1. Przez wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
rozumie się:
a. pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii,
b. opracowywanie opinii dla celów sądowych,
c. wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania
wpisów w księgach wieczystych,
d. wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z
rozgraniczeniem nieruchomości.
2. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział
w postępowaniu:
a.
b.
c.
d.

po zebraniu dowodów i materiałów,
po zgłoszeniu przez stronę żądania,
w każdym stadium postępowania,
przed wydaniem decyzji.

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

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

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

likwidację sporów granicznych,
wznowienie zniszczonych lub uszkodzonych znaków granicznych,
utrwalenie punktów znakami granicznymi,
sporządzenie odpowiednich dokumentów.

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

prowadzenia rejestru nazw geograficznych,
prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
umieszczania i utrzymania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic.

6. Dla obszaru województwa zakłada się i prowadzi:
a.
b.
c.
d.

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

7. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest:
a.
b.
c.
d.

miejsce aktualnego pobytu,
adres podany organowi prowadzącemu postępowanie,
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu,
miejsce zameldowania.

8. Geodetą województwa może być osoba, która:
a.
b.
c.
d.

zostanie wyłoniona w konkursie,
ukończyła studia wyższe na kierunku geodezyjnym,
posiada 3 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub samorządowej,
korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich.

9. Dla obszaru kraju prowadzi się bazy danych dotyczące:
a.
b.
c.
d.

rejestru cen i wartości nieruchomości,
terenów zalewowych,
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
planów zagospodarowania terenu.

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

istniejąca numeracja porządkowa posiada zdublowane numery,
nastąpiła zmiana nazwy ulicy lub placu,
została utworzona nowa ulica,
w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rozszerzeniu uległy tereny przeznaczone pod budownictwo.

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

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

12. Wykazanie w ewidencji gruntów i budynków władających na zasadach
samoistnego posiadania może nastąpić:
a. w wyniku przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
b. w ramach bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,
c. w ramach bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzonej
w drodze decyzji administracyjnej,
d. na wniosek osoby władającej nieruchomością na zasadach samoistnego
posiadania, w drodze czynności materialno-technicznych.
13. Baza danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju zawiera między innymi następujące informacje:
a. dotyczące granic nieruchomości,
b. dotyczące przebiegu granic podziału kraju ze względu na właściwość
wojewódzkich sądów administracyjnych,
c. dotyczące adresów i ich lokalizacji przestrzennej,
d. dotyczące granic archiwów państwowych.
14. Stroną postępowania administracyjnego jest:
a.
b.
c.
d.

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

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

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

16. Organem pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie Prawo
geodezyjne i kartograficzne w rozumieniu KPA jest:
a.
b.
c.
d.

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

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

nie narusza prawa własności,
nie rodzi praw do terenu,
nie rodzi praw do odszkodowania,
nie narusza uprawnień osób trzecich.

18. Materiały zasobu pozyskuje się do zasobu w wyniku:
a. przekazania do zasobu wyciągów z operatów szacunkowych,
b. przekazania do zasobu wyników prac geodezyjnych i kartograficznych przez
wykonawców prac,
c. działań organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
d. przyjęcia darowizny.
19. W którym z niżej wymienionych przypadków przerywa się bieg przedawnienia:
a. w wypadku śmierci osoby, względem której biegnie przedawnienie,
b. przez każdą czynność przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w
celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia,
c. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
d. przez wszczęcie mediacji.
20. W skład komisji kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych w dziedzinie
geodezji i kartografii wchodzą między innymi:
a.
b.
c.
d.

przewodniczący komisji,
wiceprzewodniczący komisji,
osoby reprezentujące Głównego Geodetę Kraju,
dwóch sekretarzy.

21. Na adres budynku składają się między innymi następujące informacje:
a. rodzaj materiału, z którego budynek jest zbudowany,
b. ilość kondygnacji budynku,
c. nazwa ulicy i jej identyfikator TERYT,
d. nazwa województwa i jego identyfikator TERYT.
22. 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.

z chwilą przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do zasobu,
po uiszczeniu opłaty,
w ciągu siedmiu dni od złożenia operatu do kontroli,
niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż w terminie 7 dni.

23. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego zawiera między innymi:
a. dane kontaktowe wnioskodawcy,
b. parametry charakteryzujące zakres uprawnień do przetwarzania materiałów
zasobu,
c. określenie adresata wniosku,
d. przedmiot wniosku.
24. Pismo w postępowaniu administracyjnym może być doręczone stronie drogą
elektroniczną, jeżeli uczestnik postępowania :
a. nie odbiera korespondencji przesłanej pocztą,
b. wyrazi zgodę na doręczenie drogą komunikacji elektronicznej i wskaże adres
elektroniczny,
c. posiada dostęp do komputera,
d. przebywa za granicą.
25. Licencja uprawniająca do wykorzystywania materiałów państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego:
a. wydawana jest wyłącznie wykonawcom prac geodezyjnych i 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.

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

wykaz zamówionych materiałów zasobu,
NIP wnioskodawcy,
wysokość opłaty za udostępnienie materiałów zasobu,
datę udostępnienia materiałów zasobu.

27. Zespół kwalifikacyjny, powołany do przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i
kartografii, może się składać z:
a.
b.
c.
d.

3 osób,
5 osób,
6 osób, jeżeli postępowanie dotyczy zakresu 2 uprawnień zawodowych,
3-5 osób wg uznania przewodniczącego komisji.

28. W powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są
gromadzone między innymi:
a. bazy danych dotyczące szczegółowych osnów geodezyjnych ,
b. mapy topograficzne w skali 1:25 000,
c. operaty techniczne powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych dotyczących
rozgraniczania nieruchomości,
d. mapy tematyczne obejmujące obszar powiatu.
29. Kiedy oświadczenie woli jest nieważne :
a. gdy zostało złożone przez osobę chorą psychicznie,
b. kiedy nie zostało sporządzone w formie aktu notarialnego,
c. gdy zostało złożone przez osobę z przejściowymi zaburzeniami czynności
psychicznych,
d. gdy zostało złożone drugiej osobie za jej zgodą dla pozoru.
30. Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji z
urzędu jeżeli zmiany wynikają z:
a.
b.
c.
d.

przepisów prawa,
materiałów zasobu,
dokumentów przekazanych przez sądy i notariuszy,
wykazów zmian gruntowych sporządzonych w ramach prac geodezyjnych i
kartograficznych i przekazanych do zasobu.

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

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

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

bazę danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
bazę danych obiektów topograficznych stanowiących treść mapy zasadniczej,
bazę danych zagospodarowania przestrzennego,
bazę danych państwowego rejestru granic i powierzchni podziałów terytorialnych
państwa.

33. Harmonizacja zbiorów danych to:
a. ustalenie praw umożliwiających prowadzenie zbiorów danych,
b. przystosowanie zbiorów do wspólnego wykorzystania,
c. działania techniczne i organizacyjne mające na celu przystosowanie zbiorów do
łącznego wykorzystania,
d. ustalenie merytorycznej zawartości poszczególnych zbiorów danych.
34. Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą
informacji przestrzennej obejmuje następujące informacje:
a.
b.
c.
d.

bazę metadanych zbioru danych przestrzennych,
numer porządkowy zbioru danych przestrzennych,
datę ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji,
przepis prawa, stanowiącego podstawę prowadzenia zbioru danych
przestrzennych.

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

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

36. Przy ustalaniu numeracji porządkowej na nowych dotychczas niezabudowanych
ulicach, stosuje się między innymi następujące 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 drugiej stronie ulicy,
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.
37. Organem wyższego stopnia w rozumieniu KPA w stosunku do wojewodów są:
a.
b.
c.
d.

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

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

do użytku służbowego,
ściśle tajne,
tajne,
zastrzeżone.

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

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

40. 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.

41. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym gmina to:
a.
b.
c.
d.

urząd obsługujący wspólnotę samorządową,
rada i zarząd gminy,
odpowiednie terytorium,
wspólnota samorządowa.

42. W decyzji wydanej w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego można
odstąpić od jej uzasadnienia, gdy:
a. uwzględnia ona w całości żądania strony,
b. z dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub
ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa Państwa lub
porządek publiczny,
c. została wydana na skutek odwołania,
d. uzasadnienie nic nie wnosi do treści decyzji.
43. Nadzór nad prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
należy do:
a.
b.
c.
d.

Głównego Geodety Kraju,
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
wojewody,
wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

44. Wywłaszczenie jest dopuszczalne, gdy jest dokonywane:
a. pod budowę sklepów wielko powierzchniowych,
b. dla powiększenia nieruchomości sąsiedniej, gdy jest to niezbędne, aby stała się
działką budowlaną,
c. na cele organizacji pożytku publicznego,
d. na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.
45. 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.
46. Do dóbr osobistych człowieka należą:
a.
b.
c.
d.

nazwisko lub pseudonim,
zdrowie,
swoboda sumienia,
cześć.

47. Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne właściwym miejscowo
starostom, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest między innymi:
a. wznowienie znaków granicznych,
b. dokumentacja geodezyjna wykonana na potrzeby postępowania sądowego
dotyczącego zmiany struktury własności nieruchomości,
c. aktualizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków,
d. tyczenie sieci uzbrojenia terenu.
48. 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.

49. Spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a
organami administracji rządowej rozstrzyga:
a.
b.
c.
d.

sąd powszechny,
sąd administracyjny,
minister właściwy do spraw administracji publicznej,
Prezes Rady Ministrów.

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

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

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

współrzędne X,Y miejscowości,
identyfikatory TERYT miejscowości,
dotyczące siedzib urzędów administracji publicznej,
dotyczące obiektów zabytkowych w tych miejscowościach.

52. Kontrola działalności przedsiębiorcy, w zakresie wykonywania prac geodezyjnych
lub prac kartograficznych może dotyczyć:
a. terminowości wykonywania 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. rzetelności i terminowości rozliczeń z urzędem skarbowym.
53. Osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii ponosi
odpowiedzialność jeżeli, wykonuje swoje zadania:
a.
b.
c.
d.

z naruszeniem przepisów podatkowych,
bez należytej staranności,
bez zachowania terminów realizacji zleceń,
z naruszeniem przepisów prawa.

54. Dane państwowego rejestru granic (PRG) podlegają okresowej weryfikacji:
a. w razie potrzeby, którą określa wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i
kartograficznego,
b. raz w roku na dzień 01.01,
c. nie rzadziej niż co 5 lat,
d. nie rzadziej niż co 10 lat.
55. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się:
a.
b.
c.
d.

rozmieszczenie stref ekonomicznych,
sposób użytkowania obszarów rolnych,
zasady wyłączania terenów rolnych i leśnych na nierolnicze,
przeznaczenie terenu.

56. Tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister Obrony
Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne to:
a. lotniska,
b. tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod
lotniska wojskowe,
c. składy materiałów pędnych,
d. obiekty telekomunikacyjne służące do przekazywania informacji niejawnych
stanowiących tajemnicę państwową.
57. Wojewoda kontroluje m.in.:
a.
b.
c.
d.

organy rządowej administracji zespolonej w województwie,
organy samorządu terytorialnego,
urząd marszałkowski,
urzędy miast i gmin.

58. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są:
a.
b.
c.
d.

przewodniczący komisji dyscyplinarnej,
obwiniony,
rzecznik dyscyplinarny,
pracodawca obwinionego.

59. Tereny zamknięte to:
a. tereny, które w wyniku decyzji starosty zostały wyłączone z opracowania mapy
zasadniczej,
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, na których Główny Geodeta Kraju ustalił stosowną klauzulę tajności.
60. Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo:
a. wstępu na grunt i do obiektów budowlanych w celu wykonania niezbędnych
czynności związanych z wykonywanymi pracami,
b. wykonywania przecinek drzew i krzewów w celu realizacji prac geodezyjnych ,
c. umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych,
d. umieszczania na obiektach budowlanych znaków grawimetrycznych.

