1. Które z niżej wymienionych organów są organami administracji publicznej?
a.
b.
c.
d.

terenowe organy administracji rządowej,
organy jednostek samorządu terytorialnego,
naczelny sąd administracyjny,
Prezes Rady Ministrów.

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

pomiary przemieszczeń budowli i urządzeń,
pomiary przyłączy kanalizacyjnych,
opracowanie mapy glebowej,
wytyczenie sieci uzbrojenia terenu.

3. Jaka może być wysokość kary pieniężnej, nałożonej na biegłego, który bez
należytego usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu
prowadzącego postępowanie?
a.
b.
c.
d.

kara nie może być karą pieniężną,
1000 złotych,
2000 złotych,
3000 złotych.

4. Organy kontroli nie zawiadamiają przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia
kontroli w przypadku gdy:
a. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu
przestępstwa,
b. przeprowadzenie kontroli wynika z zatwierdzonego przez organ kontroli
harmonogramu kontroli,
c. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu
wykroczenia skarbowego,
d. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla zabezpieczenia dowodów popełnienia
przestępstwa.

5. Karami dyscyplinarnymi, jakie mogą być zastosowane wobec osób
wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii są:
a. udzielenie nagany z wpisem okresu jej obowiązywania,
b. zawieszenie możliwości wykonywania uprawnień zawodowych na okres od 6
miesięcy do jednego roku,
c. odebranie uprawnień zawodowych na okres do 3 lat,
d. upomnienie.

6. Podmiot publiczny realizujący zadania publiczne przy wykorzystaniu
systemu teleinformatycznego do przekazywania danych pomiędzy tym
podmiotem a podmiotem niebędącym organem administracji rządowej jest
zobowiązany do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej:

a. zestawienia stosowanych w oprogramowaniu interfejsowym systemu
teleinformatycznego struktur dokumentów elektronicznych,
b. katalogu usług, zawierającego informacje o usługach udostępnianych przez ten
podmiot publiczny,
c. zestawienia stosowanych w oprogramowaniu interfejsowym systemu
teleinformatycznego formatów danych,
d. wzoru dokumentu elektronicznego stanowiącego zbiór danych określających
zestaw, sposób oznaczania oraz wymagalność elementów treści i metadanych
dokumentu elektronicznego.

7. Warunki techniczne , jakie powinny być spełnione przez gminę wnioskującą o
przejęcie zadań starosty w zakresie geodezji to między innymi:
a. wyposażenie Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
urządzenia służące do kopiowania i powielania dokumentów metodami
klasycznymi i cyfrowymi,
b. wyposażenie Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w sprzęt
komputerowy i niezależną instalację zasilającą,
c. wyposażenie Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w urządzenia
przeciwwłamaniowe,
d. uzyskanie pozytywnej opinii marszałka województwa w zakresie przygotowania
technicznego do przekazywania odpowiednich baz danych zasobu.
8. Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest:
a.
b.
c.
d.

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

9. Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych
infrastrukturą informacji przestrzennej obejmuje następujące informacje:
a. nazwę zbioru danych przestrzennych,
b. datę ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji,
c. przepis prawa, stanowiącego podstawę prowadzenia zbioru danych
przestrzennych,
d. bazę metadanych zbioru danych przestrzennych.

10. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest:
a.
b.
c.
d.

miejsce zamieszkania rodziców,
miejsce, w którym dziecko stało się pełnoletnie,
miejsce zamieszkania rodzica u którego dziecko stale przebywa,
miejsce zamieszkania rodzica, któremu wyłącznie przysługuje władza
rodzicielska.

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

współrzędne X, Y określające położenie punktu adresowego,
identyfikator działki ewidencyjnej, na której usytuowany jest punkt adresowy,
status budynku, z którym jest związany punkt adresowy (np. budynek istniejący),
usytuowanie budynku (naziemny lub podziemny).

12. 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 pól powierzchni obrębów ewidencyjnych,
c. adresów i ich lokalizacji przestrzennej,
d. dotyczące granic archiwów państwowych.

13. W centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są
gromadzone między innymi:
a. bazy danych państwowego rejestru szczegółowych osnów geodezyjnych,
b. bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału
terytorialnego kraju,
c. mapy topograficzne w skali 1:25 000,
d. mapy ogólnogeograficzne w skali 1:1 000 000.

14. Materiały zasobu pozyskuje się do zasobu w wyniku:
a.
b.
c.
d.

przekazania do zasobu wyciągów z operatów szacunkowych,
działań organu odpowiedzialnego za prowadzenie zasobu,
przyjęcia darowizny,
działań organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

15. Powiatową bazę GESUT starosta zakłada i prowadzi w drodze przetworzenia
materiałów źródłowych, którymi są między innymi:
a.
b.
c.
d.

mapa zasadnicza,
mapy topograficzne,
mapy wielkoskalowe,
rejestrów publicznych.

16. W trakcie części ogólnej (testowej) egzaminu pisemnego, dotyczącego
uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, sprawdzana jest
znajomość :
a.
b.
c.
d.

przepisów prawnych dotyczących geodezji i kartografii,
standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii,
zarządzeń Głównego Geodety Kraju,
wytycznych technicznych wydanych przez Głównego Geodetę Kraju.

17. Sprawy w postępowaniu administracyjnym mogą być załatwiane ustnie, gdy:
a.
b.
c.
d.

strony zawarły ugodę administracyjną,
przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie,
stroną jest pracownik organu,
wynika to z polecenia organu nadzoru.

18. Dane państwowego rejestru granic (PRG) podlegają okresowej weryfikacji:
a.
b.
c.
d.

raz w roku na dzień 01.01,
nie rzadziej niż co 5 lat,
nie rzadziej niż co 10 lat,
w razie potrzeby, którą określa wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i
kartograficznego.

19. Organ administracji publicznej w wezwaniu strony zobowiązany jest
wskazać:
a.
b.
c.
d.

nazwę i adres organu wzywającego,
numer PESEL wzywanego,
skutki prawne niezastosowania się do wezwania,
imię i nazwisko wzywanego.

20. Przedmiotu prawa autorskiego nie stanowią:
a.
b.
c.
d.

akty normatywne,
dokumenty urzędowe,
proste informacje prasowe,
opublikowane opisy patentowe.

21. Krajowy system informacji o terenie zawiera dane obligatoryjne dotyczące
między innymi :
a. obiektów topograficznych,
b. państwowego systemu odniesień przestrzennych,
c. rejestru granic podziału terytorialnego państwa,
d. wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę.
22. Główny Geodeta Kraju może kontrolować działalność:
a.
b.
c.
d.

starostów,
przedsiębiorców,
jednostek organizacyjnych,
wykonujących funkcję biegłego sądowego w sprawach geodezji i kartografii.

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

ochrona znaków geodezyjnych,
wykonywanie map zawierających usytuowanie sieci uzbrojenia terenu,
tworzenie i aktualizowanie systemów informacji o terenie,
wykonywanie map specjalnych terenów zamkniętych w skalach 1:50000 i
większych.

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

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

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

tajne,
poufne,
zastrzeżone,
poufne specjalnego znaczenia.

26. 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.

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

ustalenie właścicieli i władających sąsiednimi nieruchomościami,
likwidację sporów granicznych,
utrwalenie punktów znakami granicznymi,
sporządzenie odpowiednich dokumentów.

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

dane określające przebieg granic miejscowości,
identyfikatory TERYT obrębów,
identyfikator TERYT powiatu, na terenie którego położona jest miejscowość,
nazwy przysiółków miejscowości.

29. Portal internetowy, za pomocą którego odbywa się udostępnianie materiałów
zasobu w postaci dokumentów elektronicznych, powinien zapewnić między
innymi następujące warunki:
a.
b.
c.
d.

pełny i nieograniczony dostęp do materiałów ewidencji gruntów i budynków ,
możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
możliwość przeglądania materiałów przez osoby uprawnione,
aktualizację baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

30. Jaki jest okres ważności certyfikatu podpisu elektronicznego?
a. jest to okres wskazany w certyfikacie,
b. okres ważności certyfikatu jest nieograniczony,
c. okres ważności certyfikatu wynosi jeden rok i może być przedłużony na rok
następny,
d. przepisy prawa nie regulują tego zagadnienia.

31. Uwierzytelnienia dokumentów opracowanych przez wykonawców prac
geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań
administracyjnych, sądowych lub czynności cywilno prawnych dokonuje się:
a. z chwilą przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do zasobu,
b. po zbadaniu zgodności treści uwierzytelnianego dokumentu z danymi zawartymi w
dokumentacji geodezyjnej lub w bazach danych,
c. w ciągu siedmiu dni od złożenia operatu do kontroli,
d. niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż w terminie 7 dni.
32. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w
postępowaniu w sprawie:
a. swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,
b. osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
c. w której był świadkiem lub jest przedstawicielem jednej ze stron,
d. w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności
służbowej.

33. 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 ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
umieszczania i utrzymania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic.

34. Ochronie podlegają:
a.
b.
c.
d.

urządzenia zabezpieczające znaki geodezyjne,
budowle triangulacyjne,
znaki grawimetryczne,
znaki magnetyczne.

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

odebrania uprawnień zawodowych,
złożenia wniosku o wykreślenie przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe,
śmierci,
zakazu wykonywania zawodu geodety wydanego przez organy nadzoru geodezyjnego
i kartograficznego.

36. Licencja uprawniająca do wykorzystywania materiałów państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego:
a. może dotyczyć pojedynczego udostępnianego zbioru danych lub wielu materiałów
zasobu objętych jednym wnioskiem, jeżeli są one udostępniane na zgłoszenie prac
geodezyjnych lub prac kartograficznych,
b. może być użyta na taką samą ilość innych materiałów, w wypadku gdy materiały
objęte licencją nie są przydatne,
c. zawiera zawsze w numerze identyfikator REGON licencjobiorcy,
d. otrzymuje zawsze numer składający się z trzech członów, oddzielonych
podkreślnikiem.
37. Oryginał materiału zasobu może być wydany poza miejsce jego przechowywania:
a.
b.
c.
d.

na żądanie sądu,
jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań publicznych określonych przez ustawy,
na wniosek wykonawcy tego materiału,
na żądanie organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

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

1:20 000,
1:25 000,
1:50 000,
1:100 000.

39. W czyim imieniu może działać osoba składająca podpis elektroniczny?
a.
b.
c.
d.

wyłącznie w imieniu własnym,
w imieniu innej osoby fizycznej,
w imieniu osoby prawnej,
w imieniu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

40. Jakie uwarunkowania brane są pod uwagę w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym?
a. wymagania ochrony środowiska, w tym ochrony gruntów rolnych i leśnych,
b. potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,
c. potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci
szerokopasmowych,
d. zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych.

41. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej weryfikuje dokumentacje
geodezyjne przekazane po zakończeniu zgłoszonych prac pod względem:
a. zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania pomiarów,
b. zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi kompletności przekazanych wyników
prac,
c. spójności topologicznej przekazanych baz danych z bazami danych zasobu,
d. terminowości wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej.

42. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku
łącznego spełnienia następujących warunków:
a. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi,
b. teren ma dostęp do drogi publicznej,
c. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i
leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
d. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia
budowlanego.

43. Jakie warunki spełnia Polska Norma?
a.
b.
c.
d.

Polska Norma jest normą krajową,
Polska Norma jest ogólnodostępna,
jest normą przyjętą w drodze konsensu,
jest normą zatwierdzoną przez krajową jednostkę normalizacyjną.

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

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

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

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

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

posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
posiada uprawnienia zawodowe w zakresie 1,
ukończyła 25 lat,
posiada roczny staż pracy w organach jednostek samorządowych.

47. Wywłaszczenie jest dopuszczalne, gdy jest dokonywane:
a.
b.
c.
d.

na cele organizacji pożytku publicznego,
pod budowę sklepów wielko powierzchniowych,
na cele publiczne,
za słusznym odszkodowaniem.

48. Przy ustalaniu numeracji porządkowej na nowych dotychczas niezabudowanych
ulicach, stosuje się między innymi następujące zasady:
a. numeruje się w sposób ciągły po jednej, a następnie drugiej stronie ulicy,
b. numery porządkowe wzdłuż ulic bocznych wzrastają od głównej ulicy w kierunku
granic miejscowości,
c. numery porządkowe po lewej stronie ulicy w kierunku wzrastania numeruje się
liczbami nieparzystymi,
d. numery na placach wzrastają zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara,
poczynając od strony północnej.
49. Funkcję punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP może pełnić:
a.
b.
c.
d.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
operator pocztowy za zgodą ministra właściwego do spraw informatyzacji,
starosta,
wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

50. Organami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego są:
a.
b.
c.
d.

marszałek województwa,
Główny Geodeta Kraju,
minister właściwy do spraw administracji publicznej,
wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru
geodezyjnego i kartograficznego.

51. Na treść ewidencji materiałów zasobu składają się między innymi:
a.
b.
c.
d.

dane zleceniodawcy pracy, w wyniku której powstał materiał zasobu,
data wpisania materiału zasobu do ewidencji,
data zgłoszenia pracy, w wyniku której powstał materiał zasobu,
układ odniesienia mapy.

52. Dział administracji rządowej, informatyzacja, obejmuje sprawy:
a. informatyzacji administracji publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania
publiczne,
b. systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej,
c. rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. rejestru PESEL.
53. W dzienniku praktyki zawodowej osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii dokumentuje się przebieg
praktyki zawodowej wpisami między innymi :
a. zawierającymi nazwy lub nazwiska zleceniodawcy ,
b. odzwierciedlającymi czynności wykonywane w ramach opracowań będących
rezultatem odpowiednich prac geodezyjnych ,
c. określającymi daty zakończenia prac,
d. identyfikatora ewidencyjnego nadanego dokumentacji przyjętej do zasobu.
54. Przez umowę o dzieło strony zobowiązują się do:
a.
b.
c.
d.

zapłaty wynagrodzenia,
wykonania oznaczonego dzieła,
zapewnienia odpowiedniej jakości dzieła,
oszczędnego gospodarowania materiałami zakupionymi do realizacji dzieła.

55. Powszechna taksacja nieruchomości to:
a. zbiór informacji o uzyskanych cenach nieruchomości,
b. system informatyczny umożliwiający gromadzenie danych o cenach i wartościach
nieruchomości,
c. baza danych o wartościach nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
d. wycena nieruchomości.
56. Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie:
a.
b.
c.
d.

uchwały rady gminy,
planu miejscowego,
studium zagospodarowania gminy,
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

57. Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części zawiera między innymi
następujące informacje:
a.
b.
c.
d.

nazwę miejscowości,
rodzaj miejscowości,
nazwę województwa, w którym miejscowość jest położona,
nazwę powiatu, w którym miejscowość jest położona.

58. Metadane obejmują informacje dotyczące w szczególności:
a. przyczyn ograniczeń powszechnego dostępu do zbiorów i usług danych
przestrzennych,
b. zgodności zbiorów danych przestrzennych z obowiązującymi przepisami,
c. warunków uzyskania dostępu do zbiorów i ich wykorzystania, usług danych
przestrzennych oraz wysokości opłat, jeżeli są pobierane,
d. organów administracji odpowiedzialnych za tworzenie, aktualizację i udostępnianie
zbiorów oraz usług danych przestrzennych.
59. Legalna jednostka miary to:
a.
b.
c.
d.

jednostka, której stosowanie jest nakazane,
jednostka, której stosowanie jest dozwolone przepisem prawnym,
jednostka, przyjęta do stosowania na obszarze określonego regionu,
jednostka, umożliwiająca nieskrępowaną wymianę handlową.

60. Przychody Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
pochodzą z :
a. darowizn,
b. opłat za udostępnienie zbiorów danych z zasobu centralnego,
c. opłat za udostępnienie zbiorów danych z zasobu powiatowego,
d. opłat za postępowanie kwalifikacyjne osób ubiegających się o uprawnienia
zawodowe.

