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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.

2. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące:
a.
b.
c.
d.

szacowania nieruchomości,
wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
ewidencji gruntów i budynków,
gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

3. 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.

4. 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. opracowuje zasady koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu,
d. tworzy, prowadzi i udostępnia kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne.
5. Jakie uwarunkowania brane są pod uwagę w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym?
a. wymagania ochrony środowiska, w tym ochrony gruntów rolnych i leśnych,
b. potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,
c. potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci
szerokopasmowych,
d. zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych.
6. Która z niżej wymienionych osób ma zdolność prawną:
a.
b.
c.
d.

osoba pełnoletnia,
osoba ubezwłasnowolniona całkowicie,
każdy człowiek od chwili urodzenia,
osoba, która ukończyła 13 lat.

7. Organy kontroli nie zawiadamiają przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia
kontroli w przypadku gdy:

a. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu
przestępstwa lub wykroczenia,
b. przeprowadzenie kontroli wynika z zatwierdzonego przez organ kontroli
harmonogramu kontroli,
c. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu
przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
d. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla zabezpieczenia dowodów popełnienia
przestępstwa.

8. 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.

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

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
uchwały Rady Ministrów,
zarządzenia Prezesa Rady Ministrów,
ratyfikowane umowy międzynarodowe.

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

tajne,
poufne,
zastrzeżone,
poufne specjalnego znaczenia.

11. Przy Głównym Geodecie Kraju działają:
a.
b.
c.
d.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich,
Geodezyjna Izba Gospodarcza,
Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna,
Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.



a.
b.
c.
d.

Krajowy system informacji o terenie zawiera dane obligatoryjne dotyczące
między innymi :
obiektów topograficznych,
państwowego systemu odniesień przestrzennych,
rejestru granic podziału terytorialnego państwa,
wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę.

13. 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,
bazę metadanych zbioru danych przestrzennych.

14. 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.
15. Decyzję o warunkach zabudowy w formie odpisu doręcza się:
a.
b.
c.
d.

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

16. 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.



Kontrola działalności przedsiębiorcy, w zakresie wykonywania prac
geodezyjnych lub prac kartograficznych może dotyczyć:

a. przekazywania wyników prac do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego,
b. przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w
zakresie geodezji i kartografii,
c. rzetelności wykonywania prac geodezyjnych lub kartograficznych,
d. prawidłowości i terminowości opłat za udostępnienie materiałów z zasobu do
realizacji prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.
18. Ewidencja dotycząca ulic i placów zawiera między innymi:
a.
b.
c.
d.

wykaz uchwał stanowiących podstawę nazw ulic i placów,
nazwy ulic i placów,
identyfikatory TERYT nazw ulic i placów,
identyfikator TERYT obrębu, na terenie którego położona jest ulica lub plac.

19. 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.
20. 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.

21. Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części zawiera między innymi
następujące informacje:
a.
b.
c.
d.

informacje dotyczące siedziby organów samorządowych,
nazwę gminy, w której miejscowość jest położona,
nazwę miejscowości,
nazwę województwa, w którym miejscowość jest położona.

22. Sądy przekazują właściwym starostom odpisy prawomocnych orzeczeń, celem
aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, w sprawach dotyczących:

a.
b.
c.
d.

działu spadku,
nabycia praw do spadku,
ustanowienia służebności,
zniesienia współwłasności.

23. 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.

24. Na treść rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych składają się
między innymi:
a. adres podmiotu, który zgłosił prace ,
b. data odnotowania pozytywnego wyniku kontroli,
c. nazwa i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty,
d. termin zakończenia pracy geodezyjnej.
25. Jeżeli teren utracił charakter terenu zamkniętego, zarządzający nim
obowiązany jest przekazać staroście:
a. dokumentację geodezyjną i kartograficzną w celu włączenia do zasobu,
b. dane katastru nieruchomości,
c. oprogramowanie służące do zarządzania bazami danych na obszarze terenu
zamkniętego,
d. dokumenty związane z wprowadzaniem zmian w ewidencji gruntów i budynków.

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. Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne właściwym
miejscowo starostom, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest
między innymi:

a. wytyczenie sieci uzbrojenia terenu,
b. dokumentacja geodezyjna sporządzona na potrzeby uzyskania pozwolenia na
budowę,
c. dokumentacja sporządzona na potrzeby wyceny nieruchomości,
d. dokumentacja geodezyjna sporządzona na potrzeby urządzania lasu.
28. 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.

29. Karę dyscyplinarną, orzeczoną jako upomnienie, uważa się za niebyłą i
wykreśla z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe:
a.
b.
c.
d.

po upływie 1 roku,
po upływie 2 lat od uprawomocnienia orzeczenia,
po upływie 5 lat od uprawomocnienia orzeczenia,
kara nie ulega przedawnieniu.

30. 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.

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

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

32. Tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister
Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne to:

a.
b.
c.
d.

lotniska wojskowe,
porty wojenne,
obiekty przeznaczone do produkcji żywności dla wojska,
obiekty telekomunikacyjne służące do przekazywania informacji niejawnych
stanowiących tajemnicę państwową.

33. Osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
ponosi odpowiedzialność jeżeli, wykonuje swoje zadania:
a.
b.
c.
d.

z naruszeniem przepisów prawa,
bez należytej staranności,
niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
bez zachowania terminów ich realizacji.

34. 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.
35. 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.
36. Przedmiotu prawa autorskiego nie stanowią:
a.
b.
c.
d.

akty normatywne,
dokumenty urzędowe,
proste informacje prasowe,
opublikowane opisy patentowe.

37. Na adres budynku składają się między innymi następujące informacje:

kod pocztowy,
b. nazwa ulicy i jej identyfikator TERYT,
c. numer porządkowy,
d. nazwa powiatu i jego identyfikator TERYT.

a

38. Na terenach zamkniętych prace geodezyjne mogą być wykonywane tylko
przez:
a. wykonawców działających na zlecenie organów nadzoru geodezyjnego i
kartograficznego,
b. wykonawców działających na zlecenie „podmiotów publicznych”,
c. wykonawców działających za zgodą organów, które wydały decyzję o zamknięciu
terenu,
d. wykonawców posiadających doświadczenie w pracy na terenach zamknietych.
39. 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.

1000 złotych,
2000 złotych,
3000 złotych,
kara nie może być karą pieniężną.

40. 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 decyzji.

41. 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.
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a.
b.
c.
d.

Powiatową bazę GESUT starosta zakłada i prowadzi w drodze przetworzenia
materiałów źródłowych:
map topograficznych,
map wielkoskalowych,
pozyskanych od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu,
rejestrów publicznych.

43. Metadane obejmują informacje dotyczące w szczególności:
a. zgodności zbiorów danych przestrzennych z obowiązującymi przepisami,
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.
44. Dla obszaru kraju prowadzi się bazy danych dotyczące:
a.
b.
c.
d.

państwowego rejestru nazw geograficznych,
ewidencji gruntów i budynków,
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

45. Użytkownik programu komputerowego może bez zgody uprawnionego:
a. obserwować i testować program komputerowy w celu poznania jego idei i zasad,
b. przekazać innym osobom informacje uzyskane w wyniku testowania programu,
c. wykorzystać pozyskane informacje do wprowadzenia do obrotu programu
komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażenia,
d. sporządzić kopię zapasową.

46. Materiały zasobu wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu:
a.
b.
c.
d.

niezwłocznie po ich pozyskaniu przez właściwy organ,
w ciągu trzech dni od ich pozyskania,
niezwłocznie po wpływie pracy objętej rejestrem zgłoszeń do kontroli,
niezwłocznie po odnotowaniu pozytywnego wyniku kontroli dokumentacji objętej
rejestrem zgłoszeń.

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. wyrazi zgodę na doręczenie drogą komunikacji elektronicznej i wskaże adres
elektroniczny,
c. posiada dostęp do infrastruktury elektronicznej,
d. przebywa za granicą.
48. 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.

49. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach
geodezji i kartografii jest:
a.
b.
c.
d.

Prezes Rady Ministrów,
Minister Cyfryzacji,
Główny Geodeta Kraju,
wojewoda.

50. 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.

51. 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.
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Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny nie
pobierają opłat za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane i
wydawane na żądanie:

a. prokuratury,
b. komorników w związku z egzekucją na rzecz samorządu powiatowego,
c. organów administracji rządowej w związku z koniecznością ujawnienia prawa do
nieruchomości Skarbu Państwa w księdze wieczystej,
d. organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem ich zadań
ustawowych.
53. Czego dotyczą zasady tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji
przestrzennej?
a.
b.
c.
d.

współdziałania i koordynacji w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej,
usług danych przestrzennych,
interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych,
wspólnego korzystania z danych przestrzennych.

54. Oświadczenie woli jest nieważne jeżeli:
a. nie zostało sporządzone w formie aktu notarialnego,
b. nie zostało sporządzone w obecności pracownika administracji publicznej.
c. zostało złożone przez osobę z przejściowymi zaburzeniami czynności
psychicznych,
d. zostało złożone drugiej osobie za jej zgodą dla pozoru.
55. Granice gminy ustala:
a.
b.
c.
d.

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

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

wojewoda,
marszałek województwa,
geodeta powiatowy,
starosta.

57. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu:
a. ustalenie ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych,

likwidację sporów granicznych,
c. utrwalenie punktów znakami granicznymi,
d. sporządzenie odpowiednich dokumentów.

b

58. 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,
umieszczania i utrzymania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic,
zakładanie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

59. 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.
60. Organami naczelnymi w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego, w stosunku do organów administracji rządowej są :
a.
b.
c.
d.

Prezes Rady Ministrów,
Trybunał Konstytucyjny,
właściwi ministrowie,
kierownicy urzędów centralnych.

