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

obejmują

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

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

rodzaju obiektu,
wielkości obiektu,
zgodności ze skalą w jakiej opracowany jest plan miejscowy,
wielkości całego zamierzenia budowlanego.

3. Przy opracowaniu projektu remontu obiektu zabytkowego wykonawca prac
geodezyjnych, na wniosek projektanta, sporządza:
a.
b.
c.
d.

inwentaryzację infrastruktury zasilającej obiekt,
projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
inwentaryzację architektoniczno-budowlaną remontowanego obiektu,
szczegółową inwentaryzację stanu zieleni otaczającej obiekt.

4. Szkice tyczenia obiektów budowlanych muszą zawierać dane geodezyjne
umożliwiające:
a.
b.
c.
d.

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

5. Po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonawca prac
przekazuje:
a. oryginały inwentaryzacji geodezyjnej do ośrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej,
b. operat geodezyjny z inwentaryzacji powykonawczej wykonawcy prac budowlanych,
c. operat geodezyjny z inwentaryzacji powykonawczej inspektorowi nadzoru,
d. kierownikowi budowy kopię map powstałych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

6. Budowle rolnicze to:
a.
b.
c.
d.

silosy na zboże i pasze,
zbiorniki na część płynną obornika,
silosy na kiszonkę,
płyty do składowania obornika.

7. Dopuszczalne odstępstwo realizacji sieci uzbrojenia terenu od projektu wynosi:
a.
b.
c.
d.

0,3 m dla gruntów zabudowanych,
0,15 m dla mapy zasadniczej w skali 1:500,
0,50 m dla mapy zasadniczej w skali 1:1000,
0,5 m dla gruntów rolnych i leśnych.

8. Ochrona znaków polega na:
a.
b.
c.
d.

prowadzeniu map przeglądowych osnowy geodezyjnej,
wykonywaniu przeglądu i konserwacji znaków,
ustawianiu urządzeń zabezpieczających,
doręczaniu właściwym osobom zawiadomień o umieszczeniu znaków.

9. Zawiadomienie o umieszczeniu znaku na nieruchomości sporządza się w
odpowiedniej ilości egzemplarzy z przeznaczeniem dla:
a.
b.
c.
d.

starosty,
wojewody,
właściciela nieruchomości,
władającego nieruchomością.

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

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

11. Wykonawca prac geodezyjnych zobowiązany jest do zawiadomienia ośrodka
o zmianach w zgłoszeniu prac geodezyjnych dotyczących:
a.
b.
c.
d.

rodzaju pracy geodezyjnej,
właścicieli nieruchomości lub władających,
zakresu zgłoszonej pracy geodezyjnej,
terminu zakończenia prac.

12. Gdzie jest odnotowany pozytywny wynik kontroli dokumentacji przekazywanej do
zasobu:
a.
b.
c.
d.

w systemie informatycznym, w którym prowadzony jest zasób,
w protokole kontroli technicznej,
na kopii zgłoszenia pracy,
na wniosku złożonym przez wykonawcę o przyjęcie dokumentacji do zasobu.

13. Wniosek o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu
wykonawca pracy geodezyjnej może złożyć:
a.
b.
c.
d.

do właściwego organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
do Głównego Geodety Kraju,
do marszałka województwa,
do geodety powiatowego.

14. Systemy informacji o terenie utworzone z wykorzystaniem zasobu ewidencjonują:
a. Minister Administracji i Cyfryzacji,
b. marszałkowie,
c. właściwi
miejscowo
wojewódzcy
inspektorzy
nadzoru
geodezyjnego
i kartograficznego,
d. Główny Geodeta Kraju w zakresie systemów o znaczeniu ogólnopaństwowym.
15. Starosta ma prawo przeprowadzania kontroli przedsiębiorców, wykonujących
prace geodezyjne, w zakresie:
a.
b.
c.
d.

wypełniania obowiązku przekazywania prac do zasobu,
ochrony znaków geodezyjnych,
stosowania odpowiedniego sprzętu do wykonywania pomiarów geodezyjnych,
zgodności wykonywanych prac ze standardami technicznymi.

16. Główny Geodeta Kraju przeprowadza
i przedsiębiorców w zakresie:

kontrole

instytucji

publicznych

a. wykonywania zadań dotyczących wydawania map tematycznych z wykorzystaniem
zasobu,
b. posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji,
c. prawidłowości prowadzenia rejestru granic,
d. prawidłowości prowadzenia GESUT.
17. Przedsiębiorcy służy prawo złożenia zastrzeżeń,
od ustaleń protokołu z kontroli, do organu zarządzającego kontrolę:
a.
b.
c.
d.

w ciągu 14 dni od doręczenia protokołu,
w ciągu 7 dni od doręczenia protokołu,
w ciągu 3 dni od doręczenia protokołu,
niezwłocznie.

18. Kierownik przedsiębiorstwa zawiadamia zarządzającego kontrolę o wykonaniu
zaleceń pokontrolnych:
a.
b.
c.
d.

w ciągu 30 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych,
w ciągu 14 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych,
w ciągu 7 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych,
niezwłocznie po wykonaniu zaleceń.

19. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi gruntów są:
a.
b.
c.
d.

adres działki,
dane dotyczące użytków gruntowych,
identyfikator działki ewidencyjnej,
identyfikator rejonu statystycznego.

20. Naczelnym organem administracji państwowej
przygotowania budowy i eksploatacji autostrad jest:
a.
b.
c.
d.

właściwym

w

sprawach

właściwy miejscowo wojewoda,
Rada Ministrów,
Prezes Rady Ministrów,
Minister właściwy do spraw transportu.

21. Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej podlegają:
a. przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne,
telekomunikacyjne,
b. obiekty budowlane wskazane przez inwestora,
c. obiekty budowlane zlecone do inwentaryzacji przez kierownika budowy,
d. obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę.
22. Roboty budowlane można rozpocząć na podstawie:
a.
b.
c.
d.

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
decyzji o pozwoleniu na budowę,
planu miejscowego,
projektu budowlanego.

23. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy między innymi:
a.
b.
c.
d.

prowadzenie dokumentacji budowy,
stała obecność na terenie budowy,
prowadzenie nadzoru nad jakością prac realizacyjnych,
przejęcie od inwestora terenu budowy wraz ze stałymi punktami osnowy geodezyjnej.

24. Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:
a.
b.
c.
d.

informowania inwestora o terminowej realizacji budowy,
wstępu na teren budowy,
dokonywania zmian w projekcie,
żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania
zagrożenia.

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

inwestor,
właściciel nieruchomości,
jednostka wykonawstwa geodezyjnego prowadząca obsługę budowy,
kierownik budowy, lub kierownik robót.

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

zasady wyłączania terenów rolnych i leśnych na nierolnicze,
sposób użytkowania obszarów rolnych,
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego,
przeznaczenie terenu.

27. Plany miejscowe opracowuje się w skalach:
a.
b.
c.
d.

1:250,
1:500 w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
1:1000,
1:5000 w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia.

28. Plan miejscowy uchwala:
a.
b.
c.
d.

rada gminy,
urząd gminy,
wójt (burmistrz, prezydent miasta),
rada gminy w uzgodnieniu z GUS.

29. Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od:
a. z dniem ogłoszenia uchwały w dzienniku urzędowym województwa,
b. dnia podjęcia uchwały rady gminy,
c. nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym
województwa,
d. po upływie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
30. Decyzję o warunkach zabudowy w formie odpisu doręcza się:
a.
b.
c.
d.

wszystkim wnioskodawcom,
wszystkim właścicielom sąsiednich nieruchomości,
dzierżawcom nieruchomości,
użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

31. Decyzja o warunkach zabudowy:
a.
b.
c.
d.

nie rodzi praw do terenu,
nie narusza prawa własności,
nie narusza ustaleń planu miejscowego,
nie rodzi praw do odszkodowania.

32. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych
wydaje:
a.
b.
c.
d.

wojewoda,
wójt (burmistrz, prezydent miasta),
starosta,
marszałek województwa.

33. Drogi wojewódzkie stanowią własność:
a.
b.
c.
d.

samorządu województwa,
właściwego wojewody,
właściwego marszałka województwa,
zarządu województwa.

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

w sprawach wydawania zaświadczeń,
w sprawach pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi,
w sprawach karnych skarbowych,
przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów
sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych.

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

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

36. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału
w postępowaniu w sprawie:
a. w której był świadkiem lub biegłym,
b. na żądanie strony, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które
mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności pracownika,
c. karnej skarbowej,
d. w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji.

37. Organizacja społeczna może, w sprawie dotyczącej innej osoby, wystąpić z
żądaniem:
a.
b.
c.
d.

wszczęcia postępowania,
wyłączenia pracownika organu administracji,
umorzenia postępowania,
dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu.

38. Organy administracji publicznej obowiązane są do załatwienia niezwłocznie spraw:
a. ważnych ze względów społecznych,
b. które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę wraz z
żądaniem wszczęcia postępowania,
c. dotyczących posłów i senatorów,
d. które mogą być rozpatrzone w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane lub znane
organowi z urzędu.
39. Postępowanie administracyjne wszczyna się:
a.
b.
c.
d.

na żądanie strony,
na żądanie Sądu,
na wniosek osoby nie będącej stroną,
z urzędu.

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

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

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

miejsce będące adresem do korespondencji,
miejsce zamieszkania rodziców,
miejsce urodzenia dziecka,
miejsce zamieszkania rodzica któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska.

42. Osobami prawnymi są:
a.
b.
c.
d.

jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną,
wojewoda,
marszałek województwa,
Skarb Państwa.

43. Firmą osoby fizycznej jest:
a.
b.
c.
d.

inicjały imienia i nazwiska,
imię i nazwisko osoby fizycznej,
pseudonim osoby fizycznej,
adres zamieszkania osoby fizycznej.

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

została zawarta w formie umowy pomiędzy stronami,
jest sprzeczna z ustawą,
została zawarta w formie przyjętej zwyczajowo,
była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

45. Przez umowę o dzieło strony zobowiązują się do:
a.
b.
c.
d.

wykonania oznaczonego dzieła,
zapewnienia odpowiedniej jakości dzieła,
terminowego wykonania dzieła,
oszczędnego gospodarowania materiałami zakupionymi do realizacji dzieła.

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

uprawnień do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
szacowania nieruchomości.
gospodarki nieruchomościami,
numeracji porządkowej nieruchomości.

47. Projekty szczegółowych osnów geodezyjnych zatwierdza:
a.
b.
c.
d.

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

48. Dla obszaru kraju prowadzi się bazy danych dotyczące:
a.
b.
c.
d.

planów zagospodarowania terenu,
rejestru zabytków,
rejestru cen i wartości nieruchomości,
państwowego rejestru nazw geograficznych.

49. Tereny zamknięte ustalają:
a.
b.
c.
d.

właściwi ministrowie lub kierownicy urzędów centralnych,
starostowie,
wojewodowie,
Główny Geodeta Kraju.

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

starosta,
marszałek województwa,
Główny Geodeta Kraju,
wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru
geodezyjnego i kartograficznego.

51. Do zadań starosty, w zakresie geodezji i kartografii, należy:
a. kontrola posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
b. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
c. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
d. monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji.
52. Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę:
a.
b.
c.
d.

oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych,
gospodarki nieruchomościami,
ustalania opłat skarbowych,
ewidencji gospodarstw rolnych.

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

wypisów z rejestru,
wyrysów z mapy zasadniczej,
kopii z protokołów ze wznowienia położenia znaków granicznych,
wyrysów z mapy ewidencyjnej.

54. Inwestorzy sieci uzbrojenia terenu są zobowiązani:
a. do uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z właściwymi
starostami,
b. do zapewnienia wyznaczenia obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na
budowę przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
c. do opracowania projektu usytuowania sieci przez jednostkę wykonawstwa
geodezyjnego,
d. do ustanowienia nadzoru geodezyjnego nad realizacją sieci.
55. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu:
a.
b.
c.
d.

wznowienie zniszczonych lub uszkodzonych znaków granicznych,
ustalenie ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych,
utrwalenie punktów znakami granicznymi,
sporządzenie odpowiednich dokumentów.

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

gminnego,
miejskiego,
powiatowego,
wojewódzkiego.

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

pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii,
wykonywanie bezpośrednich pomiarów terenowych,
tyczenie budynków i budowli,
wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania
wpisów w księgach wieczystych.

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

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

59. 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. udzielić upomnienia,
d. zawiesić wykonywanie uprawnień zawodowych na 3 miesiące.

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

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

