezgodnie z warunkami licencji podlega karze: 
a. grzywny 
b. pieniężnej – w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów 
c. w postępowaniu dyscyplinarnym 
d. pieniężnej - w wysokości pięciokrotnej opłaty za udostępnienie tych materiałów 
 
12.Rozgraniczenia nieruchomości dokonują: 
a. geodeci posiadający odpowiednie uprawnienia 
b. starostowie 
c. sądy 
d. wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) 
 
13.Każdy czyjego interesu dotyczą dane ewidencyjne ujawnione w projekcie operatu opisowo-
kartograficznego opracowanego w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, może 
w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać: 
a. zarzuty do tych danych 
b. uwagi do tych danych 
c. zastrzeżenia do tych danych 
d. zażalenia na te dane 
 
14.Weryfikacja opracowań geodezyjnych przyjmowanych do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego należy do: 
a. Głównego Geodety kraju – w zakresie centralnego zasobu 
b. starosty – w zakresie powiatowego zasobu 
c. wójta - w zakresie gminnego zasobu 
d. prezydenta miasta na prawach powiatu - w zakresie powiatowego zasobu 
 
15.Osoba wykonująca prace geodezyjne i kartograficzne ma prawo: 
a. wstępu na grunt i do obiektów budowlanych 
b. nieodpłatnego umieszczania znaków geodezyjnych na budynkach 
c. dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych 
d. umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych 
 
16.Organy administracji publicznej przekazują właściwemu staroście: 
a. odpisy ostatecznych decyzji administracyjnych o podziale nieruchomości 
b. odpisy ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku 
c. odpisy ostatecznych decyzji o zmianie sposobu użytkowania gruntu 



d. akty notarialne dotyczące przeniesienia praw do nieruchomości 
 
17.Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości: 
a. służy odwołanie 
b. służy skarga 
c. służy zażalenie 
d. nie służy zażalenie 
 
18.Przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego w przypadku podziemnych 
szczegółów terenowych są dostępne do pomiaru: 
a. załamania poziome osi przewodów sieci uzbrojenia terenu 
b. przekroje poprzeczne ulic urządzonych 
c. dolne krawędzie rur ochronnych kabli 
d. dna studzienek kanalizacyjnych 
 
19.Jakim kolorem uwidacznia się na mapie porównania z terenem elementy do usunięcia: 
a. czerwonym 
b. niebieskim 
c. żółtym 
d. zielonym 
 
20.Na kim spoczywa odpowiedzialność m.in. za wybór stosowanych w pomiarach metod i 
zapewnienie wymaganej dokładności: 
a. na kierowniku prac geodezyjnych 
b. na osobie wykonującej pomiary geodezyjne 
c. na geodecie uprawnionym 
d. na wykonawcy prac geodezyjnych 
 
21.W skład operatu technicznego nie wchodzą: 
a. sprawozdanie techniczne 
b. zawiadomienie o zakończeniu pracy geodezyjnej lub kartograficznej 
c. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie protokołu klasyfikacyjnego 
d. dziennik niwelacji 
 
22.Protokół ze wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych zawiera 
m.in.: 
a. opis sposobu stabilizacji lub markowania punktów osnowy pomiarowej 
b. numery działek ewidencyjnych 
c. identyfikator obrębu ewidencyjnego 
d. omówienie skreśleń i poprawek 
 
23.Budowle i urządzenia ziemne oraz pojedyncze drzewa należą do: 
a. III grupy szczegółów terenowych 
b. I lub II grupy szczegółów terenowych 
c. II grupy szczegółów terenowych 
d. I grupy szczegółów terenowych 
 
24.Pomiar geodezyjny w toku budowy obejmuje: 
a. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub ich elementów 
b. geodezyjną obsługę budowy i montażu 
c. sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości 
d. pomiar przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych lub ich podłoża 
 
 



25.Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie jeżeli: 
a. urzędowego potwierdzenia określonych faktów wymaga przepis prawa 
b. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym 
potwierdzeniu określonych faktów 
c. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym 
potwierdzeniu stanu prawnego 
d. urzędowego potwierdzenia określonego stanu prawnego wymaga przepis prawa 
 
26.Decyzja wydana na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego powinna zawierać 
uzasadnienie: 
a. wyjaśniające 
b. prawne 
c. merytoryczne 
d. faktyczne 
 
27.Postępowanie administracyjne jest co do zasady: 
a. trójinstancyjne 
b. kodeks postępowania administracyjnego nie określa reguł w tym zakresie 
c. dwuinstancyjne 
d. jednoinstancyjne 
 
28.Droga powiatowa (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) powinna spełniać 
wymagania techniczne i użytkowe określone dla następujących klas: 
a. GP 
b. L 
c. G 
d. Z 
 
29.Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga 
zgody: 
a. rady gminy 
b. właścicieli terenów, na której jest zlokalizowana 
c. rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego starosty 
d. rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu 
 
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. Ulice leżące w ciągu dróg krajowych należą: 
a. do dróg alternatywnych 
b. do dróg krajowych 
c. do dróg wojewódzkich 
d. do dróg powiatowych 
 
32. Powiatową bazę geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) prowadzi się:  
a. w sposób obszarowo ciągły tylko dla obszarów miast i zwartych zabudowanych obszarów 
wiejskich 
b. w sposób obszarowo ciągły tylko dla obszarów miast 
c. w sposób obszarowo ciągły tylko dla obszarów miast i zwartych zabudowanych i przeznaczonych 
pod budowę obszarów wiejskich 
d. w sposób obszarowo ciągły 



 
33. Na mapie zasadniczej obiekty podlegają generalizacji w stopniu zależnym: 
a. wyłącznie od rozmiarów obiektów 
b. od rozmiarów obiektów 
c. od skali mapy zasadniczej 
d. wyłącznie od skali mapy 
 
34. Opis budynku na mapie zasadniczej, który posiada wyłącznie kondygnację podziemną składa 
się z następujących elementów: 
a. oznaczenia liczby kondygnacji podziemnej bloku budynku, opisanego liczbą rzymską, jeśli jest 
określona 
b. oznaczenia literowego funkcji budynku, odpowiadającej jej klasie według PKOB, jeśli jest 
określona 
c. oznaczenia liczby kondygnacji podziemnej bloku budynku, opisanego liczbą arabską, jeśli jest 
określona 
d. numeru porządkowego, jeśli jest określony 
 
35. Zgodnie z zasadami redakcji treści mapy zasadniczej opis obiektów powierzchniowych: 
‘województwo’, ‘powiat’ i ‘gmina’: 
a. umieszcza się równolegle do osi y układu współrzędnych 
b. umieszcza się równolegle do osi x układu współrzędnych 
c. umieszcza się równolegle do ich granicy 
d. nie jest prezentowany 
 
36. Ogrodzenie trwałe przedstawia się na mapie jako powierzchnię jeżeli wymiar poprzeczny 
ogrodzenia jest: 
a. większy od 0.50m 
b. w zależności od skali mapy 
c. większy od 0.30m 
d. zawsze przedstawia się linią 
 
37. W celu zachowania poprawności geometrycznej obiektów powiatowej bazy GESUT należy: 
a. segmentować obiekty na granicy jednostki ewidencyjnej 
b. zaniechać segmentacji 
c. segmentować obiekty na granicy obrębu 
d. segmentować obiekty przy kolizjach z sieciami innej klasy 
 
38. W bazie danych BDOT500 utrzymuje się także dane dotyczące obiektów, które nie mają 
obecnie swojego odpowiednika w rzeczywistości: 
a. bez limitu czasowego 
b. do 10 lat od usunięcia obiektu z bazy danych 
c. tylko do czasu pozyskania informacji o braku obiektu w terenie 
d. do 5 lat od usunięcia obiektu z bazy danych 
 
39. Ocenę przydatności użytkowej materiałów zasobu przeprowadza: 
a. powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w uzgodnieniu z wojewódzkim 
inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 
b. geodeta powiatowy 
c. starosta 
d. powołana przez organ prowadzący zasób komisja 
 
40. System teleinformatyczny (system PZGiK) jest wykorzystywany do : 
a. pozyskiwania materiałów zasobu 
b. zabezpieczania materiałów zasobu 



c. ewidencjonowania materiałów zasobu 
d. przechowywania materiałów zasobu 
 
41. System teleinformatyczny – „system PZGiK” – zapewnia co najmniej: 
a. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianie materiałów z zasobu 
b. prowadzenie ewidencji materiałów zasobu 
c. prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych 
d. wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli, materiałów i zbiorów danych 
do zasobu 
 
42. Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane w postaci 
dokumentów elektronicznych uwierzytelnia się między innymi: 
a. przy użyciu certyfikatu cyfrowego systemu PZGiK – w przypadku udostępniania dokumentów w 
takiej postaci organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
b. przy użyciu certyfikatu cyfrowego systemu PZGiK – w przypadku udostępniania dokumentów w 
takiej postaci w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 
c. bezpiecznym podpisem elektronicznym 
d. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 
 
43. Materiały geodezyjne i kartograficzne związane z analizą zmian w strukturze agrarnej, 
programowaniem i koordynacją prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowaniem zmian w 
sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji gromadzone są w: 
a. wojewódzkiej części zasobu 
b. powiatowej części zasobu 
c. centralnej części zasobu 
d. powiatowej części zasobu o ile dotyczą terenu jednego powiatu 
 
44. Operat techniczny zaewidencjonowany w roku 2018 pod numerem 2 w wojewódzkim 
zasobie geodezyjnym i kartograficznym (lubelskim-kod TERYT 06) ma nadany numer 
ewidencyjny: 
a. LUB.W.2018.2 
b. W.06.2018.2 
c. W.LUB.2018.2 
d. 2018.W.LUB.2 
 
45. Operat techniczny zaewidencjonowany w roku 1982 pod numerem 113 w powiatowym 
zasobie geodezyjnym i kartograficznym (lubartowskim-kod TERYT 0608) ma nadany numer 
ewidencyjny: 
a. P.LUBART.1982.113 
b. 1982.P.0608.113 
c. P.0608.113.1982 
d. P.0608.1982.113 
 
46. Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości obejmuje: 
a. akt ugody 
b. dowody doręczenia stronom wezwań do stawienia się na gruncie 
c. pisemne pełnomocnictwa udzielone przez strony 
d. postanowienie starosty o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego 
 
47. Grunty niezbędne na cele miejscowej użyteczności publicznej, pod ulice i drogi publiczne oraz 
na wykonanie i utrzymanie albo przewidziane do takiego wykonania i utrzymania urządzeń 
wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa wydziela się z gruntów: 
a. uczestników scalenia 
b. zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 



c. gminy 
d. powiatu 
 
48. System teleinformatyczny wykorzystywany przez podmiot publiczny do realizacji zadań 
publicznych: 
a. musi spełniać minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych 
b. nie musi zapewniać interoperacyjności systemów na zasadach określonych w Krajowych Ramach 
Interoperacyjności 
c. musi zapewniać interoperacyjność systemów 
d. musi zapewniać interoperacyjność systemów na zasadach określonych w Krajowych Ramach 
Interoperacyjności 
 
49. Prawnej kontroli metrologicznej podlegają przyrządy pomiarowe, które mogą być 
stosowane: 
a. w ochronie porządku publicznego 
b. w ochronie bezpieczeństwa 
c. w ochronie praw konsumenta 
d. w ochronie środowiska 
 
50. Zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks cywilny uznanie za zmarłego nie może nastąpić przed 
końcem roku kalendarzowego, w którym zaginiony ukończyłby lat: 
a. trzydzieści 
b. dwadzieścia trzy 
c. dwadzieścia pięć 
d. dwadzieścia 
 
51. Zaznacz zdanie które jest prawdą: 
a. księga wieczysta może obejmować kilka działek gruntu, o ile stanowią odrębny przedmiot 
własności 
b. księga wieczysta musi obejmować wyłącznie jedną działkę gruntu 
c. księga wieczysta może obejmować grunty niehipotekowane 
d. każda działka gruntu posiada obecnie własną księgę wieczystą 
 
52. Okresowe modernizacje osnów szczegółowych polegają na : 
a. odtworzeniu znaków geodezyjnych. 
b. wznowieniu znaków geodezyjnych, 
c. założeniu nowych znaków geodezyjnych i urządzeń zabezpieczających te znaki, 
d. przeglądzie punktów, 
 
53. Identyfikator jednostek podziału terytorialnego kraju jest: 
a. trzyczłonowy 
b. dwuczłonowy 
c. jednoczłonowy 
d. kombinacją cyfr i liter z alfabetu greckiego 
 
54. Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest: 
a. Przewodniczący rady gminy 
b. żadna z powyższych 
c. Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta 
d. Rada gminy 
 
55. Główny Geodeta Kraju jest organem wiodącym w zakresie między innymi następujących 
tematów danych przestrzennych: 
a. geologia 



b. jednostki statystyczne 
c. jednostki administracyjne, rozumiane jako jednostki zasadniczego podziału terytorialnego kraju 
d. obszary chronione, rozumiane jako obszary wyznaczone lub zarządzane w ramach prawa 
międzynarodowego, europejskiego prawa wspólnotowego lub prawa państw członkowskich 
Wspólnot Europejskich 
 
56. W skład Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą między innymi: 
a. Główny Geolog Kraju 
b. Rzecznik Praw Obywatelskich 
c. Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej 
d. Główny Geodeta Kraju 
 
57. Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma 
prawa wyłącznie rozporządzać: 
a. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5 
b. podlega grzywnie 
c. podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 
d. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
 
58. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa: 
a. zarządzenie 
b. ustawa 
c. rozporządzenie 
d. postanowienie 
 
59. Rozporządzenia są wydawane: 
a. na podstawie uchwał Rady Ministrów 
b. przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w 
ustawie i w celu jej wykonania 
c. przez Sejm po uprzedniej zgodzie Senatu 
d. na podstawie zarządzeń Rady Ministrów 
 
60. Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę "poufne" jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie 
spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że: 
a. osłabi gotowość obronną Rzeczypospolitej Polskiej 
b. w istotny sposób zakłóci funkcjonowanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości 
c. zagrozi bezpieczeństwu obywateli 
d. zakłóci porządek publiczny 


