1. Które z niżej wymienionych organów są organami jednostek samorządu
terytorialnego?
a.
b.
c.
d.

starosta,
samorządowe kolegium odwoławcze,
wojewoda,
marszałek województwa.

2. Tereny zamknięte to:
a. tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na bezpieczeństwo państwa,
określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych,
b. tereny, dla których wprowadzony został zakaz wstępu,
c. tereny, które w wyniku decyzji starosty zostały wyłączone z opracowania mapy
zasadniczej,
d. tereny, na których Główny Geodeta Kraju ustalił stosowną klauzulę tajności
informacji dotyczących obiektów położonych na tych terenach.
3. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym gmina to:
a.
b.
c.
d.

zespół określonych miejscowości,
wspólnota samorządowa,
urząd, obsługujący mieszkańców określonego terytorium,
odpowiednie terytorium.

4. Wojewoda prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego:
a.
b.
c.
d.

na terenach zamkniętych,
o znaczeniu wojewódzkim,
o znaczeniu krajowym,
wojewoda nie prowadzi rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

5. Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie
geodezji i kartografii zawiera miedzy innymi następujące dane:
a.
b.
c.
d.

informacje o rodzajach orzeczonych kar,
numer NIP,
wykształcenie,
numer świadectwa.

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

nie rodzi praw do terenu,
nie narusza ustaleń studium zagospodarowania terenu,
nie narusza prawa własności,
nie narusza uprawnień osób trzecich.

7. Elektroniczna platforma usług administracji publicznej to:
a. system teleinformatyczny, w którym instytucje publiczne udostępniają usługi
przez pojedynczy punkt dostępowy w sieci Internet,
b. oprogramowanie umożliwiające wymianę danych w komunikacji pomiędzy
organami administracji publicznej,
c. elektroniczny rejestr usług świadczonych przez organy administracji publicznej,
d. zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych zapewniający
wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne.
8. 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.

9. 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.

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

nazwy ulic i placów,
informacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
identyfikatory TERYT nazw ulic i placów,
dane określające przebieg osi ulic.

11. Państwowy rejestr granic (PRG) tworzy się na podstawie:
a. TERYT,
b. informacji i zbiorów danych udostępnionych przez właściwe organy administracji
publicznej,
c. zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków,
d. ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
12. Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części zawiera między innymi
następujące informacje:
a.
b.
c.
d.

identyfikator miejscowości z rejestru TERYT,
rodzaj miejscowości,
nazwę województwa, w którym miejscowość jest położona,
nazwę powiatu, w którym miejscowość jest położona.

13. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach 1, 2,
4 i 5, mogą uzyskać osoby które:
a.
b.
c.
d.

wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii,
nie były karane za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
nie były karane za przestępstwo skarbowe,
posiadają nienaganną opinię zawodową.

14. 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.

15. Na adres budynku składają się między innymi następujące informacje:
a.
b.
c.
d.

rodzaj i nazwa jednostki pomocniczej,
nazwiska właścicieli,
nazwa województwa i jego identyfikator TERYT,
nazwa powiatu i jego identyfikator TERYT.

16. Przy ustalaniu numeracji porządkowej na nowych dotychczas
niezabudowanych ulicach, stosuje się zasady:
a. numery porządkowe wzdłuż ulic bocznych wzrastają od głównej ulicy w kierunku
granic miejscowości,
b. numeruje się w sposób ciągły po jednej, a następnie z powrotem po drugiej stronie
ulicy,
c. numery porządkowe po prawej stronie ulicy w kierunku wzrastania numeruje się
liczbami parzystymi,
d. numery na placach wzrastają zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara,
poczynając od naroża przy głównej ulicy.
17. Na treść rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych składają się
między innymi:
a.
b.
c.
d.

data doręczenia zgłoszenia do organu,
położenie obiektu objętego pracami,
wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu,
adres podmiotu, który zgłosił prace .

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

wojewodowie,
właściwi ministrowie,
Główny Geodeta Kraju,
kierownicy urzędów centralnych.

19. Organem wyższego stopnia w stosunku do organów samorządu województwa
jest :
a. wojewoda,
b. Prezes Rady Ministrów,
c. minister właściwy do spraw administracji publicznej,
d. samorządowe kolegium odwoławcze.
20. Aktualizacji PRG w zakresie zmiany zasadniczego podziału terytorialnego
państwa dokonuje się:
a. niezwłocznie,
b. w ciągu 30 dni od dnia zmiany, określonego w akcie prawnym,
c. niezwłocznie, po uprzednim wprowadzeniu zmiany w ewidencji gruntów i
budynków,
d. w terminie 14 dni od dnia zmiany określonego w akcie prawnym.

21. Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej
wykonalności:
a. na żądanie strony,
b. gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego,
c. gdy jest to niezbędne dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed
ciężkimi stratami,
d. ze względu na wyjątkowo ważny interes strony.

22. Dział administracji rządowej, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne oraz mieszkalnictwo obejmuje sprawy:
a.
b.
c.
d.

architektury,
geodezji i kartografii,
gospodarki nieruchomościami,
rodzinnych ogrodów działkowych.

23. Jakie dane zawiera certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego?
a. numer certyfikatu,
b. określenie podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne wydającego certyfikat i
państwa, w którym ma on siedzibę, oraz numer pozycji w rejestrze
kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne,
c. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego,
d. oznaczenie początku i końca okresu ważności certyfikatu.
24. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:
a.
b.
c.
d.

podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia,
wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli,
datę i miejsce wystawienia zawiadomienia,
określenie czasu trwania kontroli.

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

sieci uzbrojenia terenu na obszarze luźnej zabudowy wiejskiej,
przyłączy,
sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej,
sieci uzbrojenia terenu na terenach zamkniętych.

26. Jaki organ decyduje o konieczności stosowania Polskich Norm?
a.
b.
c.
d.

Prezes Rady Ministrów,
Minister właściwy do spraw gospodarki,
Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.

27. Główny Geodeta Kraju jest organem wiodącym w zakresie tematów danych
przestrzennych dotyczących:
a. systemów do jednoznacznego przestrzennego odnoszenia informacji przestrzennej
za pomocą współrzędnych x, y, z,
b. nazw geograficznych,
c. jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
d. informacji o lokalizacji nieruchomości na podstawie danych adresowych.
28. Nadzór nad pracami geodezyjnymi na terenach zamkniętych polega na
kontroli:
a.
b.
c.
d.

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

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

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,
posiada uprawnienia zawodowe w zakresach 1 i 2.

30. W celu uzupełnienia danych, dotyczących przebiegu granic miejscowości
innych niż miasto i wieś, w ewidencji miejscowości, ulic i adresów
wykorzystuje się informacje z innych źródeł między innymi z:
a. zdjęć lotniczych,
b. zeznań świadków,
c. opisów w aktach notarialnych,
d. decyzji o pozwoleniu na budowę.

31. Zespół kwalifikacyjny, do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,
powołuje:
a.
b.
c.
d.

Główny Geodeta Kraju,
Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej,
członek prezydium komisji kwalifikacyjnej,
Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i
Kartograficznej w GUGiK.

32. Wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
powołuje i odwołuje:
a.
b.
c.
d.

Prezes Rady Ministrów,
Minister właściwy do spraw administracji publicznej,
Główny Geodeta Kraju na wniosek wojewody,
wojewoda, za zgodą Głównego Geodety Kraju.

33. W przypadku, gdy osoba zainteresowana nie została dopuszczona do części
sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego w sprawie uprawnień
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii lub postępowanie
kwalifikacyjne zakończyło się wynikiem negatywnym, osoba zainteresowana
ma prawo:
a. zwrócenia się do przewodniczącego zespołu kwalifikacyjnego o wznowienie
postępowania,
b. otrzymania zwrotu fotografii, dołączonych do wniosku,
c. zwrotu opłaty za część sprawdzającą, w przypadku niedopuszczenia do tej części
egzaminu,
d. odwołania od decyzji odmawiającej nadania uprawnień.
34. Udostępnienie materiałów zasobu na wniosek odbywa się:
a.
b.
c.
d.

niezwłocznie po przyjęciu wniosku,
niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wpłaty,
w ciągu 3 dni od przyjęcia wniosku,
w ciągu 7 dni od przyjęcia wniosku.

35. Wniosek o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego zawiera między innymi:
a.
b.
c.
d.

przedmiot wniosku,
adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy,
datę złożenia wniosku,
postulowany termin realizacji wniosku.

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

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

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

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

38. Główny Geodeta kraju kieruje Głównym Urzędem i Kartografii przy
pomocy:
a. wiceprezesa,
b. zastępcy Głównego Geodety Kraju,
c. dyrektora generalnego,
d. dyrektorów departamentów i innych komórek organizacyjnych.
39. Pismo w postępowaniu administracyjnym może być doręczone stronie drogą
elektroniczną, jeżeli uczestnik postępowania :
a. nie odbiera korespondencji,
b. wystąpi do organu z wnioskiem o takie doręczenie i wskaże adres elektroniczny,
c. wyrazi zgodę na doręczenie drogą komunikacji elektronicznej i wskaże adres
elektroniczny,
d. posiada dostęp do komputera.
40. Prawo do wglądu do studium lub planu miejscowego posiadają:
a.
b.
c.
d.

właściciele nieruchomości,
każda osoba prawna,
organy administracji publicznej,
każdy.

41. Kontrola działalności przedsiębiorcy, w zakresie wykonywania prac
geodezyjnych lub prac kartograficznych może dotyczyć:
a. prawidłowości i terminowości opłat za udostępnienie materiałów z zasobu do
realizacji prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
b. przekazywania wyników prac do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego,
c. przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w
zakresie geodezji i kartografii,
d. terminowości wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych.
42. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego obejmują prawo
do:
a. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego,
b. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian
w programie komputerowym,
c. rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego ,
d. najmu kopii programu komputerowego.

43. Czego dotyczą zasady tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji
przestrzennej?
a.
b.
c.
d.

danych przestrzennych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej,
współdziałania i koordynacji w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej,
usług danych przestrzennych,
interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych.

44. W ewidencji gruntów w zakresie podmiotowym wykazuje się:
a. podmioty, w których gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa,
b. podmioty władające gruntami na zasadach samoistnego posiadania,
c. podmioty, w których władaniu znajdują się nieruchomości jednostek samorządu
terytorialnego,
d. najemców lokali stanowiących odrębną nieruchomość.
45. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której przetwarzane są informacje
niejawne o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”, zobowiązany jest do:
a. zorganizowania ochrony budynku, w którym przetwarzane są informacje
niejawne,
b. zatrudnienia kierownika kancelarii tajnej,
c. zabezpieczenia lokali, w których przetwarzane są dane,
d. utworzenia „kancelarii tajnej”.
46. Uchwały Rady Ministrów :
a.
b.
c.
d.

obowiązują wszystkich obywateli,
mają charakter wewnętrzny,
obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty,
podlegają kontroli co do zgodności z prawem.

47. 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. może być scedowana na inną osobę fizyczną lub prawną,
c. wydawana jest tylko wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych,
d. może dotyczyć pojedynczego udostępnianego zbioru danych lub wielu materiałów
zasobu objętych jednym wnioskiem, jeżeli są one udostępniane na zgłoszenie
prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

48. 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.

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

wykaz dostępnych usług danych przestrzennych,
nazwę zbioru danych przestrzennych,
datę ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji,
przepis prawa, stanowiącego podstawę prowadzenia zbioru danych
przestrzennych.

50. Podmiot publiczny, prowadzący rejestr publiczny przy użyciu systemów
teleinformatycznych, jest obowiązany:
a. prowadzić ten rejestr w sposób zapewniający spełnianie minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych,
b. prowadzić ten rejestr zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów
publicznych,
c. umożliwić dostarczanie informacji do tego rejestru drogą elektroniczną,
d. umożliwić udostępnianie informacji z tego rejestru drogą elektroniczną.
51. 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.

52. Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie weryfikują zbiorów danych
i materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych jeżeli:
a. prace dotyczyły modernizacji ewidencji gruntów na terenach zamkniętych,
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.
53. W celu ustalenia numeracji porządkowej w procesie zakładania ewidencji
miejscowości, ulic i adresów wykorzystuje się między innymi:
a.
b.
c.
d.

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
wpisy w księgach wieczystych,
ewidencję numeracji porządkowej nieruchomości,
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

54. Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu obejmuje między innymi:
a.
b.
c.
d.

adres wnioskodawcy,
imię, nazwisko i numer PESEL wnioskodawcy,
NIP wnioskodawcy,
datę udostępnienia materiałów zasobu.

55. Rzecznika dyscyplinarnego powołuje i odwołuje:
a. wojewoda, za zgodą Głównego Geodety Kraju,
b. wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i
kartograficznego,
c. Główny Geodeta Kraju,
d. Minister Administracji i Cyfryzacji.
56. Wzorzec jednostki miary to:
a.
b.
c.
d.

przyrząd pomiarowy przeznaczony do zdefiniowania jednostki miary,
przyrząd pomiarowy przeznaczony do odtworzenia jednostki miary,
przyrząd pomiarowy przeznaczony do zrealizowania jednostki miary,
przyrząd pomiarowy przeznaczony do zachowania jednostki miary.

57. Materiały zasobu udostępniane drogą elektroniczną :
a.
b.
c.
d.

nie wymagają uwierzytelnienia,
uwierzytelnia się przy użyciu certyfikatu cyfrowego systemu PZGiK,
uwierzytelnia się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
uwierzytelnia się bezpiecznym podpisem elektronicznym.

58. Harmonizacja zbiorów danych to:
a. przystosowanie zbiorów do wspólnego wykorzystania,
b. ustalenie praw umożliwiających prowadzenie zbiorów danych,
c. działania techniczne mające na celu przystosowanie zbiorów do łącznego
wykorzystania,
d. ustalenie merytorycznej zawartości poszczególnych zbiorów danych.
59. 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.

60. Dział administracji rządowej, rozwój wsi, obejmuje sprawy:
a. kształtowania ustroju rolnego państwa,
b. ochrony gruntów przeznaczonych na cele rolne,
c. scalania i wymiany gruntów, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz podziału i
rozgraniczenia nieruchomości na obszarze wsi,
d. prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa.

