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a.
b.
c.
d.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące:
ewidencji miejscowości, ulic i placów,
krajowego systemu informacji o terenie ,
gospodarki nieruchomościami,
ewidencji budowli zabytkowych.

2. 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. wyjechał za granicę i nie odbiera korespondencji przesyłanej pocztą,
c. wyrazi zgodę na doręczenie drogą komunikacji elektronicznej i wskaże adres
elektroniczny,
d. posiada wyposażenie techniczne do odbioru poczty elektronicznej.
3. Jakim dokumentem prawnym kończy się postępowanie rozgraniczeniowe?
a.
b.
c.
d.

decyzją o rozgraniczeniu,
ugodą,
decyzją o scaleniu gruntów,
orzeczeniem sądu o rozgraniczeniu.

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

wspólnota samorządowa,
urząd, obsługujący mieszkańców określonego terytorium,
rada i zarząd gminy,
odpowiednie terytorium.

5. Jakie organy są właściwe w sprawie ustalania terenów zamkniętych?
a.
b.
c.
d.

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

6. Które z niżej wymienionych dokumentów nie stanowią przedmiotu prawa
autorskiego?
a.
b.
c.
d.

akty normatywne,
dokumenty urzędowe,
proste informacje prasowe,
opublikowane opisy patentowe.
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a.
b.
c.
d.

Kiedy nabywa się prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie
geodezji i kartografii?
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 14 dni od dnia wydania świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień
zawodowych.

8. Ustawa Kodeks Cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne między:
a.
b.
c.
d.

organami administracji samorządowej i osobami fizycznymi,
organami administracji rządowej i osobami prawnymi,
osobami fizycznymi i osobami prawnymi,
osobami prawnymi i organami administracji publicznej.

9. 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,
do 1000 złotych,
do 2000 złotych,
do 3000 złotych.

10. Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji z
urzędu, jeżeli zmiany wynikają z:
a. wykazów zmian gruntowych sporządzonych w ramach prac geodezyjnych i
kartograficznych i przekazanych do zasobu,
b. dokumentów dotyczących ustanowienia służebności gruntowej,
c. umów najmu lokali stanowiących odrębną nieruchomość,
d. wykrycia błędnych informacji.
11. Plany miejscowe sporządza się z wykorzystaniem:
a.
b.
c.
d.

map ogólno geograficznych,
mapy zasadniczej,
mapy sytuacyjno-wysokościowej,
map katastralnych, w przypadku braku mapy zasadniczej.

12. Główny Geodeta Kraju jest organem wiodącym w zakresie tematów danych
przestrzennych dotyczących:
a.
b.
c.
d.

jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
informacji o lokalizacji nieruchomości na podstawie danych adresowych,
działek ewidencyjnych,
sieci transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego, w tym morskiego,
wraz z powiązaną z nimi infrastrukturą.



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 wspólnego i łącznego
wykorzystania,
d. ustalenie merytorycznej zawartości poszczególnych zbiorów danych.

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

tajne,
poufne,
zastrzeżone,
poufne specjalnego znaczenia.

15. 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 czynności technicznych i administracyjnych związanych z
rozgraniczeniem nieruchomości,
d. wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania
wpisów w księgach wieczystych.
16. 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.

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

starosta,
marszałek województwa,
wojewoda,
Prezes Rady Ministrów.

18. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:
a. pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
b. przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów
sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych,
c. przed sądami administracyjnymi,
d. w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek
samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej.

19. Aktualizacji danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów dokonuje się, jeżeli:
a. została utworzona nowa ulica,
b. została ustalona nowa nazwa urzędowa miejscowości,
c. w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rozszerzeniu uległy tereny przeznaczone pod budownictwo,
d. nastąpiła zmiana właściciela budynku.
20. Organy kontroli nie zawiadamiają przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli
w przypadku gdy:
a. przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania,
b. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu
przestępstwa lub wykroczenia,
c. przeprowadzenie kontroli wynika z zatwierdzonego przez organ kontroli
harmonogramu kontroli,
d. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu
przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.
21. Wykazanie w ewidencji gruntów i budynków władających na zasadach
samoistnego posiadania może nastąpić:
a. w ramach prac geodezyjnych wykonywanych na potrzeby postępowań
administracyjnych lub sądowych,
b. na wniosek osoby władającej nieruchomością na zasadach samoistnego posiadania, w
drodze czynności materialno-technicznych,
c. w wyniku przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
d. w ramach bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzonej w
drodze decyzji administracyjnej.
22. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego zawiera między innymi:
a.
b.
c.
d.

nazwę wnioskodawcy,
nr PESEL wnioskodawcy,
parametry charakteryzujące zakres uprawnień do przetwarzania materiałów zasobu,
wymagany termin realizacji wniosku.

23. Wojewoda prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego:
a. o znaczeniu wojewódzkim,
b. o znaczeniu krajowym,
c. wojewoda nie prowadzi rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego,
d. na terenach zamkniętych.
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Warunki techniczne , jakie powinny być spełnione przez gminę wnioskującą o
przejęcie zadań starosty w zakresie geodezji:

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. określenie siedziby Oddziału Katastru Nieruchomości.
25. Elektroniczna platforma usług administracji publicznej to:
a. oprogramowanie umożliwiające wymianę danych w komunikacji pomiędzy organami
administracji publicznej,
b. elektroniczny rejestr usług świadczonych przez organy administracji publicznej,
c. zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych zapewniający wysyłanie i
odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne,
d. system teleinformatyczny, w którym instytucje publiczne udostępniają usługi przez
pojedynczy punkt dostępowy w sieci Internet.
26. Przedsiębiorcą jest:
a. osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową,
b. urząd marszałkowski,
c. urząd wojewódzki,
d. osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową.
27. W wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są
gromadzone między innymi:
a. mapy topograficzne w skali 1:25 000,
b. bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000,
c. państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych,
d. mapy topograficzne w skali 1:10 000 .
28. Podmiot publiczny, prowadzący rejestr publiczny przy użyciu systemów
teleinformatycznych, jest obowiązany:
a. prowadzić ten rejestr zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów
publicznych,
b. umożliwić dostarczanie informacji do tego rejestru drogą elektroniczną,
c. umożliwić udostępnianie informacji z tego rejestru drogą elektroniczną,
d. do nieodpłatnego udostępniania danych z rejestru publicznego osobom
zainteresowanym nie posiadającym możliwości technicznych do odbioru tych danych
w postaci dokumentów elektronicznych.

29. 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. może być użyta na taką samą ilość innych materiałów, w wypadku gdy materiały
objęte licencją nie są przydatne.

30. Obowiązek zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych nie obejmuje
prac dotyczących:
a. obiektów położonych na obszarze Lasów Państwowych,
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”.
31. Mieniem, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego jest:
a.
b.
c.
d.

dzierżawa,
służebność gruntowa,
własność,
inne prawa majątkowe.

32. Wywłaszczenie jest dopuszczalne, gdy jest dokonywane:
a. dla powiększenia nieruchomości sąsiedniej, gdy jest to niezbędne, aby stała się działką
budowlaną,
b. na cele organizacji pożytku publicznego,
c. pod budowę sklepów wielko powierzchniowych,
d. na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.
33. Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne właściwym miejscowo
starostom, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest między innymi:
a. dokumentacja geodezyjna sporządzona na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę,
b. dokumentacja sporządzona na potrzeby wyceny nieruchomości,
c. dokumentacja geodezyjna wykonana na potrzeby postępowania sądowego
dotyczącego zmiany struktury własności nieruchomości,
d. dokumentacja geodezyjna sporządzona na potrzeby urządzania lasu.
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a.
b.
c.
d.

Celem ustawy o miarach jest:
zapewnienie jednolitości miar,
ustalanie wzorców jednostek miar,
określenie rodzajów przyrządów pomiarowych stosowanych w geodezji i kartografii,
zapewnienie wymaganych dokładności pomiarów wielkości fizycznych w
Rzeczypospolitej Polskiej.

35. Prawo do wglądu do studium lub planu miejscowego posiada:
a.
b.
c.
d.

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

36. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona:
a.
b.
c.
d.

w formie aktu notarialnego,
ustnie w obecności stron zainteresowanych,
na piśmie,
ustnie w obecności dwóch świadków.

37. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać
między innymi:
a.
b.
c.
d.

dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko,
sposób i źródła finansowania inwestycji,
określenie granic terenu, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej,
określenie zapotrzebowania na wodę i energię.

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

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

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

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,
zostanie wyłoniona w konkursie.
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a.
b.
c.
d.

Dział administracji rządowej, administracja publiczna, obejmuje między innymi
sprawy:
informatyzacji urzędów administracji publicznej,
udziału organów administracji publicznej w pracach w Unii Europejskiej,
geodezji i kartografii,
podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek osadniczych i obiektów
fizjograficznych.

41. 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.

42. 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.

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

umieszczania tablic z numeracją porządkową nieruchomości,
prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
zakładanie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
umieszczanie tabliczek z nazwami ulic i placów.

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

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

45. Bieg przedawnienia przerywa się:
a.
b.
c.
d.

w wypadku śmierci osoby, względem której biegnie przedawnienie,
w wypadku śmierci osoby, przeciwko której roszczenie przysługuje,
przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
przez wszczęcie mediacji.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się:
a.
b.
c.
d.

zasady wyłączania terenów rolnych i leśnych na nierolnicze,
zasady komunikacji drogowej i kolejowej,
określenie warunków zabudowy terenu,
przeznaczenie terenu.

47. Nadzór nad Prezesem Głównego Urzędu Miar sprawuje:
a.
b.
c.
d.

minister właściwy do spraw gospodarki,
minister właściwy do spraw rozwoju,
minister właściwy do spraw administracji,
minister właściwy do spraw nauki.

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

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

49. Nadzór nad pracami geodezyjnymi na terenach zamkniętych polega na kontroli:
a. przekazywania w odpowiednich terminach danych do ewidencji gruntów,
b. zgodności sporządzanych map z wymogami dotyczącymi wykonania mapy
zasadniczej,
c. posiadania przez wykonawców prac właściwych uprawnień zawodowych,
d. przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
50. Strony mogą zawrzeć ugodę w sprawie, w której toczy się postępowanie przed
organem administracji publicznej, jeżeli:
a.
b.
c.
d.

przyczyni się to do uproszczenia lub przyśpieszenia postępowania,
przemawia za tym interes społeczny,
przemawia za tym charakter sprawy,
nie sprzeciwia się temu przepis prawa.

51. Danymi opisującymi punkt adresowy są:
a. współrzędne X, Y określające położenie punktu adresowego,
b. identyfikator działki ewidencyjnej, na której usytuowany jest punkt adresowy,
c. status budynku, z którym jest związany punkt adresowy (np. budynek istniejący),
d. usytuowanie budynku (naziemny lub podziemny).
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Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wykonuje
między innymi następujące zadania:

a. ewidencjonuje lokalne systemy informacji o terenie,
b. przechowuje kopie zabezpieczające baz danych w szczególności bazy danych
ewidencji gruntów i budynków,
c. opiniuje przygotowanie gminy do przejęcia zadań starosty w zakresie geodezji i
kartografii,
d. prowadzi rejestr geodetów uprawnionych z terenu województwa.
53. Krajowy system informacji o terenie zakładają i prowadzą:
a.
b.
c.
d.

Główny Geodeta Kraju – dla obszaru kraju,
wojewoda – dla obszaru województwa,
starosta – dla terenu powiatu,
wójt – dla terenu gminy.

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

architektury,
planowania i zagospodarowania przestrzennego,
geodezji i kartografii,
rodzinnych ogrodów działkowych.

55. Państwowy rejestr granic (PRG) tworzy się na podstawie:
a. danych i informacji dotyczących terenów zamkniętych,
b. informacji i zbiorów danych udostępnionych przez właściwe organy administracji
publicznej,
c. zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków,
d. ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
56. Dla obszaru kraju prowadzi się bazy danych dotyczące:
a.
b.
c.
d.

szczegółowych osnów geodezyjnych,
państwowego rejestru nazw geograficznych,
ewidencji gruntów i budynków,
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

57. 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.



Jeżeli teren utracił charakter terenu zamkniętego, zarządzający nim obowiązany
jest przekazać staroście:

a. oprogramowanie służące do zarządzania bazami danych na obszarze terenu
zamkniętego,
b. dokumenty związane z wprowadzaniem zmian w ewidencji gruntów i budynków,
c. sporządzone mapy w celu włączenia do pzgik,
d. dokumentację geodezyjną i kartograficzną w celu włączenia do zasobu.
59. Karami dyscyplinarnymi, jakie mogą być zastosowane wobec osób wykonujących
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii są:
a. zawieszenie możliwości wykonywania uprawnień zawodowych na okres od 6
miesięcy do jednego roku,
b. odebranie uprawnień zawodowych,
c. odebranie uprawnień zawodowych na okres do 3 lat,
d. upomnienie.
60. Organem wyższego stopnia w rozumieniu KPA w stosunku do wojewodów są:
a.
b.
c.
d.

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

