1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:
a. w sprawach wydawania zaświadczeń,
b. w sprawach pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi,
c. w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek
samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej,
d. w sprawie skarg i wniosków przed organami organizacji społecznych.
2. Osobami prawnymi są:
a.
b.
c.
d.

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

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

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawy,
ratyfikowane umowy międzynarodowe,
zarządzenia Głównego Geodety Kraju.

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

szacowania nieruchomości,
rozgraniczania nieruchomości,
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

5. Wykonawcą prac geodezyjnych mogą być:
a.
b.
c.
d.

przedsiębiorcy,
jednostki organizacyjne,
osoby fizyczne posiadające właściwe uprawnienia zawodowe,
biegli sądowi posiadający uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

6. Nadzorowi, na terenach zamkniętych, podlegają między innymi następujące prace
geodezyjne i kartograficzne:
a.
b.
c.
d.

zakładanie mapy zasadniczej,
zakładanie szczegółowych osnów geodezyjnych,
prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

7. Firmą osoby fizycznej są:
a.
b.
c.
d.

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

8. Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą
informacji przestrzennej obejmuje następujące informacje:
a.
b.
c.
d.

numer porządkowy zbioru danych przestrzennych,
obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych,
nazwę zbioru danych przestrzennych,
bazę metadanych zbioru danych przestrzennych.

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

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

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

numer porządkowy,
identyfikator działki ewidencyjnej, na której usytuowany jest punkt adresowy,
nazwa obrębu ewidencyjnego,
współrzędne X, Y określające położenie punktu adresowego.

11. Tereny zamknięte to:
a. tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność państwa, określone przez
właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych,
b. tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na bezpieczeństwo państwa, określone
przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych,
c. tereny, na których Główny Geodeta Kraju ustalił stosowną klauzulę tajności
informacji dotyczących obiektów położonych na tych terenach.
d. tereny, które właściciele zastrzegli i zgłosili do Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii.

12. Ważność profilu
którym jest:
a.
b.
c.
d.

zaufanego

ePUAP

może

przedłużyć punkt potwierdzający,

naczelnik urzędu skarbowego,
starosta,
konsul,
Główny Urząd Statystyczny.

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

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

14. Geodetą województwa może być osoba , która:
a.
b.
c.
d.

korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
posiada 3 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub samorządowej,
posiada uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2,
zostanie wyłoniona w konkursie.

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

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

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

kopii zabezpieczających bazy danych zasobu,
TERYT,
danych i informacji dotyczących terenów zamkniętych,
informacji i zbiorów danych udostępnionych przez właściwe organy administracji
publicznej.

17. Obowiązek zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych nie obejmuje
prac dotyczących:
a. obiektów położonych na obszarze Lasów Państwowych,
b. terenów zamkniętych, jeżeli przedmiotem prac nie są obiekty objęte ewidencją
gruntów i budynków,
c. obszarów obejmujących wody płynące,
d. sporządzania numerycznego modelu terenu wykonywanego na zamówienie innych
podmiotów niż „podmioty publiczne”.

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

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

19. Portal internetowy, za pomocą którego odbywa się udostępnianie materiałów
zasobu w postaci dokumentów elektronicznych, powinien zapewnić między innymi
następujące warunki:
a. interfejs do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów
zasobu,
b. pełny i nieograniczony dostęp do materiałów ewidencji gruntów i budynków,
c. możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
d. możliwość przeglądania materiałów przez osoby uprawnione.
20. Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych
sprawuje:
a.
b.
c.
d.

starosta,
wojewoda,
Główny Geodeta Kraju,
kierownik urzędu centralnego.

21. Ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych podlegają między
innymi następujące materiały geodezyjne i kartograficzne:
a. materiały powstałe w wyniku skaningu laserowego , jeżeli gęstość punktów
zarejestrowanych ma wartość 8 punktów na metr kwadratowy lub większą,
b. materiały powstałe w wyniku skaningu laserowego , jeżeli gęstość punktów
zarejestrowanych ma wartość 6 punktów na metr kwadratowy lub mniejszą,
c. materiały zawierające rezultaty pomiarów pozwalające na określenie współrzędnych
z dokładnością właściwą dla map w skali 1:5000 lub większą,
d. mapy zawierające w swej treści informacje dotyczące urządzeń służących do
nawigacji morskiej i lotniczej.
22. Ewidencja dotycząca miejscowości zawiera następujące dane:
a.
b.
c.
d.

identyfikatory TERYT miejscowości,
o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
urzędowe nazwy miejscowości,
nazwy przysiółków miejscowości.

23. Operat ewidencji gruntów i budynków składa się miedzy innymi z:
a. bazy danych ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej za pomocą systemu
teleinformatycznego,
b. zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych,
c. rejestru gruntów w formie książkowej,
d. skorowidza działek.
24. Ewidencja dotycząca ulic i placów zawiera między innymi:
a.
b.
c.
d.

wykaz uchwał stanowiących podstawę nazw ulic i placów,
nazwy ulic i placów,
liczbę numerów porządkowych ulicy lub placu,
identyfikator TERYT obrębu, na terenie którego położona jest ulica lub plac.

25. Wniosek o udostępnienie materiałów
i kartograficznego zawiera między innymi:
a.
b.
c.
d.

powiatowego

zasobu

geodezyjnego

nazwę wnioskodawcy,
nr PESEL wnioskodawcy,
nr REGON wnioskodawcy,
wymagany termin realizacji wniosku.

26. Aktualizacji danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów dokonuje się, jeżeli:
a.
b.
c.
d.

nastąpiła zmiana właściciela budynku,
uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania terenu,
istniejąca numeracja porządkowa posiada zdublowane numery,
została ustalona nowa nazwa urzędowa miejscowości.

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

pełnomocnika strony,
swoich pracowników,
sąsiada strony postępowania,
operatora pocztowego.

28. W wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są
gromadzone między innymi:
a.
b.
c.
d.

państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych,
mapy topograficzne w skali 1:10 000 ,
mapy topograficzne w skali 1:25 000,
bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie
1:10 000-1:100 000.
standardowych opracowań kartograficznych w skalach

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

dyrektorzy okręgowych urzędów miar,
Prezes Głównego Urzędu Miar,
Główny Urząd Miar,
naczelnicy obwodowych urzędów miar.

30. 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.

31. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału
w postępowaniu w sprawie:
a.
b.
c.
d.

karnej skarbowej,
w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji,
w sprawie byłego małżonka,
w której jest stroną.

32. Tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister Obrony
Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne to:
a.
b.
c.
d.

magazyny żywności,
porty wojenne,
obiekty przeznaczone do produkcji żywności dla wojska,
obiekty telekomunikacyjne służące do przekazywania informacji niejawnych
stanowiących tajemnicę państwową.

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

dane dotyczące wykonawcy zgłaszanych prac,
cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac,
dane niezbędne do wyliczenia opłaty,
PESEL lub REGON wykonawcy prac geodezyjnych.

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

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

35. 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.

36. Postępowanie rozgraniczeniowe kończy:
a.
b.
c.
d.

decyzja o rozgraniczeniu,
ugoda,
decyzja o scaleniu gruntów,
orzeczenie sądu o rozgraniczeniu.

37. Starosta na wniosek gminy powierza wójtowi w drodze porozumienia, prowadzenie
spraw należących do zakresu jego zadań i kompetencji po spełnieniu warunków
określonych w :
a.
b.
c.
d.

ustawie,
w umowie starosty z wójtem,
rozporządzeniu,
decyzji wojewody.

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

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

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

na żądanie strony,
na żądanie Sądu,
z innych uzasadnionych przyczyn,
z urzędu.

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

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

41. Powiatową bazę GESUT starosta zakłada i prowadzi w drodze przetworzenia
materiałów źródłowych:
a.
b.
c.
d.

mapy zasadniczej,
map topograficznych,
map wielkoskalowych,
rejestrów publicznych.

42. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu to:
a. system informacyjny zapewniający gromadzenie informacji o sieciach
terenu,
b. system informacyjny zapewniający aktualizację informacji o sieciach
terenu,
c. system informacyjny zapewniający udostępnianie informacji o sieciach
terenu,
d. system informacyjny zapewniający wyłączenie z zasobu nieaktualnych
o sieciach uzbrojenia terenu.

uzbrojenia
uzbrojenia
uzbrojenia
informacji

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

podpis zaakceptowany własnoręcznym podpisem zainteresowanego,
podpis zawierający numer PESEL,
podpis zawierający numer NIP.
podpis sporządzony za pomocą bezpiecznych urządzeń i danych do składania podpisu
elektronicznego.

44. Czyim zadaniem jest ochrona znaków magnetycznych?
a.
b.
c.
d.

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

45. Krajowy system informacji o terenie zakładają i prowadzą:
a.
b.
c.
d.

Główny Geodeta Kraju – dla obszaru kraju,
marszałek województwa – dla obszaru województwa,
starosta – dla terenu powiatu,
wójt – dla terenu gminy.

46. W sprawach dotyczących spadków nieobjętych, jako strona działa:
a.
b.
c.
d.

żona spadkodawcy,
kurator wyznaczony przez organ administracji,
osoba sprawująca zarząd majątkiem masy spadkowej,
kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej.

47. Wywłaszczenie jest dopuszczalne, gdy jest dokonywane:
a. pod budowę sklepów wielko powierzchniowych,
b. dla powiększenia nieruchomości sąsiedniej, gdy jest to niezbędne, aby stała się działką
budowlaną,
c. na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem,
d. na cele organizacji pożytku publicznego.
48. Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest:
a.
b.
c.
d.

organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
organem administracji rządowej,
centralnym urzędem w sprawach geodezji i kartografii,
urzędem administracji rządowej.

49. Do zadań marszałka województwa w zakresie geodezji i kartografii należy:
a.
b.
c.
d.

prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
zakładanie szczegółowych osnów geodezyjnych,
zakładanie baz danych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 i 1:1000,
wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru
województwa.

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

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

51. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona:
a.
b.
c.
d.

na piśmie,
w formie aktu notarialnego,
ustnie w obecności stron zainteresowanych,
ustnie w obecności dwóch świadków.

52. Gmina wnioskująca o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji
i kartografii, powinna spełnić m.in. następujące warunki organizacyjne:
a. utworzyć jednostkę organizacyjną urzędu gminy pod nazwą „Oddział Geodezji”,
b. powołać pełnomocnika gminy ds. geodezji,
c. zatwierdzić, przez radę gminy, plan finansowy, zapewniający zakup sprzętu
i programów informatycznych niezbędnych do prowadzenia, gromadzenia
i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
d. zakupić sprzęt geodezyjny do przeprowadzania kontroli prac terenowych.
53. Profil zaufany ePUAP traci ważność w przypadku gdy:
a.
b.
c.
d.

użytkownik zmienił miejsce zamieszkania,
zmienił się nr PESEL użytkownika,
zmieniono identyfikator użytkownika,
wyjazdu użytkownika z kraju.

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

z naruszeniem przepisów prawa,
niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
bez zachowania terminów ich realizacji,
naruszyła przepisy podatkowe.

55. 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 podjęta przez osoby niepełnoletnie,
była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

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

na wniosek zainteresowanych,
na wniosek starosty,
na wniosek geodety powiatowego,
z urzędu.

57. Jeżeli teren utracił charakter terenu zamkniętego, zarządzający nim obowiązany
jest przekazać staroście:
a.
b.
c.
d.

dane katastru nieruchomości,
sporządzone mapy w celu włączenia do pzgik,
dokumentację geodezyjną i kartograficzną w celu włączenia do zasobu,
oprogramowanie służące do zarządzania bazami danych na obszarze terenu
zamkniętego.

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

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

59. 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.

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

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

