1. Prace geodezyjne to:
a. sporządzanie projektów zagospodarowania terenu,
b. projektowanie i wykonywanie zobrazowań lotniczych oraz zobrazowań satelitarnych,
c. projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych w związku z wykonywaniem
czynności na potrzeby budownictwa,
d. prace polegające na przebudowie obiektów budowlanych.
2. Ewidencja gruntów i budynków to system informacyjny zapewniający:
a. gromadzenie informacji o gruntach, budynkach i lokalach oraz ich właścicielach
i innych podmiotach nimi władających lub gospodarujących,
b. udostępnianie 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.
3. Sieć uzbrojenia terenu to między innymi:
a.
b.
c.
d.

urządzenia podziemne melioracji szczegółowych,
nadziemne przewody telekomunikacyjne,
podziemne urządzenia cieplne,
nadziemne wiadukty.

4. Projekty szczegółowych osnów geodezyjnych zatwierdza:
a.
b.
c.
d.

starosta,
wojewoda,
wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
geodeta województwa.

5. Standardowymi opracowaniami kartograficznymi tworzonymi na podstawie
odpowiednich zbiorów danych są między innymi mapy topograficzne w skalach:
a.
b.
c.
d.

1:5 000,
1:10 000,
1:20 000,
1:100 000.

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

z budżetu gminy,
z budżetu państwa,
ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
ze środków marszałka województwa.

7. Podstawę krajowego systemu informacji o terenie stanowią miedzy innymi:
a.
b.
c.
d.

zbiory danych gromadzone w bazach danych decyzji o pozwoleniach na budowę,
zbiory danych gromadzone w bazach danych ortofotomapy,
zbiory danych gromadzone w bazach danych rejestru zabytków,
zbiory danych gromadzone w bazach danych podstawowych osnów geodezyjnych.

8. 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.

9. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wykonuje między
innymi następujące zadania:
a. kontroluje posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
b. przechowuje kopie zabezpieczające baz danych w szczególności bazy danych
ewidencji gruntów i budynków,
c. zakłada szczegółowe osnowy geodezyjne,
d. prowadzi wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny.

10. 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.

11. Wykonawcą prac geodezyjnych mogą być:
a.
b.
c.
d.

przedsiębiorcy,
jednostki organizacyjne,
osoby fizyczne posiadające właściwe uprawnienia zawodowe,
asystenci mierniczych górniczych posiadający uprawnienia zawodowe w dziedzinie
geodezji i kartografii.

12. Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne właściwym miejscowo
starostom, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest między innymi:
a.
b.
c.
d.

dokumentacja sporządzona na potrzeby wyceny nieruchomości,
aktualizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków,
wznowienie znaków granicznych,
dokumentacja geodezyjna sporządzona na potrzeby urządzania lasu.

13. Wykonawca prac geodezyjnych po ich zakończeniu przekazuje do właściwego
organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej:
a. kosztorys zgłoszonej pracy geodezyjnej lub kartograficznej,
b. zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, należących do
właściwych baz danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,
c. dokumenty zawierające wyniki pomiarów geodezyjnych oraz wyniki opracowania
tych pomiarów skompletowane w postaci operatu technicznego,
d. dane do naliczenia przez ośrodek opłaty.
14. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej weryfikuje dokumentacje geodezyjne
przekazane po zakończeniu zgłoszonych prac pod względem:
a.
b.
c.
d.

zgodności z przepisami prawnymi opracowania wyników pomiarów,
zgodności z przepisami prawnymi wykonanych pomiarów,
zgodności z przepisami prawnymi kompletności przekazanych wyników prac,
terminowości wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej.

15. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odmawia przyjęcia do zasobu
geodezyjnego i kartograficznego materiałów sporządzonych w ramach zgłoszonej
pracy geodezyjnej:
a. w formie zarządzenia o odmowie,
b. wydając decyzję administracyjną o odmowie,
c. informując wykonawcę prac na piśmie o odmowie oraz o możliwości odwołania do
wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
d. informując wykonawcę prac o odmowie oraz o przekazaniu dokumentacji do
weryfikacji
przez
wojewódzkiego
inspektora
nadzoru
geodezyjnego
i kartograficznego.
16. Na terenach zamkniętych prace geodezyjne mogą być wykonywane tylko przez:
a. wykonawców działających na zlecenie organów nadzoru geodezyjnego
i kartograficznego,
b. wykonawców działających na zlecenie „podmiotów publicznych”,
c. wykonawców działających na zlecenie organów, które wydały decyzję o zamknięciu
terenu,
d. wykonawców działających za zgodą organów, które wydały decyzję o zamknięciu
o zamknięciu terenu.
17. W ewidencji gruntów w zakresie podmiotowym wykazuje się:
a.
b.
c.
d.

podmioty władające gruntami na zasadach samoistnego posiadania,
właścicieli nieruchomości,
podmioty, w których gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa,
podmioty, w których władaniu znajdują się nieruchomości jednostek samorządu
terytorialnego.

18. Sądy przekazują właściwym starostom odpisy prawomocnych orzeczeń, celem
aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, w sprawach dotyczących:
a.
b.
c.
d.

rozgraniczenia nieruchomości,
ustanowienia służebności,
działu spadku,
zniesienia współwłasności.

19. Organy administracji publicznej przekazują właściwemu staroście między innymi:
a.
b.
c.
d.

odpisy ostatecznych decyzji administracyjnych w sprawach o podział nieruchomości,
decyzje o wymianie gruntów,
decyzje o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
decyzje o pozwoleniu na użytkowanie budynku.

20. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje informacje o:
a.
b.
c.
d.

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

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

sieci uzbrojenia terenu na obszarze luźnej zabudowy wiejskiej,
sieci uzbrojenia terenu o długości przewodu poniżej 25 m,
sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej,
sieci uzbrojenia terenu na terenach zamkniętych.

22. 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,
utrwalenie punktów znakami granicznymi,
sporządzenie odpowiednich dokumentów.

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

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

24. Nadzór nad prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
należy do:
a.
b.
c.
d.

starosty,
marszałka województwa,
Głównego Geodety Kraju,
wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

25. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny składa się z zasobu:
a.
b.
c.
d.

gminnego,
powiatowego,
miejskiego,
wojewódzkiego.

26. 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.

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

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

28. Karami dyscyplinarnymi, jakie mogą być zastosowane wobec osób wykonujących
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii są:
a. nagana,
b. udzielenie nagany z wpisem okresu jej obowiązywania,
c. zawieszenie możliwości wykonywania uprawnień zawodowych na okres od 6
miesięcy do jednego roku,
d. odebranie uprawnień zawodowych na okres do 3 lat.
29. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są:
a.
b.
c.
d.

przewodniczący komisji dyscyplinarnej,
obwiniony,
rzecznik dyscyplinarny,
pracodawca obwinionego.

30. Karę dyscyplinarną, orzeczoną jako upomnienie, uważa się za niebyłą i wykreśla
z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe:
a.
b.
c.
d.

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

31. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału
w postępowaniu w sprawie:
a. karnej skarbowej,
b. na żądanie strony, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które
mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności pracownika,
c. w której był świadkiem lub biegłym,
d. w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji.
32. 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. dotyczących posłów i senatorów,
c. ważnych ze względów społecznych,
d. które mogą być rozpatrzone w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane lub znane
organowi z urzędu.
33. Postępowanie administracyjne wszczyna się:
a.
b.
c.
d.

na żądanie Sądu,
na żądanie strony,
na wniosek osoby nie będącej stroną,
z urzędu.

34. Osobami prawnymi są:
a.
b.
c.
d.

wojewoda,
marszałek województwa,
starosta,
jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.

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

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

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

wykonania oznaczonego dzieła,
terminowego wykonania dzieła,
zapewnienia odpowiedniej jakości dzieła,
zapłaty wynagrodzenia.

37. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym gmina to:
a.
b.
c.
d.

zespół określonych miejscowości,
wspólnota samorządowa,
urząd, obsługujący mieszkańców określonego terytorium,
odpowiednie terytorium.

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

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

39. Ustrój województwa jako jednostki samorządu terytorialnego określa statut
województwa uchwalony po uzgodnieniu z:
a.
b.
c.
d.

Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej,
Radą Ministrów,
Prezesem Rady Ministrów,
właściwym wojewodą.

40. Samorząd województwa:
a.
b.
c.
d.

dysponuje mieniem wojewódzkim,
wykonuje zadania określone przez marszałków województwa,
wykonuje zadania określone przez właściwego wojewodę,
prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.

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

1:250,
1:1000,
1:500 w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
1:5000 w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia.

42. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości
stało się niemożliwe właściciel może żądać od gminy:
a.
b.
c.
d.

przekazania na własność nieruchomości zamiennej,
uchwalenia nowego studium zagospodarowania,
odszkodowania za poniesioną szkodę,
wykupienia nieruchomości.

43. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych
wydaje:
a.
b.
c.
d.

wójt (burmistrz, prezydent miasta),
starosta,
marszałek województwa,
wojewoda.

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

nie narusza ustaleń planu miejscowego,
nie rodzi praw do terenu,
nie narusza prawa własności,
nie narusza uprawnień osób trzecich.

45. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której przetwarzane są informacje niejawne
o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”, zobowiązany jest do:
a.
b.
c.
d.

utworzenia „kancelarii tajnej”,
zabezpieczenia lokali, w których przetwarzane są dane,
zapewnienia całodziennej obecności pracownika lokalu,
zatrudnienie kierownika kancelarii tajnej.

46. Księgi wieczyste prowadzi się w celu:
a.
b.
c.
d.

ustalenia właścicieli i władających nieruchomościami,
ustalenia wartości nieruchomości,
ustalenia stanu prawnego nieruchomości,
ujednolicenia oznaczenia nieruchomości.

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

ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek,
władającego nieruchomością,
ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością,
ograniczeń w użytkowaniu wieczystym.

48. Odpisy ksiąg wieczystych obejmujące wpisy wykreślone wydaje się:
a.
b.
c.
d.

na żądanie aktualnego właściciela nieruchomości,
na żądanie sądu,
na żądanie Głównego Urzędu Statystycznego,
na żądanie osoby, której wykreślony wpis dotyczył.

49. Drogi wojewódzkie stanowią własność:
a.
b.
c.
d.

właściwego wojewody,
samorządu województwa,
właściwego marszałka województwa,
zarządu województwa.

50. Lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza:
a.
b.
c.
d.

minister właściwy do spraw środowiska,
właściwy wojewoda,
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
właściwy starosta.

51. Zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna:
a.
b.
c.
d.

wyłącznie na uzasadniony wniosek właściwego starosty,
w przypadku budowy obiektów użyteczności publicznej,
wyłącznie na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów.

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

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
wójt (burmistrz, prezydent miasta),
rada gminy,
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

53. Zawiadomienie o umieszczeniu znaku na nieruchomości doręcza się w przypadku:
a.
b.
c.
d.

stwierdzenia zmiany właściciela nieruchomości, na której umieszczono znak,
ustawiania urządzeń sygnalizujących położenie znaków,
wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków,
umieszczenia nowych znaków na nieruchomości.

54. Nadzór nad pracami geodezyjnymi na terenach zamkniętych polega na ocenie:
a.
b.
c.
d.

przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
stosowania właściwych instrumentów geodezyjnych do wykonywania prac,
terminowości wykonania prac,
zgodności wykonywanych map z wymogami dotyczącymi wykonania mapy
zasadniczej.

55. Oryginał materiału zasobu może być wydany poza miejsce jego przechowywania:
a.
b.
c.
d.

jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań publicznych określonych przez ustawy,
na żądanie sądu,
na wniosek wykonawcy tego materiału,
na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

56. Urzędowy wykaz miejscowości i ich części zawiera między innymi:
a.
b.
c.
d.

liczbę mieszkańców miejscowości,
gminę, w której miejscowość jest położona,
nazwę miejscowości,
rodzaj miejscowości.

57. Państwowy rejestr granic (PRG) tworzy się na podstawie:
a.
b.
c.
d.

zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków,
kopii zabezpieczających bazy danych zasobu,
TERYT,
danych i informacji dotyczących terenów zamkniętych.

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

identyfikatory TERYT miejscowości,
o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
urzędowe nazwy miejscowości,
dane określające przebieg granic miejscowości.

59. Na adres budynku składają się informacje:
a. nazwa miejscowości o statusie miasta lub wsi i jej identyfikator TERYT,
b. kod pocztowy,
c. rodzaj materiału, z którego budynek został zbudowany,
d. stan budowy budynku (prognozowany, w budowie, istniejący).
60. Geodezyjne pomiary sytuacyjne wykonywane są jako:
a.
b.
c.
d.

geodezyjne pomiary terenowe,
geodezyjne pomiary lotnicze,
geodezyjne pomiary fotograficzne,
geodezyjne pomiary kartometryczne.

