
Pytania testowe 
na egzamin pisemny z przepisów ogólnie obowiązujących 

w dniu 15 października 2020 r. 
 
 

1. Źródłem danych ewidencyjnych niezbędnych do założenia ewidencji są: 
a. wyniki pomiarów fotogrametrycznych 
b. wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych 
c. dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby 
d. wyniki oględzin 
 
2. Informacje o granicach działek ewidencyjnych, które są przedmiotem sporu wykazanego w 
dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograf icznego 
ujawnia się: 
a. podczas okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych 
b. w zawiadomieniu o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych 
c. na wyrysach z mapy ewidencyjnej 
d. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
 
3. Projekt założenia ewidencji gruntów i budynków określa w szczególności: 
a. przewidywane terminy wykonania poszczególnych etapów prac 
b. system, w którym prowadzona będzie ewidencja 
c. charakterystykę obiektu 
d. wykaz budynków 
 
4. Prawa osób do gruntów, budynków i lokali uwidacznia się w ewidencji na podstawie: 
a. ostatecznych decyzji administracyjnych 
b. wpisów dokonanych w księgach wieczystych 
c. notatki służbowej 
d. prawomocnych orzeczeń sądowych 
 
5. Mapa ewidencyjna zawiera między innymi: 
a. granice rejonów statystycznych i ich oznaczenie 
b. kontury użytków gruntowych i ich oznaczenia 
c. kontury budynków i bloki budynków 
d. granice służebności gruntowych wykazanych w księgach wieczystych 
 
6. Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych doręcza się nie później niż … przed wyznaczonym terminem: 
a. 2 tygodnie 
b. 14 dni 
c. 7 dni 
d. 7 dni roboczych 
 
7. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działki ewidencyjnej są między innymi: 
a. pole powierzchni działki ewidencyjnej 
b. pole powierzchni części działki oddanej w dzierżawę 
c. numeryczny opis granic działki ewidencyjnej 
d. adres działki 
 
8. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii 
jest: 
a. Prezes Rady Ministrów 
b. Główny Urząd Geodezji i Kartografii 



c. Główny Geodeta Kraju 
d. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 
oraz mieszkalnictwa 
 
9. Na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę koordynuje się: 
a. sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu tylko na obszarach miast 
b. sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu w pasach drogowych na terenie 
projektowanej luźnej zabudowy obszarów wiejskich 
c. sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu w pasach drogowych na terenie 
projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich 
d. sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast 
 
10.Komisją dyscyplinarną właściwą do rozpoznania sprawy odpowiedzialności zawodowej w 
dziedzinie geodezji i kartografii jest wojewódzka komisja dyscyplinarna: 
a. na której obszarze działania ma miejsce stałego zamieszkania geodeta, który popełnił czyn 
uzasadniający odpowiedzialność dyscyplinarną 
b. na której obszarze działania ma siedzibę przedsiębiorca, który popełnił czyn uzasadniający 
odpowiedzialność dyscyplinarną 
c. wyznaczona każdorazowo przez Głównego Geodetę Kraju 
d. na której obszarze działania popełniono czyn uzasadniający odpowiedzialność dyscyplinarną 
 
11.Obowiązek dokonania zgłoszenia prac geodezyjnych oraz przekazania wyników nie obejmuje 
prac, jeżeli dotyczą one między innymi: 
a. terenów zamkniętych, jeżeli przedmiotem tych prac nie są obiekty objęte ewidencją gruntów i 
budynków 
b. map tematycznych i specjalnych wykonywanych na zamówienie innych podmiotów niż 
podmioty realizujące zadania publiczne enumeratywnie wskazane w ustawie o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
c. tyczenia budynków lub sieci uzbrojenia terenu 
d. zobrazowań lotniczych wykonywanych na zamówienie innych podmiotów niż podmioty 
realizujące zadania publiczne enumeratywnie wskazane w ustawie o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne 
 
12.Nadzór nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy 
między innymi: 
a. w zakresie wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych – także do wojewódzkich 
inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 
b. w zakresie wojewódzkich oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych - także 
do wojewodów 
c. w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych – także do wojewódzkich 
inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 
d. do Głównego Geodety Kraju 
 
13.W przypadku, kiedy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z 
numerem porządkowym: 
a. w ogóle nie umieszcza się jej na takiej nieruchomości 
b. umieszcza się tylko na budynku 
c. umieszcza się na budynku i na ogrodzeniu 
d. umieszcza się tylko na ogrodzeniu 
 
14.Organy administracji publicznej przekazują właściwemu staroście: 
a. akty notarialne dotyczące przeniesienia praw do nieruchomości 
b. odpisy ostatecznych decyzji o zmianie sposobu użytkowania gruntu 
c. odpisy ostatecznych decyzji administracyjnych o podziale nieruchomości 



d. odpisy ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku 
 
15.W jakim trybie następuje aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków? 
a. niezwłocznie 
b. w związku z przyjęciem operatu do zasobu 
c. w drodze decyzji administracyjnej 
d. w drodze czynności materialno-technicznej 
 
16.Procedurę wznowienie znaków granicznych kończy: 
a. decyzja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o ustaleniu granicy 
b. pouczenie że strony mogą wystąpić do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o rozgraniczenie 
c. żadne z wymienionych 
d. w przypadku zgodnego podpisania protokołu decyzja o umorzeniu postępowania 
administracyjnego 
 
17.Karze grzywny podlega: 
a. kierownik prac gdy wbrew przepisom art. 12a nie przekazał materiałów powstałych w wyniku 
prac geodezyjnych lub kartograficznych 
b. wykonawca prac geodezyjnych gdy wbrew przepisom art. 12 ust. 1 nie zgłosił pracy geodezyjnej 
c. wykonawca prac geodezyjnych gdy wbrew przepisom art. 12a nie przekazał materiałów 
powstałych w wyniku prac geodezyjnych lub kartograficznych, lub informacji o tych materiałach 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
d. kierownik prac gdy wbrew przepisom art. 12 ust. 1 nie zgłosił pracy geodezyjnej 
 
18.Operat techniczny zawiera: 
a. sprawozdanie techniczne 
b. dokument obliczenia opłaty 
c. zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych 
d. dokumentację osnowy pomiarowej, jeżeli taka osnowa była założona 
 
19.Pomiarową osnowę wysokościową realizuje się: 
a. techniką kinematyczną GNSS 
b. metodą profili podłużnych 
c. metodą niwelacji geometrycznej 
d. metodą niwelacji siatkowej 
 
20.Pikietą według rozporządzenia w sprawie standardów mogą być: 
a. wszystkie punkty powierzchni terenu 
b. charakterystyczne punkty sztucznych form terenu 
c. charakterystyczne punkty naturalnych form terenu 
d. punkty powierzchni terenu charakteryzujące jego rzeźbę 
 
21.Na kim spoczywa odpowiedzialność m.in. za wybór stosowanych w pomiarach metod i 
zapewnienie wymaganej dokładności: 
a. na wykonawcy prac geodezyjnych 
b. na kierowniku prac geodezyjnych 
c. na osobie wykonującej pomiary geodezyjne 
d. na geodecie uprawnionym 
 
22.Geodezyjne pomiary sytuacyjne, mające na celu wznowienie znaków granicznych lub 
wyznaczenie punktów granicznych, wykonuje się z wykorzystaniem: 
a. współrzędnych punktów granicznych pozyskanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i 
budynków 
b. założonej w tym celu, pomiarowej osnowy sytuacyjnej 



c. opracowań na potrzeby ewidencji gruntów 
d. materiałów zasobu umożliwiających odtworzenie położenia tych punktów w terenie 
 
23.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. kontury użytków gruntowych 
b. znaki geodezyjne 
c. wały przeciwpowodziowe 
d. cieki i zbiorniki wodne o naturalnych liniach brzegowych 
 
24.Ze względu na wymaganą dokładność określenia położenia punktów szczegółów terenowych 
wyróżnia się I, II i III grupę szczegółów terenowych, do grupy III nie są zaliczone szczegóły: 
a. odkrywki glebowe dla potrzeb gleboznawczej klasyfikacji gruntów  
b. zieleńce 
c. oddziały leśne na obszarach lasów i parków narodowych 
d. sztuczne zbiorniki wodne 
 
25.Zażalenie wnosi się w terminie: 
a. 1 miesiąca od dnia doręczenia postanowienia stronie 
b. 14 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie 
c. 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie 
d. 30 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie 
 
26.Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego są: 
a. w stosunku do wojewody – Prezes Rady Ministrów 
b. w stosunku do wojewody – właściwi w sprawie ministrowie 
c. w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegia 
odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej 
d. w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – wojewoda 
 
27.Organizacja społeczna w sprawie dotyczącej innej osoby: 
a. może występować z żądaniem wszczęcia postępowania, jeżeli jest to uzasadnione celami 
statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny 
b. nie może występować z żądaniem wszczęcia postępowania 
c. nie może występować z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu 
d. może występować z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to 
uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny 
 
28.Uczestnikami procesu budowlanego są: 
a. inwestor 
b. geodeta 
c. kierownik budowy 
d. kierownik robót 
 
29.Do dróg krajowych zalicza się: 
a. drogi międzynarodowe 
b. drogi alternatywne dla autostrad płatnych 
c. drogi stanowiące ciągi obwodnicowe dużych aglomeracji miejskich 
d. drogi ekspresowe 
 
30.Zaliczenie do kategorii dróg wojewódzkich następuje : 
a. w drodze postanowienia Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii właściwego wojewody 
b. w drodze uchwały sejmiku województwa 
c. w drodze uchwały zarządu województwa 



d. w drodze uchwały zarządu województwa, po zasięgnięciu opinii zarządu powiatu 
 
31.Odległość silosów na zboże i pasze o pojemności do 100 ton powinna wynosić co najmniej: 
a. 4 m od granicy działki sąsiedniej 
b. 15 m od składu węgla i koksu 
c. 8 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 
d. 8 m od innych budynków, z wyłączeniem budynków inwentarskich i gospodarczych 
 
32.System teleinformatyczny, w którym prowadzi się BDOT 500 winien zapewniać: 
a. wykonywanie analiz przestrzennych 
b. autoryzację użytkowników systemu 
c. transformacje i przetwarzanie zbiorów danych 
d. odtwarzanie historii każdego obiektu 
 
33.Informację o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych BDOT500, właściwy 
miejscowo starosta zamieszcza: 
a. na tablicy ogłoszeń w siedzibie właściwego urzędu gminy 
b. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa niezwłocznie po jej 
utworzeniu 
c. w dzienniku urzędowym województwa 
d. na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego 
 
34.Aktualizacji danych zgromadzonych w powiatowej bazie geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu (GESUT) organ dokonuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia: 
a. wpisania do ewidencji materiałów zasobu nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych 
zbiorów danych powiatowej bazy GESUT 
b. przekazania odpowiednich informacji przez podmiot władający siecią uzbrojenia terenu 
c. pozyskania odpowiednich informacji z innego rejestru publicznego 
d. w którym zakończyła się narada koordynacyjna 
 
35.Na mapie zasadniczej numer porządkowy umieszcza się: 
a. w konturze budynku podstawą równolegle do budynku od strony ulicy 
b. w konturze budynku równolegle do ściany budynku 
c. w konturze budynku równolegle do osi y układu współrzędnych 
d. w konturze budynku równolegle do osi x układu współrzędnych 
 
36.Krajową bazę geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) prowadzi się:  
a. w sposób obszarowo ciągły 
b. wyłącznie dla obszarów miast 
c. wyłącznie dla obszarów miast oraz zwartych zabudowanych obszarów wiejskich 
d. wyłącznie dla obszarów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę obszarów wiejskich 
 
37.Przy redakcji kartograficznej mapy zasadniczej stosuje się następujące zasady: 
a. symbolem przesłania się rysunek mapy 
b. linią przerywaną przesłania się linie ciągłe 
c. symbolem przesłania się kontury sytuacji, z wyjątkiem znaków kartograficznych 
reprezentujących drzewa 
d. linią grubą przeslania się linie cienkie 
 
38.Zmiana wartości atrybutu dla fragmentu obiektu powoduje: 
a. sedymentacje obiektu 
b. segmentację obiektu 
c. potrzebę ponownego obiektowania 



d. zmianę klasy obiektu 
 
39.Portal internetowy organu prowadzącego zasób powinien zapewniać co najmniej: 
a. możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych do zasobu 
b. interfejs do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu 
c. możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu 
d. udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych 
 
40.System teleinformatyczny (system PZGiK) jest wykorzystywany do : 
a. zabezpieczania materiałów zasobu 
b. przechowywania materiałów zasobu 
c. ewidencjonowania materiałów zasobu 
d. pozyskiwania materiałów zasobu 
 
41.Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa 
się: 
a. na wniosek 
b. w ciągu 10 dni od przyjęcia wniosku o udostępnienie materiałów 
c. niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia należnej opłaty 
d. w związku ze zgłoszeniem prac 
 
42.Odmowa przyjęcia do zasobu geodezyjnego kartograficznego materiałów sporządzonych w 
ramach wykonanej pracy geodezyjnej przyjmuje postać: 
a. informacji na piśmie o odmowie oraz o możliwości odwołania do wojewódzkiego inspektora 
nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 
b. decyzji administracyjnej o odmowie 
c. zarządzenia o odmowie 
d. informacji o odmowie oraz o przekazaniu dokumentacji do weryfikacji do wojewódzkiego 
inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 
 
43.Pierwszy i drugi człon identyfikatora ewidencyjnego materiału przyjętego do centralnego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego to: 
a. Litera C i identyfikator TERYT 
b. Litera P i identyfikator TERYT 
c. Litera C i litery PL 
d. Litera P i litery PL 
 
44.Wyciągi z operatów szacunkowych gromadzone są w: 
a. nie są gromadzone w zasobie 
b. powiatowej części zasobu 
c. wojewódzkiej części zasobu 
d. centralnej części zasobu 
 
45.Oryginał materiału zasobu może być wydany poza miejsce jego przechowywania (ODGiK): 
a. w terminie 7 dni na pisemny wniosek wykonawcy pracy geodezyjnej lub kartograficznej 
podlegającej zgłoszeniu 
b. jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań publicznych określonych przez ustawy 
c. nie może nigdy zostać wydany 
d. w terminie ustalonym z kierownikiem PODGiK na pisemny wniosek wykonawcy pracy 
geodezyjnej lub kartograficznej podlegającej zgłoszeniu 
 
46.Uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: 
a. należy do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 
b. należy do zadań własnych gminy 



c. należy do zadań gminy, realizowanych w uzgodnieniu z wojewodą 
d. należy do zadań gminy, realizowanych w uzgodnieniu z marszałkiem województwa 
 
47.Podaj kolejność ustalania granicy w rozgraniczeniowym postępowaniu administracyjnym: 
a. w dowolnej kolejności 
b. wg stanu prawnego- wg zgodnego oświadczenia stron - wg znaków i śladów granicznych i innych 
dokumentów 
c. wg stanu prawnego- wg znaków i śladów granicznych i innych dokumentów – wg zgodnego 
oświadczenia stron 
d. wg znaków i śladów granicznych i innych dokumentów - wg stanu prawnego– wg zgodnego 
oświadczenia stron 
 
48.System teleinformatyczny wykorzystywany przez podmiot publiczny do realizacji zadań 
publicznych: 
 
Wybierz jedną lub więcej: 
a. nie musi zapewniać interoperacyjności systemów na zasadach określonych w Krajowych 
Ramach Interoperacyjności 
b. musi spełniać minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych 
c. musi zapewniać interoperacyjność systemów 
d. musi zapewniać interoperacyjność systemów na zasadach określonych w Krajowych Ramach 
Interoperacyjności 
 
49.Polityka bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych 
wykorzystywanych przez podmioty realizujące zadania publiczne, to między innymi: 
 
Wybierz jedną lub więcej: 
a. zestaw efektywnych, udokumentowanych zasad bezpieczeństwa 
b. plan wdrożenia procedur bezpieczeństwa 
c. plan wdrożenia zasad bezpieczeństwa 
d. zestaw efektywnych, udokumentowanych procedur bezpieczeństwa 
 
50.Oświadczenie woli złożone przez osobę jest nieważne: 
a. gdy zostanie złożone ustnie bez świadków 
b. gdy zostanie złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru 
c. gdy zostanie wycofane przez tą osobę do 14 dni od jego złożenia 
d. gdy zostało złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie 
wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w 
szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet 
przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych. 
 
51.Zaznacz zdanie które jest prawdą: 
a. księga wieczysta może obejmować grunty niehipotekowane 
b. księga wieczysta może obejmować kilka działek gruntu, o ile stanowią odrębny przedmiot 
własności 
c. księga wieczysta musi obejmować wyłącznie jedną działkę gruntu 
d. każda działka gruntu posiada obecnie własną księgę wieczystą 
 
52.Państwowy system odniesień przestrzennych tworzą: 
a. układ współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczony symbolem PL-LAEA 
b. układ wysokościowy oznaczony symbolem PL-EVRF2007-NH 
c. układ współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczony symbolem PL-LCC 
d. geodezyjny układ odniesienia oznaczony symbolem PL-ETRF89 
 



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. status budynku z którym związany jest punkt adresowy 
d. kod pocztowy 
 
54.Jednostkę pomocniczą gminy tworzy: 
a. wojewoda 
b. rada gminy 
c. rada gminy po zasięgnięciu opinii rady powiatu 
d. marszałek województwa 
 
55.Do zadań Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej należy między innymi opiniowanie: 
a. standardów 
b. projektów aktów prawnych 
c. przedsięwzięć naukowych 
d. przedsięwzięć edukacyjnych 
 
56.Co rozumie się pod pojęciem interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych? 
a. opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych 
b. współdziałanie usług danych przestrzennych z jednorazową interwencją manualną 
c. możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych 
d. współdziałanie usług danych przestrzennych bez powtarzalnej interwencji manualnej 
 
57.Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego  dokumentu 
jako autentycznego używa: 
a. podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 
b. podlega grzywnie 
c. podlega karze ograniczenia wolności od 1 miesiąca do lat 2 
d. podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 5 lat 
 
58.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: 
a. jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
b. jest wybierany na 4-letnią kadencję 
c. jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej 
d. kieruje administracją rządową 
 
59.Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: 
a. Rada Ministrów 
b. Sądy 
c. Senat 
d. Sejm 
 
60.Przez przetwarzanie informacji niejawnych rozumie się operacje wykonywane w odniesieniu 
do informacji niejawnych, w tym między innymi: 
a. ich modyfikowanie 
b. ich przechowywanie 
c. ich wytwarzanie 
d. ich kopiowanie 


