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

ewidencji miejscowości, ulic i placów,
wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
ewidencji gruntów i budynków,
gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

2. Mapa zasadnicza to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające
informacje o przestrzennym usytuowaniu:
a.
b.
c.
d.

budynków,
wybrane informacje opisowe dotyczące obiektów wykazanych w bazie danych,
obiektów zabytkowych,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny stanowią:
a.
b.
c.
d.

opracowania kartograficzne,
rejestry,
dokumentacja zawierająca wyniki prac geodezyjnych,
uchwały zatwierdzające miejscowe plany zagospodarowania terenu.

4. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu to:
a. system informacyjny zapewniający wyłączenie z zasobu nieaktualnych
o sieciach uzbrojenia terenu,
b. system informacyjny zapewniający gromadzenie informacji o sieciach
terenu,
c. system informacyjny zapewniający aktualizację informacji o sieciach
terenu,
d. system informacyjny zapewniający udostępnianie informacji o sieciach
terenu.
5. Dla obszaru kraju prowadzi się bazy danych dotyczące:
a.
b.
c.
d.

rejestru zabytków,
rejestru cen i wartości nieruchomości,
szczegółowych osnów geodezyjnych,
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

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

starostowie,
wojewodowie,
właściwi ministrowie,
Główny Geodeta Kraju.

informacji
uzbrojenia
uzbrojenia
uzbrojenia

7. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji
i kartografii jest:
a.
b.
c.
d.

Prezes Rady Ministrów,
Główny Geodeta Kraju,
Minister Administracji i Cyfryzacji,
wojewoda.

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

zapewniony jest bezpośredni odbiór sygnałów przez satelity,
zapewniony jest właściwy dostęp do osnowy geodezyjnej,
istnieje właściwa ilość stacji referencyjnych, których położenie określono w PZGiK,
sygnały emitowane przez satelity nie są zakłócone przez stacje telefonii komórkowej.

9. Główny Geodeta Kraju wykonuje między innymi następujące zadania:
a.
b.
c.
d.

opracowuje zasady koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu,
prowadzi system powszechnej taksacji nieruchomości,
prowadzi rejestr osób uprawnionych,
tworzy, prowadzi i udostępnia kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne.

10. Główny Geodeta Kraju może kontrolować działalność:
a.
b.
c.
d.

wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
marszałków województw,
starostów,
wykonujących funkcję biegłego sądowego w sprawach geodezji i kartografii.

11. Kontrola działalności przedsiębiorcy, w zakresie wykonywania prac geodezyjnych
lub prac kartograficznych może dotyczyć:
a. zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
b. terminowości wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych,
c. przekazywania wyników prac do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,
d. prawidłowości i terminowości opłat za udostępnienie materiałów z zasobu do
realizacji prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.
12. Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne:
a.
b.
c.
d.

przed ich rozpoczęciem,
na 3 dni przed rozpoczęciem prac,
w dniu rozpoczęcia prac geodezyjnych,
aktualne przepisy prawne nie regulują tego zagadnienia.

13. Organ, który otrzymał zgłoszenie, uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu
niezbędnych do wykonania prac:
a.
b.
c.
d.

niezwłocznie,
w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia,
w ciągu 6 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia,
w terminie 10 dni roboczych.

14. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej weryfikuje dokumentacje geodezyjne,
przekazane po zakończeniu zgłoszonej pracy:
a.
b.
c.
d.

niezwłocznie,
w ciągu 3 dni roboczych,
w ciągu 6 dni roboczych,
w ciągu 10 dni roboczych.

15. Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie weryfikują zbiorów danych
i materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych jeżeli:
a. zostały wykonane w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego przez
Głównego Geodetę Kraju,
b. zostały wykonane w wyniku zamówienia publicznego udzielonego przez właściwego
wojewodę,
c. zostały wykonane w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego przez
organy administracji geodezyjnej i kartograficznej,
d. zostały wykonane w związku z realizacją zamówienia publicznego udzielonego przez
podmioty działające z upoważnienia organów administracji geodezyjnej
i kartograficznej.
16. Obowiązek zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych nie obejmuje
prac dotyczących:
a. terenów zamkniętych, jeżeli przedmiotem prac nie są obiekty objęte ewidencją
gruntów i budynków,
b. obiektów położonych na obszarze Lasów Państwowych,
c. obszarów obejmujących wody płynące,
d. sporządzania numerycznego modelu terenu wykonywanego na zamówienie innych
podmiotów niż „podmioty publiczne”.
17. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:
a.
b.
c.
d.

ceny nieruchomości,
rodzaju użytków gruntowych,
rodzaju upraw rolnych,
powierzchni użytkowej lokali.

18. Wykazanie w ewidencji gruntów i budynków władających na zasadach samoistnego
posiadania może nastąpić:
a. w ramach bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,
b. w ramach prac geodezyjnych wykonywanych na potrzeby postępowań
administracyjnych lub sądowych,
c. w wyniku przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
d. w ramach bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzonej
w drodze decyzji administracyjnej.
19. Notariusze przekazują właściwemu staroście między innymi:
a.
b.
c.
d.

akty notarialne przeniesienia praw do nieruchomości,
odpisy aktów poświadczenia dziedziczenia,
akty ustanowienia rozdzielności małżeńskiej,
akty notarialne z ustanowienia służebności gruntowych.

20. Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji
z urzędu jeżeli zmiany wynikają z:
a.
b.
c.
d.

wykrycia błędnych informacji,
przepisów prawa,
materiałów zasobu,
wykazów zmian gruntowych sporządzonych w ramach prac geodezyjnych
i kartograficznych i przekazanych do zasobu.

21. Geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu zakładają i prowadzą:
a.
b.
c.
d.

starosta – dla obszaru powiatu,
marszałek – dla obszaru województwa,
Główny Geodeta Kraju – dla obszaru kraju,
wójt (burmistrz, prezydent miasta) – dla obszaru gminy.

22. Protokół z narady koordynacyjnej zawiera między innymi:
a.
b.
c.
d.

dane wnioskodawcy,
dane uczestników,
podpisy uczestników,
informacje dotyczące wezwań uczestników i ich uczestniczenia w naradzie.

23. Rozgraniczenia nieruchomości dokonują:
a.
b.
c.
d.

wójtowie,
starostowie,
burmistrzowie,
prezydenci miast.

24. 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.

25. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny stanowi własność:
a.
b.
c.
d.

powiatu, w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych,
województwa, w zakresie wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych,
Skarbu Państwa,
Skarbu Państwa, w zakresie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

26. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji kartografii mogą uzyskać osoby
które:
a. wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii,
b. posiadają 3 lata praktyki zawodowej w przypadku wykształcenia geodezyjnego
średniego,
c. nie były karane za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d. nie były karane za przestępstwo skarbowe.
27. 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.

28. Osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii ponosi
odpowiedzialność jeżeli, wykonuje swoje zadania:
a.
b.
c.
d.

z naruszeniem przepisów prawa,
bez należytej staranności,
niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
bez zachowania terminów ich realizacji.

29. Rzecznika dyscyplinarnego powołuje i odwołuje:
a. wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora
i kartograficznego,
b. wojewoda, za zgodą Głównego Geodety Kraju,
c. Główny Geodeta Kraju,
d. Minister Administracji i Cyfryzacji.

nadzoru

geodezyjnego

30. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna:
a.
b.
c.
d.

Główny Geodeta Kraju,
wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
przewodniczący komisji dyscyplinarnej,
wniosek rzecznika dyscyplinarnego o ukaranie.

31. 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.

32. 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.

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

swoich pracowników,
sąsiada strony postępowania,
upoważnione osoby lub organy,
operatora pocztowego.

34. 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.

35. Przedsiębiorcą jest:
a. osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową,
b. starostwo powiatowe,
c. urząd wojewódzki,
d. osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową.
36. 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.

37. Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem:
a. 1 roku od dnia oddania dzieła,
b. 2 lat od dnia oddania dzieła,
c. 3 lat od dnia oddania dzieła,
d. 5 lat od dnia oddania dzieła.
38. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika
w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy przysługują:
a.
b.
c.
d.

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

39. Wywłaszczenie jest dopuszczalne, gdy jest dokonywane:
a. na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem,
b. pod budowę sklepów wielko powierzchniowych,
c. dla powiększenia nieruchomości sąsiedniej, gdy jest to niezbędne, aby stała się działką
budowlaną,
d. na cele organizacji pożytku publicznego.
40. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością administracji rządowej,
nieobjętą zakresem działów administracji rządowej, wykonywaną przez:
a.
b.
c.
d.

Urząd Zamówień Publicznych,
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
Agencję Rynku Rolnego,
Główny Urząd Statystyczny.

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

sposób użytkowania obszarów rolnych,
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego,
zasady komunikacji drogowej i kolejowej,
przeznaczenie terenu.

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

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

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

planu miejscowego,
uchwały rady gminy,
zarządzenia wójta (burmistrza lub prezydenta miasta),
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

44. Decyzję o warunkach zabudowy w formie odpisu doręcza się:
a.
b.
c.
d.

dzierżawcom nieruchomości,
wszystkim wnioskodawcom,
właścicielowi nieruchomości,
użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

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

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

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

drogi wewnętrzne,
drogi gminne,
drogi powiatowe,
drogi krajowe.

47. 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.

48. 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.

49. Ochronie znaków nie podlegają:
a.
b.
c.
d.

znaki osnów poziomych, usytuowane na dachach obiektów budowlanych,
znaki stosowane przy zakładaniu osnów pomiarowych,
znaki osnów wysokościowych,
znaki umieszczone na okres przejściowy w związku z realizacją inwestycji.

50. Nadzorowi, na terenach zamkniętych, podlegają między innymi następujące prace
geodezyjne i kartograficzne:
a. zakładanie szczegółowych osnów geodezyjnych,
b. wykonywanie dokumentacji geodezyjnej do celów określonych w przepisach
prawnych,
c. ochrona znaków geodezyjnych,
d. wykonywanie map zawierających usytuowanie sieci uzbrojenia terenu.

51. Tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister Obrony
Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne to:
a. lotniska,
b. tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod
lotniska wojskowe,
c. składy materiałów pędnych,
d. porty wojenne.
52. Materiały zasobu pozyskuje się do zasobu w wyniku:
a. przekazania do zasobu wyników prac geodezyjnych i kartograficznych przez
wykonawców prac,
b. przekazania do zasobu wyciągów z operatów szacunkowych,
c. działań organu odpowiedzialnego za prowadzenie zasobu,
d. przyjęcia darowizny.
53. Udostępnienie materiałów zasobu na wniosek odbywa się:
a.
b.
c.
d.

niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wpłaty,
niezwłocznie po przyjęciu wniosku,
w ciągu 3 dni od przyjęcia wniosku,
w ciągu 7 dni od przyjęcia wniosku.

54. Baza danych państwowego rejestru granic zawiera między innymi następujące
informacje:
a. dotyczące przebiegu granic podziału kraju ze względu na właściwość wojewódzkich
sądów administracyjnych,
b. dotyczące pól powierzchni obrębów ewidencyjnych,
c. dotyczące granic miejscowości objętych urzędowym wykazem ich nazw,
d. dotyczące granic działek ewidencyjnych.
55. Aktualizacji państwowego rejestru granic w zakresie zasadniczego, trójstopniowego
podziału terytorialnego państwa dokonuje się na podstawie:
a.
b.
c.
d.

baz danych mapy zasadniczej,
przepisów prawa wprowadzających zmiany w tym podziale,
danych ewidencji gruntów i budynków przekazanych do ZSIN,
danych TERYT.

56. Ewidencja dotycząca ulic i placów zawiera między innymi:
a.
b.
c.
d.

wykaz uchwał stanowiących podstawę nazw ulic i placów,
nazwy ulic i placów,
informacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
dane określające przebieg zewnętrznych granic placów.

57. Danymi opisującymi punkt adresowy są:
a.
b.
c.
d.

numer porządkowy,
nazwa ulicy lub placu,
identyfikatory TERYT nazw ulic i placów,
identyfikator działki ewidencyjnej, na której usytuowany jest punkt adresowy.

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

granice miejscowości,
punkty adresowe i ich numery porządkowe,
granice i nazwy obrębów ewidencyjnych,
granice i numery działek ewidencyjnych.

59. 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.

60. Wyniki pomiaru wysokościowego wyraża się w metrach z precyzją zapisu:
a.
b.
c.
d.

0,1 m,
0,01 m,
0,001 m
ustaloną z inwestorem.

