1. Główny Geodeta Kraju może kontrolować działalność:
a.
b.
c.
d.

wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
marszałków województw,
starostów,
wykonujących funkcję biegłego sądowego w sprawach geodezji i kartografii.

2. Ochronie podlegają:
a.
b.
c.
d.

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

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

dotyczące siedzib urzędów administracji publicznej,
urzędowe nazwy miejscowości,
współrzędne X, Y miejscowości,
nazwy przysiółków miejscowości.

4. Wywłaszczenie jest dopuszczalne, gdy jest dokonywane:
a. pod budowę sklepów wielko powierzchniowych,
b. na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem,
c. dla powiększenia nieruchomości sąsiedniej, gdy jest to niezbędne, aby stała się działką
budowlaną,
d. na cele organizacji pożytku publicznego.
5. W celu ustalenia numeracji porządkowej w procesie zakładania
miejscowości, ulic i adresów wykorzystuje się między innymi:

ewidencji

a. wywiad w terenie,
b. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, gdy
brak jest planu zagospodarowania przestrzennego,
c. BDOT500,
d. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
6. Właściwość miejscową organu administracji publicznej w sprawach dotyczących
nieruchomości ustala się:
a.
b.
c.
d.

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

7. 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.

8. 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,
ustalenie właścicieli i władających sąsiednimi nieruchomościami,
sporządzenie odpowiednich dokumentów.

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

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

10. Na treść rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych składają się
między innymi:
a.
b.
c.
d.

data doręczenia zgłoszenia do organu,
nazwa zleceniodawcy prac,
wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu,
termin zakończenia pracy geodezyjnej.

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

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

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

obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych,
wykaz dostępnych usług danych przestrzennych,
przepis prawa, stanowiącego podstawę prowadzenia zbioru danych przestrzennych,
bazę metadanych zbioru danych przestrzennych.

13. Powszechna taksacja nieruchomości to:
a. wycena nieruchomości,
b. zbiór informacji o uzyskanych cenach nieruchomości,
c. system informatyczny umożliwiający gromadzenie danych o cenach i wartościach
nieruchomości,
d. baza danych o wartościach nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
14. 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.

15. Decyzję o warunkach zabudowy w formie odpisu doręcza się:
a.
b.
c.
d.

wszystkim wnioskodawcom,
staroście,
właścicielowi nieruchomości,
użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

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

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

17. Organem wyższego stopnia w rozumieniu KPA w stosunku do wojewodów są:
a.
b.
c.
d.

samorządowe kolegia odwoławcze,
właściwe organy państwowe prowadzące nadzór nad ich działalnością,
Prezes Rady Ministrów,
właściwi w sprawie ministrowie.

18. Uwierzytelnienia dokumentów opracowanych przez wykonawców prac
geodezyjnych lub prac
kartograficznych na potrzeby postępowań
administracyjnych, sądowych lub czynności cywilno prawnych dokonuje się:
a.
b.
c.
d.

jednocześnie ze złożeniem operatu technicznego do kontroli,
po uiszczeniu opłaty,
z chwilą przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do zasobu,
niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż w terminie 7 dni.

19. 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.

20. 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 prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania
wpisów w księgach wieczystych.

21. 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.

22. 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. może być przedmiotem obrotu handlowego,
d. wydawana jest tylko wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych.

23. 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.

24. 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.

25. 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.

26. 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.

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

utwory kartograficzne,
procedury rozgraniczania nieruchomości,
metody pomiarów geodezyjnych,
programy komputerowe.

28. 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. zatwierdzić, przez radę gminy, plan finansowy, zapewniający zakup sprzętu
i programów informatycznych niezbędnych do prowadzenia, gromadzenia
i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
c. uzyskać pozytywną opinię geodety województwa w zakresie przygotowania
organizacyjnego gminy do przejęcia zadań,
d. zakupić sprzęt geodezyjny do przeprowadzania kontroli prac terenowych.

29. Oświadczenie woli jest nieważne jeżeli:
a.
b.
c.
d.

nie zostało złożone w formie pisemnej,
zostało złożone przez osobę chorą psychicznie,
zostało złożone przez osobę z przejściowymi zaburzeniami czynności psychicznych,
zostało złożone drugiej osobie za jej zgodą dla pozoru.

30. Dla obszaru powiatu zakłada się i prowadzi:
a.
b.
c.
d.

bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
bazę metadanych,
bazę danych zagospodarowania przestrzennego,
bazę danych państwowego rejestru granic i powierzchni podziałów terytorialnych
państwa.

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

datę przyjęcia wniosku,
opis przedmiotu wniosku,
wysokość opłaty za udostępnienie materiałów zasobu,
imię, nazwisko i adres zamawiającego.

32. Organami administracji geodezyjnej i kartograficznej są:
a.
b.
c.
d.

Główny Geodeta Kraju,
wojewoda,
marszałek województwa,
starosta.

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

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

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

ustalenie nazewnictwa dla miar, które będą stosowane w Rzeczypospolitej Polskiej,
zapewnienie jednolitości miar,
ustalanie wzorców jednostki miary,
określenie rodzajów przyrządów pomiarowych stosowanych w geodezji i kartografii.

35. Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne właściwym miejscowo
starostom, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest między innymi:
a. aktualizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków,
b. wznowienie znaków granicznych,
c. dokumentacja geodezyjna wykonana na potrzeby postępowania
dotyczącego zmiany struktury własności nieruchomości,
d. dokumentacja geodezyjna sporządzona na potrzeby urządzania lasu.

sądowego

36. Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od:
a. dnia podjęcia uchwały rady gminy,
b. po upływie 7 dni od dnia podjęcia uchwały,
c. nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym
województwa,
d. z dniem ogłoszenia uchwały w dzienniku urzędowym województwa.

37. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:
a. w sprawach wydawania zaświadczeń,
b. w sprawach karnych skarbowych,
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.

38. Wykazanie w ewidencji gruntów i budynków władających na zasadach
samoistnego posiadania może nastąpić:
a. w ramach bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,
b. w ramach prac geodezyjnych wykonywanych na potrzeby postępowań
administracyjnych lub sądowych,
c. w wyniku przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
d. w ramach bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzonej
w drodze decyzji administracyjnej.

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

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

40. 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.

41. Operat ewidencji gruntów i budynków składa się miedzy innymi z:
a. bazy danych ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej za pomocą systemu
teleinformatycznego,
b. rejestru gruntów w formie książkowej,
c. skorowidza działek,
d. zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych.
42. Geodetą powiatowym może być osoba spełniająca następujące wymagania:
a.
b.
c.
d.

posiada uprawnienia zawodowe w zakresie 1 – 2,
posiada dyplom ukończenia studiów wyższych,
posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
została wyłoniona w konkursie.

43. Przedsiębiorcą jest:
a. starostwo powiatowe,
b. osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową,
c. urząd marszałkowski,
d. osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową.

44. 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.

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

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
uchwały Rady Ministrów,
rozporządzenia,
ratyfikowane umowy międzynarodowe.

46. 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.

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

zakładanie szczegółowych osnów geodezyjnych,
prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
wykonywanie map zawierających usytuowanie sieci uzbrojenia terenu,
wykonywanie map specjalnych terenów zamkniętych w skalach 1:50000 i większych.

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

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

49. Portal internetowy, za pomocą którego odbywa się udostępnianie materiałów
zasobu w postaci dokumentów elektronicznych, powinien zapewnić między
innymi następujące warunki:
a. możliwość zgłaszania i przekazywania prac geodezyjnych do zasobu,
b. interfejs do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów
zasobu,
c. możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
d. możliwość przeglądania materiałów przez osoby uprawnione.

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

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

51. Stroną w postępowaniu administracyjnym jest:
a.
b.
c.
d.

każdy czyjego obowiązku dotyczy postępowanie,
każdy czyjego interesu prawnego dotyczy postępowanie,
każdy kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny,
kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej.

52. 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,
przyłączy,
sieci uzbrojenia terenu na terenach zamkniętych.

53. Oryginał materiału zasobu może być udostępniony :
a. w miejscu jego przechowywania,
b. gdy zainteresowany uzasadni, że dostęp do materiałów jest niezbędny dla wypełnienia
obowiązków wynikających z przepisów prawa,
c. w obecności pracownika wyznaczonego przez organ prowadzący zasób,
d. do siedziby wykonawcy prac geodezyjnych w celu uzupełnienia danymi z pomiaru.

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

sądowego zakazu wykonywania zawodu geodety,
odebrania uprawnień zawodowych,
śmierci,
zakazu wykonywania zawodu geodety wydanego przez organy nadzoru geodezyjnego
i kartograficznego.

55. 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, dla których wprowadzony został zakaz wstępu,
d. tereny, które w wyniku decyzji starosty zostały wyłączone z opracowania mapy
zasadniczej.

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

nazwa placu,
identyfikatory TERYT nazw ulic i placów,
usytuowanie budynku (naziemny lub podziemny),
ilość kondygnacji budynku.

57. W powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są
gromadzone między innymi:
a. bazy danych dotyczące szczegółowych osnów geodezyjnych ,
b. mapy ewidencyjne,
c. operaty techniczne powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych dotyczących
rozgraniczania nieruchomości,
d. bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

58. 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 zawodowe,
po upływie 14dni od dnia wydania świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień
zawodowych.

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

60. Ustawa Kodeks Cywilny stanowi, że człowiek ma zdolność prawną:
a.
b.
c.
d.

od 16-go roku życia,
od chwili urodzenia,
od 18-go roku życia,
z chwilą zawarcia związku małżeńskiego.

