
Pytania testowe 
na egzamin pisemny z przepisów ogólnie obowiązujących 

w dniu 22 września 2020 r. 
 
 

1. Spory pomiędzy starostą a wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i 
kartograficznego dotyczące projektu założenia ewidencji rozstrzyga: 
a. wojewódzki sąd administracyjny 
b. Główny Geodeta Kraju 
c. wojewoda 
d. właściwy minister 
 
2. 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. budynków przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, 
położonych na terenie budowy 
d. jednokondygnacyjnych budynków kultu religijnego 
 
3. Wykazanie w ewidencji gruntów i budynków władających na zasadach samoistnego 
posiadania może nastąpić: 
a. w wyniku prac geodezyjnych wykonywanych na potrzeby postępowań administracyjnych lub 
sądowych 
b. w wyniku okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych 
c. w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków 
d. na wniosek osoby władającej nieruchomością na zasadach samoistnego posiadania, w drodze 
czynności materialno-technicznych 
 
4. Mapa ewidencyjna zawiera między innymi: 
a. kontury budynków i bloki budynków 
b. granice służebności gruntowych wykazanych w księgach wieczystych 
c. kontury użytków gruntowych i ich oznaczenia 
d. granice rejonów statystycznych i ich oznaczenie 
 
5. Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych doręcza się nie później niż … przed wyznaczonym terminem: 
a. 7 dni 
b. 2 tygodnie 
c. 7 dni roboczych 
d. 14 dni 
 
6. Wykaz zmian danych ewidencyjnych powinien zawierać: 
a. numer księgi wieczystej 
b. dotychczasowe dane ewidencyjne oraz dane ustalone w wyniku wykonanych prac 
geodezyjnych 
c. rodzaj lokalu 
d. imię i nazwisko oraz podpis osoby, która sporządziła dokument, oraz datę sporządzenia 
dokumentu 
 
7. Uwagi i zastrzeżenia do danych ewidencyjnych przedstawionych w projekcie operatu 
opisowo-kartograficznego rozpatruje: 
a. rada powiatu 
b. upoważniony geodeta 
c. starosta 



d. zarząd powiatu 
 
8. Do zadań rzecznika dyscyplinarnego należy w szczególności: 
a. składanie wniosków o ukaranie 
b. prowadzenie postępowania wyjaśniającego 
c. obsługa administracyjna wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej 
d. wyznaczanie składu wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej 
 
9. Organizację wewnętrzną Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii określa: 
a. Główny Geodeta Kraju w regulaminie organizacyjnym 
b. Prezes Rady Ministrów w drodze zarządzenia 
c. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 
oraz mieszkalnictwa w drodze rozporządzenia 
d. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 
oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju w regulaminie organizacyjnym 
 
10.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 
 
11.uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów składanych przez podmioty w postępowaniu 
dotyczącym modernizacji ewidencji gruntów i budynków rozstrzyga: 
a. wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 
b. wojewoda 
c. starosta 
d. marszałek województwa 
 
12.Prawomocne orzeczenia o rozgraniczeniu nieruchomości sąd przesyła do sądów rejonowych 
właściwych do prowadzenia ksiąg wieczystych w celu ujawnienia ich w księgach wieczystych:  
a. na wniosek sądu rejonowego właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych w terminie 30 dni 
b. z urzędu w terminie 30 dni 
c. z urzędu w terminie dwóch miesięcy 
d. z urzędu w terminie jednego miesiąca 
 
13.Wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego powołuje: 
a. minister właściwy do spraw administracji publicznej na wniosek wojewody 
b. Główny Geodeta Kraju na wniosek wojewody 
c. wojewoda, za zgodą Głównego Geodety Kraju 
d. Prezes Rady Ministrów 
 
14.Wojewódzka komisja dyscyplinarna w sprawie odpowiedzialności zawodowej w dziedzinie 
geodezji i kartografii orzeka w składach: 
a. sześcioosobowych 
b. pięcioosobowych 
c. czteroosobowych 
d. trzyosobowych 
 
15.Kiedy geodeta może dokonać wznowienia znaków granicznych? 
a. jeżeli ustalone uprzednio znaki graniczne zostały przesunięte, uszkodzone lub zniszczone 
b. jeżeli zostały uprzednio ustalone punkty graniczne 
c. jeżeli wystąpił spór dotyczący położenia znaków granicznych na gruncie 



d. jeżeli brak jest danych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym 
 
16.Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości: 
a. służy odwołanie 
b. służy zażalenie 
c. służy skarga 
d. nie służy zażalenie 
 
17.Wyniki ustaleń przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca utrwala: 
a. na szkicu ustalenia granic działek ewidencyjnych 
b. na szkicu porównania z terenem 
c. w protokole 
d. na aktualnej mapie ewidencyjnej 
 
18.Mapę porównania z terenem należy obligatoryjnie wykonać w przypadku: 
a. badania treści wpisów w księdze wieczystej 
b. wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, których celem jest 
sporządzenie mapy do celów projektowych 
c. wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, których celem jest 
geodezyjna inwentaryzacja budynku 
d. zakładania osnowy pomiarowej 
 
19.Przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego w przypadku podziemnych 
szczegółów terenowych są dostępne do pomiaru: 
a. dna studzienek kanalizacyjnych 
b. przekroje poprzeczne ulic urządzonych 
c. załamania poziome osi przewodów sieci uzbrojenia terenu 
d. dolne krawędzie rur ochronnych kabli 
 
20.Poprzez pojęcie tyczenia rozumiemy: 
a. zespół czynności polegających na wyznaczeniu i oznaczeniu położenia w terenie elementów 
niezbędnych do realizacji projektu obiektu budowlanego 
b. postawienie pikiet z wbiciem palika drewnianego 
c. wskazanie w terenie punktów mające na celu pokazanie usytuowania obiektu /ów 
d. czynności zmierzające do opracowania współrzędnych punktów geodezyjnych 
 
21.Budowle i urządzenia ziemne oraz pojedyncze drzewa należą do: 
a. II grupy szczegółów terenowych 
b. I grupy szczegółów terenowych 
c. I lub II grupy szczegółów terenowych 
d. III grupy szczegółów terenowych 
 
22.Przy zakładaniu poziomych osnów pomiarowych z wykorzystaniem pomiarów kątowo-
liniowych należy zapewnić : 
a. wyrównanie danych obserwacyjnych metodą najmniejszych kwadratów w układzie sieci 
wielorzędowej przy założeniu bezbłędności zakładanych punktów 
b. wyrównanie danych obserwacyjnych metodą najmniejszych kwadratów w układzie sieci 
jednorzędowej przy założeniu bezbłędności punktów nawiązania 
c. jednopunktowe nawiązanie do punktów poziomej osnowy geodezyjnej 
d. wielopunktowe nawiązanie do punktów poziomej osnowy geodezyjnej 
 
 
 



23.Wyniki pomiarów długości oraz współrzędne prostokątne płaskie przy wykonywaniu 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych: 
a. wyraża się w milimetrach z precyzją zapisu do 0,001 m - dla pomiarów wymagających wyższej 
dokładności 
b. wyraża się w milimetrach z precyzją zapisu do 0,01 m 
c. wyraża się w metrach z precyzją zapisu do 0,01 m 
d. wyraża się w metrach z precyzją zapisu do 0,001 m - dla pomiarów wymagających wyższej 
dokładności 
 
24.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. znaki geodezyjne 
b. wały przeciwpowodziowe 
c. cieki i zbiorniki wodne o naturalnych liniach brzegowych 
d. kontury użytków gruntowych 
 
25.Spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami 
administracji rządowej rozstrzyga : 
a. sąd administracyjny 
b. Główny Geodeta Kraju 
c. właściwy minister 
d. wojewoda 
 
26.Organ administracji publicznej jest obowiązany wydać zaświadczenie na żądanie osoby 
ubiegającej się o zaświadczenie: 
a. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie trzech dni 
b. niezwłocznie 
c. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni 
d. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie czternastu dni 
 
27.Sprawy w postępowaniu administracyjnym mogą być załatwiane ustnie, gdy: 
a. przemawia za tym interes strony, a przepis prawa nie stoi temu na przeszkodzie 
b. stroną jest pracownik organu 
c. strony zawarły ugodę administracyjną 
d. na polecenie organu nadzoru 
 
28.Drogi krajowe stanowią własność: 
a. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
b. Skarbu Państwa 
c. ministra właściwego do spraw transportu 
d. właściwego samorządu województwa 
 
29.Starosta doręcza wnioskodawcy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w 
odniesieniu do dróg: 
a. wojewódzkich 
b. powiatowych 
c. krajowych 
d. gminnych 
 
30.Numery drogom wojewódzkim, po zaliczeniu ich do kategorii dróg publicznych, nadają: 
a. wojewoda w uzgodnieniu z marszałkiem województwa 
b. minister właściwy do spraw transportu 
c. zarządy województw 
d. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 



 
31.Usytuowanie obiektu inżynierskiego w terenie: 
a. powinno uwzględniać warunki decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrad płatnych 
b. powinno uwzględniać warunki decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
c. powinno uwzględniać warunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
d. powinno być dostosowane do przebiegu drogi 
 
32.Aktualizacja danych zgromadzonych w BDOT500 dokonuje się: 
a. wyłącznie na wniosek osoby mającej interes prawny 
b. niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji 
c. nie później niż w terminie 30 dni od dnia pozyskania odpowiednich informacji z innego rejestru 
publicznego 
d. niezwłocznie po uzyskaniu danych lub informacji niezbędnych do tej aktualizacji 
 
33.System teleinformatyczny, w którym tworzy się mapę zasadniczą winien zapewniać: 
a. wydruk mapy zasadniczej 
b. generowanie i redakcję kartograficzną treści mapy zasadniczej 
c. kontrolę dostępu do danych i autoryzacje użytkowników systemu 
d. tylko wydruk mapy zasadniczej 
 
34.Do aktualizacji danych istniejących obiektów w bazie BDOT500 stosuje się następujące 
zasady: 
a. zmiana wartości atrybutu dla całego obiektu 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 fragmentu obiektu powoduje jego segmentację 
d. zmiana wartości atrybutu dla całego obiektu nie skutkuje utworzeniem nowej wersji obiektu, w 
ramach trwającego nadal cyklu życia obiektu 
 
35.Prowadzenie systemu informacji o terenie polega między innymi na: 
a. aktualizacji danych 
b. analizie danych 
c. kontroli danych 
d. integracji danych 
 
36.Dla obszaru powiatu w ramach systemu informacji o terenie starosta zakłada i prowadzi: 
a. bazę danych obiektów topograficznych z numerycznym modelem terenu 
b. bazę danych podstawowych osnów geodezyjnych 
c. bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
d. bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych 
 
37.W trakcie zakładania i prowadzenia BDOT500 należy stosować hierarchię ważności atrybutu 
źródło według jakiej kolejności: 
a. pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe; fotogrametria; pomiar na osnowę i 
obliczenia, w tym pomiary GNSS powiązane z osnową 
b. pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GNSS powiązane z osnową; digitalizacja mapy i 
wektoryzacja rastra mapy; pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe 
c. pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GNSS powiązane z osnową; digitalizacja mapy i 
wektoryzacja rastra mapy; fotogrametria 
d. digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy; pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane 
projektowe; inne 
 
 



38.W bazie danych BDOT500 gromadzi się dane o obiektach topograficznych, których 
klasyfikacja określona jest na: 
a. czterech poziomach 
b. żadna z wymienionych 
c. jednym poziomie 
d. trzech poziomach 
 
39.Materiały zasobu pozyskuje się do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 
wyniku między innymi: 
a. działań organu odpowiedzialnego za prowadzenie zasobu 
b. współpracy organów odpowiedzialnych za prowadzenie zasobu oraz współdziałania tych 
organów z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne 
c. przekazania do zasobu wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przez 
wykonawców tych prac 
d. przyjęcia darowizny 
 
40.W powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzone są między innymi: 
a. materiały geodezyjne i kartograficzne związane z analizą zmian w strukturze agrarnej oraz 
monitorowaniem zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji 
b. mapy ogólnogeograficzne w skalach 1: 250 000 
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 
 
41.Wymiana danych między bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych i 
kartograficznych odbywa się na podstawie: 
a. umowy cywilnej zawartej pomiędzy wykonawcą prac a starostą 
b. pozytywnego protokołu weryfikacji 
c. zezwolenia wydanego przez organ prowadzący bazy danych 
d. zgłoszenia prac 
 
42.Materiałom gromadzonym w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym 
nadawany jest identyfikator składający się z: 
a. czterech członów oddzielonych kropkami 
b. trzech członów oddzielonych kropkami 
c. pięciu członów oddzielonych kropkami 
d. dwóch członów oddzielonych kropkami 
 
43.Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa 
się: 
a. w ciągu 10 dni od przyjęcia wniosku o udostępnienie materiałów 
b. na wniosek 
c. w związku ze zgłoszeniem prac 
d. niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia należnej opłaty 
 
44.Wyciągi z operatów szacunkowych gromadzone są w: 
a. wojewódzkiej części zasobu 
b. nie są gromadzone w zasobie 
c. powiatowej części zasobu 
d. centralnej części zasobu 
 
 



45.Portal internetowy, za pomocą którego odbywa się udostępnianie materiałów państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego powinien zapewniać między innymi: 
a. możliwość przekazywania wyników prac do zasobu 
b. możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu 
c. możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej 
d. nieograniczony dostęp do materiałów zasobu 
 
46.Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość: 
a. dla której nie wydano aktu notarialnego 
b. dla której nie wydano aktu własności ziemi 
c. której właściciel nie żyje, a przynajmniej jeden jego spadkobierca jest nieletni 
d. której właściciel nie żyje i nie przeprowadzono postępowania spadkowego 
 
47.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest wiążące 
przy sporządzaniu: 
a. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zrid) 
b. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ulicp) 
c. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) 
d. decyzji o warunkach zabudowy (wz) 
 
48.Prawnej kontroli metrologicznej podlegają przyrządy pomiarowe, które mogą być 
stosowane: 
a. w ochronie środowiska 
b. w ochronie porządku publicznego 
c. w ochronie praw konsumenta 
d. w ochronie bezpieczeństwa 
 
49.Podmiot prowadzący rejestr publiczny jest obowiązany: 
a. prowadzić ten rejestr w sposób zapewniający spełnianie minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych, w przypadku gdy ten rejestr działa przy użyciu systemów 
teleinformatycznych 
b. prowadzić ten rejestr w sposób zapewniający bezpłatny dostęp, w przypadku, gdy ten rejestr 
działa przy użyciu systemów teleinformatycznych 
c. umożliwić dostarczanie informacji do tego rejestru oraz udostępnianie informacji z tego rejestru 
drogą elektroniczną, w przypadku gdy ten rejestr działa przy użyciu systemów informacji 
teleinformatycznych 
d. prowadzić ten rejestr zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i 
wymiany informacji w postaci elektronicznej 
 
50.Nieruchomościami rolnymi w rozumieniu przepisów ustawy – Kodeks cywilny są między 
innymi nieruchomości : 
a. które są wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie 
produkcji roślinnej i zwierzęcej 
b. które mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w 
zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej 
c. które są wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie 
produkcji ogrodniczej 
d. które są wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie 
produkcji rybnej. 
 
51.Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie chroni: 
a. służebności drogi koniecznej 
b. dokonanych na rzecz nabywcy działającego w złej wierze 
c. rozporządzeń nieodpłatnych 



d. prawa dożywocia 
 
52.Układ współrzędnych PL-2000 stosuje się na potrzeby wykonywania: 
a. map topograficznych w skalach 1:10 000 
b. map ewidencyjnych 
c. map zasadniczych w skali 1:2000 
d. map zasadniczych w skali 1:500 
 
53.Danymi ewidencji dotyczącymi miejscowości ujawnianymi w zbiorze ‘ewidencja 
miejscowości, ulic i adresów’ są między innymi: 
a. dane określające przebieg granic obrębów ewidencyjnych 
b. współrzędne X i Y miejscowości 
c. urzędowe nazwy miejscowości i ich rodzaje 
d. identyfikatory TERYT miejscowości 
 
54.Nadanie miejscowości statusu miasta dokonywane jest : 
a. w sposób uwzględniający infrastrukturę społeczną 
b. w sposób uwzględniający układ urbanistyczny 
c. w sposób uwzgledniający infrastrukturę techniczną 
d. w sposób uwzgledniający charakter zabudowy 
 
55.Objęte infrastrukturą informacji przestrzennej zbiory oraz usługi danych przestrzennych, 
prowadzone przez organy administracji publicznej, są udostępniane: 
a. odpłatnie – innym organom administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań 
publicznych 
b. odpłatnie – instytucjom i organom Unii Europejskiej do celów sprawozdawczych w zakresie 
środowiska 
c. nieodpłatnie – innym organom administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie 
zadań publicznych 
d. nieodpłatnie – instytucjom i organom Unii Europejskiej do celów sprawozdawczych w zakresie 
środowiska 
 
56.Co rozumie się pod pojęciem interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych? 
a. współdziałanie usług danych przestrzennych bez powtarzalnej interwencji manualnej 
b. współdziałanie usług danych przestrzennych z jednorazową interwencją manualną 
c. opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych 
d. możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych 
 
57.Kto posługuje się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby albo jej prawa 
majątkowe lub dokument taki kradnie lub go przywłaszcza: 
a. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 
b. podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 
c. podlega grzywnie, karze pozbawienia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5 
d. podlega karze pozbawienia wolności od roku do 5 lat 
 
58.Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy: 
a. ustawodawczej 
b. samorządowej 
c. sądowniczej 
d. wykonawczej 
 
59.Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów: 
a. mogą stanowić podstawy decyzji wobec osób prawnych 
b. nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec obywateli 



c. maja charakter wewnętrzny 
d. są wydawane tylko na podstawie ustawy 
 
60.Kierownicy jednostek organizacyjnych przeprowadzają przegląd materiałów w celu 
ustalenia, czy spełniają one ustawowe przesłanki ochrony : 
a. nie rzadziej niż raz na kwartał 
b. nie rzadziej niż raz na 5 lat 
c. codziennie 
d. nie rzadziej niż raz na rok 


