
Pytania testowe 
na egzamin pisemny z przepisów ogólnie obowiązujących 

w dniu 26 lutego 2020 r 
 
 

1. Na podstawie bazy danych ewidencyjnych za pomocą systemu teleinformatycznego tworzy 
się podstawowe raporty obrazujące dane ewidencyjne do których nie należą: 
a) wykaz działek ewidencyjnych 
b) wykaz podmiotów ewidencyjnych 
c) rejestr budynków 
d) kartoteka budynków 

 
2. Jednostkami powierzchniowymi podziału kraju dla celów ewidencji są: 

a) jednostka ewidencyjna 
b) działka ewidencyjna 
c) użytek gruntowy 
d) gmina 

 
3. Jakim symbolem oznaczamy w ewidencji gruntów i budynków „cmentarze”: 

a) Bz  
b) Bi 
c) Cm 
d) Tr 
 

4. W ewidencji gruntów i budynków nie wykazuje się: 
a) budynków mieszkalnych o konstrukcji drewnianej 
b) wiat przystankowych peronowych oraz innych wiat o podobnym przeznaczeniu 
c) jednokondygnacyjnych budynków kultu religijnego 
d) budynków przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót 

budowlanych położonych na terenie budowy 
 

5. Mapa ewidencyjna zawiera między innymi: 
a) kontury użytków gruntowych i ich oznaczenia 
b) granice rejonów statystycznych i ich oznaczenie 
c) kontury budynków i bloki budynków 
d) granice służebności gruntowych wykazanych w księgach wieczystych 
 

6. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku nie są: 
a) data zakończenia budowy 
b) liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych 
c) liczba izb wchodzących w skład lokalu 
d) pole powierzchni zabudowy budynku 

 
7. Wypis z rejestru gruntów zawiera: 

a) nazwę organu wydającego wypis 
b) numery działek ewidencyjnych 
c) datę sporządzenia dokumentu 
d) datę aktualności danych wykazanych w wypisie 
 

8. Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych 
obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące: 
a) państwowego rejestru nazw geograficznych 
b) geodezyjnej ewidencji projektowanych sieci uzbrojenia terenu 
c) ewidencji miejscowości ulic i adresów 



d) szczegółowych osnów geodezyjnych 
 

9. Wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii to między innymi: 
a) wykonywanie czynności technicznych związanych z rozgraniczaniem nieruchomości 
b) pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii 
c) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych w wyniku których mogłoby nastąpić 

zagrożenie dla życia ludzkiego 
d) wykonywanie czynności administracyjnych związanych z rozgraniczaniem nieruchomości 
 

10. Ustalanie granic terenów zamkniętych należy do: 
a) Głównego Geodety Kraju 
b) marszałka województwa 
c) właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych 
d) starosty 
 

11. Właściciele nieruchomości za wyjątkami określonymi odpowiednimi przepisami 
są obowiązani zgłaszać właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów  
i budynków: 
a) niezwłocznie 
b) w terminie jednego miesiąca od powstania tych zmian 
c) w terminie 30 dni od powstania tych zmian 
d) w terminie 14 dni od powstania tych zmian 

 
12. Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej do 

którego zostały zgłoszone prace geodezyjne przekazując: 
a) zbiory nowych danych które należą do zakresu informacyjnego baz danych prowadzonych 

przez odpowiedni organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
b) zbiory zmodyfikowanych danych które należą do zakresu informacyjnego baz danych 

prowadzonych przez odpowiedni organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
c) zbiory zweryfikowanych danych które należą do zakresu informacyjnego baz danych 

prowadzonych przez odpowiedni organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
d) licencję na udostępnione materiały z zasobu 
 

13. Ochronie podlegają: 
a) punkty graniczne 
b) budowle triangulacyjne 
c) urządzenia zabezpieczające znaki geodezyjne 
d) znaki geodezyjne 
 

14. W postępowaniu dotyczącym rozgraniczenia nieruchomości wezwanie do stawienia się na 
gruncie doręcza się stronom za zwrotnym poświadczeniem odbioru nie później niż: 
a) 10 dni przed wyznaczonym terminem 
b) 7 dni przed wyznaczonym terminem 
c) 14 dni przed wyznaczonym terminem 
d) 15 dni przed wyznaczonym terminem 
 

15. Spis dokumentów operatu technicznego zawiera: 
a) nazwę wykonawcy 
b) imię nazwisko i podpis osoby która sporządziła spis dokumentów operatu technicznego 
c) numer uprawnień zawodowych wykonawcy prac geodezyjnych 
d) zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych 
 
 



16. Odchyłka liniowa ustalona na podstawie pomiaru kontrolnego techniką RTK nie może 
przekraczać: 
a) w odniesieniu do współrzędnych prostokątnych płaskich — 012 m (dx dy ≤ 012 m) 
b) w odniesieniu do współrzędnych prostokątnych płaskich — 010 m (dx dy ≤ 010 m) 
c) w odniesieniu do wysokości — 005 m (dh ≤ 005 m) 
d) w odniesieniu do wysokości — 009 m (dh ≤ 009 m) 
 

17. Jakim kolorem uwidacznia się wyniki wywiadu terenowego: 
a) zielonym 
b) żółtym 
c) niebieskim 
d) czerwonym 
 

18. Pomiarową osnowę sytuacyjną wyznacza się w nawiązaniu do poziomej osnowy geodezyjnej 
w postaci: 
a) sieci kątowo-liniowych 
b) sieci punktów wyznaczonych metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS 
c) wybranych i wzajemnie powiązanych ze sobą punktów terenu w sposób zapewniający 

widoczność z każdego z tych punktów na co najmniej dwa punkty sąsiednie których 
położenie określono metodami pomiarów fotogrametrycznych 

d) sieci modularnych 
 

19. Przy zakładaniu pomiarowych osnów sytuacyjnych należy zapewnić wykonanie pomiarów: 
a) liniowych ze średnim błędem pomiaru odległości md ≤ 002 m + 002 m/km i kątowych ze 

średnim błędem pomiaru kąta mk ≤ 00030g 
b) liniowych ze średnim błędem pomiaru odległości md ≤ 001 m + 001 m/km i kątowych ze 

średnim błędem pomiaru kąta mk ≤ 00040g 
c) liniowych ze średnim błędem pomiaru odległości md ≤ 001 m + 001 m/km i kątowych ze 

średnim błędem pomiaru kąta mk ≤ 00030g 
d) liniowych ze średnim błędem pomiaru odległości md ≤ 002 m + 002 m/km i kątowych ze 

średnim błędem pomiaru kąta mk ≤ 00040g 
 

20. Pomiarową osnowę wysokościową wyznacza się w postaci ciągów niwelacyjnych: 
a) metodą niwelacji geometrycznej 
b) metodą niwelacji trygonometrycznej 
c) metodą niwelacji satelitarnej wykonywanej metodą precyzyjnego pozycjonowania przy 

pomocy GNSS 
d) w nawiązaniu do co najmniej dwóch punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej 
 

21. Przed rozpoczęciem lub w trakcie każdej sesji pomiarowej wykonywanej technikami 
kinematycznymi RTK lub RTN wykonuje się pomiar kontrolny na co najmniej dwóch 
punktach poziomej osnowy geodezyjnej zlokalizowanych od punktów będących 
przedmiotem pomiaru w odległości nie większej niż: 
a) 2km 
b) 3km 
c) 5km 
d) 6km 
 

22. W toku postępowania organy administracji publicznej: 
a) działają tylko na wniosek stron postępowania 
b) stoją na straży praworządności 
c) podejmują z urzędu wszelkie czynności niezbędne do załatwienia sprawy 
d) współdziałają ze sobą w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu 

faktycznego i prawnego sprawy 



23. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie jeżeli: 
a) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa 
b) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu 
c) strona z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu 
d) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące 

w dniu wydania decyzji nieznane organowi który wydał decyzję 
 

24. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić: 
a) bez zbędnej zwłoki 
b) nie później niż w ciągu miesiąca 
c) w ciągu miesiąca 
d) nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania 
 

25. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie jeżeli: 
a) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym 

potwierdzeniu stanu prawnego 
b) urzędowego potwierdzenia określonych faktów wymaga przepis prawa 
c) urzędowego potwierdzenia określonego stanu prawnego wymaga  przepis prawa 
d) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym 

potwierdzeniu określonych faktów 
 

26. Organy administracji publicznej działają na podstawie: 
a) przepisów prawa 
b) przepisów prawa i orzeczeń 
c) ukształtowanej linii orzeczniczej 
d) przepisów prawa i wytycznych organów wyższej instancji 
 

27. Organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować błędy 
pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach w 
drodze: 
a) decyzji prostującej 
b) zarządzenia 
c) postanowienia 
d) zaświadczenia 

 
28. Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo: 

a) sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
b) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących ich 

realizacji 
c) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie 

stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia 
d) prowadzenia dokumentacji budowy 
 

29. Starosta doręcza wnioskodawcy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w 
odniesieniu do dróg: 
a) krajowych 
b) wojewódzkich 
c) powiatowych 
d) gminnych 
 

30. Ulice leżące w ciągu dróg krajowych należą: 
a) do dróg wojewódzkich 
b) do dróg powiatowych 
c) do dróg alternatywnych 



d) do dróg krajowych 
 

31. Drogowy obiekt inżynierski oznacza: 
a) tunel 
b) obiekt mostowy 
c) przepust 
d) konstrukcję oporową 

 
32. Podmioty zarządzające sieciami uzbrojenia terenu uzgadniają usunięcie kolizji przebiegu 

sieci z inwestycją dotyczącą linii kolejowej w terminie: 
a) 7 dni od dnia otrzymania wniosku właściwej jednostki samorządu terytorialnego 
b) 14 dni od dnia otrzymania wniosku właściwej jednostki samorządu terytorialnego 
c) 21 dni od dnia otrzymania wniosku właściwej jednostki samorządu terytorialnego 
d) niezwłocznie 
 

33. Czy zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych wymaga podjęcia uchwały? 

a) Nie kategoria jest nadawana w pozwoleniu na użytkowanie 
b) Nie kategoria jest zależna od treści wniosku zarządcy drogi 
c) Tak wymaga uchwały rady gminy 
d) Tak wymaga uchwały zarządu gminy 
 

34. Informację o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 właściwy 
miejscowo starosta zamieszcza: 
a) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa niezwłocznie po jej 

utworzeniu 
b) w dzienniku urzędowym województwa 
c) na tablicy ogłoszeń w siedzibie właściwego urzędu gminy 
d) na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego 
 

35. Mapę zasadniczą tworzy się między innymi na podstawie odpowiednich zbiorów danych 
zawartych w: 
a) powiatowej bazie danych ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
b) bazie danych ewidencji gruntów i budynków 
c) krajowej bazie danych ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
d) BDOT500 
 

36. Na mapie zasadniczej opis obiektu: ‘urządzenie techniczne związane z siecią’ o wartości 
atrybutu ‘istnienie’ jako projektowany lub w budowie składa się odpowiednio  
z następujących elementów: 
a) oznaczenia skrótu „proj” lub „bud” oraz oznaczenia literowego rodzaju sieci uzbrojenia 

terenu 
b) wyłącznie oznaczenia  skrótu „proj” lub „bud” 
c) oznaczenia skrótu „p” lub „b” oraz oznaczenia literowego rodzaju sieci uzbrojenia terenu 
d) wyłącznie oznaczenia literowego sieci uzbrojenia terenu 

 
37. Dla obszaru powiatu w ramach systemu informacji o terenie starosta zakłada i prowadzi: 

a) bazę danych podstawowych osnów geodezyjnych 
b) bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych 
c) bazę danych obiektów topograficznych z numerycznym modelem terenu 
d) bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
 

38. Na mapie zasadniczej opis obiektu z klasy ‘woda powierzchniowa’ nie posiadający nazwy: 
a) opisuje się skrótem „w” 
b) opisuje się skrótem „Ws” 



c) opisuje się skrótem „Wp” 
d) w ogóle nie opisuje się 
 

39. Kto nie prowadzi bazy danych GESUT: 
a) starosta 
b) Główny Geodeta Kraju 
c) wójt burmistrz prezydent miasta 
d) prezydent miasta na prawach powiatu 
 

40. Ocenę przydatności użytkowej materiałów zasobu przeprowadza: 
a) powołana przez organ prowadzący zasób komisja 
b) geodeta powiatowy 
c) starosta 
d) powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w uzgodnieniu  

z wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 
 

41. W przypadku gdy wniosek o uwierzytelnienie dokumentów jest składany w związku  
z przekazaniem przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dokumentacji 
geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uwierzytelnienie 
dokumentów następuje: 
a) nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku 
b) niezwłocznie 
c) z chwilą przyjęcia tej dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
d) nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku 

 
42. System teleinformatyczny – „system PZGiK” – zapewnia co najmniej: 

a) prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych 
b) wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania w tym kontroli materiałów  

i zbiorów danych do zasobu 
c) prowadzenie ewidencji materiałów zasobu 
d) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianie materiałów zasobu 
 

43. Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa 
się: 
a) na wniosek 
b) w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 
c) niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia należnej opłaty 
d) w ciągu 10 dni od przyjęcia wniosku o udostepnienie materiałów 
 

44. Odmowa przyjęcia do zasobu geodezyjnego kartograficznego materiałów sporządzonych w 
ramach wykonanej pracy geodezyjnej przyjmuje postać: 
a) zarządzenia o odmowie 
b) informacji na piśmie o odmowie oraz o możliwości odwołania do wojewódzkiego 

inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 
c) decyzji administracyjnej o odmowie 
d) informacji o odmowie oraz o przekazaniu dokumentacji do weryfikacji do wojewódzkiego 

inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 
 
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) centralnej części zasobu 
b) powiatowej części zasobu 
c) wojewódzkiej części zasobu 



d) nie są gromadzone w zasobie 
 

46. Dokumentacja techniczna w operacie rozgraniczeniowym zawiera: 
a) opisy topograficzne punktów osnowy 
b) obliczenia i wykazy współrzędnych punktów granicznych 
c) protokół graniczny 
d) szkice polowe zawierające dane uzyskane w wyniku bezpośredniego pomiaru granic 
 

47. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: 
a) uchwala zarząd gminy 
b) uchwala rada gminy 
c) zatwierdza decyzją wójt (burmistrz prezydent miasta) 
d) zatwierdza decyzją marszałek województwa 
 

48. Wniosek osoby występującej o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji  
i kartografii zawiera między innymi: 
a) identyfikator NIP 
b) adres do korespondencji 
c) aktualne badania lekarskie 
d) zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego 
 

49. Czynność prawna dokonana przez osobę która nie ma zdolności do czynności prawnych jest: 
a) nieważna 
b) ograniczona 
c) ubezwłasnowolniona 
d) chybiona 
 

50. Do dóbr osobistych człowieka należą: 
a) zdrowie 
b) swoboda sumienia 
c) nazwisko lub pseudonim 
d) cześć 
 

51. Księgi wieczyste: 
a) są zastrzeżone 
b) prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości 
c) prowadzi się w celu ustalenia stanu faktycznego nieruchomości 
d) prowadzi się w celu zabezpieczenia hipoteki 
 

52. Kiedy zakłada się osnowę realizacyjną: 
a) dokładność istniejącej poziomej osnowy geodezyjnej i osnowy pomiarowej jest zbyt niska 

do potrzeb inwestycji 
b) dla potrzeb wykonania prac inwestycyjnych 
c) istniejąca pozioma osnowa geodezyjna i osnowa pomiarowa podczas realizacji inwestycji 

może zostać zniszczona 
d) bezpośrednio z istniejącej poziomej osnowy geodezyjnej i osnowy pomiarowej nie można 

przeprowadzić badania osiadania obiektów budowlanych 
 

53. Kto prowadzi bazę danych Państwowego Rejestru Granic? 
a) Starosta 
b) Główny Geodeta Kraju 
c) wójt burmistrz prezydent miasta 
d) prezydent miasta na prawach powiatu 
 



54. O ustroju gminy stanowi: 
a) regulamin organizacyjny  gminy 
b) zarządzenie Prezesa Rady Ministrów 
c) akt prawa miejscowego 
d) jej statut 
 

55. Identyfikator ‘zbioru danych przestrzennych’: 
a) odpowiada numerowi porządkowemu pod którym ujawniony został ten zbiór  

w ewidencji zbiorów i  danych przestrzennych 
b) odpowiada kodowi przestrzeni nazw 
c) nadawany jest w momencie ujawniania tego zbioru w ewidencji zbiorów i usług danych 

przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej 
d) składa się z przestrzeni nazw oraz numeru porządkowego pod którym ujawniony został ten 

zbiór w ewidencji zbiorów i danych przestrzennych 
 

56. Co rozumie się pod pojęciem interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych? 

a) możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych 
b) współdziałanie usług danych przestrzennych z jednorazową interwencją manualną 
c) współdziałanie usług danych przestrzennych bez powtarzalnej interwencji manualnej 
d) opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych 
 

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 pieniężna w wysokości  5000 zł 
c) wyjątkowo zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie biegłego 
d) nałożyć karę pieniężną w wysokości do 3000 zł 
 

58. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są: 
a) zarządzenia 
b) ustawy 
c) rozporządzenia 
d) udzielane przez organy pełnomocnictwa 
 

59. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: 
a) Sejm 
b) Rada Ministrów 
c) Senat 
d) Sądy 
 

60. Informacjom niejawnym nadaje się klauzule: 
a) tajne 
b) ściśle poufne 
c) zastrzeżone 
d) bezpieczne 


