1.

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

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

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

3. 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.

4. Osobami prawnymi są:
a.
b.
c.
d.

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

5. 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.

6. Wykonawcą prac geodezyjnych mogą być:
a. przedsiębiorcy,
b. jednostki organizacyjne,
c. asystenci mierniczych górniczych posiadający uprawnienia zawodowe w dziedzinie
geodezji i kartografii,
d. biegli sądowi posiadający uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

7. Dział administracji rządowej, administracja publiczna obejmuje między innymi
sprawy:
a.
b.
c.
d.

organizacji urzędów administracji publicznej,
gospodarki nieruchomościami na cele publiczne,
udziału organów administracji publicznej w pracach w Unii Europejskiej,
geodezji i kartografii.

8. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są:
a.
b.
c.
d.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
rozporządzenia,
uchwały Rady Ministrów,
zarządzenia Prezesa Rady Ministrów.

9. Przedmiotem prawa autorskiego są między innymi:
a.
b.
c.
d.

utwory kartograficzne,
dokumenty urzędowe,
procedury rozgraniczania nieruchomości,
programy komputerowe.

10. Organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
a.
b.
c.
d.

ustalania siedziby gminy,
organizacji urzędów i instytucji gminnych,
dotyczących zatrudnienia pracowników urzędu gminy,
zasad zarządu mieniem gminy.

11. 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.

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

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

13. Organami administracji geodezyjnej i kartograficznej są:
a.
b.
c.
d.

Główny Geodeta Kraju,
wojewoda,
marszałek województwa,
starosta.

14. Podstawę krajowego systemu informacji o terenie stanowią miedzy innymi:
a.
b.
c.
d.

zbiory danych gromadzone w bazach danych ortofotomapy,
zbiory danych gromadzone w bazach danych podstawowych osnów geodezyjnych,
zbiory danych gromadzone w bazach danych obiektów ogólnogeograficznych,
zbiory danych gromadzone w bazach danych decyzji o pozwoleniach na budowę.

15. Standardowymi opracowaniami kartograficznymi tworzonymi na podstawie
odpowiednich zbiorów danych są między innymi mapy topograficzne w skalach:
a.
b.
c.
d.

1:5 000,
1:10 000,
1:20 000,
1:100 000.

16. Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne właściwym miejscowo
starostom, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest między innymi:
a.
b.
c.
d.

dokumentacja sporządzona na potrzeby wyceny nieruchomości,
aktualizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków,
wznowienie znaków granicznych,
dokumentacja geodezyjna sporządzona na potrzeby urządzania lasu.

17. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje informacje o:
a.
b.
c.
d.

usytuowaniu sieci uzbrojenia terenu,
podstawowych parametrach technicznych sieci,
podmiotach władających sieciami,
odległościach usytuowania projektowanych i istniejących sieci uzbrojenia terenu.

18. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji kartografii mogą uzyskać osoby
które:
a. ukończyły 18 lat,
b. wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii,
c. posiadają 3 lata praktyki zawodowej w przypadku wykształcenia geodezyjnego
średniego,
d. nie były karane za przestępstwo skarbowe.
19. Do zadań gminy należy między innymi obowiązek wynikający z przepisów ustawy
PGiK:
a.
b.
c.
d.

ustalania numerów porządkowych,
prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
umieszczania i utrzymania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic.

20. Osoby, które wykonują samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii bez
wymaganych uprawnień zawodowych:
a.
b.
c.
d.

podlegają karze grzywny,
są zobowiązane do uzyskania uprawnień w ciągu 1 roku,
są zobowiązane do zakończenia działalności gospodarczej,
podlegają karze skarbowej.

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

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

22. 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.

23. 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.
24. 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. ewidencjonuje lokalne systemy informacji o terenie,
d. kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej.
25. Organami administracji miar są:
a.
b.
c.
d.

dyrektorzy okręgowych urzędów miar,
naczelnicy obwodowych urzędów miar,
Główny Urząd Miar,
Okręgowy Urząd Miar.

26. Bezpieczny podpis elektroniczny to:
a.
b.
c.
d.

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

27. Wykreślenie z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe
następuje w przypadku:
a.
b.
c.
d.

utraty zdolności do czynności prawnych,
sądowego zakazu wykonywania zawodu geodety,
odebrania uprawnień zawodowych,
śmierci.

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

1:250,
1:1000,
1:2500,
1:5000 w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia.

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

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

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

nie narusza ustaleń planu miejscowego,
nie rodzi praw do terenu,
nie narusza prawa własności,
nie narusza uprawnień osób trzecich.

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

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

32. 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.

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,
wykształcenie,
numer świadectwa.

34. Nigdy nie podlega uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej usytuowanie:
a.
b.
c.
d.

sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej,
sieci uzbrojenia terenu na obszarze luźnej zabudowy wiejskiej,
sieci uzbrojenia terenu o długości przewodu poniżej 25 m,
sieci uzbrojenia terenu na terenach zamkniętych.

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

z budżetu gminy,
z budżetu państwa,
ze środków budżetowych wojewody,
ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

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

starostowie,
wojewodowie,
właściwi ministrowie,
kierownicy urzędów centralnych.

37. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której przetwarzane są informacje niejawne
o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”, zobowiązany jest do:
a.
b.
c.
d.

zatrudnienia kierownika kancelarii tajnej,
zorganizowania ochrony budynku, w którym przetwarzane są informacje niejawne,
zabezpieczenia lokali, w których przetwarzane są dane,
utworzenia „kancelarii tajnej”.

38. Nadzór nad pracami geodezyjnymi na terenach zamkniętych polega na ocenie:
a.
b.
c.
d.

przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
posiadania przez wykonawców prac uprawnień zawodowych,
przekazywania w odpowiednich terminach danych do ewidencji gruntów,
zgodności wykonywanych map z wymogami dotyczącymi wykonania mapy
zasadniczej.

39. Materiały zasobu pozyskuje się do zasobu w wyniku:
a. przekazania do zasobu wyciągów z operatów szacunkowych,
b. przekazania do zasobu wyników prac geodezyjnych i kartograficznych przez
wykonawców prac,
c. działań organu odpowiedzialnego za prowadzenie zasobu,
d. przyjęcia darowizny.
40. Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części zawiera między innymi
następujące informacje:
a.
b.
c.
d.

liczbę mieszkańców miejscowości,
identyfikator miejscowości z rejestru TERYT,
informacje dotyczące siedziby organów samorządowych,
rodzaj miejscowości.

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

identyfikatory TERYT miejscowości,
dotyczące siedzib urzędów administracji publicznej,
współrzędne X, Y miejscowości,
dane określające przebieg granic miejscowości.

42. 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.

43. Geodetą powiatowym może być osoba spełniająca następujące wymagania:
a.
b.
c.
d.

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

44. 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.

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

terminowego wykonania dzieła,
wykonania oznaczonego dzieła,
zapewnienia odpowiedniej jakości dzieła,
zapłaty wynagrodzenia.

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

sieci uzbrojenia terenu,
konturów użytków gruntowych,
punktów osnowy geodezyjnej,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

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

wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
marszałków województw,
starostów,
jednostek organizacyjnych.

48. 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.

49. 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.

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

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

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

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
Ministerstwa Infrastruktury,
Ministerstwa Gospodarki,
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

52. 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.

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

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

54. Tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister Obrony
Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne to:
a. magazyny żywności,
b. tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod
lotniska wojskowe,
c. lotniska wojskowe,
d. porty wojenne.
55. Aktualizacji państwowego rejestru granic w zakresie zasadniczego, trójstopniowego
podziału terytorialnego państwa dokonuje się na podstawie:
a.
b.
c.
d.

baz danych mapy zasadniczej,
map topograficznych w skali 1:10000,
przepisów prawa wprowadzających zmiany w tym podziale,
danych TERYT.

56. 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.

57. 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.

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

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

59. Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo:
a. wstępu na grunt i do obiektów budowlanych w celu wykonania niezbędnych
czynności związanych z wykonywanymi pracami,
b. umieszczania znaków granicznych bez poinformowania stron zainteresowanych,
c. umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych,
d. umieszczania na obiektach budowlanych znaków grawimetrycznych.
60. 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.

