1. Organem wyższego stopnia w rozumieniu KPA w stosunku do organów jednostek
samorządu terytorialnego są:
a.
b.
c.
d.

organy państwowe prowadzące nadzór nad ich działalnością,
samorządowe kolegia odwoławcze,
wojewodowie,
właściwi ministrowie.

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu KPA w stosunku do wojewodów są:
a. samorządowe kolegia odwoławcze,
b. właściwe organy państwowe prowadzące nadzór nad ich działalnością,
c. Prezes Rady Ministrów,
d. właściwi w sprawie ministrowie.
3. Właściwość miejscową organu administracji publicznej w sprawach dotyczących
nieruchomości ustala się:
a.
b.
c.
d.

według miejsca zamieszkania właściciela nieruchomości,
według miejsca położenia nieruchomości,
według miejsca pobytu strony zainteresowanej,
według zgodnego ustalenia stron.

4. Organy administracji publicznej obowiązane są do załatwienia niezwłocznie spraw:
a. dotyczących posłów i senatorów,
b. które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę wraz z
żądaniem wszczęcia postępowania,
c. ważnych ze względów społecznych,
d. których zakończeniem zainteresowany jest organ wyższego stopnia.
5. Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez:
a.
b.
c.
d.

pełnomocnika strony,
swoich pracowników,
sąsiada strony postępowania,
osobę znaną przez stronę postępowania.

6. Ustawa Kodeks Cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne między:
a.
b.
c.
d.

organami administracji samorządowej i osobami fizycznymi,
organami administracji rządowej i osobami prawnymi,
osobami fizycznymi i osobami prawnymi,
osobami prawnymi i organami administracji publicznej.

7. Osobami prawnymi są:
a.
b.
c.
d.

wojewoda,
marszałek województwa,
starosta,
Skarb Państwa.

8. Mieniem, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego jest:
a.
b.
c.
d.

prawo własności przedmiotów materialnych,
dzierżawa,
służebność gruntowa,
własność.

9. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest:
a.
b.
c.
d.

miejsce będące adresem do korespondencji,
miejsce urodzenia dziecka,
miejsce zamieszkania rodziców,
miejsce, w którym dziecko stało się pełnoletnie.

10. Zgodnie z przepisami zawartymi w KC czynność prawna jest nieważna, jeżeli:
a.
b.
c.
d.

została zawarta w formie umowy pomiędzy stronami,
została zawarta w formie przyjętej zwyczajowo,
jest sprzeczna z ustawą,
została podjęta przez osoby niepełnoletnie.

11. Przepisy Kodeksu Cywilnego stanowią, że pełnomocnictwo ogólne powinno być
udzielone:
a.
b.
c.
d.

na piśmie,
ustnie w obecności stron,
w formie aktu notarialnego,
ustnie w obecności świadków.

12. Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem:
a.
b.
c.
d.

1 roku od dnia oddania dzieła,
2 lat od dnia oddania dzieła,
3 lat od dnia oddania dzieła,
5 lat od dnia oddania dzieła.

13. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące:
a.
b.
c.
d.

szacowania nieruchomości.
uprawnień do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
gospodarki nieruchomościami,
ewidencji budowli zabytkowych.

14. Podstawę do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych stanowią:
a.
b.
c.
d.

dane ewidencji gruntów i budynków,
mapa zasadnicza,
osnowy geodezyjne opracowane w państwowym systemie odniesień przestrzennych,
materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

15. Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych
sprawuje:
a.
b.
c.
d.

starosta,
wojewoda,
Główny Geodeta Kraju,
właściwy minister lub kierownik urzędu centralnego.

16. Koszty zakładania osnów geodezyjnych pokrywa się:
a.
b.
c.
d.

z budżetu gminy,
z budżetu państwa,
ze środków budżetowych wojewody,
ze środków marszałka województwa.

17. Organami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego są:
a.
b.
c.
d.

starosta,
marszałek województwa,
Główny Geodeta Kraju,
minister właściwy do spraw administracji publicznej.

18. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wykonuje między
innymi następujące zadania:
a. zakłada szczegółowe osnowy geodezyjne,
b. kontroluje posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
c. prowadzi wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny,
d. prowadzi szkolenia w dziedzinie geodezji i kartografii.

19. Do zadań starosty, w zakresie geodezji i kartografii, należy:
a. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
b. kontrola posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
c. monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji,
d. prowadzenie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju.

20. Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo:
a. umieszczania znaków granicznych bez poinformowania stron zainteresowanych,
b. wykonywania odkrywek zasypanych urządzeń podziemnych w celu ich inwentaryzacji
powykonawczej,
c. wykonywania przecinek drzew na terenach lasów państwowych,
d. umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.

21. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:
a.
b.
c.
d.

rodzaju użytków gruntowych,
ceny nieruchomości,
użytkowników nieruchomości,
rodzaju upraw rolnych.

22. Właściciele nieruchomości są obowiązani zgłaszać właściwemu staroście zmiany
danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie:
a.
b.
c.
d.

14 dni od dnia powstania zmian,
30 dni od dnia powstania zmian,
niezwłocznie,
w ciągu 1 roku od powstania zmian.

23. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków w formie:
a.
b.
c.
d.

wyrysów z mapy zasadniczej,
wypisów z rejestru,
kopii z protokołów ze wznowienia położenia znaków granicznych,
informacji ustnej, stosownie do żądania zainteresowanego.

24. Inwestorzy sieci uzbrojenia terenu są zobowiązani:
a. do opracowania projektu usytuowania sieci przez jednostkę wykonawstwa
geodezyjnego,
b. do ustanowienia nadzoru geodezyjnego nad realizacją sieci,
c. do uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z właściwymi
starostami,
d. do przekazania do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
25. Rozgraniczenia nieruchomości dokonują:
a.
b.
c.
d.

wójtowie,
starostowie,
geodeci powiatowi,
geodeci województwa.

26. Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje:
a.
b.
c.
d.

jednostka wykonawstwa geodezyjnego prowadząca działalność gospodarczą,
geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
geodeta biegły sadowy,
geodeta posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania
nieruchomości.

27. Wezwania do stawienia się na gruncie celem udziału w rozgraniczeniu
nieruchomości doręcza się stronom za zwrotnym poświadczeniem odbioru:
a.
b.
c.
d.

przed terminem przeprowadzenia czynności rozgraniczeniowych,
nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem,
na 14 dni przed terminem,
w ciągu 30 dni od postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.

28. Nadzór nad prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
należy do:
a.
b.
c.
d.

starosty,
Głównego Geodety Kraju,
marszałka województwa,
wojewody.

29. Przez wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
rozumie się:
a.
b.
c.
d.

tyczenie budynków i budowli,
pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii,
opracowywanie opinii dla celów sądowych,
wykonywanie bezpośrednich pomiarów terenowych.

30. Postępowanie kwalifikacyjne, dotyczące uzyskania uprawnień zawodowych w
dziedzinie geodezji i kartografii prowadzi komisja kwalifikacyjna, powołana przez:
a.
b.
c.
d.

właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
Głównego Geodetę Kraju,
właściwego ministra do spraw administracji publicznej,
Prezesa Rady Ministrów.

31. Postępowanie kwalifikacyjne, dotyczące uzyskania uprawnień zawodowych
wszczyna się:
a.
b.
c.
d.

z dniem wskazanym na wniosku zainteresowanego,
z dniem wpływu do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
z dniem przekazania wniosku do komisji kwalifikacyjnej,
z dniem sprawdzenia kompletności dokumentów załączonych do wniosku.

32. Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
nabywa się:
a.
b.
c.
d.

w dniu egzaminu ze znajomości przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii,
w dniu wydania świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień zawodowych,
z dniem wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowego,
po upływie 14dni od dnia wydania świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień
zawodowych.

33. Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i
kartografii zawiera miedzy innymi następujące dane:
a.
b.
c.
d.

nazwisko rodowe matki,
informacje o rodzajach orzeczonych kar,
numer NIP,
staż pracy.

34. Osobom wpisanym do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia
zawodowe, które ze swej winy naruszyły przepisy zawarte w art. 42 ust. 3, prawa
geodezyjnego można:
a. udzielić ustnej nagany,
b. udzielić nagany z wpisem do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia
zawodowe,
c. zawiesić wykonywanie uprawnień zawodowych na 3 miesiące,
d. odebrać uprawnienia zawodowe.
35. Pozytywny wynik kontroli dokumentacji przekazywanej do PZGiK
jest odnotowywany:
a.
b.
c.
d.

na kopii zgłoszenia pracy,
w systemie informatycznym, którym prowadzony jest ośrodek,
w odrębnym piśmie organu prowadzącego zasób powiadamiającym Wykonawcę,
na wniosku złożonym przez Wykonawcę o przyjęcie dokumentacji do zasobu.

36. Kontrole instytucji publicznych i przedsiębiorców są przeprowadzane w zakresie:
a. przestrzegania obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych,
b. zakładania osnów szczegółowych,
c. wykonywania zadań dotyczących zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej,
d. wypełniania obowiązku ochrony informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i
kartograficznej.
37. W jakim terminie należy zgłaszać prace geodezyjne i kartograficzne?
a.
b.
c.
d.

uzgodnionym z właściwym miejscowo i rzeczowo ośrodkiem,
przed przewidzianym terminem rozpoczęcia tych prac,
co najmniej 3 dni przed przewidzianym terminem rozpoczęcia tych prac,
co najmniej 7 dni przed przewidzianym terminem rozpoczęcia tych prac.

38. Jakich informacji dostarcza GESUT?
a.
b.
c.
d.

opisowych o podmiotach zarządzających urządzeniami melioracji szczegółowych,
przestrzennych o urządzeniach melioracji szczegółowych,
opisowych o podmiotach zarządzających uzbrojeniem podziemnym terenu,
przestrzennych i opisowych o uzbrojeniu terenu i podmiotach nim zarządzających.

39. Który z podanych poniżej elementów powinno zawierać zezwolenie na
rozpowszechnianie i
rozprowadzanie oraz reprodukowanie materiałów
stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny?
a. pouczenie o tym, że materiały są objęte ochroną praw autorskich i praw pokrewnych,
oraz pouczenie o niedopuszczalności odstępstw od warunków określonych w
zezwoleniu,
b. wielkości nakładu reprodukowanych map, materiałów fotogrametrycznych
i teledetekcyjnych,
c. określenie sposobu przechowywania udostępnionych do reprodukcji materiałów,
d. określenie sposobu reprodukcji udostępnionych materiałów.

40. Wykonawca otrzymał zlecenie na wytyczenie budynku. Na jakiej podstawie otrzyma
dane dotyczące osnowy geodezyjnej z zasobu powiatowego?
a.
b.
c.
d.

musi zgłosić prace do ośrodka,
musi zamówić potrzebne materiały z zasobu,
musi uzyskać zgodę organu prowadzącego zasób,
musi złożyć zobowiązanie, że przekaże szkice dokumentacyjne i tyczenia do ośrodka.

41. Opisy topograficzne punktów osnowy pomiarowej sporządzamy:
a. w terenie zabudowanym,
b. nie ma takiej potrzeby,
c. przy wykonywaniu pomiarów sytuacyjnych, których rezultaty wykorzystywane będą
w przewidywanym procesie inwestycyjnym,
d. przy wykonywaniu pomiarów przy pomocy GNSS.
42. Dopuszcza się zakładanie ciągów poligonowych jednostronnie nawiązanych:
a. nie ma takiej możliwości,
b. tylko w przypadku dowiązania do osnowy szczegółowej II klasy,
c. składających się z jednego boku,
d. składających się z nie więcej niż dwóch boków.
43. Siedziby władz powiatu zmienia:
a.
b.
c.
d.

Rada Ministrów,
wojewoda,
marszałek województwa,
sejmik województwa.

44. W jakiej formie wykonawca sporządza zgłoszenie pracy geodezyjnej lub
kartograficznej?
a)
b)
c)
d)

według uznania,
według wymagań właściwego ośrodka,
według wzorów stanowiących załącznik do rozporządzenia,
brak jest unormowań w tym zakresie.

45. W jakim terminie następuje udostępnianie przez ośrodek materiałów na zgłoszenie
prac na obszarze klęski żywiołowej?
a.
b.
c.
d.

w ciągu jednego dnia,
najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych,
najpóźniej w ciągu 10 dni,
najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych.

46. W skład jakiej instytucji wchodzi Departament Informacji o Nieruchomościach?
a.
b.
c.
d.

Ministerstwa Infrastruktury,
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
Ministerstwa Sprawiedliwości.

47. Czy właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających
się z jego drzew gałęzi lub owoców ?
a. może jednak właściciel sąsiedniego gruntu może żądać naprawienia wynikłej stąd
szkody,
b. nie może,
c. nie może, powinien wystąpić pisemnie o zezwolenie,
d. może bez żadnych ograniczeń.
48. Kontrola wynikająca z potrzeby zbadania przestrzegania niektórych przepisów
z zakresu geodezji i kartografii jest prowadzona:
a.
b.
c.
d.

w trybie kontroli kompleksowej,
w trybie kontroli problemowej,
w trybie kontroli doraźnej,
w trybie kontroli sprawdzającej.

49. Wpływy ze sprzedaży map oraz informacji z zasobów wojewódzkich:
a.
b.
c.
d.

są dochodami Skarbu Państwa,
są dochodami Skarbu Państwa w 60% i budżetów wojewódzkich w 40%,
są dochodami własnymi budżetu samorządu województwa,
są dochodami po 50% Skarbu Państwa i budżetów wojewódzkich.

50. Odmowa zatwierdzenia ugody w sprawie, w której toczy się postępowanie przed
organem administracji publicznej, następuje w drodze:
a.
b.
c.
d.

decyzji,
postanowienia,
zarządzenia organu,
akceptacji przez organ.

51. Jako tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister
Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne, rozumie się:
a.
b.
c.
d.

porty handlowe i urządzenia portowe,
porty wojenne i urządzenia Marynarki Wojennej,
składy materiałów budowlanych,
lotniska cywilne.

52. Organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
a. ustalania siedziby gminy,
b. organizacji urzędów i instytucji gminnych,
c. dotyczących zatrudnienia pracowników urzędu gminy,
d. zasad wynagradzania pracowników gminnych.
53. Przedmiotem prawa autorskiego są między innymi:
a.
b.
c.
d.

dokumenty urzędowe,
utwory kartograficzne,
procedury rozgraniczania nieruchomości,
metody pomiarów geodezyjnych.

54. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w
ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy przysługują:
a.
b.
c.
d.

pracownikowi, który stworzył program,
pracodawcy,
ogółowi pracowników zakładu pracy,
pracodawcy i pracownikowi w częściach równych.

55. Wywłaszczenie jest dopuszczalne, gdy jest dokonywane:
a. pod budowę sklepów wielko powierzchniowych,
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.
56. Rozporządzenia właściwych organów wydawane są na podstawie:
a.
b.
c.
d.

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
uchwały Sejmu,
uchwały Senatu,
szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie.

57. Samorząd województwa:
a.
b.
c.
d.

wykonuje zadania określone przez marszałków województwa,
dysponuje mieniem wojewódzkim,
wykonuje zadania określone przez właściwego wojewodę,
sprawuje nadzór nad działalnością powiatów.

58. Legalnymi jednostkami miar są:
a. jednostki miar, stosowane zwyczajowo w poszczególnych regionach
Rzeczypospolitej,
b. jednostki miar dopuszczone do stosowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej,
c. jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek Miar,
d. jednostki miar dopuszczone do stosowania przez Prezesa Rady Ministrów.
59. Bezpieczny podpis elektroniczny to:
a.
b.
c.
d.

podpis zaakceptowany własnoręcznym podpisem zainteresowanego,
podpis zawierający numer PESEL,
podpis elektroniczny przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej podpis,
podpis zawierający numer NIP.

60. Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie:
a.
b.
c.
d.

uchwały rady gminy,
zarządzenia wójta (burmistrza lub prezydenta miasta),
planu miejscowego,
studium zagospodarowania gminy.

