
Pytania testowe 
na egzamin pisemny z przepisów ogólnie obowiązujących 

w dniu 8 września 2020 r. 
 
 

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

2. Jednostkami powierzchniowymi podziału kraju dla celów ewidencji są: 
a. działka ewidencyjna 
b. użytek gruntowy 
c. gmina 
d. jednostka ewidencyjna 
 

3. Spory pomiędzy starostą a wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i 
kartograficznego dotyczące projektu założenia ewidencji rozstrzyga: 

a. wojewoda 
b. wojewódzki sąd administracyjny 
c. właściwy minister 
d. Główny Geodeta Kraju 

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

 
5. Wypis z rejestru gruntów zawiera: 
a. datę aktualności danych wykazanych w wypisie 
b. nazwę organu wydającego wypis 
c. datę sporządzenia dokumentu 
d. numery działek ewidencyjnych 
 

6. Działki położone w granicach jednego obrębu, wchodzące w skład jednej nieruchomości, 
tworzą: 

a. pozycję rejestrową 
b. jedno gospodarstwo rolne 
c. jednostkę rejestrową gruntów 
d. jednostkę ewidencyjną 

 
7. W przypadku gdy właściciel lub władający nie są ustaleni, rejestr gruntów zawiera 

odpowiednio wpis o treści: 
a. właściciel nieustalony 
b. właściciel nieznany 
c. władający nieznany 
d. władający nieustalony 

 
8. Organami administracji geodezyjnej i kartograficznej są : 
a. Główny Geodeta Kraju 
b. wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego 
i kartograficznego 



c. marszałek województwa wykonujący zadania przy pomocy geodety województwa 
d. starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego 

 
9. Organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej: 
a. do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia odpowiednich baz danych, nie 
dłużej jednak niż do 31 grudnia 2013r. 
b. do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia odpowiednich baz danych, nie 
dłużej jednak niż do 31 grudnia 2014r. 
c. do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia odpowiednich baz danych, nie 
dłużej jednak niż do 31 grudnia 2023r. 
d. do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia odpowiednich baz danych, nie 
dłużej jednak niż do 1 stycznia 2024r 

 
10. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny składa się z następujących zasobów: 
a. centralnego 
b. gminnych 
c. wojewódzkich 
d. powiatowych 

 
11. Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych sprawują: 
a. właściwy miejscowo wojewoda 
b. właściwy miejscowo marszałek województwa 
c. właściwy minister lub kierownik urzędu centralnego 
d. właściwy miejscowo wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 

 
12. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa na gruncie strony postępowania 

rozgraniczeniowego, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub 
wyznaczenia pełnomocnika: 

a. nie dłużej jednak niż na okres trzech miesięcy 
b. nie dłużej jednak niż na okres 14 dni 
c. nie dłużej jednak niż na okres dwóch miesięcy 
d. nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca 

 
13. Tereny zamknięte to: 
a. tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, 
określone przez marszałków województw 
b. tereny, których właściciele zastrzegli je i zgłosili do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 
c. tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, 
określone przez wojewodów 
d. tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, 
określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych 
 

14. Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne, których 
celem jest wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie 
przebiegu granic działek ewidencyjnych: 

a. Staroście 
b. nie zgłasza pracy geodezyjnej 
c. w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
d. Głównemu Geodecie Kraju 
 

15. Która z kar dyscyplinarnych przewidziana dla osoby wykonującej samodzielne funkcje w 
dziedzinie geodezji i kartografii, która wykonuje swoje zadania z naruszeniem przepisów 
prawa, wymieniona poniżej, nie została uwzględniona w przepisach ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne: 



a. upomnienie 
b. odebranie uprawnień zawodowych 
c. zawieszenie możliwości wykonywania uprawnień zawodowych na okres od miesiąca do 5 lat 
d. nagana 
 

16. Nieruchomości państwowe, wydzielone w związku z usytuowaniem na nich znaków 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki i 
budowli triangulacyjnych, przechodzą w zarząd: 

a. właściwego marszałka województwa 
b. właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
c. właściwego starosty 
d. Głównego Geodety Kraju 

 
17. Pomiar kontrolny przy przy wykonywaniu pomiarów z wykorzystaniem kinematycznych 

technik satelitarnych GNSS wykonuje się: 
a. na dwóch punktach osnowy wysokościowej w odległości nie większej niż 5 km od punktów 
będących przedmiotem pomiaru 
b. przynajmniej raz dziennie 
c. na punkcie o znanych współrzędnych 
d. przed rozpoczęciem pomiarów 
 

18. Jakim kolorem uwidacznia się na mapie porównania z terenem elementy do usunięcia: 
a. zielonym 
b. niebieskim 
c. żółtym 
d. czerwonym 
 

19. W skład operatu technicznego nie wchodzą: 
a. dziennik niwelacji 
b. sprawozdanie techniczne 
c. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie protokołu klasyfikacyjnego 
d. zawiadomienie o zakończeniu pracy geodezyjnej lub kartograficznej 

 
20. Sprawozdanie techniczne zawiera m.in.: 
a. dokumentację procesu wyrównania 
b. datę zakończenia prac geodezyjnych 
c. informację dotyczącą przekazywania plików do aktualizacji baz danych zasobu 
d. nazwę zleceniodawcy prac widniejącą w zawartej umowie 
 

21. Geodezyjne pomiary sytuacyjne, mające na celu wznowienie znaków granicznych lub 
wyznaczenie punktów granicznych, wykonuje się z wykorzystaniem: 

a. materiałów zasobu umożliwiających odtworzenie położenia tych punktów w terenie 
b. współrzędnych punktów granicznych pozyskanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i 
budynków 
c. opracowań na potrzeby ewidencji gruntów 
d. założonej w tym celu, pomiarowej osnowy sytuacyjnej 
 

22. Do pomiaru kontrolnego z wykorzystaniem technik satelitarnych GNSS można wykorzystać: 
a. punkt osnowy geodezyjnej 
b. punkt osnowy pomiarowej 
c. punkty opisujące użytki gruntowe 
d. punkty opisujące zapory wodne 

 



23. Osnowa realizacyjna na obiektach budowlanych wymagających w trakcie użytkowania 
okresowego badania przemieszczeń obiektu i podłoża oraz odkształceń obiektu powinna być 
zaprojektowana: 

a. w dowolny sposób 
b. w sposób umożliwiający wykonanie pomiaru pierwotnego 
c. w sposób określony przez kierownika budowy 
d. w sposób umożliwiający wykonanie pomiarów następnych 

 
24. Z wnioskiem o rozpatrzenie przez sąd administracyjny sporu kompetencyjnego, czyli sporu o 

właściwość może wystąpić: 
a. minister właściwy do spraw administracji publicznej 
b. Rzecznik Praw Obywatelskich 
c. strona 
d. minister właściwy do spraw sprawiedliwości, Prokurator Generalny 

 
25. Zażalenia mogą być wnoszone: 

a. ustnie do protokołu 
b. za pomocą telefaksu 
c. telegraficznie 
d. pisemnie 
 
26. W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem: 

a. dorosłemu domownikowi, jeżeli podejmie się oddania adresatowi 
b. każdemu domownikowi, bez względu na jego wiek 
c. sąsiadowi, jeżeli podejmie się oddania adresatowi 
d. każdej osobie 
 
27. Droga powiatowa (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) powinna spełniać 

wymagania techniczne i użytkowe określone dla następujących klas: 
a. L 
b. Z 
c. GP 
d. G 
 
28. Starosta doręcza wnioskodawcy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w 

odniesieniu do dróg: 
a. powiatowych 
b. krajowych 
c. wojewódzkich 
d. gminnych 
 
29. Zezwolenie zarządcy drogi, wydane w drodze decyzji administracyjnej, wymagane jest w 

przypadku: 
a. zajęcia pasa drogowego na cele związane z ochroną dróg 
b. zajęcia pasa drogowego na cele związane z przebudową drogi 
c. zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową drogi 
d. zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z remontem drogi 
 
30. Podmioty zarządzające sieciami uzbrojenia terenu uzgadniają usunięcie kolizji przebiegu 

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



 
31. Dane zgromadzone w powiatowej bazie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

(GESUT) aktualizuje się między innymi: 
a. niezwłocznie po uzyskaniu danych lub informacji niezbędnych do tej aktualizacji, jednak nie 
później niż w terminie 30 dni od dnia przekazania ich przez podmiot władający siecią uzbrojenia 
terenu 
b. w cyklach miesięcznych 
c. niezwłocznie po uzyskaniu danych lub informacji niezbędnych do tej aktualizacji, jednak nie 
później niż w terminie 14 dni od pozyskania ich z innego rejestru publicznego 
d. niezwłocznie po uzyskaniu danych lub informacji niezbędnych do tej aktualizacji, jednak nie 
później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym zakończyła się narada koordynacyjna 
 
32. System teleinformatyczny, w którym tworzy się mapę zasadniczą winien zapewniać: 

a. tylko wydruk mapy zasadniczej 
b. kontrolę dostępu do danych i autoryzacje użytkowników systemu 
c. wydruk mapy zasadniczej 
d. generowanie i redakcję kartograficzną treści mapy zasadniczej 
 
33. Do aktualizacji danych istniejących obiektów w bazie BDOT500 stosuje się następujące 

zasady: 
a. zmiana wartości atrybutu dla całego obiektu nie skutkuje utworzeniem nowej wersji obiektu, w 
ramach trwającego nadal cyklu życia obiektu 
b. modyfikacja geometrii obiektu, w zakresie zmiany typu geometrii skutkuje utworzeniem nowej 
wersji tego obiektu w ramach trwającego nadal cyklu życia obiektu 
c. zmiana wartości atrybutu dla całego obiektu skutkuje utworzeniem nowej wersji obiektu, w 
ramach trwającego nadal cyklu życia obiektu 
d. zmiana wartości atrybutu dla fragmentu obiektu powoduje jego segmentację 
 
34. Prowadzenie systemu informacji o terenie polega między innymi na: 

a. aktualizacji danych 
b. integracji danych 
c. analizie danych 
d. kontroli danych 

 
35. Dla przewodów tego samego rodzaju sieci uzbrojenia terenu, w celu zachowania 

poprawności geometrycznej, stosuje się następującą zasadę nadrzędności w zakresie ich 
segmentowania: 

a. przewód o wartości atrybutu funkcja przewodu jako przyłącze nie segmentuje przewodu o 
wartości atrybutu funkcja przewodu jako rozdzielczy lub przesyłowy 
b. przewód o wartości atrybutu funkcja przewodu jako rozdzielczy nie segmentuje przewodu o 
wartości atrybutu funkcja przewodu jako przesyłowy 
c. przewód o wartości atrybutu funkcja przewodu jako przyłącze segmentuje przewód o wartości 
atrybutu funkcja przewodu jako rozdzielczy lub przesyłowy 
d. przewód o wartości atrybutu funkcja przewodu jako rozdzielczy segmentuje przewód o wartości 
atrybutu funkcja przewodu jako przesyłowy 
 
36. Przy redakcji kartograficznej mapy zasadniczej stosuje się następujące zasady: 

a. linią przerywaną przesłania się linie ciągłe 
b. symbolem przesłania się kontury sytuacji, z wyjątkiem znaków kartograficznych reprezentujących 
drzewa 
c. linią grubą przeslania się linie cienkie 
d. symbolem przesłania się rysunek mapy 

 
 



37. W celu zachowania poprawności geometrycznej obiektów powiatowej bazy GESUT należy: 
a. zaniechać segmentacji 
b. segmentować obiekty na granicy jednostki ewidencyjnej 
c. segmentować obiekty na granicy obrębu 
d. segmentować obiekty przy kolizjach z sieciami innej klasy 

 
38. Ocenę przydatności użytkowej materiałów zasobu przeprowadza: 

a. geodeta powiatowy 
b. starosta 
c. powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w uzgodnieniu z wojewódzkim 
inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 
d. powołana przez organ prowadzący zasób komisja 
 
39. W bazach systemu PZGiK gromadzi się: 

a. metadane 
b. materiały zasobu w postaci dokumentów elektronicznych 
c. dane niezbędne do prowadzenia ewidencji materiałów zasobu 
d. dane niezbędne do prowadzenia rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych 
 
40. Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa 

się: 
a. na wniosek 
b. w ciągu 10 dni od przyjęcia wniosku o udostępnienie materiałów 
c. w związku ze zgłoszeniem prac 
d. niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia należnej opłaty 
 
41. Materiały przyjmowane do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci 

nieelektronicznej: 
a. przetwarza się do postaci dokumentów elektronicznych 
b. przetwarza się do postaci dokumentów elektronicznych na koszt zamawiającego w momencie ich 
udostępniania 
c. pozostawia się w przyjętej postaci 
d. pozostawia się w przyjętej postaci do czasu założenia BDOT500 i GESUT 
 
42. Wykonawca sporządza zgłoszenie pracy geodezyjnej: 

a. w formie określonej w wytycznych wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i 
kartograficznego 
b. według wymagań właściwego ośrodka 
c. brak jest unormowań w tym zakresie 
d. według wzorów określonych w załączniku do właściwego rozporządzenia 
 
43. 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. nieograniczony dostęp do materiałów zasobu 
c. możliwość przekazywania wyników prac do zasobu 
d. możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej 
 
44. Wodami powierzchniowymi są: 

a. morskie wody wewnętrzne 
b. stawy 
c. wody morza terytorialnego 
d. rowy 
 



45. Uproszczone plany urządzenia lasu sporządza się dla lasów : 
a. dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha 
b. Stanowiących własność Skarbu Państwa 
c. niestanowiących własności Skarbu Państwa 
d. dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
 
46. Na Krajowe Ramy Interoperacyjności składają się: 

a. architektura systemów teleinformatycznych podmiotów realizujących zadania publiczne 
b. repozytorium ZSIN 
c. repozytorium interoperacyjności na ePUAP 
d. sposoby osiągania interoperacyjności 
 
47. Wniosek osoby występującej o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i 

kartografii zawiera między innymi: 
a. zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego 
b. aktualne badania lekarskie 
c. identyfikator NIP 
d. adres zamieszkania 
 
48. Ograniczonym prawem rzeczowym jest: 

a. najem 
b. służebność 
c. użytkowanie wieczyste 
d. dzierżawa 
 
49. Księgi wieczyste : 

a. prowadzi się w celu ustalenia stanu faktycznego nieruchomości 
b. prowadzi się w celu zabezpieczenia hipoteki 
c. prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości 
d. są zastrzeżone 
 
50. ‘Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju’ (TERYT) obejmuje systemy: 

a. rejonów urbanistycznych 
b. identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego 
c. identyfikatorów i nazw miejscowości 
d. rejonów statystycznych i obwodów spisowych 
 
51. Projekt statutu gminy powyżej 300 000 mieszkańców podlega uzgodnieniu: 

a. z Prezesem Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej 
b. z Wojewodą 
c. z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Rady Ministrów 
d. z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej 
 
52. Metadane zbiorów stanowiących infrastrukturę informacji przestrzennej obejmują 

informacje dotyczące między innymi: 
a. ograniczeń powszechnego dostępu do zbiorów oraz usług danych przestrzennych 
b. pełnych danych kontaktowych do administratorów zbiorów 
c. warunków uzyskania dostępu do zbiorów i ich wykorzystania 
d. organów administracji odpowiedzialnych za tworzenie, aktualizację i udostępnianie zbiorów oraz 
usług danych przestrzennych 
 
53. Do zadań Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej należy między innymi opiniowanie: 

a. przedsięwzięć edukacyjnych 
b. standardów 



c. projektów aktów prawnych 
d. przedsięwzięć naukowych 
 
54. Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo 

fałszywie wystawia: 
a. podlega grzywnie, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 
b. nie podlega grzywnie 
c. podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5 
d. podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat 
 
55. Wywłaszczenie jest dopuszczalne, gdy jest dokonywane: 

a. na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem 
b. na cele organizacji pożytku publicznego 
c. dla powiększenia nieruchomości sąsiedniej, gdy jest to niezbędne, aby stała się działką budowlaną 
d. pod budowę sklepów wielkopowierzchniowych 
 
56. Organy władzy publicznej działają: 

a. na podstawie ugruntowanego orzecznictwa sądowego 
b. w granicach prawa 
c. na podstawie prawa 
d. bezpośrednio, na podstawie stanowionych uchwał 
 
57. Na terenach zamkniętych nadzorowi podlegają między innymi następujące rodzaje prac 

geodezyjnych: 
a. zakładanie i modernizowanie podstawowych osnów geodezyjnych 
b. modernizowanie szczegółowych osnów geodezyjnych 
c. tworzenie i aktualizowanie systemów informacji o terenie 
d. ochrona punktów granicznych 
 
58. Ochrona znaków geodezyjnych polega na: 

a. wykonywaniu konserwacji znaków 
b. doręczeniu właścicielowi nieruchomości zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości 
c. wykonywaniu przeglądu znaków 
d. ustawieniu urządzeń zabezpieczających 
 
59. W przypadku, kiedy podmiot ewidencyjny nie zgłosi staroście, w ustawowym terminie, 

zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, starosta może między innymi: 
a. w drodze postanowienia nałożyć na podmiot obowiązek dostarczenia dokumentacji geodezyjnej 
niezbędnej do aktualizacji baz danych ewidencji 
b. w drodze decyzji administracyjnej nałożyć na podmiot obowiązek udzielenia informacji o 
sposobie użytkowania budynków lub lokali 
c. w drodze postanowienia nałożyć na podmiot obowiązek udostępnienia dokumentacji budowy 
lub dokumentacji powykonawczej 
d. w drodze decyzji administracyjnej nałożyć na podmiot obowiązek opracowania dokumentacji 
geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w przypadku 
ustalenia, że stan faktyczny nieruchomości jest innych niż ujawniony w tej bazie danych 
 
60. Materiały geodezyjne i kartograficzne związane z analizą zmian w strukturze agrarnej, 

programowaniem i koordynacją prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowaniem zmian w 
sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji gromadzone są w: 

a. wojewódzkiej części zasobu 
b. centralnej części zasobu 
c. powiatowej części zasobu 
d. powiatowej części zasobu o ile dotyczą terenu jednego powiatu 


