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Przepisów kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do
postępowania w :
a) w sprawach karnych skarbowych,
b) w sprawach uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa, z wyjątkiem przepisów działów IV, V i VIII,
c) w sprawach wydawania zaświadczeń,
d) w sprawach należących do właściwości polskich przedstawicielstw
dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

2. Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju:
a) prowadzony jest przez Głównego Geodetę Kraju,
b) prowadzony jest w sposób zinformatyzowany,
c) nosi skróconą nazwę EMiUA,
d) nosi skróconą nazwę TERYT.
3. Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych
polega na ocenie:
a) przestrzegania przy wykonywaniu prac geodezyjnych przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) posiadania przez wykonawców prac geodezyjnych uprawnień zawodowych z
odpowiednich zakresów,
c) zgodności wykonywanych pomiarów i opracowań geodezyjnych terenu
zamkniętego z wymogami dotyczącymi pomiarów i opracowań geodezyjnych,
określonych w odrębnych przepisach,
d) posiadania przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych
zezwoleń na wykonywanie tych prac, określonych w odrębnych przepisach.
4. Infrastruktura
informacji
przestrzennej
obejmuje
zbiory
danych
przestrzennych:
a) odnoszące się do terytorium Unii Europejskiej,
b) występujące w postaci elektronicznej,
c) należące do tematu adresy, rozumiane jako informacje o lokalizacji
nieruchomości na podstawie danych adresowych, zazwyczaj nazwy miejscowości,
nazwy ulicy, numeru budynku i kodu pocztowego,
d) należące do tematu hydrografia, rozumiane jako informacje o lokalizacji
cieków wodnych.
5. W wojewódzkiej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzone są
między innymi:
a) mapy sozologiczne tworzone przez marszałka województwa,
b) bazy danych BDOT10k,
c) operaty techniczne scalenia gruntów,
d) mapy topograficzne w skali 1:10000.
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Które z niżej wymienionych organów są organami jednostek samorządu
terytorialnego?
a) rada powiatu,
b) starosta,
c) wojewoda,
d) samorządowe kolegium odwoławcze.

7. Wojewoda kontroluje:
a) organy samorządu terytorialnego,
b) organy rządowej administracji zespolonej w województwie,
c) przedsiębiorców,
d) zakłady budżetowe gmin.
8. Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych obejmuje między innymi
następujące informacje:
a) skróconą nazwę tematów danych przestrzennych,
b) kod pocztowy obszaru objętego bazą danych przestrzennych,
c) wykaz dostępnych usług danych przestrzennych,
d) numer porządkowy zbioru danych przestrzennych.
9. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje między innymi sprawy:
a) taksacji nieruchomości,
b) wykonywania wyceny nieruchomości,
c) koordynacji sytuowania sieci uzbrojenia terenu,
d) gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
10. Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części zawiera miedzy innymi
następujące dane:
a) rodzaj miejscowości,
b) współrzędne skrajnych punktów określających położenie miejscowości,
c) identyfikator TERYT,
d) województwo.
11. Przedsiębiorcą jest, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą
lub zawodową:
a) osoba fizyczna,
b) urząd marszałkowski,
c) osoba prawna,
d) urząd wojewódzki.



Gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty powinny przyrzec
zatrudnienie na stanowisku:
a) kierownika Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
osoby posiadającej uprawnienia zawodowe z zakresu 1 i 2,
b) geodety gminnego osoby posiadającej uprawnienia zawodowe
z zakresu 1, 2 i 4,
c) inspektora kontroli osoby posiadającej uprawnienia zawodowe
z zakresu 1, 2 i 4,
d) kierownika Oddziału Katastru Nieruchomości osoby posiadającej uprawnienia
zawodowe z zakresu 1 i 2.

13. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje między innymi informacje dotyczące:
a) klas bonitacyjnych gruntów,
b) powierzchni gruntów,
c) jednostek organizacyjnych posiadających grunty w użyczeniu,
d) funkcji użytkowych lokali.
14. Krajowy System Informacji o terenie zakładają i prowadzą:
a) Główny Geodeta Kraju – dla obszaru kraju,
b) marszałek województwa – w województwie,
c) wójt, burmistrz, prezydent – w gminie,
d) prezydent miasta – w mieście na prawach powiatu.
15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera:
a) ustalenie przeznaczenia terenu,
b) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy,
c) prognozy komunikacyjne,
d) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.
16. Projekty osnów geodezyjnych są zatwierdzane przez:
a) Głównego Geodetę Kraju w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej w
zakresie osnów podstawowych,
b) Ministra Obrony Narodowej w odniesieniu do terenów zamkniętych,
c) geodetę powiatowego w zakresie osnów szczegółowych,
d) marszałka województwa w zakresie osnów grawimetrycznych.
17. System teleinformatyczny PRG tworzy się w sposób zapewniający w
szczególności:
a) przechowywanie zbiorów danych PRG,
b) wizualizację danych w postaci wykazów,
c) kontrolę dostępu do danych i autoryzację użytkowników systemu,
d) autoryzację użytkowników systemu.



Wpisy w książce kontroli przedsiębiorcy obejmują:
a) imię i nazwisko, nr dowodu osobistego oraz stanowisko kontrolera,
b) zalecenia pokontrolne,
c) oznaczenie organu kontroli,
d) informację o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

19. Rejestr osób uprawnionych do wykonywania
w dziedzinie geodezji i kartografii prowadzi:
a) geodeta województwa,
b) wojewoda,
c) Główny Geodeta Kraju,
d) Samorząd Zawodowy Geodetów Uprawnionych.

samodzielnych

funkcji

20. Krajowy system informacji o terenie zawiera dane obligatoryjne dotyczące:
a) obiektów topograficznych,
b) osnów pomiarowych,
c) osnów geodezyjnych,
d) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
21. W strukturze identyfikatora zbioru danych przestrzennych występują miedzy
innymi następujące elementy:
a) nazwa zbioru informacji przestrzennej,
b) nr porządkowy zbioru danych przestrzennych w ewidencji,
c) PL,
d) kod rodzaju zasobu informacji przestrzennej, z którego pochodzi zbiór danych
przestrzennych.

22. Zgodnie ze statutem w skład Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wchodzą
między innymi następujące komórki organizacyjne:
a) Zespół Analiz i Prognoz,
b) Departament Systemów Informatycznych,
c) Biuro Obsługi Urzędu,
d) Biuro Współpracy Zagranicznej.
23. Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego :
a) urzędowe projekty aktów normatywnych,
b) utwory plastyczne,
c) materiały geodezyjne,
d) utwory wzornictwa przemysłowego.
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Organem wyższego stopnia w stosunku do organów organizacji społecznych są:
a) starosta, prezydent miasta – właściwy terytorialnie,
b) organ państwowy sprawujący nadzór nad organizacją, gdy brak statutowych
organów wyższego stopnia,
c) Minister Spraw Wewnętrznych,
d) Wojewódzki Sąd Administracyjny.

25. Mapę zasadniczą w skali 1:5000 tworzy się w systemie teleinformatycznym,
który zapewnia m.in.
a) autoryzację użytkowników systemu,
b) wydruk mapy zasadniczej w kroju arkuszowym,
c) wydruk mapy zasadniczej w kroju obrębowym,
d) redakcję kartograficzną treści mapy zasadniczej.
26. Pełnoletnim jest :
a) osoba , która ukończyła lat osiemnaście,
b) zamężna osoba w wieku 16 lat,
c) rozwiedziona osoba w wieku 17 lat,
d) małoletni po zawarciu małżeństwa.
27. Danymi opisującymi punkt adresowy są :
a) status budynku,
b) numer porządkowy,
c) współrzędne X,Y,
d) identyfikator TERYT miejscowości.
28. Funkcję punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP może pełnić:
a) wojewoda,
b) prezydent miasta,
c) konsul,
d) starosta.
29. Miejscem zamieszkania dziecka jest:
a) miejsce zamieszkania rodziców,
b) miejsce zamieszkania tego rodzica, któremu sąd przyznał władzę rodzicielską,
c) miejsce zamieszkania rodziców matki, gdy oboje rodzice dziecka nie żyją,
d) miejsce zamieszkania tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.
30. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:
a) nie jest aktem prawa miejscowego,
b) sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy,
c) jest aktem prawa miejscowego,
d) może być sporządzone dla sąsiednich gmin.
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Obiekt o kodzie OBOP03 to:
a) mur historyczny,
b) fontanna,
c) wodospad,
d) pomnik.

32. Kontrolę działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej
przeprowadza się w zakresie:
a) legalności i rzetelności,
b) celowości,
c) gospodarowania środkami finansowymi Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym,
d) polityki kadrowej.
33. Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym
roku kalendarzowym nie może przekraczać:
a) 60 dni roboczych u dużych przedsiębiorców,
b) 12 dni roboczych u mikroprzedsiębiorców,
c) 24 dni roboczych u średnich przedsiębiorców,
d) 24 dni roboczych u małych przedsiębiorców.
34. Minister Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne na
terenach zamkniętych:
a) zajętych pod lotniska wojskowe,
b) przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
na porty wojenne,
c) zajętych przez linie kolejowe,
d) zajętych pod porty morskie.
35. Kod SUPG05 dotyczy :
a) przewodu gazowego niskiego ciśnienia,
b) przewodu gazowego,
c) przewodu benzynowego,
d) przewodu gazowego wysokiego ciśnienia.
36. Polskie Normy:
a) są stosowane dobrowolnie,
b) mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w
języku polskim,
c) są obligatoryjne,
d) oznaczone są symbolem PN.



W skład komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w
dziedzinie geodezji i kartografii wchodzą:
a) przewodniczący komisji kwalifikacyjnej,
b) wiceprzewodniczący,
c) sekretarz,
d) zastępca przewodniczącego.

38. Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa podlega lub jest nadzorowany:
a) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
b) Główny Geodeta Kraju,
c) Prezes Urzędu Lotnictwa Wojskowego,
d) Główny Konserwator Zabytków.
39. Wniosek o udostepnienie danych z PRG zawiera:
a) nazwę wnioskodawcy,
b) dane kontaktowe wnioskodawcy,
c) PESEL wnioskodawcy,
d) podpis wnioskodawcy.
40. Nie stosuje się ograniczeń czasu kontroli u przedsiębiorcy w przypadkach
gdy:
a) przedsiębiorca utrudnia kontrolę,
b) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem
życia,
c) kontrola dotyczy zasadności zwrotu podatku od towarów i usług przed
dokonaniem tego zwrotu,
d) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu
przestępstwa.
41. W postępowaniu kwalifikacyjnym na każdym jego etapie może uczestniczyć
w charakterze obserwatora:
a) osoba zainteresowana uzyskaniem uprawnień,
b) pełnomocnik osoby zainteresowanej,
c) przedstawiciel Głównego Geodety Kraju niebędący członkiem komisji
kwalifikacyjnej,
d) przedstawiciel organizacji społecznej, której osoba zainteresowana jest
członkiem.
42. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są:
a) zarządzenia Prezesa Rady Ministrów,
b) zarządzenia ministrów,
c) akty prawa miejscowego, na obszarze działania organu, który je
uchwalił,
d) rozporządzenia.

43. Geodetą gminnym może być osoba, która:
a) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku
geodezyjnym,
b) posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych
funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2,
c) posiada obywatelstwo polskie,
d) posiada 2 letni staż pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych.
44. System teleinformatyczny, w którym prowadzi się BDOT500, zapewnia :
a) wykonywanie analiz przestrzennych,
b) transformacje i przetwarzanie zbiorów danych,
c) udostępnianie i przyjmowanie danych w formacie swde,
d) aktualizację zbiorów danych.
45. Na świadka sąd może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 3 000 zł jeżeli:
a) nie stawił się na wezwanie sądu prowadzącego postępowanie bez
należytego usprawiedliwienia,
b) uchyla się od złożenia zeznania,
c) wyjechał za granicę bez powiadomienia i zgody sądu,
d) samowolnie oddalił się z miejsca czynności.
46. Dla obronności i bezpieczeństwa państwa mają znaczenie następujące
rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych:
a) zakładanie podstawowych osnów grawimetrycznych,
b) wykonywanie standardowych opracowań kartograficznych w skali
1:25000,
c) tworzenie zbioru danych państwowego rejestru nazw geograficznych,
d) tworzenie zbioru danych rejestru cen i wartości nieruchomości.
47. W rozumieniu ustawy o prawie autorskim ochroną nie są objęte:
a) odkrycia,
b) metody i zasady działania,
c) sposób wyrażenia,
d) procedury.
48. W skład Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wchodzą komórki
organizacyjne obsługujące sprawy działów:
a) transport,
b) geodezja i kartografia ,
c) żegluga śródlądowa,
d) lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.
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Organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy
dotyczącej interesów majątkowych:
a) kierownika organu,
b) kierownika w organie bezpośrednio wyższego stopnia,
c) matki osoby zajmującej kierownicze stanowisko w organie
bezpośrednio wyższego stopnia,
d) krewnego trzeciego stopnia kierownika organu.

50. Karami dyscyplinarnymi w stosunku do osób wykonujących samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii są między innymi:
a) nagana,
b) odebranie uprawnień zawodowych,
c) upomnienie z zawieszeniem warunkowym,
d) zawieszenie możliwości wykonywania uprawnień zawodowych na
okres od 6 miesięcy do 3 lat.
51. Reprezentacją geometryczną obiektów klasy SUUS - studnia głębinowa jest:
a) zawsze punkt,
b) punkt lub powierzchnia,
c) powierzchnia, jeżeli wymiary podłużne i poprzeczne są większe od
0,75m,
d) punkt, jeżeli wymiary podłużne i poprzeczne są mniejsze od 0,75m.
52. Dokument obliczenia opłaty zawiera w swej treści między innymi:
a) miejscowość i datę,
b) nazwę organu prowadzącego zasób,
c) NIP organu prowadzącego zasób,
d) adres wnioskodawcy.
53. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością administracji
rządowej, nieobjętą zakresem działów administracji rządowej, wykonywaną
przez:
a) Polski Komitet Normalizacyjny,
b) Główny Urząd Statystyczny,
c) Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
d) Polską Agencję Kosmiczną.
54. Aby Rada Ministrów mogła wydać rozporządzenie o zmianie granic gminy
naruszających granice powiatów niezbędne jest:
a) uzyskanie opinii zainteresowanych rad gmin,
b) przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami,
c) uzyskanie opinii sejmiku województwa,
d) uzyskanie opinii rad powiatów.

55. Wykreślenie z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia
zawodowe następuje w przypadku:
a) skazania za przestępstwo skarbowe,
b) częściowej utraty zdolności do czynności prawnych,
c) śmierci,
d) odebrania uprawnień zawodowych.
56. Uwierzytelnieniu podlegają dokumenty opracowane przez wykonawców
prac geodezyjnych na potrzeby:
a) edukacji,
b) czynności cywilnoprawnych,
c) postępowań sądowych,
d) postępowań administracyjnych.
57. W rozumieniu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne karze grzywny
podlega każdy:
a) kto nie zgłasza prac geodezyjnych podlegających zgłoszeniu,
b) kto przemieszcza znaki geodezyjne,
c) kto usuwa znaki graniczne,
d) kto bez wymaganych uprawnień zawodowych wykonuje samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.
58. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym organy gminy mogą
wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
a) organizacji starostwa,
b) organizacji urzędów i instytucji gminnych,
c) zasad zarządu mieniem gminy,
d) wysokości podatku od towarów i usług.
59. W planie miejscowym określa się obowiązkowo:
a) granice obszarów wymagających rekultywacji,
b) minimalną powierzchnię wydzielonych działek budowlanych,
c) zasady kształtowania krajobrazu,
d) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
objętych planem miejscowym.
60. Główny Geodeta Kraju jest organem wiodącym w zakresie tematów danych
przestrzennych dotyczących:
a)
b)
c)
d)

nazw geograficznych,
adresów,
działek ewidencyjnych,
sieci transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego, w tym
morskiego, wraz z powiązaną z nimi infrastrukturą.

