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

geodezyjna obsługa inwestycji,
wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
redakcja map,
zakładanie baz danych ewidencji gruntów i budynków.

2. Prace geodezyjne to:
a. sporządzanie projektów zagospodarowania terenu,
b. projektowanie i wykonywanie zobrazowań lotniczych oraz zobrazowań
satelitarnych,
c. sporządzanie operatów szacunkowych,
d. projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych w związku
z wykonywaniem czynności na potrzeby budownictwa.
3. 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.

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

starosta,
marszałek województwa,
Główny Geodeta Kraju,
wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru
geodezyjnego i kartograficznego.

5. 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 do kopiowania,
b. wyposażenie w sprzęt komputerowy z niezależną instalacją zasilającą,
c. zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarnego,
d. uzgodnienie ze starostą terminu przejęcia zadań.
6. Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych
jest wykonywany poprzez:
a.
b.
c.
d.

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

7. 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.

8. Geodetą gminnym może być osoba spełniająca następujące wymagania:
a.
b.
c.
d.

posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
posiada roczny staż pracy w organach jednostek samorządowych,
posiada uprawnienia zawodowe w zakresie 1 – 2,
posiada 2 letni staż pracy w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

9. Wykazanie w ewidencji gruntów i budynków władających na zasadach
samoistnego posiadania może nastąpić:
a. w ramach bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,
b. w wyniku przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
c. w ramach prac geodezyjnych wykonywanych na potrzeby postępowań
administracyjnych lub sądowych,
d. na wniosek osoby władającej nieruchomością na zasadach samoistnego
posiadania, w drodze czynności materialno-technicznych.
10. W skład GUGiK wchodzą:
a. Departament Informacji o Nieruchomościach,
b. Departament Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych,
c. Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej
i Kartograficznej,
d. Departament Prawno-Legislacyjny.
11. Przedmiotem prawa autorskiego są między innymi:
a.
b.
c.
d.

dokumenty urzędowe,
procedury rozgraniczania nieruchomości,
utwory kartograficzne,
programy komputerowe.

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

opracowania kartograficzne,
dokumentacja zawierająca wyniki prac geodezyjnych,
rejestry,
uchwały zatwierdzające miejscowe plany zagospodarowania terenu.

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

1:250,
1:500 w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
1:4000,
1:5000 w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia.

14. Dopuszczalne są oznaczenia literowe przy numerze porządkowym budynku np.:
a.
b.
c.
d.

a,
A,
Ab,
BXC.

15. Do zadań starosty, w zakresie geodezji i kartografii, należy:
a.
b.
c.
d.

koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
prowadzenie dla obszaru powiatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji,
prowadzenie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju.

16. 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. obiektów położonych na obszarze Lasów Państwowych,
c. obszarów obejmujących wody płynące,
d. sporządzania map tematycznych wykonywanych na zamówienie innych
podmiotów niż „podmioty publiczne”.
17. Legalnymi jednostkami miar są:
a. jednostki miar, stosowane zwyczajowo w poszczególnych regionach
Rzeczypospolitej,
b. jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek Miar,
c. jednostki miar dopuszczone do stosowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej,
d. jednostki miar dopuszczone do stosowania przez Prezesa Rady Ministrów.
18. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać
między innymi:
a.
b.
c.
d.

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

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

miejsce zamieszkania rodziców,
miejsce będące adresem do korespondencji,
miejsce urodzenia dziecka,
miejsce zamieszkania rodzica, któremu wyłącznie przysługuje
rodzicielska.
20. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje informacje o:
a.
b.
c.
d.

władza

usytuowaniu sieci uzbrojenia terenu,
podstawowych parametrach technicznych sieci,
podmiotach władających sieciami,
odległościach usytuowania projektowanych i istniejących sieci uzbrojenia terenu.

21. Aktualizacji państwowego rejestru granic w zakresie zasadniczego,
trójstopniowego podziału terytorialnego państwa dokonuje się na podstawie:
a.
b.
c.
d.

baz danych mapy zasadniczej,
przepisów prawa wprowadzających zmiany w tym podziale,
danych ewidencji gruntów i budynków przekazanych do ZSIN,
danych TERYT.

22. Organ, który otrzymał zgłoszenie, uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu
niezbędnych do wykonania prac:
a.
b.
c.
d.

w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia,
w ciągu 6 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia,
w terminie 10 dni roboczych,
niezwłocznie.

23. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością administracji
rządowej, nieobjętą zakresem działów administracji rządowej, wykonywaną
przez:
a.
b.
c.
d.

Urząd Zamówień Publicznych,
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
Centralne Biuro Antykorupcyjne,
Urząd Regulacji Energii Jądrowej.

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

identyfikator miejscowości z rejestru TERYT,
informacje dotyczące siedziby organów samorządowych,
nazwę gminy, w której miejscowość jest położona,
rodzaj miejscowości.

25. Firmą osoby fizycznej jest:
a.
b.
c.
d.

imię i nazwisko osoby fizycznej,
inicjały imienia i nazwiska,
pseudonim osoby fizycznej,
adres zamieszkania osoby fizycznej.

26. Na treść ewidencji materiałów zasobu składają się między innymi:
a. układ odniesienia mapy,
b. informacja o postaci, w jakiej przechowywany jest materiał zasobu,
c. informacja o kategorii archiwalnej zasobu,
d. data wyłączenia materiału z zasobu.

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

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawy,
ratyfikowane umowy międzynarodowe,
uchwały Rady Ministrów.

28. Materiały zasobu udostępniane drogą elektroniczną :
a.
b.
c.
d.

nie wymagają uwierzytelnienia,
uwierzytelnia się przy użyciu certyfikatu cyfrowego systemu PZGiK,
uwierzytelnia się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
uwierzytelnia się bezpiecznym podpisem elektronicznym.

29. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której przetwarzane są informacje
niejawne o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”, zobowiązany jest do:
a. utworzenia „kancelarii tajnej”,
b. zorganizowania ochrony budynku, w którym przetwarzane są informacje
niejawne,
c. zapewnienia całodziennej obecności pracownika lokalu,
d. zatrudnienie kierownika kancelarii tajnej.
30. 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,
danych statystycznych,
uchwał rady gminy w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic i placów.

31. Gleboznawczą klasyfikacją gruntów obejmuje się:
a.
b.
c.
d.

sady,
grunty pod stawami,
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi,
grunty pod rowami.

32. 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.

33. 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.

34. 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. może dotyczyć pojedynczego udostępnianego zbioru danych lub wielu materiałów
zasobu objętych jednym wnioskiem, jeżeli są one udostępniane na zgłoszenie
prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
c. zawiera zawsze w numerze identyfikator REGON licencjobiorcy,
d. otrzymuje zawsze numer składający się z trzech członów, oddzielonych
podkreślnikiem.
35. Organy administracji publicznej obowiązane są do załatwienia niezwłocznie
spraw:
a. które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę wraz
z żądaniem wszczęcia postępowania,
b. ważnych ze względów społecznych,
c. których zakończeniem zainteresowany jest organ wyższego stopnia,
d. które mogą być rozpatrzone w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane lub
znane organowi z urzędu.

36. Zgłoszenie prac geodezyjnych zawiera między innymi:
a.
b.
c.
d.

dane określające położenie obszaru objętego zgłaszaną pracą geodezyjną,
nazwę i adres adresata zgłoszenia,
identyfikator wykonawcy pracy,
przewidywany termin wykonania zgłaszanej pracy geodezyjnej.

37. Czynności ustalania przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym
wykonuje:
a.
b.
c.
d.

jednostka wykonawstwa geodezyjnego prowadząca działalność gospodarczą,
geodeta biegły sadowy,
geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
geodeta posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania
nieruchomości.

38. Zespół kwalifikacyjny, powołany do przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji
i kartografii, może się składać z:
a.
b.
c.
d.

3 osób,
5 osób,
6 osób, jeżeli postępowanie dotyczy zakresu 2 uprawnień zawodowych,
3 – 5 osób wg uznania przewodniczącego komisji.

39. Przedsiębiorcą jest:
a. starostwo powiatowe,
b. osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową,
c. urząd marszałkowski,
d. osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową.

40. Oryginał materiału zasobu może być wydany poza miejsce jego przechowywania:
a. jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań publicznych określonych przez
ustawy,
b. na żądanie sądu,
c. na wniosek wykonawcy tego materiału,
d. na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

41. Ochronie podlegają:
a.
b.
c.
d.

znaki geodezyjne,
urządzenia zabezpieczające znaki geodezyjne,
budowle triangulacyjne,
znaki magnetyczne.

42. 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 8 punktów na metr kwadratowy lub większą,
b. materiały powstałe w wyniku skaningu laserowego , jeżeli gęstość punktów
zarejestrowanych ma wartość 6 punktów na metr kwadratowy lub mniejszą,
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.
43. Harmonizacja zbiorów danych to:
a. działania o charakterze prawnym mające na celu doprowadzenie do wzajemnej
spójności zbiorów,
b. ustalenie praw umożliwiających prowadzenie zbiorów danych,
c. działania techniczne i organizacyjne mające na celu przystosowanie zbiorów do
łącznego wykorzystania,
d. ustalenie merytorycznej zawartości poszczególnych zbiorów danych.
44. Złożenie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP :
a.
b.
c.
d.

wymaga autoryzacji ePUAP,
jest możliwe tylko w okresie ważności profilu,
jest możliwe tylko w ciągu miesiąca po upływie okresu ważności,
jest niemożliwe w dni wolne od pracy.

45. pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych sprawuje:
a.
b.
c.
d.

wojewoda,
Główny Geodeta Kraju,
właściwy minister,
kierownik urzędu centralnego.

46. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy:
a.
b.
c.
d.

w formie zarządzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
w formie zarządzenia rady gminy,
w formie uchwały,
w formie obwieszczenia.

47. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział
w postępowaniu:
a.
b.
c.
d.

przed wydaniem decyzji,
po zgłoszeniu przez stronę żądania,
po zebraniu dowodów i materiałów,
w każdym stadium postępowania.

48. Przy ustalaniu numeracji porządkowej na nowych dotychczas niezabudowanych
ulicach, stosuje się zasady:
a. numery porządkowe wzdłuż ulic bocznych wzrastają od głównej ulicy
w kierunku granic miejscowości,
b. numery porządkowe po prawej stronie ulicy w kierunku wzrastania numeruje się
liczbami parzystymi,
c. numeruje się w sposób ciągły po jednej, a następnie z powrotem po drugiej stronie
ulicy,
d. numery na placach wzrastają zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara,
poczynając od naroża przy głównej ulicy.
49. Kontrolę 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.

50. Dla obszaru kraju zakłada się i prowadzi:
a.
b.
c.
d.

bazę danych podstawowych osnów geodezyjnych,
bazę danych przebiegu granic państwa ,
bazę danych planów zagospodarowania przestrzennego,
bazę danych nieruchomości Skarbu Państwa.

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

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

52. 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.

53. Jako tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister
Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne uznaje się:
a. lotniska,
b. obiekty przeznaczone do produkcji żywności dla wojska,
c. obiekty telekomunikacyjne służące do przekazywania informacji niejawnych
stanowiących tajemnicę państwową,
d. porty wojenne i urządzenia Marynarki Wojennej.
54. Ewidencja gruntów i budynków to system informacyjny zapewniający:
a. udostępnianie informacji o gruntach, budynkach i lokalach oraz ich właścicielach
i innych podmiotach nimi władających lub gospodarujących,
b. gromadzenie informacji o gruntach, budynkach i lokalach oraz ich właścicielach
i innych podmiotach nimi władających lub gospodarujących,
c. aktualizację 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.

55. Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie
geodezji i kartografii zawiera miedzy innymi następujące dane:
a.
b.
c.
d.

nazwisko rodowe matki,
informacje o rodzajach orzeczonych kar,
numer NIP,
numer świadectwa.

56. Nigdy nie podlega uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej usytuowanie:
a.
b.
c.
d.

sieci uzbrojenia terenu na obszarze luźnej zabudowy wiejskiej,
przyłączy,
sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej,
sieci uzbrojenia terenu na terenach zamkniętych.

57. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału
w postępowaniu w sprawie:
a.
b.
c.
d.

karnej skarbowej,
które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności pracownika,
w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji,
osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

58. Nie pobiera się opłat za udostępnienie materiałów z zasobu:
a. dotyczących zbiorów danych obiektów ogólno geograficznych,
b. dotyczących państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju,
c. dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m,
d. wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych w celu realizacji prac
zgłoszonych do właściwego organu.
59. Powszechna taksacja nieruchomości to:
a. zbiór informacji o uzyskanych cenach nieruchomości,
b. wycena nieruchomości,
c. system informatyczny umożliwiający gromadzenie danych o cenach i wartościach
nieruchomości,
d. baza danych o wartościach nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa.
60. 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.

