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

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

2. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:
a.
b.
c.
d.

w sprawach wydawania zaświadczeń,
w sprawach karnych skarbowych,
w sprawach pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi,
przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów
sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych.

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

organ administracji prowadzący postępowanie,
organ nadzoru administracji publicznej,
każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie,
ten, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

4. Mieniem, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego jest:
a.
b.
c.
d.

własność,
prawo własności przedmiotów materialnych,
dzierżawa,
inne prawa majątkowe.

5. 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.

6. Zgłoszenie prac geodezyjnych zawiera:
a.
b.
c.
d.

dane dotyczące wykonawcy zgłaszanych prac,
cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac,
termin wykonania prac,
przewidywany koszt wykonania pracy geodezyjnej.

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

Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
Urząd Zamówień Publicznych,
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
Główny Urząd Statystyczny.

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

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

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

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

10. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy:
a.
b.
c.
d.

w formie zarządzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
w formie uchwały,
w formie zarządzenia rady gminy,
w formie obwieszczenia.

11. Ewidencję miejscowości, ulic i adresów gmina zakłada na podstawie:
a.
b.
c.
d.

mapy topograficznej w skali 1:25000,
danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju,
ewidencji gruntów i budynków,
uchwał rady gminy w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic i placów.

12. Główny Geodeta Kraju może kontrolować działalność:
a.
b.
c.
d.

wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
marszałków województw,
przedsiębiorców,
wykonujących funkcję biegłego sądowego w sprawach geodezji i kartografii.

13. Wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego powołuje
i odwołuje:
a.
b.
c.
d.

Prezes Rady Ministrów,
Minister właściwy do spraw administracji publicznej,
Główny Geodeta Kraju na wniosek wojewody,
wojewoda, za zgodą Głównego Geodety Kraju.

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

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

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

1:500,
1:1000,
1:2000,
1:5000.

16. Organ, który otrzymał zgłoszenie, uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu
niezbędnych do wykonania prac:
a.
b.
c.
d.

w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia,
w ciągu 6 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia,
niezwłocznie,
w terminie 10 dni roboczych.

17. Powiatową bazę GESUT starosta zakłada i prowadzi w drodze przetworzenia
materiałów źródłowych:
a.
b.
c.
d.

map topograficznych,
map wielkoskalowych,
pozyskanych od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu,
rejestrów publicznych.

18. 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,
właściwego ministra do spraw administracji publicznej,
Głównego Geodetę Kraju,
Prezesa Rady Ministrów.

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

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

20. 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.
21. Informacjom niejawnym nadaje się klauzule:
a.
b.
c.
d.

do użytku służbowego,
ściśle tajne,
tajne,
poufne.

22. 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.

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

rozgraniczenia nieruchomości,
działu spadku,
nabycia praw do spadku,
ustanowienia służebności.

24. W ewidencji gruntów w zakresie podmiotowym wykazuje się:
a.
b.
c.
d.

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

25. Główny Geodeta Kraju wykonuje między innymi następujące zadania:
a.
b.
c.
d.

prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartograficzny,
opracowuje zasady koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu,
nadaje uprawnienia zawodowe,
pełni funkcję organu wyższego stopnia w stosunku do wojewódzkich inspektorów
nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

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

zbiory danych gromadzone w bazach danych rejestru zabytków,
zbiory danych gromadzone w bazach danych ortofotomapy,
zbiory danych gromadzone w bazach danych podstawowych osnów geodezyjnych,
zbiory danych gromadzone w bazach danych obiektów ogólnogeograficznych.

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

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

28. 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.

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

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

30. Legalnymi jednostkami miar są:
a. jednostki miar, stosowane zwyczajowo w poszczególnych regionach
Rzeczypospolitej,
b. jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek Miar,
c. jednostki miar dopuszczone do stosowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej,
d. jednostki miar dopuszczone do stosowania przez Prezesa Rady Ministrów.

31. 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 sporządzony za pomocą bezpiecznych urządzeń i danych do składania podpisu
elektronicznego.

32. Plany miejscowe sporządza się z wykorzystaniem:
a.
b.
c.
d.

map topograficznych,
mapy zasadniczej,
map ogólno geograficznych,
map katastralnych, w przypadku braku mapy zasadniczej.

33. Wywłaszczenie jest dopuszczalne, gdy jest dokonywane:
a. pod budowę sklepów wielko powierzchniowych,
b. dla powiększenia nieruchomości sąsiedniej, gdy jest to niezbędne, aby stała się działką
budowlaną,
c. na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem,
d. na cele organizacji pożytku publicznego.
34. Nadzór nad pracami geodezyjnymi na terenach zamkniętych prowadzi:
a.
b.
c.
d.

jednostka organizacyjna ministerstwa właściwa w sprawach geodezji,
właściwy wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
właściwy marszałek,
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

35. 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.

36. Protokół z narady koordynacyjnej zawiera między innymi:
a.
b.
c.
d.

dane wnioskodawcy,
dane uczestników,
stanowiska uczestników narady,
informacje dotyczące wezwań uczestników i ich uczestniczenia w naradzie.

37. Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji
z urzędu jeżeli zmiany wynikają z:
a.
b.
c.
d.

wykrycia błędnych informacji,
przepisów prawa,
materiałów zasobu,
dokumentów przekazanych przez sądy i notariuszy.

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

zorganizowania ochrony budynku, w którym przetwarzane są informacje niejawne,
zabezpieczenia lokali, w których przetwarzane są dane,
utworzenia „kancelarii tajnej”,
zatrudnienie kierownika kancelarii tajnej.

39. Przy opracowaniu projektu remontu obiektu zabytkowego wykonawca prac
geodezyjnych, na wniosek projektanta, sporządza:
a.
b.
c.
d.

projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
inwentaryzację infrastruktury zasilającej obiekt,
inwentaryzację architektoniczno-budowlaną remontowanego obiektu,
szczegółową inwentaryzację stanu zieleni otaczającej obiekt.

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

zakładanie szczegółowych osnów geodezyjnych,
prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
ochrona znaków geodezyjnych,
wykonywanie map zawierających usytuowanie sieci uzbrojenia terenu.

41. Materiały zasobu pozyskuje się do zasobu w wyniku:
a. przekazania do zasobu wyciągów z operatów szacunkowych,
b. przekazania do zasobu wyników prac geodezyjnych i kartograficznych przez
wykonawców prac,
c. działań organu odpowiedzialnego za prowadzenie zasobu,
d. przyjęcia darowizny.
42. Dane państwowego rejestru granic (PRG) podlegają okresowej weryfikacji:
a.
b.
c.
d.

raz w roku na dzień 01.01,
nie rzadziej niż co 5 lat,
nie rzadziej niż co 10 lat,
w razie potrzeby, którą określa wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego
i kartograficznego.

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

wykaz uchwał stanowiących podstawę nazw ulic i placów,
nazwy ulic i placów,
liczbę numerów porządkowych ulicy lub placu,
dane określające przebieg zewnętrznych granic placów.

44. Informacje zawarte w ewidencji miejscowości, ulic i adresów udostępnia się
w postaci:
a.
b.
c.
d.

zaświadczeń,
mapy punktów adresowych,
zawiadomień o ustaleniach dotyczących numerów porządkowych budynków,
dokumentów elektronicznych w formacie GML.

45. Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego może być
osoba spełniająca następujące wymagania:
a.
b.
c.
d.

posiada 3 letni staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego,
posiada uprawnienia zawodowe w zakresie 1 – 5,
posiada dyplom ukończenia studiów wyższych,
posiada uprawnienia zawodowe w zakresach 1 i 2.

46. Organem wyższego stopnia w rozumieniu KPA w stosunku do organów jednostek
samorządu terytorialnego są:
a.
b.
c.
d.

samorządowe kolegia odwoławcze,
organy państwowe prowadzące nadzór nad ich działalnością,
wojewodowie,
właściwi ministrowie.

47. Przepisy Kodeksu Cywilnego stanowią, że pełnomocnictwo ogólne powinno być
udzielone:
a.
b.
c.
d.

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

48. Udostępnienie materiałów zasobu na wniosek odbywa się:
a.
b.
c.
d.

niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wpłaty,
niezwłocznie po przyjęciu wniosku,
w ciągu 3 dni od przyjęcia wniosku,
w ciągu 7 dni od przyjęcia wniosku.

49. Baza danych państwowego rejestru granic zawiera między innymi następujące
informacje:
a. dotyczące przebiegu granic podziału kraju ze względu na właściwość wojewódzkich
sądów administracyjnych,
b. dotyczące pól powierzchni obrębów ewidencyjnych,
c. dotyczące granic działek ewidencyjnych,
d. dotyczące granic archiwów państwowych.

50. Na adres budynku składają się informacje:
a. nazwa miejscowości o statusie miasta lub wsi i jej identyfikator TERYT,
b. ilość kondygnacji budynku,
c. kod pocztowy,
d. numer porządkowy.
51. W skład GUGiK wchodzą:
a.
b.
c.
d.

Gabinet Polityczny Prezesa,
Departament Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych,
Departament Informacji o Nieruchomościach,
Departament do spraw wykorzystania Funduszy Unii Europejskiej.

52. 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. porty wojenne.
53. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące:
a.
b.
c.
d.

rozgraniczania nieruchomości,
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
ewidencji miejscowości, ulic i placów,
krajowego systemu informacji o terenie.

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

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

55. Właściwość miejscową organu administracji publicznej w sprawach dotyczących
nieruchomości ustala się:
a.
b.
c.
d.

według miejsca zamieszkania właściciela nieruchomości,
według miejsca pobytu strony zainteresowanej,
według miejsca położenia nieruchomości,
według zgodnego ustalenia stron.

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

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

57. Mapa punktów adresowych zawiera:
a.
b.
c.
d.

granice trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
punkty adresowe i ich numery porządkowe,
granice miejscowości,
nazwę województwa, powiatu i gminy.

58. Wniosek o udostępnienie danych państwowego rejestru granic składa się do:
a.
b.
c.
d.

starosty,
marszałka,
wojewody,
Głównego Geodety Kraju.

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

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

60. 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. tworzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych.

