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a.
b.
c.
d.

Które z niżej wymienionych dokumentów stanowią państwowy zasób geodezyjny
i kartograficzny?
rejestry,
dokumentacja zawierająca wyniki prac geodezyjnych,
zobrazowania lotnicze i satelitarne,
uchwały zatwierdzające miejscowe plany zagospodarowania terenu.

2. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w
postępowaniu administracyjnym w sprawie:
a. w której był biegłym,
b. w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji,
c. w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku podrzędności
służbowej,
d. w sprawie przełożonego.
3. 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.

4. Które z niżej opisanych uwarunkowań brane są pod uwagę w planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym?
a.
b.
c.
d.

wymagania ochrony zabytków,
prawo własności,
potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,
potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci
szerokopasmowych.

5. Jakie kary dyscyplinarne mogą być zastosowane wobec osób wykonujących
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii?
a. udzielenie nagany z wpisem okresu jej obowiązywania,
b. zawieszenie możliwości wykonywania uprawnień zawodowych na okres od 6
miesięcy do jednego roku,
c. odebranie uprawnień zawodowych na okres do 3 lat,
d. upomnienie.
6. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest:
a.
b.
c.
d.

miejsce zamieszkania rodziców,
miejsce, w którym dziecko stało się pełnoletnie,
miejsce zamieszkania rodzica u którego dziecko stale przebywa,
miejsce zamieszkania rodzica, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska.

7. Decyzja o warunkach zabudowy:
a.
b.
c.
d.

nie rodzi praw do terenu,
nie rodzi praw do odszkodowania,
nie narusza prawa własności,
nie narusza uprawnień osób trzecich.

8. Powszechna taksacja nieruchomości to:
a. wycena nieruchomości,
b. zbiór informacji o uzyskanych cenach nieruchomości,
c. system informatyczny umożliwiający gromadzenie danych o cenach i wartościach
nieruchomości,
d. baza danych o wartościach nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
9. Główny Geodeta Kraju jest organem wiodącym w zakresie tematów danych
przestrzennych dotyczących:
a. systemów do jednoznacznego przestrzennego odnoszenia informacji przestrzennej za
pomocą współrzędnych x, y, z,
b. nazw geograficznych,
c. jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
d. sieci transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego, w tym morskiego,
wraz z powiązaną z nimi infrastrukturą.
10. Które z niżej wymienionych organów są organami nadzoru geodezyjnego i
kartograficznego?
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.

11. Jakie informacje wchodzą w skład ewidencji zbiorów i usług danych
przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej?
a.
b.
c.
d.

nazwa zbioru danych przestrzennych,
data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji,
przepis prawa, stanowiącego podstawę prowadzenia zbioru danych przestrzennych,
baza metadanych zbioru danych przestrzennych.

12. Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem poprzez:
a.
b.
c.
d.

osoby znane stronom postępowania,
upoważnione osoby lub organy,
operatora pocztowego,
swoich pracowników.



a.
b.
c.
d.

Jakie informacje składają się na adres budynku?

ilość kondygnacji budynku,
kod pocztowy,
nazwa ulicy i jej identyfikator TERYT,
nazwa powiatu i jego identyfikator TERYT.

14. Które z niżej podanych informacji wchodzą w skład bazy danych państwowego
rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju?
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.
15. Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu obejmuje między innymi:
a.
b.
c.
d.

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

16. Do zadań starosty, w zakresie geodezji i kartografii, należy:
a. kontrola posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, zgłaszające prace geodezyjne,
b. prowadzenie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju,
c. prowadzenie dla obszaru powiatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
d. ochrona znaków magnetycznych.
17. Które z niżej wymienionych terenów są terenami zamkniętymi?
a. tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność państwa, określone
przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych,
b. tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na bezpieczeństwo państwa, określone
przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych,
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.
18. 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.

19. Kto prowadzi centralny rejestr osób posiadających uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii?
a.
b.
c.
d.

wojewoda,
Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
Główny Geodeta Kraju,
Samorząd Zawodowy Geodetów i Kartografów.

20. Jakie zbiory danych stanowią podstawę krajowego systemu informacji o terenie?
a. zbiory danych gromadzone w bazach danych państwowego rejestru nazw
geograficznych,
b. zbiory danych gromadzone w bazach danych rejestru zabytków,
c. zbiory danych gromadzone w bazach danych ewidencji gruntów i budynków,
d. zbiory danych gromadzone w bazach danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
21. 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.
22. Podmiot publiczny, prowadzący rejestr publiczny przy użyciu systemów
teleinformatycznych, jest obowiązany:
a. prowadzić ten rejestr zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów
publicznych,
b. do nieodpłatnego udostępniania danych z rejestru publicznego osobom
zainteresowanym nie posiadającym możliwości technicznych do odbioru tych danych
w postaci dokumentów elektronicznych,
c. umożliwić dostarczanie informacji do tego rejestru drogą elektroniczną,
d. umożliwić udostępnianie informacji z tego rejestru drogą elektroniczną.
23. Geodetą gminnym może być osoba spełniająca następujące wymagania:
a.
b.
c.
d.

posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
ukończyła 25 lat,
posiada uprawnienia zawodowe w zakresie 1 – 2,
posiada 2 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej.
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a.
b.
c.
d.

Które z niżej wymienionych organów są organami administracji publicznej?

ministrowie,
marszałkowie,
naczelny sąd administracyjny,
Prezes Rady Ministrów.

25. Kto posiada prawo do wglądu do studium lub planu miejscowego?
a.
b.
c.
d.

wyłącznie właściciel nieruchomości,
każda osoba prawna,
organy administracji publicznej,
każdy.

26. 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 1:10000,
d. mapy zawierające w swej treści informacje dotyczące urządzeń służących do
nawigacji morskiej i lotniczej.
27. Jakie prace geodezyjne i kartograficzne, wykonywane na terenach zamkniętych,
podlegają nadzorowi?
a.
b.
c.
d.

prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
ochrona znaków geodezyjnych,
tworzenie i aktualizowanie systemów informacji o terenie,
wykonywanie map specjalnych terenów zamkniętych w skalach 1:50000 i większych.

28. Dla obszaru kraju prowadzi się bazy danych dotyczące:
a.
b.
c.
d.

terenów zalewowych,
państwowego rejestru nazw geograficznych,
ewidencji gruntów i budynków,
gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

29. Ewidencja dotycząca miejscowości zawiera następujące dane:
a.
b.
c.
d.

identyfikatory TERYT miejscowości,
urzędowe nazwy miejscowości,
współrzędne X, Y miejscowości,
dane określające przebieg granic miejscowości.
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a.
b.
c.
d.

Kiedy karę dyscyplinarną, orzeczoną jako upomnienie, uważa się za niebyłą i
wykreśla z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe?

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

31. 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.

32. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu to:
a. system informacyjny zapewniający gromadzenie informacji o sieciach uzbrojenia
terenu,
b. system informacyjny zapewniający aktualizację informacji o sieciach uzbrojenia
terenu,
c. system informacyjny zapewniający udostępnianie informacji o sieciach uzbrojenia
terenu,
d. system informacyjny zapewniający wyłączenie z zasobu nieaktualnych informacji o
sieciach uzbrojenia terenu.
33. Główny Geodeta Kraju wykonuje między innymi następujące zadania:
a. prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartograficzny,
b. pełni funkcję organu wyższego stopnia w stosunku do wojewódzkich inspektorów
nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
c. dysponuje środkami Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym,
d. tworzy, prowadzi i udostępnia kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne.
34. Kto może być stroną w postępowaniu administracyjnym?
a.
b.
c.
d.

każdy czyjego obowiązku dotyczy postępowanie,
każdy czyjego interesu prawnego dotyczy postępowanie,
każdy kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny,
kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej.

35. Kto pełni nadzór nad prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego?
a.
b.
c.
d.

Główny Geodeta Kraju,
marszałek województwa,
wojewoda,
wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

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

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

37. Dział administracji rządowej, informatyzacja, obejmuje sprawy:
a. informatyzacji administracji publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania
publiczne,
b. systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej,
c. rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego oraz
Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych,
d. państwowego rejestru granic i jednostek podziałów terytorialnych państwa.
38. 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.
39. Krajowy system informacji o terenie zawiera dane obligatoryjne dotyczące
między innymi :
a.
b.
c.
d.

map hydrograficznych dla terenu morza terytorialnego,
obiektów topograficznych,
państwowego systemu odniesień przestrzennych,
rejestru granic podziału terytorialnego państwa.

40. Harmonizacja zbiorów danych to:
a. działania o charakterze prawnym mające na celu doprowadzenie do wzajemnej
spójności zbiorów,
b. ustalenie podstaw prawnych umożliwiających prowadzenie zbiorów danych,
c. działania techniczne mające na celu przystosowanie zbiorów do łącznego
wykorzystania,
d. ustalenie merytorycznej zawartości poszczególnych zbiorów danych.
41. Celem ustawy o miarach jest:
a. zapewnienie jednolitości nazewnictwa miar, stosowanych w Rzeczypospolitej
Polskiej,
b. zapewnienie jednolitości miar,
c. ustalanie wzorców jednostek miar,
d. zapewnienie wymaganych dokładności pomiarów wielkości fizycznych w
Rzeczypospolitej Polskiej.
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a.
b.
c.
d.

Informacjom niejawnym nadaje się klauzule:
do użytku służbowego,
ściśle tajne,
zastrzeżone,
poufne specjalnego znaczenia.

43. 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.

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

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

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

wojewoda,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
operator pocztowy za zgodą ministra właściwego do spraw informatyzacji,
starosta.

46. Przez sieć uzbrojeniu terenu rozumie się między innymi:
a.
b.
c.
d.

przewody kanalizacji sanitarnej położone w pasie drogowym,
urządzenia melioracji szczegółowej,
podziemne parkingi,
nadziemne urządzenia telekomunikacyjne.

47. Organy kontroli nie zawiadamiają przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli
w przypadku gdy:
a. przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania,
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.

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.

49. Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne właściwym miejscowo
starostom, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest między innymi:
a. dokumentacja geodezyjna sporządzona na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę,
b. dokumentacja sporządzona na potrzeby wyceny nieruchomości,
c. dokumentacja geodezyjna wykonana na potrzeby postępowania sądowego
dotyczącego zmiany struktury własności nieruchomości,
d. dokumentacja geodezyjna sporządzona na potrzeby urządzania lasu.
50. Organy administracji publicznej przekazują właściwemu staroście między
innymi:
a.
b.
c.
d.

zawiadomienia o zmianach danych w zbiorze PESEL,
odpisy zgłoszeń budowy budynku,
odpisy ostatecznych decyzji o wymianie gruntów,
akty notarialne dotyczące przeniesienia praw do nieruchomości.

51. Które z niżej wymienionych znaków i budowli podlegają ochronie?
a. urządzenia zabezpieczające znaki geodezyjne,
b. budowle triangulacyjne,
c. znaki grawimetryczne,
d. znaki magnetyczne.
52. Przedmiotem prawa autorskiego są między innymi:
a.
b.
c.
d.

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

53. Rozgraniczenia nieruchomości dokonują:
a.
b.
c.
d.

wójtowie,
starostowie,
burmistrzowie,
prezydenci miast.

54. Przez umowę o dzieło strony zobowiązują się do:
a.
b.
c.
d.

terminowego wykonania dzieła,
wykonania oznaczonego dzieła,
zapewnienia odpowiedniej jakości dzieła,
zapłaty wynagrodzenia.
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a.
b.
c.
d.

Jakie jednostki pomocnicze może tworzyć gmina?
miasta,
dzielnice,
sołectwa,
kolonie.

56. W ewidencji gruntów w zakresie podmiotowym wykazuje się:
a. właścicieli nieruchomości,
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.
57. Kontrola działalności przedsiębiorców, wykonujących prace geodezyjne lub
prace kartograficzne, przeprowadza się w zakresie:
a.
b.
c.
d.

terminowości,
celowości,
legalności,
rzetelności.

58. Do zadań gminy należy między innymi obowiązek wynikający z przepisów
ustawy PGiK:
a. umieszczania i utrzymania w należytym stanie tabliczek z numeracją porządkową
nieruchomości,
b. prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
c. umieszczania i utrzymania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic,
d. zakładanie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
59. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej weryfikuje dokumentacje
geodezyjne przekazane po zakończeniu zgłoszonych prac pod względem:
a. zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania pomiarów,
b. zgodności z przepisami prawnymi opracowywania wyników pomiarów,
c. zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi kompletności przekazanych wyników
prac,
d. spójności topologicznej przekazanych baz danych z bazami danych zasobu.
60. Aby prokura była ważna niezbędne jest jej udzielenie:
a.
b.
c.
d.

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

