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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.
2. Z jakich środków pokrywane są koszty zakładania osnów geodezyjnych:
a.
b.
c.
d.

z budżetu gminy,
ze środków marszałka województwa,
ze środków budżetowych wojewody,
ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

3. Główny Geodeta Kraju wykonuje między innymi następujące zadania:
a.

pełni funkcję organu wyższego stopnia w stosunku do wojewódzkich inspektorów
nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
b. dysponuje środkami Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym,
c. prowadzi rejestr osób uprawnionych,
d. tworzy, prowadzi i udostępnia kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne.
4. Wykonawca prac geodezyjnych po ich zakończeniu przekazuje do właściwego
organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej:
a. zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, należących do
właściwych baz danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,
b. dokumenty zawierające wyniki pomiarów geodezyjnych oraz wyniki opracowania
tych pomiarów skompletowane w postaci operatu technicznego,
c. kosztorys zgłoszonej pracy geodezyjnej lub kartograficznej,
d. dane do naliczenia przez ośrodek opłaty.
5. 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. w wyniku przeprowadzenia modernizacji 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.
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Który z niżej wymienionych dokumentów kończy postępowanie w sprawie o
rozgraniczenie nieruchomości?

a.
b.
c.
d.

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

7. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny składa się z zasobu:
a.
b.
c.
d.

gminnego,
miejskiego,
centralnego,
wojewódzkiego.

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

samorządowe kolegia odwoławcze,
Wojewódzki Sąd Administracyjny,
Prezes Rady Ministrów,
właściwi w sprawie ministrowie.

9. 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 zawodowego,
po upływie 14 dni od dnia wydania świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień
zawodowych.

10. Ewidencję miejscowości, ulic i adresów gmina zakłada na podstawie:
a.
b.
c.
d.

mapy topograficznej w skali 1:25000,
danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju,
ewidencji gruntów i budynków,
uchwał rady gminy w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic i placów.

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

Główny Geodeta Kraju,
wojewoda,
marszałek województwa,
geodeta powiatowy.



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.
13. Dział administracji rządowej, rozwój wsi, obejmuje sprawy:
a. ochrony gruntów przeznaczonych na cele rolne,
b. scalania i wymiany gruntów, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz podziału i
rozgraniczenia nieruchomości na obszarze wsi,
c. prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa,
d. geodezji urządzeniowo-rolnej.
14. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się:
a.
b.
c.
d.

rozmieszczenie inwestycji celu publicznego,
zasady wyłączania terenów rolnych i leśnych na nierolnicze,
określenie warunków zabudowy terenu,
przeznaczenie terenu.

15. 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.

16. Które z niżej wymienionych dokumentów stanowią państwowy zasób geodezyjny
i kartograficzny?
a.
b.
c.
d.

zobrazowania satelitarne,
dokumentacje zawierające wyniki prac geodezyjnych,
uchwały zatwierdzające miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
decyzje o pozwoleniu na budowę.

17. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:
a.
b.
c.
d.

podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia,
oznaczenie przedsiębiorcy,
wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli,
datę i miejsce wystawienia zawiadomienia.



Metadane obejmują informacje dotyczące w szczególności:

a. zgodności zbiorów danych przestrzennych z bazami danych państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego,
b. warunków uzyskania dostępu do zbiorów i ich wykorzystania, usług danych
przestrzennych oraz wysokości opłat, jeżeli są pobierane,
c. organów administracji odpowiedzialnych za tworzenie, aktualizację i udostępnianie
zbiorów oraz usług danych przestrzennych,
d. ograniczeń powszechnego dostępu do zbiorów i usług danych przestrzennych oraz
przyczyn tych ograniczeń.
19. 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.

20. 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.

21. Prace geodezyjne to:
a. sporządzanie projektów zagospodarowania terenu,
b. prace polegające na przebudowie obiektów budowlanych,
c. projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych w związku z wykonywaniem
czynności na potrzeby budownictwa,
d. tworzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych.
22. Które z niżej wymienionych organów są organami jednostek samorządu
terytorialnego?
a.
b.
c.
d.

burmistrz,
starosta,
samorządowe kolegium odwoławcze,
wojewoda.

23. Uprawnienia zawodowe nadaje się w następujących zakresach:
a.
b.
c.
d.

zakładanie baz danych ewidencji gruntów i budynków,
sporządzanie map do celów prawnych,
redakcja map,
geodezyjne pomiary podstawowe.
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Jednostkę pomocniczą gminy tworzy:

a.
b.
c.
d.

rada gminy w drodze uchwały,
wojewoda na wniosek rady gminy,
wójt, burmistrz, prezydent miasta,
rada gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

25. Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych
jest wykonywany poprzez:
a.
b.
c.
d.

wykonywanie pomiarów kontrolnych,
rozpatrywanie sprawozdań z realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych,
weryfikację sporządzonej dokumentacji geodezyjnej,
podejmowanie czynności mających na celu prawidłowe wykonywanie prac
geodezyjnych i kartograficznych.

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

nie zostało sporządzone w formie aktu notarialnego,
nie zostało sporządzone w obecności pracownika administracji publicznej,
zostało złożone przez osobę z przejściowymi zaburzeniami czynności psychicznych,
zostało złożone drugiej osobie za jej zgodą dla pozoru.

27. Rozporządzenia właściwych organów wydawane są na podstawie:
a.
b.
c.
d.

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
uchwały Sejmu,
uchwały Senatu,
szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie.

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

ilość kondygnacji budynku,
nazwiska właścicieli,
nazwa województwa i jego identyfikator TERYT,
nazwa powiatu i jego identyfikator TERYT.

29. Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych
sprawuje:
a.
b.
c.
d.

wojewoda,
Główny Geodeta Kraju,
właściwy minister,
kierownik urzędu centralnego.
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Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego może być
osoba spełniająca następujące wymagania:

a.
b.
c.
d.

posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
posiada uprawnienia zawodowe w zakresach 1 i 2,
zostanie wyłoniona w konkursie,
korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich.

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

istniejąca numeracja porządkowa posiada zdublowane numery,
została ustalona nowa nazwa urzędowa miejscowości,
został wybudowany nowy budynek, nie objęty prognozą przy zakładaniu ewidencji,
w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rozszerzeniu uległy tereny przeznaczone pod budownictwo.

32. W decyzji wydanej w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego można
odstąpić od jej uzasadnienia, gdy:
a. uzasadnienie nic nie wnosi do decyzji,
b. uwzględnia ona w całości żądania strony,
c. z dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub
ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa Państwa lub
porządek publiczny,
d. została wydana na skutek odwołania.
33. 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.

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



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.
36. Jeżeli teren utracił charakter terenu zamkniętego, zarządzający nim obowiązany
jest przekazać staroście:
a. sporządzone mapy w celu włączenia do pzgik,
b. dokumentację geodezyjną i kartograficzną w celu włączenia do zasobu,
c. oprogramowanie służące do zarządzania bazami danych na obszarze terenu
zamkniętego,
d. operat ewidencji gruntów i budynków w celu dalszego prowadzenia.
37. Ewidencja dotycząca miejscowości zawiera następujące dane:
a.
b.
c.
d.

o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
urzędowe nazwy miejscowości,
współrzędne X, Y miejscowości,
dane określające przebieg granic miejscowości.

38. W skład GUGiK wchodzą:
a.
b.
c.
d.

Departament do spraw wykorzystania Funduszy Unii Europejskiej,
Departament Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych,
Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
Departament Prawno-Legislacyjny.

39. Które z niżej wymienionych informacji obejmuje ewidencja zbiorów i usług
danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej ?
a.
b.
c.
d.

obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych,
nazwę zbioru danych przestrzennych,
datę ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji,
przepis prawa, stanowiącego podstawę prowadzenia zbioru danych przestrzennych.

40. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:
a. przed sądami administracyjnymi,
b. w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek
samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej,
c. w sprawach wydawania zaświadczeń o niekaralności,
d. w sprawie skarg i wniosków przed organami organizacji społecznych.

41. 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.
42. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez samorządowe kolegium
odwoławcze:
a.
b.
c.
d.

strona może odwołać się do organu nadzoru,
nie służy odwołanie,
strona może odwołać się do sądu administracyjnego,
strona może zwrócić się do kolegium z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

43. Karami dyscyplinarnymi, jakie mogą być zastosowane wobec osób wykonujących
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii są:
a. nagana,
b. zawieszenie możliwości wykonywania uprawnień zawodowych na okres od 6
miesięcy do jednego roku,
c. odebranie uprawnień zawodowych,
d. upomnienie.
44. Które z niżej wymienionych działań są harmonizacją zbiorów danych:
a. działania o charakterze prawnym mające na celu doprowadzenie do wzajemnej
spójności zbiorów,
b. przystosowanie zbiorów do wspólnego wykorzystania,
c. działania techniczne mające na celu przystosowanie zbiorów do łącznego
wykorzystania,
d. ustalenie merytorycznej zawartości poszczególnych zbiorów danych.
45. Czyim zadaniem jest ochrona znaków magnetycznych?
a.
b.
c.
d.

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

47. Jaki warunek musi być spełniony, aby udzielona prokura była ważna?
a.
b.
c.
d.

prokura powinna być udzielona na piśmie,
prokura powinna być udzielona w formie aktu notarialnego,
prokura powinna być udzielona w obecności dwóch świadków,
prokura powinna być udzielona ustnie w obecności radcy prawnego.

48. 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”.
49. Osoby, które nie zgłaszają prac geodezyjnych i kartograficznych i nie przekazują
wyników tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
a. podlegają karze pieniężnej nałożonej w drodze decyzji przez Głównego Geodetę
Kraju,
b. podlegają karze grzywny,
c. podlegają karze pieniężnej nałożonej w drodze decyzji przez wojewódzkiego
inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
d. podlegają karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie
materiałów.
50. 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.

51. Legalnymi jednostkami miar są:
a. jednostki miar, stosowane zwyczajowo w poszczególnych regionach
Rzeczypospolitej,
b. jednostki miar dopuszczone do stosowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej,
c. jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek Miar,
d. jednostki miar dopuszczone do stosowania przez Prezesa Rady Ministrów.

52. Projekty szczegółowych osnów geodezyjnych zatwierdza:
a.
b.
c.
d.

wojewoda,
wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
geodeta województwa,
starosta.

53. 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 formatów danych,
b. wzoru dokumentu elektronicznego stanowiącego zbiór danych określających zestaw,
sposób oznaczania oraz wymagalność elementów treści i metadanych dokumentu
elektronicznego,
c. zestawienia stosowanych w oprogramowaniu interfejsowym systemu
teleinformatycznego protokołów komunikacyjnych i szyfrujących,
d. testów akceptacyjnych.
54. 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. uzyskanie pozytywnej opinii marszałka województwa w zakresie przygotowania
technicznego do przekazywania odpowiednich baz danych zasobu.
55. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym
i wojewódzkim wydaje:
a.
b.
c.
d.

wójt (burmistrz, prezydent miasta),
wójt (burmistrz, prezydent miasta) w uzgodnieniu z marszałkiem województwa,
wójt (burmistrz, prezydent miasta) w uzgodnieniu z wojewodą,
marszałek województwa.

5

Ewidencja gruntów i budynków to system informacyjny zapewniający:

a. gromadzenie informacji o gruntach, budynkach i lokalach oraz ich właścicielach i
innych podmiotach nimi władających lub gospodarujących,
b. aktualizację informacji o gruntach, budynkach i lokalach oraz ich właścicielach i
innych podmiotach nimi władających lub gospodarujących,
c. udostępnianie informacji o gruntach, budynkach i lokalach oraz ich właścicielach i
innych podmiotach nimi władających lub gospodarujących,
d. wyłączenie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nieaktualnych
danych dotyczących informacji o gruntach, budynkach i lokalach oraz ich
właścicielach i innych podmiotach nimi władających lub gospodarujących.
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.

58. 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.

59. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna:
a.
b.
c.
d.

wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
przewodniczący komisji dyscyplinarnej,
wniosek podmiotu poszkodowanego,
wniosek rzecznika dyscyplinarnego o ukaranie.

60. Kiedy nie wymaga się oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu
pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym :
a.
b.
c.
d.

gdy pełnomocnikiem jest adwokat i sam uwierzytelni odpis pełnomocnictwa,
gdy pełnomocnikiem jest radca prawny i sam uwierzytelni odpis pełnomocnictwa,
gdy pełnomocnikiem jest przełożony strony,
gdy pełnomocnikiem jest sąsiad strony.

