
Pytania testowe 
na egzamin pisemny z przepisów ogólnie obowiązujących 

w dniu 27 lutego 2020 r 
 
 

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

 
2. Spory pomiędzy starostą a wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego  

i kartograficznego dotyczące projektu założenia ewidencji rozstrzyga: 
a) Główny Geodeta Kraju 
b) wojewoda 
c) wojewódzki sąd administracyjny 
d) właściwy minister 

 
3. Prawa osób do gruntów budynków i lokali uwidacznia się w ewidencji na podstawie: 

a) wpisów dokonanych w księgach wieczystych 
b) ostatecznych decyzji administracyjnych 
c) prawomocnych orzeczeń sądowych 
d)  notatki służbowej 
 

4. Działkę ewidencyjną stanowi ciągły obszar gruntu: 
a) położony w granicach jednej gromady 
b) położony w granicach jednego obrębu 
c) jednorodny pod względem prawnym 
d) wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych 
 

5. Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych doręcza się nie później niż … przed wyznaczonym terminem: 
a) 7 dni 
b) 7 dni roboczych 
c) 14 dni 
d) 2 tygodnie 
 

6. Wykaz zmian danych ewidencyjnych powinien zawierać: 
a) dotychczasowe dane ewidencyjne oraz dane ustalone w wyniku wykonanych prac 

geodezyjnych 
b) numer księgi wieczystej 
c) imię i nazwisko oraz podpis osoby która sporządziła dokument oraz datę sporządzenia 

dokumentu 
d) rodzaj lokalu 

 
7. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku 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 
 
 
 
 



8. Do zadań rzecznika dyscyplinarnego należy w szczególności: 
a) obsługa administracyjna wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej 
b) składanie wniosków o ukaranie 
c) wyznaczanie składu wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej 
d) prowadzenie postępowania wyjaśniającego 
 

9. Ewidencja miejscowości ulic i adresów zawiera: 
a) nazwy miejscowości 
b) dane określające położenie placów 
c) numery porządkowe budynków mieszkalnych 
d) numery porządkowe budynków prognozowanych do wybudowania 
 

10. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii 
jest: 
a) Minister właściwy do spraw budownictwa planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa 
b) Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
c) Główny Geodeta Kraju 
d) Prezes Rady Ministrów 
 

11. Informację o tym że dane objęte modernizacją zawarte w projekcie operatu opisowo-
kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków starosta ogłasza między 
innymi: 
a) na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego 
b)  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa 
c) na tablicy ogłoszeń w siedzibie właściwego urzędu gminy 
d)  w dzienniku urzędowym województwa 

 
12. Rezultaty narady koordynacyjnej zarządzanej przez starostę w celu uzgodnienia przebiegu 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu utrwala się w formie: 
a) opinii 
b) postanowienia 
c) protokołu 
d) oświadczenia 
 

13. Rozgraniczenie nieruchomości prowadzone w trybie administracyjnym ma na celu między 
innymi: 
a) wyeliminowanie sporu granicznego co do przebiegu ich granic 
b) ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych 
c) utrwalenie ustalonych punktów granicznych na gruncie 
d) sporządzenie odpowiednich dokumentów 
 

14. Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzą między innymi następujące rejestry 
publiczne: 
a) rejestr cen i wartości nieruchomości 
b) ewidencja miejscowości ulic i adresów 
c) państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju 
d) krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju 
 

15. Wywiad terenowy który poprzedza geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe ma na 
celu: 
a) porównanie treści materiałów PZGiK ze stanem faktycznym 
b) identyfikację w terenie znaków granicznych 



c) ustalenie stron do których należy wysłać zawiadomienia o czynnościach prowadzonych na 
gruncie 

d) identyfikację w terenie punktów osnowy geodezyjnej 
 

16. W skład operatu technicznego nie wchodzą: 
a) zawiadomienie o zakończeniu pracy geodezyjnej lub kartograficznej 
b) dowody doręczeń zawiadomień i kopie doręczeń wezwań 
c) sprawozdanie techniczne 
d) decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości 
 

17. Przed rozpoczęciem lub w trakcie każdej sesji pomiarowymi technikami kinematycznymi RTK 
oraz RTN wykonuje się pomiar kontrolny na co najmniej dwóch punktach poziomej osnowy 
geodezyjnej zlokalizowanych w odległości nie większej niż 5 km od punktów będących 
przedmiotem pomiaru Odchyłka liniowa ustalona na podstawie pomiaru kontrolnego w 
odniesieniu do wysokości nie może przekraczać: 
a) 003 m 
b) 005 m 
c) 007 m 
d)  009 m 
 

18. Ze względu na wymagania dokładnościowe pomiaru wyróżnia się I II i III grupę szczegółów 
terenowych do grupy I nie są zaliczone szczegóły: 
a) znaki i punkty graniczne 
b) znaki geodezyjne 
c) obiekty budowlane i urządzenia budowlane w tym elementy sieci uzbrojenia terenu 

bezpośrednio dostępne do pomiaru 
d) kontury użytków gruntowych oraz odkrywki glebowe na potrzeby gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów 
 

19. Przy zakładaniu pomiarowych osnów sytuacyjnych należy zapewnić: 
a) jednopunktowe nawiązanie do punktów poziomej osnowy geodezyjnej 
b) co najmniej dwukrotny pomiar każdego mierzonego elementu 
c) wykonanie obserwacji nadliczbowych 
d) wykonanie pomiarów wektorów przestrzennych pomiarową techniką szybką statyczną 
 

20. 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 
 

21. Prawidłowym pomiarem wyznaczenia wysokości punktów osnowy pomiarowej metodą 
niwelacji geometrycznej jest pomiar: 
a) wykonywany w ciągu niwelacyjnym w nawiązaniu do dwóch punktu osnowy 

wysokościowej w jednym kierunku 
b) wykonywany w ciągu niwelacyjnym w nawiązaniu do jednego punktu osnowy 

wysokościowej w obu kierunkach 
c) w którym na każdym stanowisku wykonywany jest pomiar dwukrotny ze zmianą wysokości 

osi celowej 
d) długość celowej nie przekracza 70 m 



22. Zgodnie z ustawą – Kodeks postępowania administracyjnego odwołanie od decyzji wydanej 
w pierwszej instancji i ogłoszonej stronie wnosi się od dnia jej ogłoszenia  
w terminie: 
a) 30 dni 
b) 21 dni 
c) 14 dni 
d) 7 dni 

 
23. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien ją załatwić: 

a) bez zbędnej zwłoki 
b) w ciągu 7 dni od daty wniesienia skargi 
c) w ciągu 21 dni od daty wniesienia skargi 
d) nie później niż w ciągu miesiąca 
 

24. 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 
 

25. 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 – wojewoda 
d) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegia 

odwoławcze chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej 
 

26. Zgodnie z art 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do elementów decyzji 
zaliczamy: 
a) datę wydania 
b) rozstrzygnięcie 
c) oznaczenie organu administracji publicznej 
d) podpisy stron 
 

27. Postępowanie administracyjne może być wszczęte: 
a) na żądanie strony 
b) na żądanie sądu 
c) z urzędu 
d) na żądanie organu odwoławczego 

 
28. Drogi krajowe stanowią własność: 

a) właściwego samorządu województwa 
b) ministra właściwego do spraw transportu 
c) Skarbu Państwa 
d) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
 

29. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje: 
a) w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu 
b) w drodze uchwały zarządu gminy 
c) w drodze uchwały zarządu gminy po zasięgnięciu opinii właściwego starosty 
d) w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego wojewody 
 
 
 



30. Do dróg krajowych zalicza się: 
a) drogi alternatywne dla autostrad płatnych 
b) drogi międzynarodowe 
c) drogi ekspresowe 
d) drogi stanowiące ciągi obwodnicowe dużych aglomeracji miejskich 

 
31. 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 

 
32. Zakres wyłączenia z projektu budowlanego zawierającego obiekty budowlane służące 

obronności i bezpieczeństwu państwa części projektu zawierające układy funkcjonalne 
mogące ujawnić charakter przeznaczenie i nazwę obiektu określa: 
a) kierownik budowy 
b) inspektor nadzoru inwestorskiego 
c) organ wydający pozwolenie na budowę 
d) inwestor 
 

33. Ulice leżące w ciągu dróg krajowych należą: 

a) do dróg wojewódzkich 
b) do dróg powiatowych 
c) do dróg alternatywnych 
d) do dróg krajowych 
 

34. System teleinformatyczny w którym prowadzi się BDOT 500 winien zapewniać: 
a) transformacje i przetwarzanie zbiorów danych 
b) odtwarzanie historii każdego obiektu 
c) autoryzację użytkowników systemu 
d) wykonywanie analiz przestrzennych 
 

35. Powiatową bazę geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) aktualizuje się w 
drodze: 
a) postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji 
b) czynności materialno-technicznych 
c) czynności materialnych 
d) czynności technicznych 
 

36. Opis obiektu: przewód o wartości atrybutu jako istniejący składa się między innymi z 
następujących elementów: 
a) oznaczenia liczby przewodów  jeśli obiekt reprezentuje wiązkę przewodów 
b) oznaczenia literowego rodzaju przebiegu sieci jeżeli przebieg jest naziemny lub nadziemny 
c) średnicy przewodu podanej w centymetrach jeśli jest określona 
d) oznaczenia literowego typu sieci uzbrojenia ternu jeśli typ jest określony 

 
37. 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 prawach 

powiatu 
d) marszałek województwa – w województwie 
 
 



38. 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 
 

39. Pomiarom geodezyjnym podlegają drzewa iglaste i liściaste: 
a) o średnicy większej od 030m mierzonej na wysokości 120m nad powierzchnią gruntu 
b) o średnicy większej od 030m mierzonej przy powierzchni gruntu 
c) o średnicy większej od 020m mierzonej przy powierzchni gruntu 
d) o średnicy większej od 020m mierzonej na wysokości 130m nad powierzchnią gruntu 
 

40. 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) przekazania do zasobu wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przez 

wykonawców tych prac 
d) działań organu odpowiedzialnego za prowadzenie zasobu 
 

41. W powiatowej  części zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzone są między 
innymi: 
a) mapy ogólnogeograficzne w skalach 1: 250 000 
b) materiały geodezyjne i kartograficzne związane z analizą zmian w strukturze agrarnej oraz 

monitorowaniem zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji 
c) wyciągi z operatów szacunkowych 
d) operaty techniczne powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych 

mających na celu opracowanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości na potrzeby 
czynności cywilno-prawnych 

 
42. Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane w postaci 

dokumentów elektronicznych uwierzytelnia się między innymi: 
a) bezpiecznym podpisem elektronicznym 
b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 
c) przy użyciu certyfikatu cyfrowego systemu PZGiK – w przypadku udostępniania 

dokumentów w takiej postaci organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
d) przy użyciu certyfikatu cyfrowego systemu PZGiK – w przypadku udostępniania 

dokumentów w takiej postaci w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych lub prac 
kartograficznych 

 
43. Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych 

poprzedza: 
a) przyjęcie materiałów do zasobu 
b) złożenie wniosku 
c) uiszczenie opłaty 
d) uzgodnienie z wykonawcą pracy geodezyjnej treści klauzuli 
 

44. Wykonawca sporządza zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej: 
a) według wymagań właściwego ośrodka 
b) według wzorów określonych w załączniku do właściwego rozporządzenia 
c) brak jest unormowań w tym zakresie 
d) w formie określonej w wytycznych wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego  

i kartograficznego 



45. Wyciągi z operatów szacunkowych gromadzone są w: 
a) centralnej części zasobu 
b) powiatowej części zasobu 
c) wojewódzkiej części zasobu 
d) nie są gromadzone w zasobie 
 

46. Przez zasób nieruchomości należy rozumieć: 
a) nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa 
b) nieruchomości które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane  

w użytkowanie wieczyste 
c) nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego województwa 
d) nieruchomości które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane 

w użytkowanie wieczyste 
 

47. Wywłaszczenie jest dopuszczalne gdy jest dokonywane: 
a) pod budowę sklepów wielkopowierzchniowych 
b) na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem 
c) dla powiększenia nieruchomości sąsiedniej gdy jest to niezbędne aby stała się działką 

budowlaną 
d) na cele organizacji pożytku publicznego 
 

48. Wynikiem części wstępnej postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego nabycia uprawnień 
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii z pominięciem osób zainteresowanych o 
których mowa w art 44 ust 3 oraz art 44a ust 1 i 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 
jest rozstrzygnięcie o: 
a) dopuszczeniu osoby zainteresowanej do części sprawdzającej postępowania 

kwalifikacyjnego 
b) niedopuszczeniu osoby zainteresowanej do części sprawdzającej postępowania 

kwalifikacyjnego 
c) dopuszczeniu warunkowym osoby zainteresowanej do części sprawdzającej postępowania 

kwalifikacyjnego 
d) odroczonym dopuszczeniu osoby zainteresowanej do części sprawdzającej postępowania 

kwalifikacyjnego 
 

49. Jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw ze względu na brak organu sąd 
ustanawia dla niej: 
a) opiekuna 
b) kuratora 
c) pełnomocnika 
d) przedstawiciela 
 

50. Oświadczenie woli złożone przez osobę jest nieważne: 
a) gdy zostanie wycofane przez tą osobę do 14 dni od jego złożenia 
b) 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 

c) gdy zostanie złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru 
d) gdy zostanie złożone ustnie bez świadków 
 

51. Prowadzenie ksiąg wieczystych należy do właściwości: 
a) sądów administracyjnych 
b) starostw powiatowych 
c) sądów rejonowych 



d) sądów okręgowych 
 

52. Ochrona znaków geodezyjnych polega na: 
a) wykonywaniu przeglądu znaków 
b) wykonywaniu konserwacji znaków 
c) doręczeniu właścicielowi nieruchomości zawiadomienia o umieszczeniu znaku na 

nieruchomości 
d) ustawieniu urządzeń zabezpieczających 
 

53. Granice gmin ustala: 
a) Prezes Rady Ministrów w drodze zarządzenia 
b) Rada Ministrów w drodze rozporządzenia 
c) Sejm w drodze uchwały 
d) Minister właściwy do spraw administracji w drodze zarządzenia 
 

54. Geodetą powiatowym może być osoba która: 
a) korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich 
b) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym 
c) posiada pełne uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji  

w dziedzinie geodezji i kartografii 
d) posiada 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej 
 

55. Geoportal infrastruktury informacji przestrzennej tworzy i utrzymuje: 
a) właściwy miejscowo starosta 
b) Główny Geodeta Kraju 
c) Minister właściwy do spraw budownictwa planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa 
d) Główny Geodeta Kraju w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa 
 

56. Główny Geodeta Kraju jest organem wiodącym w zakresie między innymi następujących 

tematów danych przestrzennych: 

a) geologia 
b) jednostki statystyczne 
c) obszary chronione rozumiane jako obszary wyznaczone lub zarządzane w ramach prawa 

międzynarodowego europejskiego prawa wspólnotowego lub prawa państw 
członkowskich Wspólnot Europejskich 

d) jednostki administracyjne rozumiane jako jednostki zasadniczego podziału terytorialnego 
kraju 

 

57. Kto w celu użycia za autentyczny podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu 
jako autentycznego używa: 
a) podlega grzywnie 
b) podlega karze ograniczenia wolności od 1 miesiąca do lat 2 
c) podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 
d) podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 5 lat 
  

58. Uchwały podejmowane przez Radę Ministrów: 
a) mają charakter wewnętrzny 
b) mają charakter zewnętrzny 
c) obowiązują na terenie całego kraju 
d) obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty 
 
 



59. Rzeczpospolita Polska: 
a) chroni własność i prawo dziedziczenia 
b) strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium zapewnia wolności i prawa 

człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli strzeże dziedzictwa narodowego 
oraz zapewnia ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju 

c) zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu 
d) przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego 
 

60. Za tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa na których Minister Obrony 
Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne uznaje się: 
a) porty wojenne i urządzenia Marynarki Wojennej 
b) lotniska wojskowe 
c) lotniska cywilne 
d) składy i magazyny amunicji uzbrojenia oraz materiałów pędnych i smarów 


