
Pytania testowe 
na egzamin pisemny z przepisów ogólnie obowiązujących 

w dniu 14 października 2020 r. 
 
 

1. Podziału na obręby i określenia ich granic dokonuje: 
a. starosta 
b. starosta w uzgodnieniu z właściwą radą gminy 
c. wójt 
d. wójt w uzgodnieniu z właściwą jednostką statystyki publicznej 
 
2. Projekt założenia ewidencji gruntów i budynków określa w szczególności: 
a. wykaz budynków 
b. system, w którym prowadzona będzie ewidencja 
c. przewidywane terminy wykonania poszczególnych etapów prac 
d. charakterystykę obiektu 
 
3. Mapa ewidencyjna zawiera między innymi: 
a. kontury budynków i bloki budynków 
b. granice rejonów statystycznych i ich oznaczenie 
c. granice służebności gruntowych wykazanych w księgach wieczystych 
d. kontury użytków gruntowych i ich oznaczenia 
 
4. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działki ewidencyjnej są między innymi: 
a. pole powierzchni działki ewidencyjnej 
b. numeryczny opis granic działki ewidencyjnej 
c. pole powierzchni części działki oddanej w dzierżawę 
d. adres działki 
 
5. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku są między innymi: 
a. numeryczny opis konturu budynku 
b. wysokość budynku 
c. liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku 
d. rodzaj budynku według KŚT 
 
6. Obiektem trwale związanym z budynkiem jest: 
a. garaż 
b. taras 
c. wiatrołap 
d. piwnica 
 
7. W przypadku gdy właściciel lub władający nie są ustaleni, rejestr gruntów zawiera 

odpowiednio wpis o treści: 
a. właściciel nieustalony 
b. władający nieustalony 
c. władający nieznany 
d. właściciel nieznany 
 
8. Na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej zamieszcza się : 
a. termin i miejsce narady koordynacyjnej 
b. informację, iż dokumentacja ta była przedmiotem narady koordynacyjnej 
c. znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną 
d. określenie sposobu przeprowadzenia narady koordynacyjnej 
 



9. Wójt prowadzi sprawy z zakresu geodezji i kartografii - powierzone mu przez starostę na 
wniosek gminy - przy pomocy: 

a. naczelnika referatu geodezji i kartografii 
b. naczelnika wydziału geodezji i kartografii 
c. geodety powiatowego 
d. geodety gminnego wchodzącego w skład urzędu gminy 
 
10.Rozgraniczenie nieruchomości prowadzone w trybie administracyjnym ma na celu między 

innymi: 
a. ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych 
b. utrwalenie ustalonych punktów granicznych na gruncie 
c. wyeliminowanie sporu granicznego, co do przebiegu ich granic 
d. sporządzenie odpowiednich dokumentów 
 
11.Organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego między innymi jest: 
a. starosta 
b. marszałek województwa 
c. wojewoda 
d. Główny Geodeta Kraju 
 
12.W ewidencji gruntów i budynków: 
a. wykazuje się najemcę lokalu mieszkalnego 
b. wykazuje się właściciela nieruchomości a w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa lub 

jednostek samorządu terytorialnego także podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu 
znajdują się te nieruchomości 

c. wykazuje się tylko właściciela nieruchomości 
d. dla gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych 

dokumentów nie można ustalić ich właścicieli – nie wykazuje się podmiotu ewidencyjnego 
 
13.Przy przeprowadzaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, każdy, czyjego interesu 

prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego może 
zgłaszać uwagi do projektu: 

a. po ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa 
b. po otrzymaniu decyzji 
c. w okresie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu 
d. w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa 
 
14.Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji należy do zadań: 
a. Starosty 
b. Głównego Geodety Kraju 
c. Wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 
d. Marszałka województwa 
 
15.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 wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
b. właściwego starosty 
c. Głównego Geodety Kraju 
d. właściwego marszałka województwa 
 
16.Wyniki ustaleń przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca utrwala: 
a. na szkicu ustalenia granic działek ewidencyjnych 
b. w protokole 



c. na aktualnej mapie ewidencyjnej 
d. na szkicu porównania z terenem 
 
17.Wyłączeniu z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego podlegają materiały, 

które: 
a. straciły przydatność przejściową 
b. straciły przydatność bazową 
c. straciły przydatność użytkowo – bazową 
d. straciły przydatność użytkową 
 
18.Wyniki pomiaru kontrolnego, przy wykonywaniu pomiarów z wykorzystaniem technik 

satelitarnych GNSS, muszą spełniać warunki: 
a. dx ≤ 0,09 m i dy ≤ 0,12 m oraz dh ≤ 0,09 m jeżeli punkt kontrolny posiada określoną wysokość 
b. dx ≤ 0,09 m i dy ≤ 0,09 m oraz dh ≤ 0,12 m jeżeli punkt kontrolny posiada określoną wysokość 
c. dx ≤ 0,12 m i dy ≤ 0,12 m oraz dh ≤ 0,12 m jeżeli punkt kontrolny posiada określoną wysokość 
d. dx ≤ 0,12 m i dy ≤ 0,12 m oraz dh ≤ 0,09 m jeżeli punkt kontrolny posiada określoną wysokość 
 
19.Pikietą według rozporządzenia w sprawie standardów mogą być: 
a. charakterystyczne punkty naturalnych form terenu 
b. wszystkie punkty powierzchni terenu 
c. punkty powierzchni terenu charakteryzujące jego rzeźbę 
d. charakterystyczne punkty sztucznych form terenu 
 
20.Sprawozdanie techniczne zawiera m.in.: 
a. dokumentację procesu wyrównania 
b. datę zakończenia prac geodezyjnych 
c. nazwę zleceniodawcy prac widniejącą w zawartej umowie 
d. informację dotyczącą przekazywania plików do aktualizacji baz danych zasobu 
 
21.Szkic tyczenia zawiera m.in. 
a. podpis kierownika budowy 
b. podpis inwestora 
c. wyniki pomiaru kontrolnego wytyczonych elementów obiektów 
d. rysunek obiektów podlegających wytyczeniu 
 
22.Do wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych z wykorzystaniem 

technik satelitarnych GNSS wykorzystuje się: 
a. systemy stacji referencyjnych, jeżeli dane określające położenie tych stacji włączone zostały do 

zasobu, a serwisy tych systemów zapewniają osiągnięcie określonych przepisami dokładności 
określenia położenia szczegółów terenowych 

b. dowolny system stacji referencyjnych 
c. tylko system stacji referencyjnych ASG-EUPOS 
d. system stacji referencyjnych ASG-EUPOS 
 
23.Mapę do celów prawnych sporządza się w skali: 
a. wszystkie odpowiedzi są poprawne 
b. nie większej niż 1:5000 
c. dostosowanej do obszaru objętego opracowaniem 
d. zapewniającej czytelność rysunku mapy 
 
24.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 określony przez kierownika budowy 
c. w sposób umożliwiający wykonanie pomiaru pierwotnego 
d. w sposób umożliwiający wykonanie pomiarów następnych 
 
25.W toku postępowania organy administracji publicznej: 
a. stoją na straży praworządności 
b. współdziałają ze sobą w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i 

prawnego sprawy 
c. podejmują z urzędu wszelkie czynności niezbędne do załatwienia sprawy 
d. działają tylko na wniosek stron postępowania 
 
26.Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić: 
a. bez zbędnej zwłoki 
b. w ciągu miesiąca 
c. nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania 
d. nie później niż w ciągu miesiąca 
 
27.W toku postępowania administracyjnego organ wydaje: 
a. decyzje 
b. zaświadczenia 
c. postanowienia 
d. orzeczenia 
 
28.Droga gminna (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) powinna spełniać wymagania 

techniczne i użytkowe określone dla następujących klas: 
a. GP 
b. Z 
c. L 
d. G 
 
29.Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa: 
a. jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się 

ostateczna 
b. jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 1 roku 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 5 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się 

ostateczna 
 
30.Numery drogom wojewódzkim, po zaliczeniu ich do kategorii dróg publicznych, nadają: 
a. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
b. minister właściwy do spraw transportu 
c. zarządy województw 
d. wojewoda w uzgodnieniu z marszałkiem województwa 
 
31.Odległość silosów na zboże i pasze o pojemności do 100 ton powinna wynosić co najmniej: 
a. 8 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 
b. 4 m od granicy działki sąsiedniej 
c. 15 m od składu węgla i koksu 
d. 8 m od innych budynków, z wyłączeniem budynków inwentarskich i gospodarczych 
 
32.Krajowy system informacji o terenie zawiera dane obligatoryjne dotyczące między innymi: 
a. ewidencji gruntów i budynków 



b. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
c. państwowego systemu odniesień przestrzennych 
d. osnów geodezyjnych 
 
33.Mapę zasadniczą tworzy się, między innymi, na podstawie odpowiednich zbiorów danych 

zawartych w: 
a. krajowej bazie danych ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
b. powiatowej bazie danych ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
c. bazie danych ewidencji gruntów i budynków 
d. BDOT500 
 
34.Krajową bazę geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) prowadzi się:  
a. wyłącznie dla obszarów miast 
b. wyłącznie dla obszarów miast oraz zwartych zabudowanych obszarów wiejskich 
c. w sposób obszarowo ciągły 
d. wyłącznie dla obszarów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę obszarów wiejskich 
 
35.Na mapie zasadniczej opis obiektów powierzchniowych: ‘jednostka ewidencyjna’, ‘obręb 

ewidencyjny’, ‘woda stojąca’: 
a. umieszcza się równolegle do osi y układu współrzędnych 
b. nie jest prezentowany 
c. umieszcza się równolegle do osi x układu współrzędnych 
d. umieszcza się równolegle do ich granicy 
 
36.Dla obiektu istniejącego w powiatowej bazie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

(GESUT) zmiana: 
a. wartości atrybutu ‘średnica przewodu’ dla fragmentu obiektu – powoduje jego segmentację 
b. wartości atrybutu ‘liczba przewodów’ dla fragmentu obiektu – powoduje jego segmentację 
c. wartości atrybutu ‘funkcja przewodu’ dla fragmentu obiektu – powoduje jego segmentację 
d. wartości atrybutu ‘źródło’ dla fragmentu obiektu – nie powoduje jego segmentację 
 
37.Grupa obiektów przewody na mapie zasadniczej jest przesłaniana przez następujące obiekty: 
a. obudowy przewodów 
b. wysokie budowle techniczne 
c. granice ewidencyjne 
d. umocnienia drogowe, kolejowe lub wodne 
 
38.Dane zgromadzone w krajowej bazie GESUT aktualizuje się na podstawie plików 

pochodzących z powiatowych baz GESUT: 
a. plików o pełnej zawartości w cyklach tygodniowych 
b. plików o pełnej zawartości w cyklach miesięcznych 
c. plików różnicowych w cyklach tygodniowych 
d. plików różnicowych w cyklach miesięcznych 
 
39.W wojewódzkiej części zasobu są gromadzone: 
a. mapy topograficzne tworzone przez marszałka województwa 
b. kopie baz danych pozyskanych z centralnej części zasobu, niezbędne do realizacji zadań 

marszałka w dziedzinie geodezji i kartografii 
c. operaty techniczne powstałe w wyniku prac geodezyjnych mających na celu scalanie i wymianę 

gruntów 
d. mapy ewidencyjne oraz mapy zasadnicze 
 



40.Materiałom gromadzonym w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym 
nadawany jest identyfikator składający się z: 

a. czterech członów oddzielonych kropkami 
b. dwóch członów oddzielonych kropkami 
c. pięciu członów oddzielonych kropkami 
d. trzech członów oddzielonych kropkami 
 
41.Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane w postaci 

dokumentów elektronicznych uwierzytelnia się między innymi: 
a. przy użyciu certyfikatu cyfrowego systemu PZGiK – w przypadku udostępniania dokumentów w 

takiej postaci w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 
b. przy użyciu certyfikatu cyfrowego systemu PZGiK – w przypadku udostępniania dokumentów w 

takiej postaci organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
c. bezpiecznym podpisem elektronicznym 
d. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 
 
42.Pierwszy i drugi człon identyfikatora ewidencyjnego materiału przyjętego do centralnego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego to: 
a. Litera C i litery PL 
b. Litera P i identyfikator TERYT 
c. Litera C i identyfikator TERYT 
d. Litera P i litery PL 
 
43.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. powiatowej części zasobu o ile dotyczą terenu jednego powiatu 
c. centralnej części zasobu 
d. powiatowej części zasobu 
 
44.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. nie są gromadzone w zasobie 
b. powiatowej części zasobu 
c. centralnej części zasobu 
d. wojewódzkiej części zasobu 
 
45.Operat techniczny zaewidencjonowany w roku 1982 pod numerem 113 w powiatowym 

zasobie geodezyjnym i kartograficznym (lubartowskim-kod TERYT 0608) ma nadany numer 
ewidencyjny: 

a. 1982.P.0608.113 
b. P.LUBART.1982.113 
c. P.0608.113.1982 
d. P.0608.1982.113 
 
46.Celami publicznymi, w myśl przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, są: 
a. wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą 
b. wykonywanie budowli służących zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
c. budowa i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku węgla 
d. utrzymywanie cmentarzy 
 
 



47.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: 
a. zatwierdza decyzją wójt (burmistrz, prezydent miasta) 
b. uchwala rada gminy 
c. zatwierdza decyzją marszałek województwa 
d. uchwala zarząd gminy 
 
48.Przez rejestr publiczny rozumie się między innymi: 
a. ewidencję służącą do realizacji zadań publicznych, prowadzoną przez podmiot publiczny 
b. rejestr służący do realizacji zadań publicznych, prowadzony przez podmiot publiczny 
c. spis służący do realizacji zadań publicznych, prowadzony przez podmiot publiczny 
d. wykaz służący do realizacji zadań publicznych, prowadzony przez podmiot publiczny 
 
49.Prawnej kontroli metrologicznej podlegają przyrządy pomiarowe, które mogą być 

stosowane: 
a. w ochronie praw konsumenta 
b. w ochronie bezpieczeństwa 
c. w ochronie porządku publicznego 
d. w ochronie środowiska 
 
50.Jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw ze względu na brak organu, sąd 

ustanawia dla niej: 
a. przedstawiciela 
b. pełnomocnika 
c. kuratora 
d. opiekuna 
 
51.Zaznacz zdanie które jest prawdą: 
a. księga wieczysta może obejmować kilka działek gruntu, o ile stanowią odrębny przedmiot 

własności 
b. księga wieczysta musi obejmować wyłącznie jedną działkę gruntu 
c. każda działka gruntu posiada obecnie własną księgę wieczystą 
d. księga wieczysta może obejmować grunty niehipotekowane 
 
52.Centrem znaku geodezyjnego jest odpowiednio: 
a. dla punktów osnowy stabilizowanych wielopoziomowo - fizycznie zaznaczony centr znaku 

podziemnego albo zasadniczego elementu znaku 
b. dla punktów osnowy wysokościowej - najwyższy punkt zasadniczego elementu znaku 
c. dla punktów osnowy stabilizowanych jednopoziomowo - fizycznie zaznaczony środek znaku 
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne 
 
53.Organy administracji geodezyjnej i kartograficznej obowiązane są przekazywać urzędom 

statystycznym elektroniczne wykazy oddanych do użytku budynków, sporządzane na 
podstawie ewidencji gruntów i budynków: 

a. w każdym kwartale – w terminie 21 dni po każdym kwartale 
b. w każdym półroczu – w terminie 14 dni po każdym półroczu 
c. w każdym kwartale – w terminie 14 dni po każdym kwartale 
d. w każdym roku kalendarzowym – w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego 
 
54.Granice gmin ustala: 
a. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia 
b. Sejm, w drodze uchwały 
c. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia 
d. Minister właściwy do spraw administracji, w drodze zarządzenia 
 



55.Objęte infrastrukturą informacji przestrzennej zbiory oraz usługi danych przestrzennych, 
prowadzone przez organy administracji publicznej, są udostępniane: 

a. nieodpłatnie – innym organom administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie 
zadań publicznych 

b. nieodpłatnie – instytucjom i organom Unii Europejskiej do celów sprawozdawczych w zakresie 
środowiska 

c. odpłatnie – innym organom administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań 
publicznych 

d. odpłatnie – instytucjom i organom Unii Europejskiej do celów sprawozdawczych w zakresie 
środowiska 

 
56.W skład Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą między innymi: 
a. Główny Geolog Kraju 
b. Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej 
c. Główny Geodeta Kraju 
d. Rzecznik Praw Obywatelskich 
 
57.Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma 

prawa wyłącznie rozporządzać: 
a. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
b. podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 
c. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5 
d. podlega grzywnie 
 
58.Władzę wykonawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: 
a. Rada Ministrów 
b. sądy 
c. Sejm 
d. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
 
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.Jako tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister Obrony 

Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne, uznaje się: 
a. lotniska wojskowe 
b. obiekty kulturalne Sił Zbrojnych 
c. stanowiska kierowania państwem 
d. stanowiska dowodzenia Siłami Bezpieczeństwa 


