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a.
b.
c.
d.

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

2. Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie weryfikują zbiorów danych i
materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych jeżeli:
a. zostały wykonane w wyniku zamówienia publicznego udzielonego przez właściwego
wojewodę,
b. zostały wykonane w związku z realizacją zamówienia publicznego udzielonego przez
podmioty działające z upoważnienia organów administracji geodezyjnej i
kartograficznej,
c. prace dotyczyły modernizacji ewidencji gruntów na terenach zamkniętych,
d. zostały wykonane w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego przez
organy administracji geodezyjnej i kartograficznej.
3. 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,
wykształcenie,
numer świadectwa.

4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe:
a.
b.
c.
d.

na wniosek geodety uprawnionego wykonującego pomiar obiektów budowlanych,
na wniosek zainteresowanych,
na wniosek geodety powiatowego,
z urzędu.

5. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego obejmują prawo do:
a. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego,
b. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w
programie komputerowym,
c. rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego ,
d. najmu kopii programu komputerowego.
6. Oświadczenie woli jest nieważne jeżeli:
a.
b.
c.
d.

nie zostało sporządzone w formie aktu notarialnego,
nie zostało sporządzone w obecności pracownika administracji publicznej,
zostało złożone przez osobę z przejściowymi zaburzeniami czynności psychicznych,
zostało złożone drugiej osobie za jej zgodą dla pozoru.
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Dział administracji rządowej, informatyzacja, obejmuje sprawy:

a. rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną,
b. rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego oraz
Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych,
c. ewidencji pojazdów, ewidencji kierowców,
d. państwowego rejestru granic i jednostek podziałów terytorialnych państwa.
8. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu:
a.
b.
c.
d.

ustalenie właścicieli i władających sąsiednimi nieruchomościami,
likwidację sporów granicznych,
utrwalenie punktów znakami granicznymi,
sporządzenie odpowiednich dokumentów.

9. Jakie uwarunkowania brane są pod uwagę w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym?
a. prawo własności,
b. potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,
c. potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci
szerokopasmowych,
d. zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych.
10. Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem:
a.
b.
c.
d.

1 roku od dnia oddania dzieła,
2 lat od dnia oddania dzieła,
3 lat od dnia oddania dzieła,
5 lat od dnia oddania dzieła.

11. Dla obszaru kraju zakłada się i prowadzi:
a.
b.
c.
d.

bazę danych obiektów topograficznych z numerycznym modelem terenu,
bazę danych nieruchomości Skarbu Państwa,
bazę danych podstawowych osnów geodezyjnych,
bazę danych przebiegu granic państwa .

12. Informacjom niejawnym nadaje się klauzule:
a.
b.
c.
d.

tajne,
poufne,
zastrzeżone,
ściśle tajne.



a.
b.
c.
d.

Standardowymi opracowaniami kartograficznymi tworzonymi na podstawie
odpowiednich zbiorów danych są między innymi mapy topograficzne w skalach:
1:10 000,
1:20 000,
1:25 000,
1:100 000.

14. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:
a.
b.
c.
d.

oznaczenie przedsiębiorcy,
wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli,
datę i miejsce wystawienia zawiadomienia,
wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli.

15. Ewidencja dotycząca ulic i placów zawiera między innymi:
a.
b.
c.
d.

identyfikatory TERYT nazw ulic i placów,
dane określające przebieg osi ulic,
dane określające przebieg zewnętrznych granic placów,
identyfikator TERYT obrębu, na terenie którego położona jest ulica lub plac.

16. Granice gminy ustala:
a.
b.
c.
d.

wójt (burmistrz, prezydent miasta),
rada gminy,
starosta,
Rada Ministrów.

17. Które z niżej wymienionych organów są organami administracji publicznej?
a.
b.
c.
d.

wojewodowie,
organy jednostek samorządu terytorialnego,
naczelny sąd administracyjny,
Prezes Rady Ministrów.

18. 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 1:5000 lub większą,
d. mapy zawierające w swej treści informacje dotyczące urządzeń służących do
nawigacji morskiej i lotniczej.



Podmiot publiczny realizujący zadania publiczne przy wykorzystaniu systemu
teleinformatycznego do przekazywania danych pomiędzy tym podmiotem a
podmiotem niebędącym organem administracji rządowej jest zobowiązany do
publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej:

a. zestawienia
stosowanych
w
oprogramowaniu
interfejsowym
systemu
teleinformatycznego formatów danych,
b. wzoru dokumentu elektronicznego stanowiącego zbiór danych określających zestaw,
sposób oznaczania oraz wymagalność elementów treści i metadanych dokumentu
elektronicznego,
c. zestawienia
stosowanych
w
oprogramowaniu
interfejsowym
systemu
teleinformatycznego protokołów komunikacyjnych i szyfrujących,
d. testów akceptacyjnych.
20. Główny Geodeta Kraju może kontrolować działalność:
a.
b.
c.
d.

wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
marszałków województw,
starostów,
przedsiębiorców.

21. Baza danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju zawiera między innymi następujące informacje:
a.
b.
c.
d.

dotyczące granic działek ewidencyjnych,
dotyczące pól powierzchni obrębów ewidencyjnych,
adresów i ich lokalizacji przestrzennej,
dotyczące granic archiwów państwowych.

22. Jaki organ decyduje o konieczności stosowania Polskich Norm?
a.
b.
c.
d.

Prezes Rady Ministrów,
Minister właściwy do spraw gospodarki,
Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.

23. Aktualizacji PRG w zakresie zmiany zasadniczego podziału terytorialnego
państwa dokonuje się:
a.
b.
c.
d.

niezwłocznie,
w ciągu 30 dni od dnia zmiany, określonego w akcie prawnym,
niezwłocznie, po uprzednim wprowadzeniu zmiany w ewidencji gruntów i budynków,
w terminie 14 dni od dnia zmiany określonego w akcie prawnym.

24. Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na podstawie
odpowiednich zbiorów danych są między innymi mapy ewidencyjne w skalach:
a. 1:500,
b. 1:1000,
c. 1:2000,
d. 1:5000.

25. Oryginał materiału zasobu może być udostępniony :
a.
b.
c.
d.

w obecności pracownika wyznaczonego przez organ prowadzący zasób,
do siedziby wykonawcy prac geodezyjnych w celu uzupełnienia danymi z pomiaru,
w miejscu jego przechowywania,
gdy zainteresowany uzasadni, że dostęp do materiałów jest niezbędny dla wypełnienia
obowiązków wynikających z przepisów prawa.

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

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

27. Metadane obejmują informacje dotyczące w szczególności:
a. zgodności zbiorów danych przestrzennych z obowiązującymi przepisami,
b. warunków uzyskania dostępu do zbiorów i ich wykorzystania, usług danych
przestrzennych oraz wysokości opłat, jeżeli są pobierane,
c. organów administracji odpowiedzialnych za tworzenie, aktualizację i udostępnianie
zbiorów oraz usług danych przestrzennych,
d. ograniczeń powszechnego dostępu do zbiorów i usług danych przestrzennych oraz
przyczyn tych ograniczeń.
28. Ewidencja
zbiorów
i
usług
danych
przestrzennych
objętych
infrastrukturą informacji przestrzennej obejmuje następujące informacje:
a.
b.
c.
d.

nazwę zbioru danych przestrzennych,
datę ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji,
przepis prawa, stanowiącego podstawę prowadzenia zbioru danych przestrzennych,
bazę metadanych zbioru danych przestrzennych.

29. Osobami prawnymi są:
a.
b.
c.
d.

wojewoda,
starosta,
Skarb Państwa,
jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.
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Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach 1, 2, 4 i 5,
mogą uzyskać osoby które:

a. wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii,
b. posiadają 3 lata praktyki zawodowej w przypadku wykształcenia geodezyjnego
średniego,
c. nie były karane za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d. nie były karane za przestępstwo skarbowe.
31. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona:
a.
b.
c.
d.

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

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

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawy,
rozporządzenia,
ratyfikowane umowy międzynarodowe.

33. Dział administracji rządowej, rozwój wsi, obejmuje sprawy:
a. ochrony gruntów przeznaczonych na cele rolne,
b. scalania i wymiany gruntów, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz podziału i
rozgraniczenia nieruchomości na obszarze wsi,
c. prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa,
d. geodezji urządzeniowo-rolnej.
34. Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części zawiera między innymi
następujące informacje:
a.
b.
c.
d.

nazwę miejscowości,
rodzaj miejscowości,
nazwę województwa, w którym miejscowość jest położona,
nazwę powiatu, w którym miejscowość jest położona.

35. 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 zakresie osnów podstawowych,
d. starostów – w zakresie osnów szczegółowych.

Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny nie pobierają
opłat za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane i wydawane na
żądanie:
a. sądów rozpatrujących sprawy karne ,
b. komorników w związku z egzekucją na rzecz samorządu powiatowego,
c. organów administracji rządowej w związku z koniecznością ujawnienia prawa do
nieruchomości Skarbu Państwa w księdze wieczystej,
d. organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem ich zadań ustawowych.
37. Na treść rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych składają się
między innymi:
a.
b.
c.
d.

adres podmiotu, który zgłosił prace ,
data odnotowania pozytywnego wyniku kontroli,
nazwa i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty,
termin zakończenia pracy geodezyjnej.

38. Wzorzec jednostki miary to:
a.
b.
c.
d.

przyrząd pomiarowy przeznaczony do zdefiniowania jednostki miary,
przyrząd pomiarowy przeznaczony do odtworzenia jednostki miary,
przyrząd pomiarowy przeznaczony do zrealizowania jednostki miary,
przyrząd pomiarowy przeznaczony do zachowania jednostki miary.

39. 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.

40. Gmina wnioskująca o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i
kartografii, powinna spełnić m.in. następujące warunki organizacyjne:
a. utworzyć jednostkę organizacyjną urzędu gminy pod nazwą „Oddział Geodezji”,
b. zatwierdzić, przez radę gminy, plan finansowy, zapewniający zakup sprzętu i
programów informatycznych niezbędnych do prowadzenia, gromadzenia i
udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
c. utworzyć jednostkę organizacyjną urzędu gminy pod nazwą Oddział Katastru
Nieruchomości,
d. zakupić sprzęt geodezyjny do przeprowadzania kontroli prac terenowych.
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a.
b.
c.
d.

Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę:
wpisu do rejestru zabytków,
gospodarki nieruchomościami,
ewidencji gospodarstw rolnych,
planowania przestrzennego.

42. Tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister
Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne to:
a. tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod
lotniska wojskowe,
b. składy materiałów pędnych,
c. lotniska wojskowe,
d. obiekty telekomunikacyjne służące do przekazywania informacji niejawnych
stanowiących tajemnicę państwową,
43. Prace geodezyjne to:
a. projektowanie i wykonywanie zobrazowań lotniczych oraz zobrazowań satelitarnych,
b. sporządzanie operatów szacunkowych,
c. projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych w związku z wykonywaniem
czynności na potrzeby budownictwa,
d. tworzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych.

44. Portal internetowy, za pomocą którego odbywa się udostępnianie materiałów
zasobu w postaci dokumentów elektronicznych, powinien zapewnić między
innymi następujące warunki:
a. możliwość zgłaszania i przekazywania prac geodezyjnych do zasobu,
b. interfejs do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów
zasobu,
c. możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
d. możliwość przeglądania materiałów przez osoby uprawnione.
45. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków w formie:
a.
b.
c.
d.

wypisów z rejestrów i kartotek operatu ewidencyjnego,
informacji ustnej, stosownie do żądania zainteresowanego,
kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego,
właściwych plików komputerowych.



a.
b.
c.
d.

Główny Geodeta Kraju jest organem wiodącym w zakresie tematów danych
przestrzennych dotyczących:
jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
informacji o lokalizacji nieruchomości na podstawie danych adresowych,
działek ewidencyjnych,
sieci transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego, w tym morskiego,
wraz z powiązaną z nimi infrastrukturą.

47. Krajowy system informacji o terenie zawiera dane obligatoryjne dotyczące
między innymi :
a.
b.
c.
d.

obiektów topograficznych,
państwowego systemu odniesień przestrzennych,
rejestru granic podziału terytorialnego państwa,
wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę.

48. Zawieszenie postępowania administracyjnego następuje w formie:
a.
b.
c.
d.

decyzji,
postanowienia,
uchwały,
ugody.

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

uchwały rady gminy,
planu miejscowego,
studium zagospodarowania gminy,
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

50. Geodetą powiatowym może być osoba spełniająca następujące wymagania:
a.
b.
c.
d.

posiada uprawnienia zawodowe w zakresie 1 – 2,
ukończyła studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości,
posiada 2 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej,
posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym.

51. Dla obszaru powiatu zakłada się i prowadzi:
a.
b.
c.
d.

bazę danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
bazę danych obiektów topograficznych stanowiących treść mapy zasadniczej,
bazę danych zagospodarowania przestrzennego,
bazę danych państwowego rejestru granic i powierzchni podziałów terytorialnych
państwa.
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a.
b.
c.
d.

Organami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego są:
marszałek województwa,
Główny Geodeta Kraju,
minister właściwy do spraw administracji publicznej,
wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru
geodezyjnego i kartograficznego.

53. 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.

54. Nadzorowi, na terenach zamkniętych, podlegają między innymi następujące prace
geodezyjne i kartograficzne:
a.
b.
c.
d.

ochrona znaków geodezyjnych,
wykonywanie map zawierających usytuowanie sieci uzbrojenia terenu,
tworzenie i aktualizowanie systemów informacji o terenie,
wykonywanie map specjalnych terenów zamkniętych w skalach 1:50000 i większych.

55. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością administracji
rządowej, nieobjętą zakresem działów administracji rządowej, wykonywaną
przez:
a.
b.
c.
e.

Polski Komitet Normalizacyjny,
Głównego Geodetę Kraju,
Centralne Biuro Antykorupcyjne,
Urząd Regulacji Energii Jądrowej.

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

1:2500,
1:500 w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
1:2000 w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
1:5000 w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia.

57. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w
postępowaniu w sprawie:
a. w sprawie byłego małżonka,
b. w której pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy
może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,
c. swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,
d. osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.



a.
b.
c.
d.

Na adres budynku składają się między innymi następujące informacje:
rodzaj materiału, z którego budynek został zbudowany,
nazwa ulicy i jej identyfikator TERYT,
numer porządkowy,
nazwa gminy i jej identyfikator TERYT.

59. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są:
a.
b.
c.
d.

obwiniony,
rzecznik dyscyplinarny,
wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
przewodniczący komisji dyscyplinarnej.

60. Kontrola działalności przedsiębiorcy, w zakresie wykonywania prac geodezyjnych
lub prac kartograficznych może dotyczyć:
a. przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w
zakresie geodezji i kartografii,
b. rzetelności wykonywania prac geodezyjnych lub kartograficznych,
c. terminowości wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych,
d. prawidłowości i terminowości opłat za udostępnienie materiałów z zasobu do
realizacji prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

