1. Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest:
a.
b.
c.
d.

organem administracji rządowej,
centralnym urzędem w sprawach geodezji i kartografii,
urzędem obsługującym Głównego Geodetę Kraju.
urzędem administracji rządowej.

2. Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego może być
osoba spełniająca następujące wymagania:
a.
b.
c.
d.

posiada uprawnienia zawodowe w zakresie 1 – 5,
posiada 3 letni staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego,
posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
posiada uprawnienia zawodowe w zakresach 1 i 2.

3. Nadzór nad Głównym Geodetą Kraju sprawuje:
a.
b.
c.
d.

minister właściwy do spraw administracji publicznej,
Rada Ministrów,
Sejm,
wojewoda.

4. 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.

5. Główny Geodeta Kraju wykonuje między innymi następujące zadania:
a. prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartograficzny,
b. nadaje uprawnienia zawodowe,
c. pełni funkcję organu wyższego stopnia w stosunku do wojewódzkich inspektorów
nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
d. dysponuje środkami Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym.
6. Przy Głównym Geodecie Kraju działają:
a.
b.
c.
d.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich,
Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna,
Geodezyjna Izba Gospodarcza,
Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.

7. Kontrolę działalności przedsiębiorców, wykonujących prace geodezyjne lub prace
kartograficzne, przeprowadza się w zakresie:
a.
b.
c.
d.

legalności,
rzetelności,
celowości,
aktualne przepisy prawne nie regulują tego zagadnienia.

8. Zgłoszenie prac geodezyjnych zawiera:
a.
b.
c.
d.

dane dotyczące wykonawcy zgłaszanych prac,
dane niezbędne do wyliczenia opłaty,
cel lub zakładowy wynik zgłaszanych prac,
dane osoby samodzielnie wykonującej prace wraz z uprawnieniami zawodowymi.

9. Wykonawca prac geodezyjnych po ich zakończeniu przekazuje do właściwego
organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej:
a. zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, należących do
właściwych baz danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,
b. kosztorys zgłoszonej pracy geodezyjnej lub kartograficznej,
c. dokumenty zawierające wyniki pomiarów geodezyjnych oraz wyniki opracowania
tych pomiarów skompletowane w postaci operatu technicznego,
d. dane do naliczenia przez ośrodek opłaty.
10. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej weryfikuje dokumentacje geodezyjne
przekazane po zakończeniu zgłoszonych prac pod względem:
a.
b.
c.
d.

zgodności z przepisami prawnymi opracowania wyników pomiarów,
zgodności z przepisami prawnymi wykonanych pomiarów,
zgodności z przepisami prawnymi kompletności przekazanych wyników prac,
terminowości wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej.

11. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odmawia przyjęcia do zasobu
geodezyjnego i kartograficznego materiałów sporządzonych w ramach zgłoszonej
pracy geodezyjnej:
a. w formie zarządzenia o odmowie,
b. wydając decyzję administracyjną o odmowie,
c. informując wykonawcę prac na piśmie o odmowie oraz o możliwości odwołania do
wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
d. informując wykonawcę prac o odmowie oraz o przekazaniu dokumentacji do
weryfikacji
przez
wojewódzkiego
inspektora
nadzoru
geodezyjnego
i kartograficznego.

12. Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo:
a. umieszczania znaków granicznych bez poinformowania stron zainteresowanych,
b. umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.
c. wstępu na grunt i do obiektów budowlanych w celu wykonania niezbędnych
czynności związanych z wykonywanymi pracami,
d. umieszczania na obiektach budowlanych znaków grawimetrycznych.
13. Na terenach zamkniętych prace geodezyjne mogą być wykonywane tylko przez:
a. wykonawców działających na zlecenie „podmiotów publicznych”,
b. wykonawców działających na zlecenie organów, które wydały decyzję o zamknięciu
terenu,
c. wykonawców działających na zlecenie organów nadzoru geodezyjnego i
kartograficznego,
d. wykonawców działających za zgodą organów, które wydały decyzję o zamknięciu o
zamknięciu terenu.
14. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:
a.
b.
c.
d.

rodzaju użytków gruntowych,
ceny nieruchomości,
przeznaczenia budynków,
powierzchni użytkowej lokali.

15. Wykazanie w ewidencji gruntów i budynków władających na zasadach samoistnego
posiadania może nastąpić:
a. w wyniku przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
b. w ramach bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,
c. w ramach prac geodezyjnych wykonywanych na potrzeby postępowań
administracyjnych lub sądowych,
d. w ramach bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzonej w
drodze decyzji administracyjnej.
16. Gleboznawczą klasyfikacją gruntów obejmuje się:
a.
b.
c.
d.

sady,
grunty pod stawami,
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
grunty pod rowami.

17. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgadnia się:
a.
b.
c.
d.

w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
w zespołach uzgadniania dokumentacji projektowej powołanych przez starostę,
na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę,
na posiedzeniach zespołów koordynacji dokumentacji projektowej powołanych przez
starostę.

18. 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.

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

Głównego Geodety Kraju,
marszałka województwa,
wojewody.
wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

20. Uprawnienia zawodowe nadaje się w następujących zakresach:
a.
b.
c.
d.

wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
geodezyjna obsługa inwestycji,
redakcja map,
geodezyjne pomiary podstawowe.

21. Postępowanie
wszczyna się:
a.
b.
c.
d.

kwalifikacyjne,

dotyczące

uzyskania

uprawnień

zawodowych

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

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

informacje o rodzajach orzeczonych kar,
numer NIP,
wykształcenie,
numer świadectwa.

23. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe:
a.
b.
c.
d.

na wniosek zainteresowanych,
na wniosek geodety uprawnionego wykonującego pomiar obiektów budowlanych,
na wniosek starosty,
z urzędu.

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

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

25. Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolita Polska chroni:
a. służebności gruntowe,
b. prawo własności,
c. prawa rzeczowe ograniczone,
d. prawo dziedziczenia.
26. Rozporządzenia właściwych organów wydawane są na podstawie:
a.
b.
c.
d.

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

27. Organami administracji miar są:
a.
b.
c.
d.

Główny Urząd Miar,
Okręgowy urząd miar,
Prezes Głównego Urzędu Miar.
naczelnicy obwodowych urzędów miar.

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

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

29. Prawo do wglądu do studium lub planu miejscowego posiada:
a.
b.
c.
d.

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

30. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości
stało się niemożliwe właściciel może żądać od gminy:
a.
b.
c.
d.

odszkodowania za poniesioną szkodę,
przekazania na własność nieruchomości zamiennej,
zmiany planu miejscowego,
wykupienia nieruchomości.

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

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

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

kosztorys inwestycji,
dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko,
określenie granic terenu, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej,
określenie zapotrzebowania na wodę i energię.

33. Drogi publiczne dzielą się na następujące kategorie:
a.
b.
c.
d.

drogi osiedlowe,
drogi gminne,
drogi powiatowe,
drogi krajowe.

34. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje:
a.
b.
c.
d.

zarządzeniem wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
w drodze uchwały rady powiatu,
w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii zarządu powiatu,
w drodze decyzji starosty.

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

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

36. Tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister Obrony
Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne to:
a. tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod
lotniska wojskowe,
b. składy materiałów pędnych,
c. lotniska wojskowe,
d. porty wojenne.

37. W powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzone są między
innymi:
a.
b.
c.
d.

oryginały operatów szacunkowych,
operaty techniczne z prac mających na celu wznowienie znaków granicznych.
mapy tematyczne obejmujące obszar powiatu,
bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych.

38. Oryginał materiału zasobu może być wydany poza miejsce jego przechowywania:
a.
b.
c.
d.

jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań publicznych określonych przez ustawy,
na żądanie sądu,
na wniosek wykonawcy tego materiału,
na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

39. Państwowy rejestr granic (PRG) tworzy się na podstawie:
a.
b.
c.
d.

zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków,
danych i informacji Głównego Urzędu Statystycznego,
TERYT,
ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

40. Ewidencja dotycząca miejscowości zawiera następujące dane:
a.
b.
c.
d.

o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
identyfikatory TERYT miejscowości,
dotyczące siedzib urzędów administracji publicznej,
dane określające przebieg granic miejscowości.

41. Mapa punktów adresowych zawiera:
a.
b.
c.
d.

granice trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
punkty adresowe i ich numery porządkowe,
osie ulic i ich nazwy,
granice i numery działek ewidencyjnych.

42. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji utworzono w drodze przekształcenia:
a.
b.
c.
d.

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
Ministerstwa Infrastruktury,
Ministerstwa Gospodarki,
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

43. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe poprzedza się wywiadem
terenowym, który ma na celu:
a.
b.
c.
d.

wznowienie znaków granicznych,
identyfikację punktów granicznych,
ustalenie właścicieli nieruchomości,
identyfikację osnowy geodezyjnej.

44. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe mogą być wykonane metodą
precyzyjnego pozycjonowania jeżeli:
a.
b.
c.
d.

teren objęty pomiarem nie jest zadrzewiony,
istnieje właściwa ilość stacji referencyjnych, których położenie określono w PZGiK,
zapewniony jest bezpośredni odbiór sygnałów przez satelity.
sygnały emitowane przez satelity nie są zakłócone przez stacje telefonii komórkowej.

45. Geodetą gminnym może być osoba spełniająca następujące wymagania:
a.
b.
c.
d.

posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
posiada uprawnienia zawodowe w zakresie 1,
posiada uprawnienia zawodowe w zakresie 1 – 2,
posiada 2 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej.

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

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

47. Pole powierzchni działki ewidencyjnej określa się:
a.
b.
c.
d.

w arach,
w metrach kwadratowych,
w hektarach z dokładnością zapisu do 0,0001 ha,
w hektarach z dokładnością zapisu do 0,01 ha.

48. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w
postępowaniu:
a.
b.
c.
d.

przed wydaniem decyzji,
po zebraniu dowodów i materiałów,
po zgłoszeniu przez stronę żądania,
w każdym stadium postępowania.

49. Właściwość miejscową organu administracji publicznej w sprawach dotyczących
nieruchomości ustala się:
a.
b.
c.
d.

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

50. Stroną postępowania administracyjnego jest:
a.
b.
c.
d.

organ administracji prowadzący postępowanie,
organ nadzoru administracji publicznej,
każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie,
ten, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

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

pełnomocnika strony,
swoich pracowników,
upoważnione osoby lub organy,
operatora pocztowego.

52. Organ administracji publicznej w wezwaniu strony zobowiązany jest wskazać:
a.
b.
c.
d.

adres wzywanego,
numer PESEL wzywanego,
skutki prawne niezastosowania się do wezwania,
imię i nazwisko wzywanego.

53. Postępowanie administracyjne wszczyna się:
a.
b.
c.
d.

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

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

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

55. Osobami prawnymi są:
a.
b.
c.
d.

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

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

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

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

została zawarta w formie przyjętej zwyczajowo,
jest sprzeczna z ustawą,
miała na celu obejście ustawy,
była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

58. Oświadczenie woli jest nieważne jeżeli:
a.
b.
c.
d.

nie zostało złożone w formie pisemnej,
zostało złożone przez osobę chorą psychicznie,
nie zostało sporządzone w obecności pracownika administracji publicznej.
zostało złożone przez osobę z przejściowymi zaburzeniami czynności psychicznych.

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

terminowego wykonania dzieła,
wykonania oznaczonego dzieła,
oszczędnego gospodarowania materiałami zakupionymi do realizacji dzieła.
zapłaty wynagrodzenia.

60. 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.

