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

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

2. Stroną postępowania administracyjnego jest:
a.
b.
c.
d.

organ administracji prowadzący postępowanie,
organ nadzoru administracji publicznej,
każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie,
każdy, kto zażąda udziału w postępowaniu jako strona.

3. Organy administracji publicznej obowiązane są do załatwienia niezwłocznie spraw:
a. dotyczących posłów i senatorów,
b. które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę wraz z
żądaniem wszczęcia postępowania,
c. ważnych ze względów społecznych,
d. których zakończeniem zainteresowany jest organ wyższego stopnia.
4. Organ administracji publicznej w wezwaniu strony zobowiązany jest wskazać:
a.
b.
c.
d.

nazwę i adres organu wzywającego,
adres wzywanego,
numer PESEL wzywanego,
numer dowodu osobistego wzywanego.

5. Ustawa Kodeks Cywilny stanowi, że człowiek ma zdolność prawną:
a. od 16-go roku życia,
b. od chwili urodzenia,
c. od 18-go roku życia,
d. z chwilą zawarcia związku małżeńskiego.
6. Przedsiębiorcą jest:
a. starostwo powiatowe,
b. osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową,
c. urząd marszałkowski,
d. urząd wojewódzki.
7. Oświadczenie woli jest nieważne jeżeli:
a.
b.
c.
d.

nie zostało złożone w formie pisemnej,
zostało złożone przez osobę chorą psychicznie,
nie zostało sporządzone w formie aktu notarialnego,
nie zostało sporządzone w obecności pracownika administracji publicznej.

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

terminowego wykonania dzieła,
wykonania oznaczonego dzieła,
zapewnienia odpowiedniej jakości dzieła,
oszczędnego gospodarowania materiałami zakupionymi do realizacji dzieła.

9. Podstawę do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych stanowią:
a.
b.
c.
d.

dane ewidencji gruntów i budynków,
mapa zasadnicza,
osnowy geodezyjne opracowane w państwowym systemie odniesień przestrzennych,
materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

10. Tereny zamknięte ustalają:
a.
b.
c.
d.

starostowie,
wojewodowie,
właściwi ministrowie lub kierownicy urzędów centralnych,
Główny Geodeta Kraju.

11. Koszty zakładania osnów geodezyjnych pokrywa się:
a.
b.
c.
d.

z budżetu gminy,
z budżetu państwa,
ze środków budżetowych wojewody,
ze środków marszałka województwa.

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

starosta,
marszałek województwa,
Główny Geodeta Kraju,
minister właściwy do spraw administracji publicznej.

13. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wykonuje między
innymi następujące zadania:
a. zakłada szczegółowe osnowy geodezyjne,
b. kontroluje posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
c. prowadzi wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny,
d. prowadzi szkolenia w dziedzinie geodezji i kartografii.

14. Do zadań starosty, w zakresie geodezji i kartografii, należy:
a. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
b. kontrola posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
c. monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji,
d. prowadzenie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju.
15. Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo:
a. umieszczania znaków granicznych bez poinformowania stron zainteresowanych,
b. wykonywania odkrywek zasypanych urządzeń podziemnych w celu ich inwentaryzacji
powykonawczej.
c. wykonywania przecinek drzew na terenach lasów państwowych,
d. umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.
16. Właściciele nieruchomości są obowiązani zgłaszać właściwemu staroście zmiany
danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie:
a.
b.
c.
d.

14 dni od dnia powstania zmian,
30 dni od dnia powstania zmian,
niezwłocznie,
w ciągu 1 roku od powstania zmian.

17. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków w formie:
a.
b.
c.
d.

wyrysów z mapy zasadniczej,
wypisów z rejestru,
kopii z protokołów ze wznowienia położenia znaków granicznych,
informacji ustnej, stosownie do żądania zainteresowanego.

18. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu:
a.
b.
c.
d.

ustalenie ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych,
wznowienie zniszczonych lub uszkodzonych znaków granicznych,
ustalenie właścicieli i władających sąsiednimi nieruchomościami,
likwidację sporów granicznych,

19. Wezwania do stawienia się na gruncie celem udziału w rozgraniczeniu
nieruchomości doręcza się stronom za zwrotnym poświadczeniem odbioru:
a.
b.
c.
d.

przed terminem przeprowadzenia czynności rozgraniczeniowych,
nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem,
na 14 dni przed terminem,
w ciągu 30 dni od postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.

20. Przez wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
rozumie się:
a.
b.
c.
d.

tyczenie budynków i budowli,
pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii,
opracowywanie opinii dla celów sądowych,
wykonywanie bezpośrednich pomiarów terenowych.

21. Postępowanie kwalifikacyjne, dotyczące uzyskania uprawnień zawodowych w
dziedzinie geodezji i kartografii prowadzi komisja kwalifikacyjna, powołana przez:
a.
b.
c.
d.

właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
Głównego Geodetę Kraju,
właściwego ministra do spraw administracji publicznej,
Prezesa Rady Ministrów.

22. 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,
staż pracy.

23. Osobom wpisanym do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia
zawodowe, które ze swej winy naruszyły przepisy zawarte w art. 42 ust. 3, prawa
geodezyjnego można:
a. udzielić ustnej nagany,
b. udzielić nagany z wpisem do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia
zawodowe,
c. zawiesić wykonywanie uprawnień zawodowych na 3 miesiące,
d. odebrać uprawnienia zawodowe.
24. Osoby, które wykonują samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii bez
wymaganych uprawnień zawodowych:
a.
b.
c.
d.

są zobowiązane do uzyskania uprawnień w ciągu 1 roku,
podlegają karze grzywny,
są zobowiązane do zakończenia działalności gospodarczej,
podlegają karze skarbowej.

25. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze:
a.
b.
c.
d.

wsie,
sołectwa,
kolonie,
rejony urbanistyczne.

26. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w
ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy przysługują:
a.
b.
c.
d.

pracownikowi, który stworzył program,
pracodawcy,
ogółowi pracowników zakładu pracy,
pracodawcy i pracownikowi w częściach równych.

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

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
uchwały Rady Ministrów,
zarządzenia Prezesa Rady Ministrów,
zarządzenia Głównego Geodety Kraju.

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

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

29. Dział administracji rządowej, administracja publiczna, obejmuje między innymi
sprawy:
a.
b.
c.
d.

organizacji urzędów administracji publicznej,
gospodarki nieruchomościami na cele publiczne,
informatyzacji urzędów administracji publicznej,
udziału organów administracji publicznej w pracach w Unii Europejskiej.

30. Kontrolę dokumentacji przekazywanej do zasobu przeprowadzają:
a. kierownicy ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
b. osoby upoważnione, prowadzące bazy danych państwowego zasobu w systemie
informatycznym,
c. osoby posiadające właściwe uprawnienia zawodowe,
d. inspektorzy kontroli technicznej powołani przez wykonawcę prac geodezyjnych.
31. Wykonawca prac geodezyjnych zobowiązany jest do zawiadomienia ośrodka o
zmianach w zgłoszeniu prac geodezyjnych dotyczących:
a.
b.
c.
d.

właścicieli nieruchomości lub władających,
kosztów wykonania pracy geodezyjnej,
zakresu zgłoszonej pracy geodezyjnej,
wykonawcy zgłoszonej pracy geodezyjnej.

32. Ochrona znaków polega na:
a.
b.
c.
d.

wykonywaniu przeglądu i konserwacji znaków,
prowadzeniu map przeglądowych osnowy geodezyjnej,
bieżącej inwentaryzacji znaków i aktualizacji opisów topograficznych,
bieżącej aktualizacji danych o władających nieruchomościami
umieszczono znaki.

na

których

33. Ochronie znaków nie podlegają:
a.
b.
c.
d.

znaki osnów realizacyjnych,
znaki osnów wysokościowych,
znaki umieszczone na ciągach wiszących,
znaki stosowane przy zakładaniu osnów pomiarowych.

34. Wykonawca zgłasza prace geodezyjne w ośrodku:
a.
b.
c.
d.

na 14 dni przed rozpoczęciem prac,
na 3 dni przed rozpoczęciem prac,
przed przewidywanym terminem rozpoczęcia prac,
w dniu rozpoczęcia prac geodezyjnych.

35. Zmiany danych objętych ewidencją sieci uzbrojenia terenu powinny być zgłoszone
w terminie:
a.
b.
c.
d.

niezwłocznie,
w ciągu 30 dni od dnia powstania zmiany,
14 dni od dnia powstania zmiany,
przepisy prawne nie określają terminu zgłoszenia zmian.

36. Po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonawca prac
przekazuje:
a. operat geodezyjny z inwentaryzacji powykonawczej wykonawcy prac budowlanych,
b. oryginały inwentaryzacji geodezyjnej do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej,
c. operat geodezyjny z inwentaryzacji powykonawczej inspektorowi nadzoru,
d. kopie dokumentów z inwentaryzacji powykonawczej inwestorowi obiektu
budowlanego.

37. Pomiary przemieszczeń obiektu budowlanego wykonuje się:
a.
b.
c.
d.

dla każdego nowo wybudowanego obiektu budowlanego,
jeżeli są one przewidziane w projekcie budowlanym,
na wniosek wykonawcy prac budowlanych,
dla obiektów usytuowanych na gruntach stanowiących gleby wykazujące tendencje do
przemieszczania.

38. Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie czynności geodezyjnego
wytyczenia obiektów budowlanych:
a. poprzez przekazanie szkicu wytyczenia wykonawcy robót budowlanych,
b. poprzez przekazanie utrwalonych punktów określających usytuowanie obiektu,
c. poprzez przekazanie szkicu wytyczenia oraz punktów trwałych w terenie
kierownikowi budowy,
d. poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.
39. Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych
przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do:
a.
b.
c.
d.

obejmują

wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania,
opracowania planu miejscowego,
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
wykonania projektu budowlanego.

40. Bezpieczny podpis elektroniczny to:
a.
b.
c.
d.

podpis zaakceptowany własnoręcznym podpisem zainteresowanego,
podpis zawierający numer PESEL,
podpis elektroniczny przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej podpis,
podpis zawierający numer NIP.

41. Plany miejscowe opracowuje się w skalach:
a. 1:250,
b. 1:1000,
c. 1:2500,
d. 1:4000.
42. Plan miejscowy uchwala:
a.
b.
c.
d.

wójt (burmistrz, prezydent miasta),
rada gminy,
urząd gminy,
rada gminy w uzgodnieniu z GUS.

43. Prawo do wglądu do studium lub planu miejscowego posiada:
a.
b.
c.
d.

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

44. Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie:
a.
b.
c.
d.

uchwały rady gminy,
zarządzenia wójta (burmistrza lub prezydenta miasta),
planu miejscowego,
studium zagospodarowania gminy.

45. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek:
a.
b.
c.
d.

organizacji społecznej zainteresowanej realizacją inwestycji celu publicznego,
rady gminy,
inwestora inwestycji,
wykonawcy inwestycji.

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

nie narusza ustaleń planu miejscowego,
nie rodzi praw do terenu,
nie rodzi praw do odszkodowania,
nie narusza ustaleń studium zagospodarowania terenu.

47. Informacjom niejawnym nadaje się klauzule:
a. do użytku służbowego,
b. do celów sądowych,
c. do celów skarbowych,
d. ściśle tajne.
48. Zbycie udziału we wspólnocie gruntowej następuje w formie:
a.
b.
c.
d.

aktu notarialnego,
aktu sporządzonego na piśmie i zatwierdzonego przez właściwego wójta,
umowy cywilno-prawnej sporządzonej na piśmie,
aktu sporządzonego na piśmie i zatwierdzonego przez uprawnionych do udziału we
wspólnocie.

49. Dział trzeci księgi wieczystej przeznaczony jest na wpisy dotyczące:
a.
b.
c.
d.

władającego nieruchomością,
ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek,
wartości nieruchomości,
przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania.

50. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia wniosku o ujawnienie swego
prawa w księdze wieczystej:
a.
b.
c.
d.

w ciągu 7 dni od nabycia prawa,
w ciągu 14 dni od nabycia prawa,
w ciągu 30 dni od nabycia prawa,
niezwłocznie.

51. Do powstania hipoteki niezbędny jest:
a.
b.
c.
d.

akt notarialny ustanawiający hipotekę,
wpis w księdze wieczystej,
wpis w ewidencji gruntów i budynków,
wyrys z ewidencji gruntów i budynków.

52. Do dróg krajowych zalicza się:
a.
b.
c.
d.

drogi łączące miasta wojewódzkie,
drogi łączące miasta powiatowe,
autostrady,
drogi szybkiego ruchu.

53. Lasem jest grunt, pokryty roślinnością leśną, o powierzchni:
a.
b.
c.
d.

0,0100 ha,
co najmniej 0,10 ha,
powyżej 0,3000 ha,
powyżej 1 ha.

54. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
sprawuje:
a.
b.
c.
d.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
marszałek województwa,
starosta,
wójt (burmistrz, prezydent miasta).

55. Grunty przeznaczone do zalesienia określa:
a.
b.
c.
d.

wójt (burmistrz, prezydent miasta),
rada gminy,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
właściwy starosta.

56. Lasy państwowe mogą sprzedawać:
a. grunty przeznaczone do zalesienia,
b. nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi,
c. grunty po zmianie użytku leśnego na rolny,
d. lasy, ale wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
57. Administrator danych osobowych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich
przetwarzania, która powinna zawierać:
a.
b.
c.
d.

imię i nazwisko osoby upoważnionej,
numer PESEL osoby upoważnionej,
adres do korespondencji osoby upoważnionej,
stanowisko pracy z zakresem obowiązków osoby upoważnionej.

58. Akty prawa miejscowego powiatu stanowi rada powiatu:
a.
b.
c.
d.

w formie postanowienia,
w formie obwieszczenia,
w formie uchwały,
w formie decyzji.

59. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy między innymi:
a.
b.
c.
d.

stała obecność na terenie budowy,
prowadzenie dokumentacji budowy,
prowadzenie nadzoru nad jakością prac realizacyjnych,
prowadzenie bieżącego monitoringu dotyczącego terminowego wykonania prac
budowlanych.

60. Roboty budowlane można rozpocząć na podstawie:
a.
b.
c.
d.

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
planu miejscowego,
projektu budowlanego,
decyzji o pozwoleniu na budowę.

