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Krajowy system informacji o terenie zawiera dane obligatoryjne dotyczące
między innymi :

a.
b.
c.
d.

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
państwowego systemu odniesień przestrzennych,
rejestru granic podziału terytorialnego państwa,
wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników, o ile:
a.
b.
c.
d.

umocowanie to wynika z treści pełnomocnictwa,
umocowanie takie wynika z ustawy,
umocowanie to wynika ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa,
umocowanie to wynika z uzgodnienia ustnego z mocodawcą.

3. Prace geodezyjne to:
a. projektowanie i wykonywanie zobrazowań lotniczych oraz zobrazowań satelitarnych,
b. sporządzanie operatów szacunkowych,
c. projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych w związku z wykonywaniem
czynności na potrzeby budownictwa,
d. tworzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych.
4. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku
łącznego spełnienia następujących warunków:
a. teren ma dostęp do drogi publicznej,
b. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i
leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
c. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia
budowlanego,
d. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest
zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej
zabudowy.
5. Krajowy system informacji o terenie zakładają i prowadzą:
a.
b.
c.
d.

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

6. Osobami prawnymi są:
a.
b.
c.
d.

marszałek województwa,
starosta,
Skarb Państwa,
jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.

7. 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.

8. Powszechna taksacja nieruchomości to:
a. zbiór informacji o uzyskanych cenach nieruchomości,
b. system informatyczny umożliwiający gromadzenie danych o cenach i wartościach
nieruchomości,
c. wycena nieruchomości,
d. baza danych o wartościach nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
9. Organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
a.
b.
c.
d.

ustalania siedziby gminy,
organizacji urzędów i instytucji gminnych,
zasad wynagradzania pracowników gminnych,
zasad zarządu mieniem gminy.

10. 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.

11. Nadzór nad pracami geodezyjnymi na terenach zamkniętych polega na kontroli:
a.
b.
c.
d.

posiadania przez wykonawców prac właściwych uprawnień zawodowych,
terminowości wykonania prac,
przekazywania w odpowiednich terminach danych do ewidencji gruntów,
zgodności sporządzanych map z wymogami dotyczącymi wykonania mapy
zasadniczej.

12. 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.

13. Uchwały Rady Ministrów :
a. obowiązują wszystkich obywateli,
b. mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe
organowi wydającemu te akty,
c. podlegają kontroli co do zgodności z prawem,
d. obowiązują wojewodów.
14. Kiedy nie wymaga się oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu
pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym :
a. gdy pełnomocnikiem jest doradca podatkowy i sam uwierzytelni odpis
pełnomocnictwa,
b. gdy pełnomocnikiem jest rzecznik patentowy i sam uwierzytelni odpis
pełnomocnictwa,
c. gdy pełnomocnikiem jest przełożony strony,
d. gdy pełnomocnikiem jest sąsiad strony.
15. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:
a. oznaczenie organu kontroli,
b. wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli,
c. datę i miejsce wystawienia zawiadomienia,
d. wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli.
16. Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą
informacji przestrzennej obejmuje następujące informacje:
a.
b.
c.
d.

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

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

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

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

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

19. Państwowy rejestr granic (PRG) tworzy się na podstawie:
a. TERYT,
b. danych i informacji dotyczących terenów zamkniętych,
c. informacji i zbiorów danych udostępnionych przez właściwe organy administracji
publicznej,
d. ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
20. Na treść ewidencji materiałów zasobu składają się między innymi:
a.
b.
c.
d.

układ odniesienia mapy,
informacja o postaci, w jakiej przechowywany jest materiał zasobu,
informacja o kategorii archiwalnej zasobu,
data wyłączenia materiału z zasobu.

21. 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.

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

państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych,
mapy topograficzne w skali 1:10 000 ,
mapy topograficzne w skali 1:25 000,
bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000.
23. Uwierzytelnienia dokumentów opracowanych przez wykonawców prac
geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań
administracyjnych, sądowych lub czynności cywilno prawnych dokonuje się:

a. niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż w dniu następnym,
b. z chwilą przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do zasobu,
c. po zbadaniu zgodności treści uwierzytelnianego dokumentu z danymi zawartymi w
dokumentacji geodezyjnej lub w bazach danych,
d. niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż w terminie 7 dni.
24. Do zadań starosty, w zakresie geodezji i kartografii, należy:
a.
b.
c.
d.

koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
zakładanie osnów szczegółowych,
prowadzenie dla obszaru powiatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
ochrona znaków magnetycznych.

25. Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo:
a. wykonywania przecinek drzew i krzewów w celu realizacji prac geodezyjnych ,
b. umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych,
c. wstępu na grunt i do obiektów budowlanych w celu wykonania niezbędnych
czynności związanych z wykonywanymi pracami,
d. umieszczania na obiektach budowlanych znaków grawimetrycznych.
26. Czyim zadaniem jest ochrona znaków magnetycznych?
a.
b.
c.
d.

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

27. Jakie warunki spełnia Polska Norma?
a.
b.
c.
d.

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

28. Organy administracji publicznej przekazują właściwemu staroście między
innymi:
a.
b.
c.
d.

odpisy ostatecznych decyzji o wymianie gruntów,
odpisy ostatecznych decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
odpisy ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku,
akty notarialne dotyczące przeniesienia praw do nieruchomości.

29. Jakie uwarunkowania brane są pod uwagę w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym?
a. wymagania ochrony zabytków,
b. potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,
c. potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci
szerokopasmowych,
d. zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych.
30. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w
postępowaniu w sprawie:
a. w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku podrzędności
służbowej,
b. swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,
c. osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
d. w której był świadkiem lub jest przedstawicielem jednej ze stron.

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

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

32. Protokół z narady koordynacyjnej zawiera między innymi:
a.
b.
c.
d.

dane uczestników,
stanowiska uczestników narady,
termin i miejsce narady,
informacje dotyczące wezwań uczestników i ich uczestniczenia w naradzie.

33. Postępowanie rozgraniczeniowe kończy:
a.
b.
c.
d.

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

34. Ewidencja dotycząca miejscowości zawiera między innymi następujące dane:
a.
b.
c.
d.

położenie obiektów zabytkowych w tych miejscowościach,
o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
urzędowe nazwy miejscowości,
nazwy przysiółków miejscowości.

35. 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.
36. Kontrola działalności przedsiębiorców, wykonujących prace geodezyjne lub
prace kartograficzne, przeprowadza się w zakresie:
a.
b.
c.
d.

celowości,
legalności,
rzetelności,
aktualne przepisy prawne nie regulują tego zagadnienia.
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Tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister
Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne to:

a.
b.
c.
d.

składy materiałów pędnych,
lotniska wojskowe,
obiekty przeznaczone do produkcji żywności dla wojska,
obiekty telekomunikacyjne służące do przekazywania informacji niejawnych
stanowiących tajemnicę państwową.

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

imię, nazwisko i numer PESEL wnioskodawcy,
datę udostępnienia materiałów zasobu,
datę, którą jest sygnowany wniosek ,
imię, nazwisko i adres zamawiającego.

39. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej weryfikuje dokumentacje
geodezyjne przekazane po zakończeniu zgłoszonych prac pod względem:
a.
b.
c.
d.

zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania pomiarów,
zgodności z przepisami prawnymi opracowywania wyników pomiarów,
spójności topologicznej przekazanych baz danych z bazami danych zasobu,
terminowości wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej.

40. Dział administracji rządowej, informatyzacja, obejmuje sprawy:
a. informatyzacji administracji publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania
publiczne,
b. systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej,
c. rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. państwowego rejestru granic i jednostek podziałów terytorialnych państwa.
41. Danymi opisującymi punkt adresowy są:
a.
b.
c.
d.

nazwa obrębu ewidencyjnego,
współrzędne X, Y określające położenie punktu adresowego,
identyfikator działki ewidencyjnej, na której usytuowany jest punkt adresowy.
status budynku, z którym jest związany punkt adresowy (np. budynek istniejący).

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

nazwę miejscowości,
rodzaj miejscowości,
nazwę województwa, w którym miejscowość jest położona,
nazwę powiatu, w którym miejscowość jest położona.

44. 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.
45. Aktualizacji PRG w zakresie zmiany zasadniczego podziału terytorialnego
państwa dokonuje się:
a.
b.
c.
d.

niezwłocznie,
w ciągu 30 dni od dnia zmiany, określonego w akcie prawnym,
niezwłocznie, po uprzednim wprowadzeniu zmiany w ewidencji gruntów i budynków,
w terminie 14 dni od dnia zmiany określonego w akcie prawnym.

46. Wykreślenie z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe
następuje w przypadku:
a.
b.
c.
d.

odebrania uprawnień zawodowych,
złożenia wniosku o wykreślenie przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe,
śmierci,
zakazu wykonywania zawodu geodety wydanego przez organy nadzoru geodezyjnego
i kartograficznego.

47. 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.
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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.

49. 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.
50. Plany miejscowe opracowuje się w skalach:
a.
b.
c.
d.

1:250,
1:1000,
1:2500,
1:5000 w celu wprowadzenia zakazu zabudowy.

51. Zgodnie z przepisami zawartymi w KC czynność prawna jest nieważna, jeżeli:
a.
b.
c.
d.

jest sprzeczna z ustawą,
została podjęta przez osoby niepełnoletnie,
miała na celu obejście ustawy,
była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

52. Funkcję punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP może pełnić:
a.
b.
c.
d.

naczelnik urzędu skarbowego,
wojewoda,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

53. Podstawę krajowego systemu informacji o terenie stanowią miedzy innymi:
a.
b.
c.
d.

zbiory danych gromadzone w bazach danych rejestru zabytków,
zbiory danych gromadzone w bazach danych ewidencji gruntów i budynków,
zbiory danych gromadzone w bazach danych decyzji o pozwoleniach na budowę,
zbiory danych gromadzone w bazach danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
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Geodetą powiatowym może być osoba spełniająca następujące wymagania:

a.
b.
c.
d.

ukończyła studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości,
posiada 2 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej,
posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
została wyłoniona w konkursie.

55. 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.

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

umieszczania tablic z numeracją porządkową nieruchomości,
prowadzenia rejestru nazw geograficznych,
umieszczania i utrzymania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic,
zakładanie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

57. 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.
58. Legalna jednostka miary to:
a.
b.
c.
d.

jednostka, której stosowanie jest nakazane,
jednostka, której stosowanie jest dozwolone przepisem prawnym,
jednostka, przyjęta do stosowania na obszarze określonego regionu,
jednostka, umożliwiająca nieskrępowaną wymianę handlową.

59. 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.

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

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

