1. Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych
przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do:
a.
b.
c.
d.
2.

obejmują

wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania,
opracowania planu miejscowego,
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
wykonania projektu budowlanego.

Skala map do celów projektowych powinna być dostosowana do:
a.
b.
c.
d.

zgodności z zaleceniami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy,
zgodności ze skalą w jakiej opracowany jest plan miejscowy,
rodzaju obiektu,
zaleceń projektanta inwestycji.

3. Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie czynności geodezyjnego
wytyczenia obiektów budowlanych:
a. poprzez przekazanie szkicu wytyczenia wykonawcy robót budowlanych,
b. poprzez przekazanie utrwalonych punktów określających usytuowanie obiektu,
c. poprzez przekazanie szkicu wytyczenia oraz punktów trwałych w terenie
kierownikowi budowy,
d. poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.
4. Szkice tyczenia obiektów budowlanych muszą zawierać dane geodezyjne
umożliwiające:
a.
b.
c.
d.

wznowienie wytyczenia,
określenie odległości pomiędzy elementami obiektu budowlanego,
ustalenie wykonawcy czynności wyznaczenia,
określenie daty wykonania czynności wyznaczenia.

5. Budowle rolnicze to:
a. budynki mieszkalne związane z produkcją rolną,
b. garaże na maszyny rolnicze,
c. wiaty przeznaczone do suszenia produktów rolnych,
d. zbiorniki na płynne odchody zwierzęce.
6. Dopuszczalne odstępstwo realizacji sieci uzbrojenia terenu od projektu wynosi:
a. 0,15 m dla mapy zasadniczej w skali 1:500,
b. 0,3 m dla gruntów zabudowanych,
c. 0,50 m dla mapy zasadniczej w skali 1:1000,
d. 0,75 m dla mapy zasadniczej w skali 1:5000.
7. Ochrona znaków polega na:
a.
b.
c.
d.

wykonywaniu przeglądu i konserwacji znaków,
prowadzeniu map przeglądowych osnowy geodezyjnej,
bieżącej inwentaryzacji znaków i aktualizacji opisów topograficznych,
bieżącej aktualizacji danych o władających nieruchomościami
umieszczono znaki.

na

których

8. Wykonawca zgłasza prace geodezyjne w ośrodku:
a.
b.
c.
d.

na 14 dni przed rozpoczęciem prac,
na 3 dni przed rozpoczęciem prac,
przed przewidywanym terminem rozpoczęcia prac,
w dniu rozpoczęcia prac geodezyjnych.

9. W nagłych wypadkach związanych z wykonaniem pomiarów powykonawczych sieci
uzbrojenia terenu zgłoszenie pracy może nastąpić:
a.
b.
c.
d.

wraz z przekazaniem dokumentacji do zasobu,
w ciągu 7 dni po rozpoczęciu pracy,
w ciągu 14 dni po rozpoczęciu pracy,
po rozpoczęciu pracy, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.

10. Czynności kontroli dokumentacji przekazanej do zasobu wykonywane są:
a.
b.
c.
d.

w ciągu 3 dni od daty złożenia dokumentacji do kontroli,
niezwłocznie,
w ciągu 7 dni od daty złożenia dokumentacji do kontroli,
w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji do kontroli.

11. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:
a.
b.
c.
d.

w sprawach wydawania zaświadczeń,
w sprawach karnych skarbowych,
w sprawach pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi,
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

12. Organem wyższego stopnia w rozumieniu KPA w stosunku do wojewodów są:
a.
b.
c.
d.

samorządowe kolegia odwoławcze,
właściwe organy państwowe prowadzące nadzór nad ich działalnością,
Prezes Rady Ministrów,
właściwi w sprawie ministrowie.

13. 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.
14. Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez:
a.
b.
c.
d.

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

15. Ustawa Kodeks Cywilny stanowi, że człowiek ma zdolność prawną:
a.
b.
c.
d.

od 16-go roku życia,
od chwili urodzenia,
od 18-go roku życia,
z chwilą zawarcia związku małżeńskiego.

16. Osobami prawnymi są:
a.
b.
c.
d.

wojewoda,
marszałek województwa,
starosta,
Skarb Państwa.

17. Przedsiębiorcą jest:
a. starostwo powiatowe,
b. osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową,
c. urząd marszałkowski,
d. urząd wojewódzki.
18. 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.

19. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące:
a. szacowania nieruchomości.
b. uprawnień do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
c. gospodarki nieruchomościami,
d. ewidencji budowli zabytkowych.
20. Projekty szczegółowych osnów geodezyjnych zatwierdza:
a.
b.
c.
d.

wojewoda,
wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
geodeta województwa,
starosta.

21. 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.

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

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

23. 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.
24. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:
a.
b.
c.
d.

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

25. 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.

26. 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.
27. Czynności ustalania przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym
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.

28. 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.

29. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny składa się z zasobu:
a.
b.
c.
d.

gminnego,
powiatowego,
miejskiego,
regionalnego.

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. 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.

32. 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.

33. 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.

34. Do zadań gminy należy między innymi obowiązek wynikający z przepisów ustawy
PGiK:
a.
b.
c.
d.

ustalania numerów porządkowych,
prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
umieszczania tablic z numeracją porządkową nieruchomości,
prowadzenia rejestru nazw geograficznych.

35. Granice gminy ustala:
a.
b.
c.
d.

wójt (burmistrz, prezydent miasta),
rada gminy,
starosta,
Rada Ministrów.

36. 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.

37. Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolita Polska chroni:
a.
b.
c.
d.

służebności gruntowe,
prawo własności,
prawa rzeczowe ograniczone,
prawo pierwokupu.

38. Rozporządzenia właściwych organów wydawane są na podstawie:
a.
b.
c.
d.

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

39. Ustrój województwa jako jednostki samorządu terytorialnego określa statut
województwa uchwalony po uzgodnieniu z:
a.
b.
c.
d.

Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej,
Radą Ministrów,
Prezesem Rady Ministrów,
właściwym wojewodą.

40. 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.

41. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się:
a.
b.
c.
d.

sposób użytkowania obszarów rolnych,
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego,
zasady wyłączania terenów rolnych i leśnych na nierolnicze,
zasady komunikacji drogowej i kolejowej.

42. Plan miejscowy uchwala:
a. wójt (burmistrz, prezydent miasta),
b. rada gminy,
c. urząd gminy,
d. rada gminy w uzgodnieniu z GUS.
43. Prawo do wglądu do studium lub planu miejscowego posiada:
a.
b.
c.
d.

właściciel nieruchomości,
każda osoba prawna,
organy administracji publicznej,
każdy.

44. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i
wojewódzkim wydaje:
a.
b.
c.
d.

wójt (burmistrz, prezydent miasta),
wójt (burmistrz, prezydent miasta) w uzgodnieniu z marszałkiem województwa,
wójt (burmistrz, prezydent miasta) w uzgodnieniu z wojewodą,
marszałek województwa.

45. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać
między innymi:
a.
b.
c.
d.

kosztorys inwestycji,
dane dotyczące wykonawcy prac,
dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko,
sposób i źródła finansowania inwestycji.

46. Informacjom niejawnym nadaje się klauzule:
a.
b.
c.
d.

do użytku służbowego,
do celów sądowych,
do celów skarbowych,
ściśle tajne.

47. Zbycie udziału we wspólnocie gruntowej następuje w formie:
a.
b.
c.
d.

aktu notarialnego,
aktu sporządzonego na piśmie i zatwierdzonego przez właściwego wójta,
umowy cywilno-prawnej sporządzonej na piśmie,
aktu sporządzonego na piśmie i zatwierdzonego przez uprawnionych do udziału we
wspólnocie.

48. Księgi wieczyste prowadzi się w celu:
a.
b.
c.
d.

ustalenia właścicieli i władających nieruchomościami,
ustalenia stanu prawnego nieruchomości,
ustalenia wartości nieruchomości,
ujednolicenia oznaczenia nieruchomości.

49. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia wniosku o ujawnienie swego
prawa w księdze wieczystej:
a.
b.
c.
d.

w ciągu 7 dni od nabycia prawa,
w ciągu 14 dni od nabycia prawa,
w ciągu 30 dni od nabycia prawa,
niezwłocznie.

50. Odpisy ksiąg wieczystych obejmujące wpisy wykreślone wydaje się:
a.
b.
c.
d.

na żądanie aktualnego właściciela nieruchomości,
na żądanie sądu,
na żądanie Głównego Urzędu Statystycznego,
na żądanie osoby zainteresowanej nabyciem nieruchomości.

51. Drogi publiczne dzielą się na następujące kategorie:
a. drogi osiedlowe,
b. drogi gminne,
c. drogi wewnętrzne,
d. drogi rejonowe.
52. Lasem jest grunt, pokryty roślinnością leśną, o powierzchni:
a.
b.
c.
d.

0,0100 ha,
co najmniej 0,10 ha,
powyżej 0,3000 ha,
powyżej 1 ha.

53. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
sprawuje:
a.
b.
c.
d.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
marszałek województwa,
starosta,
wójt (burmistrz, prezydent miasta).

54. Na powiększenie zasobów leśnych poprzez zalesienie mogą być przeznaczone:
a.
b.
c.
d.

tereny bagienne,
grunty orne klasy VI,
nieużytki,
użytki ekologiczne.

55. Lasy państwowe mogą sprzedawać:
a.
b.
c.
d.

grunty przeznaczone do zalesienia,
nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi,
grunty po zmianie użytku leśnego na rolny,
lasy, ale wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

56. Organem do spraw ochrony danych osobowych jest:
a.
b.
c.
d.

wójt (burmistrz, prezydent miasta),
starosta,
wojewoda,
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

57. Powiat to:
a.
b.
c.
d.

związek gmin i powiatów,
urząd obsługujący mieszkańców określonego terytorium,
lokalna wspólnota samorządowa,
rada i zarząd powiatu.

58. Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane są:
a.
b.
c.
d.

właściciel nieruchomości,
inwestor,
wykonawca robót budowlanych,
jednostka wykonawstwa geodezyjnego prowadząca obsługę budowy.

59. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy miedzy
innymi:
a.
b.
c.
d.

prowadzenie dziennika budowy,
sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu,
współpraca z projektantem w zakresie zmian w projekcie,
zapewnienie wykonania geodezyjnych pomiarów powykonawczych.

60. Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej podlegają:
a.
b.
c.
d.

obiekty budowlane wskazane przez inwestora,
obiekty budowlane zlecone do inwentaryzacji przez kierownika budowy,
obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
wszystkie obiekty stanowiące treść mapy zasadniczej.

