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Która z niżej wymienionych jednostek jest przedsiębiorcą:

a.
b.
c.
d.

starostwo powiatowe,
urząd marszałkowski,
urząd wojewódzki,
osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową.

2. Kiedy pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników?
a. gdy umocowanie to wynika z treści pełnomocnictwa,
b. kiedy umocowanie takie wynika z ustawy,
c. kiedy umocowanie to wynika ze stosunku prawnego będącego podstawą
pełnomocnictwa,
d. kiedy umocowanie to wynika z uzgodnienia ustnego z mocodawcą.
3. Przez sieć uzbrojeniu terenu rozumie się między innymi:
a.
b.
c.
d.

przewody wodociągowe położone na działce budownictwa jednorodzinnego,
przewody kanalizacji sanitarnej położone w pasie drogowym,
podziemne parkingi,
nadziemne urządzenia telekomunikacyjne.

4. Minister Infrastruktury i Budownictwa nadzoruje miedzy innymi:
a.
b.
c.
d.

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
Głównego Geodetę Kraju,
Głównego Geologa Kraju,
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

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

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

6. Do zadań starosty, w zakresie geodezji i kartografii, należy:
a. prowadzenie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju,
b. zakładanie osnów szczegółowych,
c. prowadzenie dla obszaru powiatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
d. ochrona znaków magnetycznych.
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a.
b.
c.
d.

Które z niżej wymienionych organów są organami administracji publicznej?
wojewodowie,
centralne organy administracji rządowej,
terenowe organy administracji rządowej,
naczelny sąd administracyjny.

8. Kto prowadzi krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju?
a.
b.
c.
d.

Główny Geodeta Kraju,
Główny Urząd Statystyczny,
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego,
starostowie.

9. Do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej między innymi należy:
a. sporządzanie map topograficznych i tematycznych kraju,
b. prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych w działalności
geodezyjnej i kartograficznej,
c. przygotowanie organizacyjno-techniczne i wdrożenie katastru,
d. prowadzenie scaleń i wymiany gruntów na terenach rolnych.
10. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości
stało się niemożliwe właściciel może żądać od gminy:
a.
b.
c.
d.

odszkodowania za poniesioną szkodę,
zmiany planu miejscowego,
uchwalenia nowego studium zagospodarowania,
wykupienia nieruchomości.

11. 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.

12. Zdolność prawną ma:
a. osoba pełnoletnia,
b. osoba ubezwłasnowolniona całkowicie,
c. każdy człowiek od chwili urodzenia,
d. osoba, która ukończyła 13 lat.
13. Jakie warunki spełnia Polska Norma?
a.
b.
c.
d.

Polska Norma jest ogólnodostępna,
jest normą przyjętą w drodze konsensu,
jest normą zatwierdzoną przez krajową jednostkę normalizacyjną,
jest normą wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów.

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

nazw geograficznych,
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.

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

wojewoda,
marszałek województwa,
geodeta powiatowy,
starosta.

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

do użytku służbowego,
poufne,
zastrzeżone,
poufne specjalnego znaczenia.

17. 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.

18. Nadzorowi, na terenach zamkniętych, podlegają między innymi następujące
prace geodezyjne i kartograficzne:
a. prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b. wykonywanie dokumentacji geodezyjnej do celów określonych w przepisach
prawnych,
c. ochrona znaków geodezyjnych,
d. tworzenie i aktualizowanie systemów informacji o terenie.
19. 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.

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

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

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

prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
umieszczania tablic z numeracją porządkową nieruchomości,
prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
umieszczania i utrzymania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic.

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

planowania i zagospodarowania przestrzennego,
geodezji i kartografii,
gospodarki nieruchomościami,
rodzinnych ogrodów działkowych.

23. 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.
24. 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.

25. 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.

26. 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.

27. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której przetwarzane są informacje
niejawne o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”, zobowiązany jest do:
a.
b.
c.
d.

zorganizowania ochrony budynku, w którym przetwarzane są informacje niejawne,
zabezpieczenia lokali, w których przetwarzane są dane,
utworzenia „kancelarii tajnej”,
zatrudnienia kierownika kancelarii tajnej.

28. Zawieszenie postępowania administracyjnego następuje w formie:
a.
b.
c.
d.

decyzji,
postanowienia,
uchwały,
pisma do strony.

29. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest:
a.
b.
c.
d.

miejsce urodzenia dziecka,
miejsce zamieszkania rodziców,
miejsce zamieszkania rodzica u którego dziecko stale przebywa,
miejsce zamieszkania rodzica któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska.

30. Bazy metadanych wchodzące w skład krajowego systemu informacji o terenie
zawierają między innymi następujące informacje:
a.
b.
c.
d.

dotyczące statusu prawnego systemu,
dotyczące stanu aktualności systemu,
dotyczące administratora systemu,
dotyczące dostępnego formatu danych systemu.

31. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe:
a.
b.
c.
d.

na wniosek geodety uprawnionego wykonującego pomiar obiektów budowlanych,
na wniosek zainteresowanych,
na wniosek starosty,
z urzędu.
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Kontrola działalności przedsiębiorcy, w zakresie
geodezyjnych lub prac kartograficznych może dotyczyć:

wykonywania

prac

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.

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

uchwały rady gminy,
planu miejscowego,
studium zagospodarowania gminy,
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

34. Na terenach zamkniętych prace geodezyjne mogą być wykonywane tylko przez:
a. wykonawców działających na zlecenie organów, które wydały decyzję o zamknięciu
terenu,
b. wykonawców działających na zlecenie organów nadzoru geodezyjnego i
kartograficznego,
c. wykonawców działających na zlecenie „podmiotów publicznych”,
d. wykonawców działających za zgodą organów, które wydały decyzję o zamknięciu
terenu.
35. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje informacje i dane o:
a.
b.
c.
d.

podmiotach władających sieciami,
projektowanych sieciach uzbrojenia terenu,
przeznaczeniu sieci uzbrojenia terenu,
odległościach usytuowania projektowanych i istniejących sieci uzbrojenia terenu.

36. Organem wyższego stopnia w stosunku do organów samorządu województwa jest
a.
b.
c.
d.

wojewoda,
Prezes Rady Ministrów,
minister właściwy do spraw administracji publicznej,
samorządowe kolegium odwoławcze.

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

wznowienie zniszczonych lub uszkodzonych znaków granicznych,
ustalenie właścicieli i władających sąsiednimi nieruchomościami,
utrwalenie punktów znakami granicznymi,
sporządzenie odpowiednich dokumentów.

38. Jakie dane i informacje zawiera profil zaufany ePUAP?
a.
b.
c.
d.

nr serii dowodu osobistego użytkownika,
termin ważności profilu zaufanego,
adres zamieszkania użytkownika,
adres poczty elektronicznej użytkownika.

39. Rzecznika dyscyplinarnego powołuje i odwołuje:
a. wojewoda, za zgodą Głównego Geodety Kraju,
b. wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i
kartograficznego,
c. Główny Geodeta Kraju,
d. Minister Administracji i Cyfryzacji.
40. 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.

41. Notariusze przekazują właściwemu staroście między innymi:
a. odpisy aktów notarialnych przeniesienia praw do nieruchomości,
b. odpisy aktów poświadczenia dziedziczenia,
c. akty ustanowienia rozdzielności małżeńskiej,
d. akty notarialne z ustanowienia służebności gruntowych.
42. Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem:
a.
b.
c.
d.

1 roku od dnia oddania dzieła,
2 lat od dnia oddania dzieła,
3 lat od dnia oddania dzieła,
5 lat od dnia oddania dzieła.

43. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny stanowią:
a.
b.
c.
d.

opracowania kartograficzne,
rejestry,
dokumentacja zawierająca wyniki prac geodezyjnych,
zobrazowania lotnicze i satelitarne.
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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”.

45. Wojewoda prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego:
a.
b.
c.
d.

na terenach zamkniętych,
o znaczeniu wojewódzkim,
o znaczeniu krajowym,
wojewoda nie prowadzi rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

46. 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.

47. Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne:
a.
b.
c.
d.

przed ich rozpoczęciem,
na 3 dni przed rozpoczęciem prac,
w dniu rozpoczęcia prac geodezyjnych,
aktualne przepisy prawne nie regulują tego zagadnienia.

48. Jakich wpisów dokonuje organ kontroli w książce kontroli przedsiębiorcy?
a.
b.
c.
d.

uzasadnienie wszczęcia kontroli,
zakres przedmiotowy kontroli,
zalecenia pokontrolne,
uzasadnienie przedłużenia czasu kontroli.

49. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny stanowi własność:
a.
b.
c.
d.

Skarbu Państwa,
województwa, w zakresie wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych,
powiatu, w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych,
Skarbu Państwa, w zakresie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

50. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, załatwienie przez organ
sprawy szczególnie skomplikowanej w postępowaniu odwoławczym, powinno
nastąpić nie później niż:
a.
b.
c.
d.

w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania,
w ciągu 2 miesięcy,
w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania,
w ciągu pół roku.

51. Przedmiotu prawa autorskiego nie stanowią:
a.
b.
c.
d.

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

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

wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
marszałków województw,
starostów,
przedsiębiorców.

53. Użytkownik programu komputerowego może bez zgody uprawnionego:
a.
b.
c.
d.

sporządzić kopię zapasową,
obserwować i testować program komputerowy w celu poznania jego idei i zasad,
przekazać innym osobom informacje uzyskane w wyniku testowania programu,
wykorzystać pozyskane informacje do wprowadzenia do obrotu programu
komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażenia.

54. Starosta na wniosek gminy powierza wójtowi w drodze porozumienia ,
prowadzenie spraw należących do zakresu jego zadań i kompetencji po
spełnieniu warunków określonych w :
a. ustawie,
b. rozporządzeniu,
c. w umowie starosty z wójtem,
d. decyzji wojewody.
55. Czego dotyczą zasady tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji
przestrzennej?
a.
b.
c.
d.

danych przestrzennych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej,
współdziałania i koordynacji w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej,
usług danych przestrzennych,
interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych.

56. 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. katalogu usług, zawierającego informacje o usługach udostępnianych przez ten
podmiot publiczny,
b. zestawienia
stosowanych
w
oprogramowaniu
interfejsowym
systemu
teleinformatycznego formatów danych,
c. zestawienia
stosowanych
w
oprogramowaniu
interfejsowym
systemu
teleinformatycznego protokołów komunikacyjnych i szyfrujących,
d. testów akceptacyjnych,
57. Koszty zakładania osnów geodezyjnych pokrywa się:
a.
b.
c.
d.

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

58. W jakim celu przeprowadza się kontrolę działalności organów samorządu
terytorialnego w sprawach dotyczących wykonywania zadań z zakresu
administracji rządowej?
a. w celu oceny działalności jednostki kontrolowanej,
b. w celu ustalenia przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości,
c. w celu ustalenia osób odpowiedzialnych za stwierdzone w czasie kontroli
nieprawidłowości,
d. w celu wystąpienia w wnioskiem o ukaranie osób odpowiedzialnych za stwierdzone
nieprawidłowości.
59. Operat opisowo-kartograficzny to:
a. baza danych ewidencyjnych, utworzona w wyniku prac związanych z modernizacją
ewidencji gruntów i budynków,
b. mapa ewidencyjna utworzona na podstawie bazy danych ewidencyjnych w procesie
modernizacji ewidencji gruntów,
c. rejestry utworzone na podstawie bazy danych ewidencyjnych w procesie modernizacji
ewidencji gruntów,
d. kartoteki utworzone na podstawie bazy danych ewidencyjnych w procesie
modernizacji ewidencji gruntów.
60. Spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a
organami administracji rządowej rozstrzyga:
a.
b.
c.
d.

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

