
Pytania testowe 
na egzamin pisemny z przepisów ogólnie obowiązujących 

w dniu 13 października 2020 r. 
 
 

1. Na podstawie bazy danych ewidencyjnych tworzy się pomocnicze raporty do których należą: 
a. wykaz dzierżawców gruntów 
b. wykaz budynków 
c. kartoteka budynków 
d. wykaz lokali 
 

2. Numery działek ewidencyjnych, które w wyniku zmiany granic obrębów znalazły się w 
granicach innego obrębu mogą przyjąć postać: 

a. kolejnych liczb naturalnych niewykorzystanych do numeracji działek ewidencyjnych w tym 
obrębie 
b. ułamków zwykłych, utworzonych w wyniku dodania do mianowników ułamków zwykłych, 
którymi dotychczas były oznaczone te działki, stałej wartości, stanowiącej krotność liczby 1000, 
niewykorzystanej dotychczas do numeracji działek ewidencyjnych w tym obrębie 
c. ułamków zwykłych, utworzonych w wyniku dodania do liczników ułamków zwykłych, którymi 
dotychczas były oznaczone te działki, stałej wartości, stanowiącej krotność liczby 1000, 
niewykorzystanej dotychczas do numeracji działek ewidencyjnych w tym obrębie 
d. liczb naturalnych, utworzonych w wyniku dodania do liczb naturalnych, którymi dotychczas były 
oznaczone te działki, stałej wartości, stanowiącej krotność liczby 1000, niewykorzystanej 
dotychczas do numeracji działek ewidencyjnych w tym obrębie 
 
3. Użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy: 
a. grunty rolne 
b. nieużytki 
c. użytki ekologiczne 
d. użytki rolne 
 
4. Niezajęcie przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 
stanowiska w sprawie projektu założenia ewidencji jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, 
jeśli upłynie termin: 
a. jednego miesiąca 
b. 30 dni 
c. 14 dni 
d. dwóch miesięcy 
 
5. Wykazanie w ewidencji gruntów i budynków władających na zasadach samoistnego 
posiadania może nastąpić: 
a. w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków 
b. na wniosek osoby władającej nieruchomością na zasadach samoistnego posiadania, w drodze 
czynności materialno-technicznych 
c. w wyniku prac geodezyjnych wykonywanych na potrzeby postępowań administracyjnych lub 
sądowych 
d. w wyniku okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych 
 
6. Wypis z rejestru gruntów zawiera: 
a. datę sporządzenia dokumentu 
b. nazwę organu wydającego wypis 
c. numery działek ewidencyjnych 
d. datę aktualności danych wykazanych w wypisie 
 



7. Działki położone w granicach jednego obrębu, wchodzące w skład jednej nieruchomości, 
tworzą: 
a. jednostkę rejestrową gruntów 
b. pozycję rejestrową 
c. jednostkę ewidencyjną 
d. jedno gospodarstwo rolne 
 
8. Organ orzekający w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących 
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii wymierza karę: 
a. uwzględniając stopień winy 
b. uwzględniając cele zapobiegawcze, które ma osiągnąć w stosunku do ukaranego 
c. uwzględniając stopień szkodliwości czynu 
d. uwzględniając cele dyscyplinujące, które ma osiągnąć w stosunku do ukaranego 
 
9. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje informacje o: 
a. sieciach uzbrojenia terenu, które znajdują się w trakcie budowy 
b. projektowanych sieciach uzbrojenia 
c. przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych sieci uzbrojenia terenu 
d. tylko o podmiotach, które władają sieciami 
 
10.Projekty osnów geodezyjnych w zakresie osnów podstawowych zatwierdza: 
a. Główny Geodeta Kraju 
b. Główny Geodeta Kraju w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej 
c. Minister Obrony Narodowej 
d. Główny Geodeta Kraju w porozumieniu z właściwym starostą 
 
11.Osoba zainteresowana nabyciem uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii 
może rozpocząć praktykę zawodową między innymi: 
a. po zaliczeniu szóstego semestru studiów wyższych na podstawie umowy o praktykę 
absolwencką u przedsiębiorców lub w jednostkach organizacyjnych 
b. po zaliczeniu szóstego semestru studiów wyższych na podstawie umowy dotyczącej praktyki 
zawartej między uczelnią a przedsiębiorcą 
c. po zaliczeniu szóstego semestru studiów wyższych na podstawie umowy o pracę 
d. po zaliczeniu ósmego semestru studiów wyższych na podstawie umowy cywilnoprawnej 
 
12.W ewidencji gruntów i budynków w zakresie podmiotowym wykazuje się między innymi: 
a. podmioty, w których gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa 
b. podmioty władające gruntami na zasadach samoistnego posiadania 
c. właścicieli nieruchomości 
d. wieczystych użytkowników nieruchomości 
 
13.W przypadku gdy postępowanie kwalifikacyjne dotyczące uprawnień zawodowych w 
dziedzinie geodezji i kartografii obejmuje tylko część wstępną, polegającą na weryfikacji 
dokumentów wniosku, wysokość opłaty nie może być większa:  
a. niż 35 % opłaty za przeprowadzenie postępowania 
b. niż 20 % opłaty za przeprowadzenie postępowania 
c. niż 25 % opłaty za przeprowadzenie postępowania 
d. niż 30 % opłaty za przeprowadzenie postepowania 
 
14.Geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu zakładają i prowadzą: 
a. marszałek województwa – dla obszaru województwa 
b. starosta - dla obszaru powiatu 
c. Główny Geodeta Kraju – dla obszaru kraju 
d. prezydent miasta na prawach powiatu - dla obszaru miasta 



 
15.Opinię, o przygotowaniu gminy do przejęciu od starosty, w drodze porozumienia, spraw 
należących do jego zadań i kompetencji z zakresu geodezji kartografii, wydaje: 
a. marszałek województwa 
b. wojewoda 
c. Główny Geodeta Kraju 
d. wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 
 
16.Organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego między innymi jest: 
a. wojewoda 
b. marszałek województwa 
c. starosta 
d. Główny Geodeta Kraju 
 
17.Organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego nie jest: 
a. marszałek województwa 
b. geodeta powiatowy 
c. wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 
d. Główny Geodeta Kraju 
 
18.Operat techniczny zawiera: 
a. zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych 
b. sprawozdanie techniczne 
c. dokumentację osnowy pomiarowej, jeżeli taka osnowa była założona 
d. dokument obliczenia opłaty 
 
19.Wyniki pomiaru kontrolnego, przy wykonywaniu pomiarów z wykorzystaniem technik 
satelitarnych GNSS, muszą spełniać warunki: 
a. dx ≤ 0,09 m i dy ≤ 0,09 m oraz dh ≤ 0,12 m jeżeli punkt kontrolny posiada określoną wysokość 
b. dx ≤ 0,12 m i dy ≤ 0,12 m oraz dh ≤ 0,12 m jeżeli punkt kontrolny posiada określoną wysokość 
c. dx ≤ 0,12 m i dy ≤ 0,12 m oraz dh ≤ 0,09 m jeżeli punkt kontrolny posiada określoną wysokość 
d. dx ≤ 0,09 m i dy ≤ 0,12 m oraz dh ≤ 0,09 m jeżeli punkt kontrolny posiada określoną wysokość 
 
20.Poprzez pojęcie tyczenia rozumiemy: 
a. czynności zmierzające do opracowania współrzędnych punktów geodezyjnych 
b. postawienie pikiet z wbiciem palika drewnianego 
c. wskazanie w terenie punktów mające na celu pokazanie usytuowania obiektu /ów 
d. zespół czynności polegających na wyznaczeniu i oznaczeniu położenia w terenie elementów 
niezbędnych do realizacji projektu obiektu budowlanego 
 
21.Pola powierzchni użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych obliczone na podstawie 
wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych w granicach działki ewidencyjnej: 
a. wykazuje się z taką samą precyzją zapisu jak pole powierzchni działki ewidencyjnej 
b. wyrównuje się do pola powierzchni tej działki 
c. wykazuje się z precyzją zapisu większą niż pole powierzchni działki ewidencyjnej 
d. wyrównuje się do pola powierzchni konturu klasyfikacyjnego 
 
22.Mapę do celów prawnych sporządza się w skali: 
a. wszystkie odpowiedzi są poprawne 
b. zapewniającej czytelność rysunku mapy 
c. nie większej niż 1:5000 
d. dostosowanej do obszaru objętego opracowaniem 
 
23.Na treść opisu mapy do celów prawnych składają się w szczególności:  



a. tytuł mapy wskazujący cel opracowania 
b. nazwa gminy 
c. numer księgi wieczystej, jeżeli prowadzona jest dla nieruchomości 
d. imię, nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych 
 
24.Ze względu na wymaganą dokładność określenia położenia punktów szczegółów terenowych 
wyróżnia się I, II i III grupę szczegółów terenowych, do grupy II nie są zaliczone szczegóły:  
a. cieki i zbiorniki wodne o naturalnych liniach brzegowych 
b. kontury użytków gruntowych 
c. wały przeciwpowodziowe 
d. znaki geodezyjne 
 
25.Spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami 
administracji rządowej rozstrzyga : 
a. sąd administracyjny 
b. właściwy minister 
c. wojewoda 
d. Główny Geodeta Kraju 
 
26.Organ administracji publicznej jest obowiązany wydać zaświadczenie na żądanie osoby 
ubiegającej się o zaświadczenie: 
a. niezwłocznie 
b. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie czternastu dni 
c. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni 
d. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie trzech dni 
 
27.Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 
a. nadane w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w 
państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym 
b. wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej 
c. złożone przez żołnierza bezpośredniemu przełożonemu 
d. złożone w polskim urzędzie konsularnym 
 
28.Drogi krajowe stanowią własność: 
a. ministra właściwego do spraw transportu 
b. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
c. Skarbu Państwa 
d. właściwego samorządu województwa 
 
29.Usytuowanie obiektu inżynierskiego w terenie: 
a. powinno uwzględniać warunki decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
b. powinno uwzględniać warunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
c. powinno uwzględniać warunki decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrad płatnych 
d. powinno być dostosowane do przebiegu drogi 
 
30.Drogowy obiekt inżynierski oznacza: 
a. tunel 
b. obiekt mostowy 
c. przepust 
d. konstrukcję oporową 

 
 



31.Czy zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych wymaga podjęcia uchwały? 
a. Tak, wymaga uchwały zarządu gminy 
b. Nie, kategoria jest zależna od treści wniosku zarządcy drogi 
c. Nie, kategoria jest nadawana w pozwoleniu na użytkowanie 
d. Tak, wymaga uchwały rady gminy 
 
32.Na mapie zasadniczej opis obiektów powierzchniowych przedstawia się: 
a. co do zasady wewnątrz konturu obiektu 
b. co do zasady na zewnątrz konturu obiektu, równolegle do osi x układu współrzędnych 
c. w przypadku braku miejsca w konturze obiektu dopuszcza się umieszczenie opisu na odnośniku 
d. co do zasady na zewnątrz konturu obiektu 
 
33.Na mapie zasadniczej obiekty podlegają generalizacji w stopniu zależnym: 
a. od rozmiarów obiektów 
b. od skali mapy zasadniczej 
c. wyłącznie od rozmiarów obiektów 
d. wyłącznie od skali mapy 
 
34.Dla obiektu istniejącego w powiatowej bazie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
(GESUT) zmiana: 
a. wartości atrybutu ‘średnica przewodu’ dla fragmentu obiektu – powoduje jego segmentację 
b. wartości atrybutu ‘liczba przewodów’ dla fragmentu obiektu – powoduje jego segmentację 
c. wartości atrybutu ‘funkcja przewodu’ dla fragmentu obiektu – powoduje jego segmentację 
d. wartości atrybutu ‘źródło’ dla fragmentu obiektu – nie powoduje jego segmentację 
 
35.Na mapie zasadniczej opis obiektu z klasy ‘woda powierzchniowa’ nie posiadający nazwy: 
a. opisuje się skrótem „Ws” 
b. opisuje się skrótem „w” 
c. opisuje się skrótem „Wp” 
d. w ogóle nie opisuje się 
 
36.Zgodnie z zasadami redakcji kartograficznej mapy zasadniczej, gdy granice jednostek 
podziału terytorialnego i ewidencyjnego pokrywają się, na mapie : 
a. przedstawia się tylko granice podziału ewidencyjnego 
b. przedstawia się wszystkie granice 
c. przedstawia się tylko granice jednostek podziału terytorialnego 
d. przedstawia się tylko granice wyższego rzędu 
 
37.Zgodnie z zasadami redakcji treści mapy zasadniczej opis obiektów powierzchniowych: 
‘województwo’, ‘powiat’ i ‘gmina’: 
a. umieszcza się równolegle do ich granicy 
b. umieszcza się równolegle do osi y układu współrzędnych 
c. umieszcza się równolegle do osi x układu współrzędnych 
d. nie jest prezentowany 
 
38.System teleinformatyczny, w którym prowadzi się BDOT500, nadaje każdemu obiektowi 
ujawnionemu w tej bazie pewien kod nazwany identyfikatorem infrastruktury informacji 
przestrzennej. Kod ten może ulec zmianie. 
a. przy zmianie wersji obiektu 
b. nigdy 
c. przy eksporcie zasilającym CR ZSIN 
d. tylko w przypadku negatywnej walidacji obiektu 
 



39.Materiały zasobu pozyskuje się do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 
wyniku między innymi: 
a. współpracy organów odpowiedzialnych za prowadzenie zasobu oraz współdziałania tych 
organów z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne 
b. przyjęcia darowizny 
c. działań organu odpowiedzialnego za prowadzenie zasobu 
d. przekazania do zasobu wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przez 
wykonawców tych prac 
 
40.W bazach systemu PZGiK gromadzi się: 
a. dane niezbędne do prowadzenia rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych 
b. dane niezbędne do prowadzenia ewidencji materiałów zasobu 
c. metadane 
d. materiały zasobu w postaci dokumentów elektronicznych 
 
41.W powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzone są między innymi: 
a. operaty techniczne powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych, 
mających na celu opracowanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości na potrzeby czynności 
cywilno-prawnych 
b. wyciągi z operatów szacunkowych 
c. materiały geodezyjne i kartograficzne związane z analizą zmian w strukturze agrarnej oraz 
monitorowaniem zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji 
d. mapy ogólnogeograficzne w skalach 1: 250 000 
 
42.System teleinformatyczny (system PZGiK) jest wykorzystywany do : 
a. zabezpieczania materiałów zasobu 
b. ewidencjonowania materiałów zasobu 
c. przechowywania materiałów zasobu 
d. pozyskiwania materiałów zasobu 
 
43.W powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są gromadzone 
między innymi: 
a. baza danych obejmująca zbiór danych przestrzennych dotyczący rejestru cen i wartości 
nieruchomości 
b. kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne 
c. opracowania dokumentacji na potrzeby postępowań sądowych dotyczących podziałów 
nieruchomości 
d. opracowania dokumentacji na potrzeby postępowań administracyjnych dotyczących podziałów 
nieruchomości 
 
44.Materiały przyjmowane do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci 
nieelektronicznej: 
a. przetwarza się do postaci dokumentów elektronicznych na koszt zamawiającego w momencie 
ich udostępniania 
b. pozostawia się w przyjętej postaci 
c. pozostawia się w przyjętej postaci do czasu założenia BDOT500 i GESUT 
d. przetwarza się do postaci dokumentów elektronicznych 
 
45.Operaty techniczne powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych, 
mających na celu opracowanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości na potrzeby czynności 
cywilno-prawnych gromadzone są w: 
a. wojewódzkiej części zasobu 
b. centralnej części zasobu 
c. powiatowej części zasobu 



d. nie są gromadzone w zasobie 
 
46.Prezydent miasta może wszcząć postępowanie w sprawie podział nieruchomości o 
nieuregulowanym stanie prawnym jeżeli: 
a. w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia o zamiarze dokonania podziału nieruchomości nie 
zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości 
b. w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia o zamiarze dokonania podziału nieruchomości nie 
zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości 
c. w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o zamiarze dokonania podziału nieruchomości nie zgłoszą 
się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości 
d. w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o zamiarze dokonania podziału nieruchomości nie zgłoszą 
się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości 
 
47.Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami minimalna powierzchnia nowo 
wydzielanej działki wynosi: 
a. 100 m2 
b. 1 m2 
c. w ustawie o gospodarce nieruchomościami nie ma regulacji dotyczącej minimalnej powierzchni 
nowo wydzielanej działki 
d. 10 m2 
 
48.Legalnymi jednostkami miar są: 
a. jednostki miar, przyjęte i zalecane przez Parlament Unii Europejskiej 
b. jednostki należące do międzynarodowego Układu jednostek Miar (SI), dopuszczone do 
stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
c. jednostki miar, przyjęte i zalecane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar 
d. jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) 
 
49.Na Krajowe Ramy Interoperacyjności składają się: 
a. repozytorium interoperacyjności na ePUAP 
b. repozytorium ZSIN 
c. architektura systemów teleinformatycznych podmiotów realizujących zadania publiczne 
d. sposoby osiągania interoperacyjności 
 
50.W przypadku wykonania przez przyjmującego zamówienie dzieła w sposób wadliwy albo 
sprzeczny z umową, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez zamawiającego terminu w 
celu zmiany sposobu jego wykonania, zamawiający może: 
a. od umowy odstąpić 
b. jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie powierzenia wykonania dzieła 
innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła 
c. jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy żądać 
zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła 
d. powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo 
przyjmującego zamówienie 
 
51.Wniesienie wkładu gruntowego przez posiadacza zależnego wymaga zgody: 
a. wszystkich członków spółdzielni, 
b. członków będących założycielami spółdzielni, 
c. Krajowej Rady Spółdzielczej. 
d. właściciela, 
 
52.Dane gromadzone w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych obejmują: 
a. opisy topograficzne, 
b. współrzędne w państwowym systemie odniesień przestrzennych, 



c. wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych. 
d. numery punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, 
 
53.Organy administracji geodezyjnej i kartograficznej projektując zmiany przebiegu granic 
obrębów ewidencyjnych obowiązane są uwzględniać podział na: 
a. obwody spisowe 
b. obwody urbanistyczne 
c. rejony urbanistyczne 
d. rejony statystyczne 
 
54.Wstrzymanie przez wojewodę egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze 
pieniężnym może być dokonane w odniesieniu do tej samej należności: 
a. kilkukrotnie, jednak nie dłużej niż na 7 dni 
b. tylko jednorazowo, na okres nie dłuższy niż 30 dni 
c. kilkukrotnie, jednak nie dłużej niż na 30 dni 
d. tylko jednorazowo, na okres nie dłuższy niż 7 dni 
 
55.Metadane zbiorów stanowiących infrastrukturę informacji przestrzennej obejmują 
informacje dotyczące między innymi: 
a. organów administracji odpowiedzialnych za tworzenie, aktualizację i udostępnianie zbiorów 
oraz usług danych przestrzennych 
b. ograniczeń powszechnego dostępu do zbiorów oraz usług danych przestrzennych 
c. pełnych danych kontaktowych do administratorów zbiorów 
d. warunków uzyskania dostępu do zbiorów i ich wykorzystania 
 
56.Do zadań Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej należy między innymi opiniowanie: 
a. standardów 
b. przedsięwzięć naukowych 
c. przedsięwzięć edukacyjnych 
d. projektów aktów prawnych 
 
57.Jeżeli biegły, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu 
prowadzącego postępowanie, organ ten może między innymi: 
a. ponownie wezwać biegłego 
b. nałożyć karę pieniężną w wysokości do 3000 zł 
c. nałożyć karę pieniężna w wysokości  5000 zł 
d. wyjątkowo zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie biegłego 
 
58.Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy: 
a. sądowniczej 
b. samorządowej 
c. ustawodawczej 
d. wykonawczej 
 
59.Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa: 
a. zarządzenie 
b. ustawa 
c. postanowienie 
d. rozporządzenie 
 
60.Kierownicy jednostek organizacyjnych przeprowadzają przegląd materiałów w celu 
ustalenia, czy spełniają one ustawowe przesłanki ochrony : 
a. nie rzadziej niż raz na rok 
b. nie rzadziej niż raz na kwartał 



c. nie rzadziej niż raz na 5 lat 
d. codziennie 


