1. 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.

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

szacowania nieruchomości,
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,
ewidencji budowli zabytkowych,
gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

3. 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.

4. 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.

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

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

6. Zdolność prawną ma:
a.
b.
c.
d.

osoba, która ukończyła 13 lat,
osoba pełnoletnia,
osoba ubezwłasnowolniona całkowicie,
każdy człowiek od chwili urodzenia.

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

1:500,
1:1000,
1:2000,
1:5000.

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,
wykaz dostępnych usług danych przestrzennych,
bazę metadanych zbioru danych przestrzennych.

9. Która z wymienionych poniżej prac nie podlega obowiązkowi zgłoszenia
właściwemu organowi:
a.
b.
c.
d.

pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli i urządzeń,
pomiary przyłączy kanalizacyjnych,
opracowanie mapy glebowej,
aktualizacja użytków gruntowych.

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

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzenia Głównego Geodety Kraju,
ustawy,
rozporządzenia.

11. 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.

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

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

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

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

14. 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 organów nadzoru geodezyjnego
i kartograficznego,
c. wykonawców działających na zlecenie „podmiotów publicznych”,
d. wykonawców posiadających doświadczenie w pracy na tych terenach.
15. 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.

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

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

17. Licencja uprawniająca do wykorzystywania materiałów państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego:
a. upoważnia licencjobiorcę lub ustanowione przez licencjobiorcę podmioty do
wykorzystywania wyszczególnionych w licencji materiałów zasobu,
b. wydawana jest tylko wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych.
c. może dotyczyć pojedynczego udostępnianego zbioru danych lub wielu materiałów
zasobu objętych jednym wnioskiem, jeżeli są one udostępniane na zgłoszenie prac
geodezyjnych lub prac kartograficznych,
d. otrzymuje zawsze numer składający się z trzech członów, oddzielonych
podkreślnikiem.

18. 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.

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

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

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

bazy danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych,
bazy danych państwowego rejestru nazw geograficznych,
mapy topograficzne w skali 1:10 000,
mapy ogólnogeograficzne w skali 1:100 000.

21. Kiedy nie wymaga się oryginału lub urzędowo
pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym :
a. gdy pełnomocnikiem jest doradca podatkowy
pełnomocnictwa,
b. gdy pełnomocnikiem jest przełożony strony,
c. gdy pełnomocnikiem jest rzecznik patentowy
pełnomocnictwa,
d. gdy pełnomocnikiem jest sąsiad strony.
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22. W jakiej formie Wykonawca sporządza zgłoszenie pracy geodezyjnej lub
kartograficznej?
a.
b.
c.
d.

według uznania,
według wzorów określonych w załączniku do właściwego rozporządzenia,
brak jest unormowań w tym zakresie,
w formie określonej w wytycznych wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego
i kartograficznego.

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

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

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

powiatowego

zasobu

geodezyjnego

nazwę wnioskodawcy,
adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy,
dane kontaktowe wnioskodawcy,
wymagany termin realizacji wniosku.

25. Operat opisowo-kartograficzny to:
a. baza danych ewidencyjnych, utworzona w wyniku prac związanych z modernizacją
ewidencji gruntów i budynków,
b. mapa ewidencyjna utworzona na podstawie bazy danych ewidencyjnych w procesie
modernizacji ewidencji gruntów,
c. rejestry utworzone na podstawie bazy danych ewidencyjnych w procesie modernizacji
ewidencji gruntów,
d. kartoteki utworzone na podstawie bazy danych ewidencyjnych w procesie
modernizacji ewidencji gruntów.
26. Karami dyscyplinarnymi, jakie mogą być zastosowane wobec osób wykonujących
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii są:
a. nagana,
b. udzielenie nagany z wpisem okresu jej obowiązywania,
c. zawieszenie możliwości wykonywania uprawnień zawodowych na okres od
6 miesięcy do jednego roku,
d. upomnienie.
27. 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.

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

identyfikatory TERYT miejscowości,
urzędowe nazwy miejscowości,
współrzędne X, Y miejscowości,
dane określające przebieg granic miejscowości.

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

zakładanie mapy zasadniczej,
prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
tworzenie i aktualizowanie systemów informacji o terenie.

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

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

31. Osoby fizyczne nie posiadające zdolności do czynności prawnych, zgodnie
z Kodeksem postępowania administracyjnego, działają poprzez:
a.
b.
c.
d.

wyznaczonych przez siebie adwokatów,
wyznaczonych przez siebie radców prawnych,
ustanowionych pełnomocników,
ustawowych przedstawicieli.

32. W rozumieniu KPA organem pierwszej instancji w sprawach określonych
w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne jest:
a.
b.
c.
d.

geodeta powiatowy,
starosta,
geodeta wojewódzki,
wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

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

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

34. Osobami prawnymi są:
a.
b.
c.
d.

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

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

ustalenie ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych,
ustalenie właścicieli i władających sąsiednimi nieruchomościami,
utrwalenie punktów znakami granicznymi,
sporządzenie odpowiednich dokumentów.

36. 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,
1:25 000,
1:100 000.

37. 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,
d. składy materiałów pędnych,
38. Kontrolę działalności przedsiębiorców, wykonujących prace geodezyjne lub prace
kartograficzne, przeprowadza się w zakresie:
a.
b.
c.
d.

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

39. W postępowaniu administracyjnym, jeżeli koniec terminu przypada na dzień
ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się:
a.
b.
c.
d.

dzień poprzedzający dzień wolny od pracy,
najbliższy następny dzień powszedni,
dzień wolny od pracy,
przepisy nie precyzują tej kwestii.

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

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

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

sieci uzbrojenia terenu,
konturów użytków gruntowych,
działek ewidencyjnych,
punktów osnowy geodezyjnej.

42. Uchwały Rady Ministrów :
a. podlegają kontroli co do zgodności z prawem,
b. obowiązują wszystkich obywateli,
c. mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe
organowi wydającemu te akty,
d. obowiązują wojewodów.
43. 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 przeprowadzonego przez
organy administracji geodezyjnej i kartograficznej,
c. zostały wykonane w wyniku zamówienia publicznego udzielonego przez właściwego
wojewodę,
d. zostały wykonane w związku z realizacją zamówienia publicznego udzielonego przez
podmioty działające z upoważnienia organów administracji geodezyjnej
i kartograficznej.
44. Zgodnie z przepisami zawartymi w KC czynność prawna jest nieważna, jeżeli:
a.
b.
c.
d.

jest sprzeczna z ustawą,
została podjęta przez osoby niepełnoletnie,
miała na celu obejście ustawy,
była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

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

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

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

do użytku służbowego,
ściśle tajne,
tajne,
zastrzeżone.

47. Powszechna taksacja nieruchomości to:
a. zbiór informacji o uzyskanych cenach nieruchomości,
b. wycena nieruchomości,
c. system informatyczny umożliwiający gromadzenie danych o cenach i wartościach
nieruchomości,
d. baza danych o wartościach nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
48. Organami administracji geodezyjnej i kartograficznej są:
a.
b.
c.
d.

Główny Geodeta Kraju,
wojewoda,
marszałek województwa,
starosta.

49. 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.

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

posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
ukończyła 25 lat,
posiada 2 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej,
korzysta w pełni z praw obywatelskich.

51. Nie podlega uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej usytuowanie:
a.
b.
c.
d.

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

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

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

53. 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.

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

informacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
identyfikatory TERYT nazw ulic i placów,
dane określające przebieg osi ulic,
identyfikator TERYT obrębu, na terenie którego położona jest ulica lub plac.

55. Pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników, o ile:
a.
b.
c.
d.

umocowanie to wynika z treści pełnomocnictwa,
umocowanie takie wynika z ustawy,
umocowanie to wynika ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa,
umocowanie to wynika z uzgodnienia ustnego z mocodawcą.

56. Celem ustawy o miarach jest:
a.
b.
c.
d.

ustalenie nazewnictwa dla miar, które będą stosowane w Rzeczypospolitej Polskiej,
zapewnienie jednolitości miar,
określenie rodzajów przyrządów pomiarowych stosowanych w geodezji i kartografii,
zapewnienie wymaganych dokładności pomiarów wielkości fizycznych
w Rzeczypospolitej Polskiej.

57. Harmonizacja zbiorów danych to:
a. przystosowanie zbiorów do wspólnego wykorzystania,
b. ustalenie praw umożliwiających prowadzenie zbiorów danych,
c. działania techniczne i organizacyjne mające na celu przystosowanie zbiorów
do łącznego wykorzystania,
d. ustalenie merytorycznej zawartości poszczególnych zbiorów danych.

58. 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.

59. Pismo w postępowaniu administracyjnym może być doręczone stronie drogą
elektroniczną, jeżeli uczestnik postępowania :
a. wystąpi do organu z wnioskiem o takie doręczenie i wskaże adres elektroniczny,
b. wyrazi zgodę na doręczenie drogą komunikacji elektronicznej i wskaże adres
elektroniczny,
c. posiada dostęp do komputera,
d. wyjechał za granicę i nie odbiera korespondencji.
60. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odmawia przyjęcia do zasobu
geodezyjnego i kartograficznego materiałów sporządzonych w ramach zgłoszonej
pracy geodezyjnej:
a. wydając decyzję administracyjną o odmowie,
b. w formie zarządzenia 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.

