
Pytania testowe 
na egzamin pisemny z przepisów ogólnie obowiązujących 

w dniu 28 lutego 2020 r 
 
 

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

 
2. Informacje o granicach działek ewidencyjnych które są przedmiotem sporu wykazanego  

w dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
zawiera się: 
a) w zawiadomieniu o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych 
b) na wyrysach z mapy ewidencyjnej 
c) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
d) podczas okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych 

 
3. 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) dwóch miesięcy 
c) 30 dni 
d) 14 dni 
 

4. Trwała stabilizacja punktów granicznych może nastąpić jeżeli do ustalenia przebiegu granic 
działek ewidencyjnych doszło: 
a) w każdym przypadku 
b) na podstawie ostatniego spokojnego stanu posiadania na gruncie 
c) na podstawie analizy map jednostkowych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym 

oraz orzeczeń sądowych 
d) na podstawie zgodnych wskazań właścicieli nieruchomości zawartych w oświadczeniu 
 

5. Do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych nie należą: 
a) tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem – B 
b) użytki kopalne oznaczone symbolem – K 
c) nieużytki oznaczone symbolem – N 
d) grunty przeznaczone pod budowę linii kolejowych oznaczone symbolem – Tp 
 

6. W przypadku gdy właściciel lub władający nie są ustaleni rejestr gruntów zawiera odpowiednio 
wpis o treści: 
a) właściciel nieustalony 
b) właściciel nieznany 
c) władający nieustalony 
d) władający nieznany 

 
7. Uwagi i zastrzeżenia do danych ewidencyjnych przedstawionych w projekcie operatu 

opisowo-kartograficznego rozpatruje: 
a) upoważniony geodeta 
b) rada powiatu 
c) starosta 



d) zarząd powiatu 
 

8. Podstawę krajowego systemu informacji o terenie stanowią: 
a) metadane opisujące zbiory i usługi danych przestrzennych 
b) zbiory danych gromadzone w ewidencji gruntów i budynków 
c) mapy zasadnicze 
d) zbiory danych gromadzone w bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni 

jednostek podziałów terytorialnych kraju 
 

9. Karami dyscyplinarnymi jakie mogą być zastosowane wobec osób wykonujących 
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii są: 
a) odebranie uprawnień zawodowych 
b) nagana 
c) zawieszenie możliwości wykonywania uprawnień do 1 roku 
d) zawieszenie możliwości wykonywania uprawnień na okres od 6 miesięcy do jednego roku 
 

10. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji operatu technicznego przez starostę 
wykonawca prac geodezyjnych: 
a) ma prawo odwołać się od wyniku weryfikacji do geodety województwa 
b) ma prawo na piśmie ustosunkować się do wyników weryfikacji w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania protokołu weryfikacji 
c) ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu ustosunkować się na piśmie do 

wyników weryfikacji 
d) ma prawo na piśmie ustosunkować się do wyników weryfikacji w terminie 7 dni roboczych 

od dnia otrzymania wyników weryfikacji 
 

11. Podstawę do przyjęcia zbiorów danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
stanowi: 
a) dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych jako przedmiotu zamówienia 

publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju 
b) pozytywny wynik weryfikacji 
c) zawiadomienie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej o zakończeniu prac 

geodezyjnych 
d) dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych jako przedmiotu zamówienia 

publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań starosty 
 

12. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy: 
a) rozgraniczania nieruchomości 
b) ewidencji miejscowości ulic i adresów 
c) podziałów nieruchomości 
d) zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach 
 

13. Organami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego są: 
a) wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru 

geodezyjnego i kartograficznego 
b) Główny Geodeta Kraju 
c) marszałek województwa wykonujący zadania przy pomocy geodety województwa 
d) starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego 
 

14. Organ który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub kartograficznych uzgadnia z 
wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac: 
a) w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia 
b) w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia 
c) w ciągu 6 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia 



d) niezwłocznie 
 

15. Geodezyjne pomiary wysokościowe wykonywane są jako: 
a) geodezyjne pomiary terenowe 
b) geodezyjne pomiary kartometryczne 
c) geodezyjne pomiary fotogrametryczne 
d) nie ma takiego określenia 
 

16. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe  poprzedza się wywiadem terenowym 
mającym na celu: 
a) identyfikację w terenie punktów osnowy geodezyjnej oraz znaków granicznych 
b) porównanie treści materiałów PZGiK ze stanem faktycznym 
c) pozyskanie informacji o terenie który ma być objęty pomiarem mających znaczenie dla 

zakresu planowanych prac geodezyjnych 
d) analizą sytuacji terenowej ukształtowania obszaru 
 

17. Geodezyjne pomiary sytuacyjne mające na celu wznowienie znaków granicznych lub 
wyznaczenie punktów granicznych wykonuje się przy wykorzystaniu: 
a) danych obserwacyjnych określających położenie tych znaków lub punktów granicznych  

w oparciu o osnowę pomiarową jaka była wykorzystana do pozyskania tych danych 
b) założonej w tym celu pomiarowej osnowy sytuacyjnej 
c) opracowań na potrzeby ewidencji gruntów 
d) współrzędnych punktów granicznych pozyskanych w ramach modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków 
 

18. Przy wykonywaniu pomiaru terenowego metodą biegunową przy pomiarze kierunku 
niezbędne jest wykonanie obserwacji na co najmniej dwa punkty nawiązania Mogą być one 
położone w odległości (od stanowiska instrumentu) nie mniejszej niż: 
a) 25 m 
b)  30 m 
c)  40 m 
d)  50 m 

 
19. Geodezyjny pomiar sytuacyjny wykonuje się w sposób zapewniający określenie położenia 

punktu sytuacyjnego względem najbliżej położonych punktów poziomej osnowy 
geodezyjnej oraz osnowy pomiarowej z dokładnością nie mniejszą niż: 
a) 010 m – w przypadku szczegółów terenowych I grupy 
b) 015 m – w przypadku szczegółów terenowych II grupy 
c) 020 m – w przypadku szczegółów terenowych II grupy 
d) 030 m – w przypadku szczegółów terenowych III grupy 
 

20. Przy wykonywaniu niwelacji trygonometrycznej osnowy pomiarowej: 
a) celowe nie mogą być dłuższe niż 300 m 
b) celowe nie mogą być dłuższe niż 250 m 
c) wysokość instrumentu oraz wysokość tarczy celowniczej ustala się z dokładnością nie 

mniejszą niż 0002 m 
d) wysokość instrumentu oraz wysokość tarczy celowniczej ustala się z dokładnością nie 

mniejszą niż 001 m 
 

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. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu 

w sprawie: 
a) osoby związanej z nim z tytułu kurateli 
b) powinowatych do drugiego stopnia 
c) w której był biegłym 
d) w której był przedstawicielem jednej ze stron 

 
23. W rozumieniu przepisów o postępowaniach administracyjnych „milczące załatwienie 

sprawy” następuje: 
a) siódmego dnia od upływu terminu przewidziany do wydania decyzji lub postanowienia 

kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu 
b) piętnastego dnia od upływu terminu przewidziany do wydania decyzji lub postanowienia 

kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu 
c) czternastego dnia od upływu terminu przewidziany do wydania decyzji lub postanowienia 

kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu 
d) w dniu następującym po dniu w którym upływa termin przewidziany do wydania decyzji 

lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu 
 

24. Spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami 
administracji rządowej rozstrzyga: 
a) Główny Geodeta Kraju 
b) właściwy minister 
c) sąd administracyjny 
d) wojewoda 
 

25. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do ą: 
a) sądu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie 
b) sądu za pośrednictwem organu wyższej instancji 
c) organu prowadzącego postępowanie – jeśli nie ma organu wyższego stopnia 
d) organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie 

 
26. Organ administracji publicznej doręcza pisma między innymi: 

a) za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
b) za pokwitowaniem przez operatora pocztowego 
c) za pokwitowaniem przez swoich pracowników 
d) za pokwitowaniem przez inne upoważniane osoby lub organy 
 

27. Zawieszenie postępowania administracyjnego następuje w formie: 
a) zarządzenia 
b) decyzji 
c) postanowienia 
d) uchwały 

 
28. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa: 

a) jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 5 lat od dnia w którym  decyzja ta 
stała się ostateczna 

b) jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia w którym decyzja ta 
stała się ostateczna 

c) jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia w którym decyzja ta 
stała się ostateczna 



d) jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 1 roku od dnia w którym decyzja ta 
stała się ostateczna 

 
29. Numery drogom wojewódzkim po zaliczeniu ich do kategorii dróg publicznych nadają: 

a) zarządy województw 
b) minister właściwy do spraw transportu 
c) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
d) wojewoda w uzgodnieniu z marszałkiem województwa 
 

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

 
31. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: 

a) prowadzenie dokumentacji budowy 
b) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu 
c) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych 
d) kontrolowanie rozliczeń budowy na żądanie inwestora 

 
32. Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być sporządzony na kopii mapy do 

celów projektowych: 
a) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta 
b) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez inwestora 
c) w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego  

i zapewniającej jego czytelność 
d) w skali dwukrotnie większej niż obiekt lub zamierzenie budowlane i zapewniającej jego 

czytelność 
 

33. Do obiektów małej architektury można zaliczyć: 

a) kapliczki 
b) obiekty architektury ogrodowej 
c) piaskownice 
d) śmietniki 
 

34. Lokalizację przestrzenną obiektów gromadzonych w bazie geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu (GESUT) określa się między innymi za pomocą: 
a) współrzędnych płaskich prostokątnych środków geometrycznych obiektów punktowych 
b) współrzędnych płaskich prostokątnych punktów załamania obiektów liniowych 
c) współrzędnych płaskich prostokątnych punktów załamania obiektów powierzchniowych 
d) wysokości określonych punktów reprezentowanych przez klasę obiektów ”punkt  

o określonej wysokości” 
 

35. Bazę obiektów topograficznych BDOT500 aktualizuje się między innymi na podstawie 
danych i informacji: 
a) zawartych w dokumentach które były przedmiotem narady koordynacyjnej 
b) zawartych w materiałach przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego 
c) pozyskanych z innych rejestrów publicznych 
d) pozyskanych bezpośrednio od osób fizycznych 
 
 
 



36. Na mapie zasadniczej obiekty podlegają generalizacji w stopniu zależnym: 
a) od skali mapy zasadniczej 
b) wyłącznie od skali mapy 
c) od rozmiarów obiektów 
d) wyłącznie od rozmiarów obiektów 

 
37. Zgodnie z zasadami redakcji kartograficznej mapy zasadniczej gdy granice jednostek podziału 

terytorialnego i ewidencyjnego pokrywają się na mapie: 
a) przedstawia się wszystkie granice 
b) przedstawia się tylko granice wyższego rzędu 
c) przedstawia się tylko granice podziału ewidencyjnego 
d) przedstawia się tylko granice jednostek podziału terytorialnego 
 

38. Co oznacza skrót mt na mapie zasadniczej: 
a) budynek zbiorowego zamieszkania 
b) budynek o dwóch mieszkaniach 
c) budynek o trzech i więcej mieszkaniach 
d) budynek mieszkalny o nieznanej liczbie mieszkań 
 

39. Mapa zasadnicza: 
a) zawiera informacje o właścicielu nieruchomości 
b) nie zawiera danych z ewidencji gruntów i budynków (np granice i numery działek) 
c) zawiera dane o podziemnym naziemnym i nadziemnym uzbrojeniu terenu 
d) nie zawiera danych o zagospodarowaniu terenu (np ulicach drzewach obiektach 

użyteczności publicznej) 
 

40. System teleinformatyczny (system PZGiK) jest wykorzystywany do: 
a) pozyskiwania materiałów zasobu 
b) ewidencjonowania materiałów zasobu 
c) przechowywania materiałów zasobu 
d) zabezpieczania materiałów zasobu 
 

41. W wojewódzkiej części zasobu są gromadzone: 
a) mapy ewidencyjne oraz mapy zasadnicze 
b) operaty techniczne powstałe w wyniku prac geodezyjnych mających na celu scalanie  

i wymianę gruntów 
c) mapy topograficzne tworzone przez marszałka województwa 
d) kopie baz danych pozyskanych z centralnej części zasobu niezbędne do realizacji zadań 

marszałka w dziedzinie geodezji i kartografii 
 

42. Materiały przyjmowane do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci 
nieelektronicznej: 
a) pozostawia się w przyjętej postaci 
b) przetwarza się do postaci dokumentów elektronicznych 
c) pozostawia się w przyjętej postaci do czasu założenia BDOT500 i GESUT 
d) przetwarza się do postaci dokumentów elektronicznych na koszt zamawiającego 

w momencie ich udostępniania 
 

43. Pierwszy i drugi człon identyfikatora ewidencyjnego materiału przyjętego do centralnego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego to: 
a) Litera P i identyfikator TERYT 
b) Litera C i identyfikator TERYT 
c) Litera C i litery PL 
d) Litera P i litery PL 



 
44. Oryginał materiału zasobu może być wydany poza miejsce jego przechowywania (ODGiK): 

a) jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań publicznych określonych przez ustawy 
b) w terminie 7 dni na pisemny wniosek wykonawcy pracy geodezyjnej lub kartograficznej 

podlegającej zgłoszeniu 
c) nie może nigdy zostać wydany 
d) w terminie ustalonym z kierownikiem PODGiK na pisemny wniosek wykonawcy pracy 

geodezyjnej lub kartograficznej podlegającej zgłoszeniu 
 

45. Portal internetowy za pomocą którego odbywa się udostępnianie materiałów państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego powinien zapewniać między innymi: 
a) możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu 
b) możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej 
c) nieograniczony dostęp do materiałów zasobu 
d) możliwość przekazywania wyników prac do zasobu 
 

46. Uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: 
a) należy do zadań gminy realizowanych  w uzgodnieniu z marszałkiem województwa 
b) należy do zadań gminy realizowanych w uzgodnieniu z wojewodą 
c) należy do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 
d) należy do zadań własnych gminy 
 

47. Do gruntów leśnych zaliczamy: 
a) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 
b) grunty zadrzewione i zakrzewione 
c) grunty zadrzewione i zakrzewione na terenach rolnych 
d) lasy 
 

48. Na Krajowe Ramy Interoperacyjności składają się: 
a) repozytorium interoperacyjności na ePUAP 
b) repozytorium ZSiN 
c) sposoby osiągania interoperacyjności 
d) architektura systemów teleinformatycznych podmiotów realizujących zadania publiczne 
 

49. Przez umowę o dzieło strony zobowiązują się do: 
a) przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła  

a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia 
b) terminowego wykonania dzieła 
c) zapewnienia odpowiedniej jakości dzieła 
d) oszczędnego gospodarowania materiałami zakupionymi do realizacji dzieła 
 

50. Ustawa Kodeks Cywilny stanowi że człowiek ma zdolność prawną: 
a) od 16-go roku życia 
b) od 18-go roku życia 
c) od chwili urodzenia 
d) z chwilą zawarcia związku małżeńskiego 
 

51. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie chroni: 
a) rozporządzeń nieodpłatnych 
b) dokonanych na rzecz nabywcy działającego w złej wierze 
c) prawa dożywocia 
d) służebności drogi koniecznej 
 



52. Na czym polega wykonanie pomiaru kontrolnego dokonywanego podczas pomiaru  
szczegółów terenowych zaliczonych do I grupy dokładnościowej: 
a) pomiarze odległości pomiędzy dwoma punktami sytuacji objętymi pomiarem  (miary 

czołowe) 
b) pomiarze odległości między punktami szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 
c) drugim niezależnym wyznaczeniu położenia szczegółów 
d) pomiarze odległości pomiędzy punktem objętym pomiarem a innym punktem 

wyznaczonym z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy 
 

53. Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju (TERYT) prowadzi: 
a) Prezes Rady Ministrów 
b) Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 
c) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
d) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
 

54. Jaki organ jest organem wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu 
terytorialnego: 
a) Samorządowe kolegia odwoławcze chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej 
b) Wojewodowie chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej 
c) Właściwi w sprawie ministrowie chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej 
d) Marszałkowie Województw 
 

55. Zasady użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej dotyczą: 
a) danych przestrzennych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej 
b) wspólnego korzystania z danych przestrzennych 
c) usług danych przestrzennych 
d) interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych 
 

56. Organy administracji publicznej prowadzące rejestry publiczne tworzą  
i obsługują w zakresie swojej właściwości sieć usług do których zalicza się między innymi 
usługi: 
a) pobierania kopii zbiorów lub ich części 
b) wyszukiwania zbiorów oraz usług danych przestrzennych 
c) przeglądania 
d) umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych 
 

57. Kto posługuje się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby albo jej prawa 
majątkowe lub dokument taki kradnie lub go przywłaszcza: 
a) podlega karze pozbawienia wolności od roku do 5 lat 
b) podlega grzywnie karze pozbawienia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5 
c) podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 
d) podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 
  

58. Wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej nie sprawują: 
a) samorządowe kolegia odwoławcze 
b) sądy powszechne 
c) sądy administracyjne 
d) zgromadzenie narodowe 
 
 
 

59. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: 
a) jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej 
b) jest wybierany na 4-letnią kadencję 



c) jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
d) kieruje administracją rządową 
 

60. Przez przetwarzanie informacji niejawnych rozumie się operacje wykonywane w odniesieniu 
do informacji niejawnych w tym między innymi: 
a) ich wytwarzanie 
b) ich modyfikowanie 
c) ich kopiowanie 
d) ich przechowywanie 


