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

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

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

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

3. 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.

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

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

5. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wykonuje
między innymi następujące zadania:
a. przechowuje kopie zabezpieczające baz danych w szczególności bazy danych
ewidencji gruntów i budynków,
b. kontroluje posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
c. zakłada szczegółowe osnowy geodezyjne,
d. prowadzi wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny.

6. Kontrola działalności przedsiębiorcy, w zakresie
geodezyjnych lub prac kartograficznych może dotyczyć:

wykonywania

prac

a. zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
b. przekazywania wyników prac do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,
c. terminowości wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych,
d. przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji
w zakresie geodezji i kartografii.

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

dane określające obszar zgłoszonej pracy geodezyjnej,
dane dotyczące wykonawcy zgłaszanych prac,
cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac,
termin wykonania prac.

8. Na terenach zamkniętych prace geodezyjne mogą być wykonywane tylko przez:
a. wykonawców działających na zlecenie organów, które wydały decyzję o zamknięciu
terenu,
b. wykonawców działających na zlecenie „podmiotów publicznych”,
c. wykonawców działających na zlecenie organów nadzoru geodezyjnego
i kartograficznego,
d. wykonawców działających za zgodą organów, które wydały decyzję o zamknięciu
o zamknięciu terenu.
9. Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
nabywa się:
a.
b.
c.
d.

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

10. Warunki techniczne , jakie powinny być spełnione przez gminę wnioskującą
o przejęcie zadań starosty w zakresie geodezji:
a. wyposażenie Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w urządzenia do kopiowania,
b. wyposażenie w sprzęt komputerowy z niezależną instalacją zasilającą,
c. zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarnego,
d. uzyskanie pozytywnej opinii wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego
i kartograficznego w zakresie przygotowania technicznego gminy.

11. 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.

12. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:
a.
b.
c.
d.

rodzaju użytków gruntowych,
rodzaju upraw rolnych,
przeznaczenia budynków,
powierzchni użytkowej lokali.

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

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
Ministerstwa Infrastruktury,
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

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

identyfikatory TERYT miejscowości,
identyfikator TERYT powiatu, na terenie którego położona jest miejscowość,
współrzędne X, Y miejscowości,
identyfikatory TERYT obrębów.

15. 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,
nazwę gminy, w której miejscowość jest położona.

16. Materiały zasobu wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu:
a.
b.
c.
d.

niezwłocznie po ich pozyskaniu przez właściwy organ,
niezwłocznie po wpływie pracy objętej rejestrem zgłoszeń do kontroli,
w ciągu trzech dni od ich pozyskania,
niezwłocznie po odnotowaniu pozytywnego wyniku kontroli dokumentacji objętej
rejestrem zgłoszeń.

17. 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.

18. 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.

19. Ważność profilu zaufanego ePUAP może przedłużyć punkt potwierdzający,
którym jest:
a.
b.
c.
d.

naczelnik urzędu skarbowego,
ambasador,
wojewoda,
konsul.

20. Na treść ewidencji materiałów zasobu składają się między innymi:
a. nazwa materiału zasobu,
b. informacje o twórcy materiału zasobu,
c. data zgłoszenia pracy, w wyniku której powstał materiał zasobu,
d. data wpisania materiału zasobu do ewidencji.

21. Jeżeli budynek położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie dwu lub więcej ulic
i posiada odrębne wejścia główne:
a. nadaje mu się jeden numer porządkowy,
b. nadaje się numer porządkowy budynku dla każdej ulicy, przy których budynek jest
położony,
c. nadaje mu się numery przy każdym głównym wejściu,
d. brak uregulowań w tym zakresie.
22. W powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są
gromadzone między innymi:
a. bazy osnów grawimetrycznych ,
b. mapy topograficzne w skali 1:10 000,
c. operaty techniczne powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych dotyczących
scalania gruntów,
d. wyciągi z operatów szacunkowych.

23. Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę:
a.
b.
c.
d.

statystyki publicznej,
oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych,
gospodarki nieruchomościami,
ewidencji gospodarstw rolnych.

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

Prezes Głównego Urzędu Miar.
Główny Urząd Miar,
Okręgowy Urząd Miar,
Obwodowy Urząd Miar.

25. 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 6 punktów na metr kwadratowy lub mniejszą,
b. materiały powstałe w wyniku skaningu laserowego , jeżeli gęstość punktów
zarejestrowanych ma wartość 8 punktów na metr kwadratowy lub większą,
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.
26. Postępowanie kwalifikacyjne, dotyczące uzyskania uprawnień zawodowych
w dziedzinie geodezji i kartografii prowadzi komisja kwalifikacyjna, powołana
przez:
a.
b.
c.
d.

właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
Głównego Geodetę Kraju,
Prezesa Rady Ministrów,
właściwego ministra do spraw administracji publicznej.

27. Profil zaufany ePUAP traci ważność w przypadku gdy:
a.
b.
c.
d.

użytkownik zmienił miejsce zamieszkania,
zmieniono identyfikator użytkownika,
potwierdzenia profilu zaufanego na podstawie nieaktualnych danych,
wyjazdu użytkownika z kraju.

28. Do zadań gminy należy między innymi obowiązek wynikający z przepisów
ustawy PGiK:
a.
b.
c.
d.

ustalania numerów porządkowych,
umieszczania tablic z numeracją porządkową nieruchomości,
prowadzenia rejestru nazw geograficznych,
umieszczania i utrzymania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic.

29. Baza danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju zawiera między innymi następujące informacje:
a. dotyczące przebiegu granic podziału kraju ze względu na właściwość wojewódzkich
sądów administracyjnych,
b. dotyczące granic miejscowości objętych urzędowym wykazem ich nazw,
c. dotyczące pól powierzchni obrębów ewidencyjnych,
d. dotyczące granic archiwów państwowych.
30. Legalnymi jednostkami miar są:
a. jednostki miar, stosowane zwyczajowo w poszczególnych regionach
Rzeczypospolitej,
b. jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek Miar,
c. jednostki miar dopuszczone do stosowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej,
d. jednostki miar dopuszczone do stosowania przez Prezesa Rady Ministrów.
31. Dla obszaru województwa zakłada się i prowadzi:
a.
b.
c.
d.

bazę danych obiektów topograficznych z numerycznym modelem rzeźby terenu,
bazę metadanych,
bazę danych podstawowych osnów geodezyjnych,
bazę danych GESUT.

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

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

33. Jako tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister
Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne uznaje się:
a. magazyny żywności,
b. tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod
lotniska wojskowe,
c. lotniska,
d. składy materiałów pędnych.
34. 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.

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

ukończyła 25 lat,
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.

36. Aktualizacji PRG w zakresie zmiany zasadniczego podziału terytorialnego
państwa dokonuje się:
a.
b.
c.
d.

niezwłocznie,
w ciągu 30 dni od dnia zmiany, określonego w akcie prawnym,
niezwłocznie, po uprzednim wprowadzeniu zmiany w ewidencji gruntów i budynków,
w terminie 14 dni od dnia zmiany określonego w akcie prawnym.

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

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

38. Informacje zawarte w ewidencji miejscowości, ulic i adresów udostępnia się :
a.
b.
c.
d.

w postaci zawiadomień,
w postaci zaświadczeń,
poprzez ogłoszenie na stronie internetowej powiatu,
za pomocą usług sieciowych.

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

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

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

nastąpiła zmiana właściciela budynku,
nastąpiła zmiana nazwy ulicy lub placu,
została utworzona nowa ulica,
istniejąca numeracja porządkowa posiada zdublowane numery.

41. 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.

42. 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,
wykaz dostępnych usług danych przestrzennych,
nazwę zbioru danych przestrzennych.

43. W celu ustalenia numeracji porządkowej w procesie zakładania
miejscowości, ulic i adresów wykorzystuje się między innymi:
a.
b.
c.
d.

ewidencji

ortofotomapę cyfrową,
wywiad w terenie,
BDOT10k,
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, gdy
brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

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

podpis zawierający numer PESEL,
podpis elektroniczny przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej podpis,
podpis zawierający numer NIP,
podpis sporządzony za pomocą bezpiecznych urządzeń i danych do składania podpisu
elektronicznego.

45. 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
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 - 1:100 000.

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

nazwa placu,
numer porządkowy,
identyfikatory TERYT nazw ulic i placów,
status budynku, z którym jest związany punkt adresowy (np. budynek istniejący).

47. Notariusze przekazują właściwemu staroście między innymi:
a.
b.
c.
d.

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

48. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu:
a.
b.
c.
d.

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

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

organizacji urzędów administracji publicznej,
gospodarki nieruchomościami na cele publiczne,
informatyzacji urzędów administracji publicznej,
geodezji i kartografii.

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

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

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

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

52. Rozporządzenia właściwych organów wydawane są na podstawie:
a.
b.
c.
d.

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

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

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

54. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje informacje o:
a. usytuowaniu sieci uzbrojenia terenu,
b. podstawowych parametrach technicznych sieci,
c. przeznaczeniu sieci uzbrojenia terenu,
d. projektowanych sieciach uzbrojenia terenu.
55. Nadzorowi, na terenach zamkniętych, podlegają między innymi następujące
prace geodezyjne i kartograficzne:
a.
b.
c.
d.

zakładanie szczegółowych osnów geodezyjnych,
ochrona znaków geodezyjnych,
zakładanie mapy zasadniczej,
prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

56. 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,
opracowywanie opinii dla celów sądowych,
wykonywanie bezpośrednich pomiarów terenowych.

57. Karę dyscyplinarną, orzeczoną jako upomnienie, uważa się za niebyłą i wykreśla
z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe:
a.
b.
c.
d.

po upływie 1 roku,
po upływie 2 lat od uprawomocnienia orzeczenia,
po upływie 5 lat od uprawomocnienia orzeczenia,
kara nie ulega przedawnieniu.

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

ukończyła 25 lat,
posiada uprawnienia zawodowe w zakresie 1 – 2,
posiada 2 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej,
posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym.

59. Krajowy system informacji o terenie zawiera dane obligatoryjne dotyczące
między innymi :
a.
b.
c.
d.

osnów geodezyjnych,
ewidencji gruntów i budynków,
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę.

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

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

