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Który z niżej wymienionych organów jest właściwym w zakresie obejmującym
zakładanie osnów?
a. Minister Administracji i Cyfryzacji,
b. Główny Geodeta Kraju,
c. starosta,
d. geodeta województwa.

2. Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa podlega lub jest nadzorowany:
a. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
b. Główny Geolog Kraju,
c. Prezes Urzędu Lotnictwa Wojskowego,
d. Prezes Urzędu Transportu Drogowego.
3. Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju obejmuje systemy:
a. identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju,
b. identyfikatorów i nazw miejscowości,
c. rejonów spisowych,
d. ewidencji gruntów i budynków.
4.

PRG tworzy się z wykorzystaniem informacji i zbiorów danych:
a. ewidencji gruntów i budynków,
b. TERYT,
c. ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
d. państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziału
terytorialnego kraju.

5. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są:
a. ratyfikowane umowy międzynarodowe,
b. zarządzenia starosty,
c. akty prawa miejscowego, na obszarze działania organu, który je uchwalił,
d. ustawy.
6. Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą
informacji przestrzennej obejmuje między innymi następujące informacje:
a. kod oraz skróconą nazwę tematów danych przestrzennych,
b. kod pocztowy obszaru, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych,
c. wykaz dostępnych usług danych przestrzennych, związanych ze zbiorem
danych przestrzennych,
d. dotyczące sposobów zabezpieczenia zbiorów danych przestrzennych.
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W skład Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wchodzą komórki
organizacyjne obsługujące sprawy działów:
a. budownictwo,
b. łączność,
c. geologia,
d. mieszkalnictwo.

8. Profil zaufany ePUAP zawiera:
a. identyfikator użytkownika,
b. czas jego potwierdzenia,
c. numer telefonu komórkowego użytkownika
d. termin ważności.
9. Wniosek o udostępnienie danych z PRG zawiera między innymi:
a. imię i nazwisko oraz imię ojca wnioskodawcy,
b. określenie celu wykorzystania udostępnionych danych,
c. PESEL wnioskodawcy,
d. oświadczenie o niekaralności.
10. W postępowaniu administracyjnym sprawy należy załatwiać :
a. w formie pisemnej,
b. w formie dokumentu elektronicznego,
c. ustnie, gdy przemawia za tym interes strony a przepis prawa nie stoi temu na
przeszkodzie,
d. przepisy prawne nie regulują tego zagadnienia.
11. Licencja dotycząca udostępnianego zbioru danych :
a. otrzymuje numer składający się z 3 członów,
b. może dotyczyć pojedynczego materiału zasobu,
c. może dotyczyć wielu materiałów zasobu,
d. jest wydawana w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej.
12. Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju:
a. jest prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
b. jest prowadzony w sposób zinformatyzowany,
c. nosi skróconą nazwę TERYT,
d. obejmuje system identyfikatorów i nazw miejscowości.
13. W powiatowej części zasobu gromadzone są między innymi:
a. mapy topograficzne w skali 1:10000,
b. mapy ogólnogeograficzne w skali 1:100000,
c. mapy ewidencyjne,
d. operaty techniczne z modernizacji osnowy podstawowej.



Zgłoszenie prac geodezyjnych zawiera między innymi:
a. miejscowość i datę,
b. adres miejsca zamieszkania wykonawcy,
c. identyfikator wykonawcy prac geodezyjnych,
d. termin rozpoczęcia prac.

15. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym może być:
a. osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych,
b. kancelaria adwokacka,
c. spółka prawa handlowego,
d. kancelaria radców prawnych.
16. Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac
geodezyjnych poprzedza:
a. złożenie wniosku,
b. zbadanie zgodności treści uwierzytelnianego dokumentu z danymi w
dokumentacji geodezyjnej,
c. uzgodnienie z wykonawcą pracy geodezyjnej wysokości opłaty,
d. ustalenie, czy opłata w wysokości określonej w Dokumencie Obliczenia
Opłaty została uiszczona.
17. Wynik weryfikacji zbiorów danych przekazywanych do zasobu utrwala się:
a. w notatce służbowej,
b. w systemie informatycznym, w którym prowadzony jest ośrodek,
c. w protokole,
d. na wniosku złożonym przez Wykonawcę o przyjęcie dokumentacji do zasobu.
18. Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części zawiera:
a. nazwę miejscowości,
b. rodzaj miejscowości,
c. gminę,
d. powiat.
19. Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych zawiera:
a. nazwisko i imię osoby zainteresowanej,
b. wykształcenie osoby zainteresowanej,
c. nazwisko rodowe matki,
d. zakresy posiadanych uprawnień zawodowych.
20. Dokument Obliczenia Opłaty zawiera w swej treści między innymi:
a. datę wydania,
b. telefon organu prowadzącego zasób,
c. wagę przesyłki,
d. należną opłatę.
.
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Dla obronności i bezpieczeństwa państwa mają znaczenie następujące rodzaje
prac geodezyjnych i kartograficznych:
a. zakładanie podstawowych osnów magnetycznych,
b. wykonywanie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:100000,
c. tworzenie zbioru danych GESUT,
d. tworzenie zbioru danych szczegółowych osnów geodezyjnych.

22. Rozporządzenia są wydawane:
a. przez organy wskazane w Konstytucji,
b. na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie,
c. przez wojewodów na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezesa Rady
Ministrów,
d. przez kierowników urzędów centralnych.
23. Materiały zasobu pozyskuje się do zasobu w wyniku:
a. przyjęcia darowizny,
b. przekazania przez rzeczoznawców majątkowych wyciągów z operatów
szacunkowych,
c. przekazania przez wykonawców prac geodezyjnych rezultatów wykonanych
prac,
d. działań organu odpowiedzialnego za prowadzenie zasobu.
24. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym organy gminy mogą wydawać
akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze gminy dotyczące:
a. wewnętrznego ustroju gminy,
b. organizacji urzędów i instytucji gminnych,
c. zasad zarządu mieniem gminy,
d. nadania gminie statusu miasta.
25. W bazie danych PRG gromadzi się informacje dotyczące:
a. granic rejonów statystycznych,
b. granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową prokuratur
okręgowych,
c. granic podziału kraju ze względu na obszary działania Policji,
d. granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową izb skarbowych.
26. Granice gminy ustala:
a. rada gminy w drodze uchwały,
b. Minister Administracji w drodze rozporządzenia,
c. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia,
d. wojewoda w drodze zarządzenia.



System teleinformatyczny, w którym prowadzi się powiatową bazę GESUT
zapewnia m.in.:
a. wykonywanie analiz przestrzennych,
b. transformacje i przetwarzanie zbiorów danych,
c. przyjmowanie danych w formacie SWDE,
d. tworzenie zbiorów danych.

28. Firmą:
a. osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko,
b. osoby prawnej jest jej nazwa,
c. osoby prawnej jest forma prawna,
d. oddziału osoby prawnej jest jej nazwa z dodaniem określenia „Oddział”.
29. W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego organem pierwszej
instancji w sprawach określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne
jest:
a. geodeta powiatowy,
b. starosta,
c. geodeta wojewódzki,
d. wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
30. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze:
a. sołectwa,
b. dzielnice,
c. osiedla,
d. rejony statystyczne.
31. Nie podlega obowiązkowi zgłoszenia właściwemu organowi :
a. pomiar odkształceń budowli i urządzeń,
b. pomiar przyłączy kanalizacyjnych,
c. opracowanie mapy glebowej,
d. pomiar przemieszczeń zapór.
32. Mapę zasadniczą tworzy się na podstawie odpowiednich zbiorów danych
zawartych w:
a. bazie danych PRG,
b. bazie danych BDOT500,
c. krajowej bazie GESUT,
d. bazie danych PRPOG.
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W skład Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wchodzą komórki
organizacyjne:
a. Biuro Obsługi Urzędu,
b. Departament Prawno-Legislacyjny,
c. Departament Ewidencji Gruntów i Budynków,
d. Biuro Współpracy Zagranicznej.

34. Znaki graniczne przesunięte lub uszkodzone mogą być wznowione:
a. bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego,
b. jeśli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia,
c. jeżeli nastąpił spór co do położenia znaków,
d. przez właściciela nieruchomości.
35. Na adres budynku składają się między innymi następujące informacje:
a. nazwa powiatu i jego identyfikator TERYT,
b. rodzaj i nazwa jednostki pomocniczej,
c. nazwa i identyfikator TERYT gminy,
d. numer porządkowy.
36. Wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego może być
osoba, która posiada:
a. uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie
geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2,
b. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
c. 5 lat pracy w organach rządowych lub samorządowych,
d. rekomendację Głównego Geodety Kraju.
37. Wynikiem weryfikacji dokumentów dokonanej w ramach części wstępnej
postępowania kwalifikacyjnego jest rozstrzygnięcie o:
a. dopuszczeniu,
b. niedopuszczeniu,
c. dopuszczeniu warunkowym,
d. odroczonym dopuszczeniu - osoby zainteresowanej do części sprawdzającej
postępowania kwalifikacyjnego.
38. Sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów określa:
a. Rada Ministrów drodze rozporządzenia,
b. Główny Geodeta Kraju,
c. Minister właściwy d/s rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw architektury i budownictwa w drodze rozporządzenia,
d. Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi.

Gmina wnioskująca o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji
i kartografii powinna spełnić warunki techniczne:
a. wyposażyć Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
urządzenia przeciwwłamaniowe,
b. wyposażyć Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
sprzęt komputerowy,
c. wyposażyć Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
urządzenia klimatyzacyjne,
d. zorganizować kancelarię tajną do przechowywania dokumentów
zastrzeżonych.
40. Pełną zdolność do czynności prawnych ma:
a. osoba pełnoletnia,
b. każdy człowiek od chwili urodzenia,
c. zamężna osoba w wieku siedemnastu lat,
d. osoba ubezwłasnowolniona częściowo.
41. Organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy
dotyczącej interesów majątkowych:
a. kierownika organu,
b. małżonka kierownika organu,
c. matki osoby zajmującej kierownicze stanowisko w organie bezpośrednio
wyższego stopnia,
d. krewnego drugiego stopnia kierownika organu.
42. Zespół kwalifikacyjny powołany przez Głównego geodetę Kraju do
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego składa się z:
a. trzech członków komisji kwalifikacyjnej,
b. czterech członków komisji kwalifikacyjnej,
c. pięciu członków komisji kwalifikacyjnej,
d. przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej i czterech członków.
43. Pod ochroną prawa cywilnego pozostają:
a. nietykalność mieszkania,
b. pseudonim,
c. twórczość naukowa,
d. tajemnica korespondencji.
44. Dla obszaru powiatu prowadzi się:
a. bazę danych ewidencji gruntów i budynków,
b. bazę danych pomiarowych osnów geodezyjnych,
c. bazę danych obiektów topograficznych objętych zakresem treści mapy
zasadniczej,
d. bazę danych GESUT.

45. Prowadzenie krajowego systemu informacji o terenie polega miedzy innymi na:
a. analizie danych,
b. aktualizacji danych,
c. udostępnianiu danych,
d. integracji danych .
46. Projekty osnów geodezyjnych są zatwierdzane przez :
a. wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego na terenie
województwa,
b. marszałka na terenie województwa,
c. Głównego Geodetę Kraju w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej –
w zakresie osnów podstawowych,
d. starostę – w zakresie osnów szczegółowych.
47. Dział administracji rządowej, rozwój wsi, obejmuje sprawy:
a. kształtowania ustroju rolnego państwa,
b. ochrony gruntów przeznaczonych na cele rolne,
c. scalania i wymiany gruntów, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz
podziału i rozgraniczenia nieruchomości na obszarze wsi,
d. prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa.
48. Nadzór nad Prezesem Głównego Urzędu Miar sprawuje:
a. minister właściwy do spraw gospodarki,
b. minister właściwy do spraw rozwoju,
c. minister właściwy do spraw administracji,
d. minister właściwy do spraw nauki.
49. Jakie uwarunkowania brane są pod uwagę w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym?
a. wymagania ochrony środowiska, w tym ochrony gruntów rolnych i leśnych,
b. prawo własności,
c. potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,
d. potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci
szerokopasmowych.
50. Organami naczelnymi w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
w stosunku do organów administracji rządowej są :
a. Prezes Rady Ministrów,
b. Trybunał Konstytucyjny,
c. właściwi ministrowie,
d. kierownicy urzędów centralnych.
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Organy kontroli nie zawiadamiają przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli
w przypadku gdy:
a. przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania,
b. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu
przestępstwa lub wykroczenia,
c. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu
przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
d. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla zabezpieczenia dowodów
popełnienia przestępstwa

52. Strony mogą zawrzeć ugodę w sprawie, w której toczy się postępowanie przed
organem administracji publicznej, jeżeli:
a. przemawia za tym charakter sprawy,
b. zawarcie ugody sugeruje pracownik organu,
c. nie sprzeciwia się temu przepis prawa,
d. przyczyni się to do uproszczenia lub przyśpieszenia postępowania.
53. Harmonizacja zbiorów danych to:
a. ustalenie merytorycznej zawartości poszczególnych zbiorów danych,
b. działania o charakterze prawnym mające na celu doprowadzenie do wzajemnej
spójności zbiorów,
c. przystosowanie zbiorów do wspólnego wykorzystania,
d. działania techniczne mające na celu przystosowanie zbiorów do wspólnego i
łącznego wykorzystania.
54. Jeżeli teren utracił charakter terenu zamkniętego, zarządzający nim obowiązany
jest przekazać staroście:
a. sporządzone mapy w celu włączenia do pzgik,
b. dokumentację geodezyjną i kartograficzną w celu włączenia do zasobu,
c. operat ewidencji gruntów i budynków w celu dalszego prowadzenia,
d. dokumenty związane z wprowadzaniem zmian w ewidencji gruntów i
budynków.
55. Główny Geodeta Kraju jest organem wiodącym w zakresie tematów danych
przestrzennych dotyczących:
a. jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
b. informacji o lokalizacji nieruchomości na podstawie danych adresowych,
c. sieci transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego, w tym
morskiego, wraz z powiązaną z nimi infrastrukturą,
d. nazw geograficznych.
56. 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 za zgodą organów, które wydały decyzję o
zamknięciu terenu,
d. wykonawców posiadających doświadczenie w pracy na tych terenach.

57. Jakie warunki spełnia Polska Norma?
a. Polska Norma jest normą krajową,
b. Polska Norma jest ogólnodostępna,
c. jest normą zatwierdzoną przez krajową jednostkę normalizacyjną,
d. jest normą wprowadzoną rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów.
58. Wykazanie w ewidencji gruntów i budynków władających na zasadach
samoistnego posiadania może nastąpić:
a. w ramach bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,
b. w ramach prac geodezyjnych wykonywanych na potrzeby postępowań
administracyjnych lub sądowych,
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.
59. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością administracji
rządowej, nieobjętą zakresem działów administracji rządowej, wykonywaną
przez:
a. Urząd Zamówień Publicznych,
b. Główny Urząd Statystyczny,
c. Polski Komitet Normalizacyjny,
d. Głównego Geodetę Kraju.
60. W systemie identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego w
trzecim członie identyfikatora, trzecia cyfra „3” oznacza:
a.
b.
c.
d.

gminę wiejską,
gminę miejsko-wiejską,
miasto w gminie miejsko-wiejskiej,
gminę miejską.

