1. Organizację Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii określa statut nadany
przez:
a.
b.
c.
d.

Prezydenta RP,
Sejm,
Radę Ministrów,
Prezesa Rady Ministrów.

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

w sprawach wydawania zaświadczeń,
w sprawach wydawania zaświadczeń o niekaralności,
w sprawie skarg i wniosków przed organami organizacji społecznych,
przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów
sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych.

3. 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. ustalenie praw właścicielskich, umożliwiających prowadzenie zbiorów danych.
4. Wywłaszczenie jest dopuszczalne, gdy jest dokonywane:
a.
b.
c.
d.

na cele organizacji pożytku publicznego,
na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem,
pod budowę sklepów wielko powierzchniowych,
dla powiększenia nieruchomości sąsiedniej, gdy jest to niezbędne, aby stała się działką
budowlaną.

5. Przedsiębiorcą jest:
a. urząd marszałkowski,
b. starostwo powiatowe,
c. osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową,
d. osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową.
6. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości
stało się niemożliwe właściciel może żądać od gminy:
a.
b.
c.
d.

wykupienia nieruchomości,
odszkodowania za poniesioną szkodę,
zmiany planu miejscowego,
uchwalenia nowego studium zagospodarowania.

7. W rozumieniu KPA organem pierwszej instancji w sprawach określonych w
ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne jest:
a.
b.
c.
d.

Główny Geodeta Kraju,
wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
marszałek województwa ,
starosta.

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

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

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

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

10. Organizacja społeczna może, w sprawie dotyczącej innej osoby, wystąpić z
żądaniem:
a.
b.
c.
d.

dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu,
wszczęcia postępowania,
umorzenia postępowania,
zmiany organu prowadzącego postępowanie administracyjne.

11. 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 terminie 14 dni od dnia zmiany określonego w akcie prawnym,
w terminie 30 dni od dnia zmiany określonego w akcie prawnym.

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

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

13. Materiały zasobu wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu:
a.
b.
c.
d.

niezwłocznie po ich pozyskaniu przez właściwy organ,
w ciągu trzech dni od ich pozyskania,
niezwłocznie po wpływie pracy objętej rejestrem zgłoszeń do kontroli,
niezwłocznie po odnotowaniu pozytywnego wyniku kontroli dokumentacji objętej
rejestrem zgłoszeń.

14. Przy ustalaniu numeracji porządkowej na nowych dotychczas niezabudowanych
ulicach, stosuje się między innymi następujące zasady:
a. numery porządkowe wzdłuż ulic bocznych wzrastają od głównej ulicy w kierunku
granic miejscowości,
b. numeruje się w sposób ciągły po jednej, a następnie drugiej stronie ulicy,
c. numery porządkowe po lewej stronie ulicy w kierunku wzrastania numeruje się
liczbami nieparzystymi,
d. numery na placach wzrastają zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara,
poczynając od strony północnej.
15. Ustawa Kodeks Cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne między:
a.
b.
c.
d.

organami administracji samorządowej i osobami fizycznymi,
organami administracji rządowej i osobami prawnymi,
osobami fizycznymi i osobami prawnymi,
osobami prawnymi i organami administracji publicznej.

16. Materiały zasobu udostępniane drogą elektroniczną :
a.
b.
c.
d.

uwierzytelnia się przy użyciu certyfikatu cyfrowego systemu PZGiK,
uwierzytelnia się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
uwierzytelnia się bezpiecznym podpisem elektronicznym,
nie wymagają uwierzytelnienia.

17. Jeżeli teren utracił charakter terenu zamkniętego, zarządzający nim obowiązany
jest przekazać staroście:
a.
b.
c.
d.

dane katastru nieruchomości,
sporządzone mapy w celu włączenia do pzgik,
dokumentację geodezyjną i kartograficzną w celu włączenia do zasobu,
oprogramowanie służące do zarządzania bazami danych na obszarze terenu
zamkniętego.

18. Osoba występująca o nadanie uprawnień zawodowych składa wniosek , który
powinien zawierać między innymi:
a.
b.
c.
d.

nazwisko i imię,
adres do korespondencji, jeżeli jest inny od adresu zamieszkania,
datę i miejsce urodzenia,
wskazanie zakresu uprawnień zawodowych , o których nadanie ubiega się
wnioskodawca.

19. Ewidencja
zbiorów
i
usług
danych
przestrzennych
objętych
infrastrukturą informacji przestrzennej obejmuje następujące informacje:
a.
b.
c.
d.

przepis prawa, stanowiącego podstawę prowadzenia zbioru danych przestrzennych,
bazę metadanych zbioru danych przestrzennych,
numer porządkowy zbioru danych przestrzennych,
obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych.

20. Zespół kwalifikacyjny, do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w
sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, powołuje:
a. Główny Geodeta Kraju,
b. Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i
Kartograficznej w GUGiK,
c. przewodniczący komisji kwalifikacyjnej,
d. członek prezydium komisji kwalifikacyjnej.
21. W sprawach dotyczących spadków nieobjętych, jako strona działa:
a.
b.
c.
d.

kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej,
osoba sprawująca zarząd majątkiem masy spadkowej,
małżonek spadkodawcy,
kurator wyznaczony przez organ administracji publicznej.

22. Uwierzytelnienia dokumentów opracowanych przez wykonawców prac
geodezyjnych lub prac
kartograficznych na potrzeby postępowań
administracyjnych, sądowych lub czynności cywilno prawnych dokonuje się:
a. niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż w terminie 7 dni,
b. z chwilą przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do zasobu,
c. po zbadaniu zgodności treści uwierzytelnianego dokumentu z danymi zawartymi w
dokumentacji geodezyjnej lub w bazach danych,
d. po uiszczeniu opłaty.

23. Licencja uprawniająca do wykorzystywania materiałów państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego:
a. upoważnia licencjobiorcę lub ustanowione przez licencjobiorcę podmioty do
wykorzystywania wyszczególnionych w licencji materiałów zasobu,
b. wydawana jest tylko wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych,
c. może dotyczyć pojedynczego udostępnianego zbioru danych lub wielu materiałów
zasobu objętych jednym wnioskiem, jeżeli są one udostępniane na zgłoszenie prac
geodezyjnych lub prac kartograficznych,
d. może być użyta na taką samą ilość innych materiałów, w wypadku gdy materiały
objęte licencją nie są przydatne.
24. 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.

25. Główny Geodeta kraju kieruje Głównym Urzędem i Kartografii przy pomocy:
a.
b.
c.
d.

zastępcy Głównego Geodety Kraju,
wiceprezesa,
dyrektora generalnego,
dyrektorów departamentów i innych komórek organizacyjnych.

26. Tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister
Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne to:
a. obiekty telekomunikacyjne służące do przekazywania informacji niejawnych
stanowiących tajemnicę państwową,
b. składy materiałów pędnych,
c. lotniska wojskowe,
d. tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod
lotniska wojskowe.

27. Gmina wnioskująca o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji
i kartografii, powinna spełnić m.in. następujące warunki organizacyjne:
a. uzyskać pozytywną opinię geodety województwa w zakresie przygotowania
organizacyjnego gminy do przejęcia zadań,
b. utworzyć jednostkę organizacyjną urzędu gminy pod nazwą „Oddział Geodezji”,
c. utworzyć jednostkę organizacyjną urzędu gminy pod nazwą Oddział Katastru
Nieruchomości,
d. zatwierdzić, przez radę gminy, plan finansowy, zapewniający zakup sprzętu i
programów informatycznych niezbędnych do prowadzenia, gromadzenia i
udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
28. Sprawy w postępowaniu administracyjnym mogą być załatwiane ustnie, gdy:
a.
b.
c.
d.

przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie,
strony zawarły ugodę administracyjną,
stroną jest pracownik organu,
jest polecenie organu nadzoru.

29. Podstawę krajowego systemu informacji o terenie stanowią miedzy innymi:
a. zbiory danych gromadzone w bazach danych państwowego rejestru nazw
geograficznych,
b. zbiory danych gromadzone w bazach danych rejestru zabytków,
c. zbiory danych gromadzone w bazach danych ewidencji gruntów i budynków,
d. zbiory danych gromadzone w bazach danych decyzji o pozwoleniach na budowę.

30. Zgodnie z przepisami zawartymi w KC czynność prawna jest nieważna, jeżeli:
a.
b.
c.
d.

była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego,
została zawarta w formie umowy pomiędzy stronami,
została zawarta w formie przyjętej zwyczajowo,
jest sprzeczna z ustawą.

31. Organami administracji miar są:
a.
b.
c.
d.

Główny Urząd Miar,
Prezes Głównego Urzędu Miar,
dyrektorzy okręgowych urzędów miar,
naczelnicy obwodowych urzędów miar.

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

zakładanie szczegółowych osnów 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.

33. Na adres budynku składają się między innymi następujące informacje:
a.
b.
c.
d.

ilość kondygnacji budynku,
numer porządkowy,
stan budowy budynku (prognozowany, w budowie, istniejący),
nazwa gminy i jej identyfikator TERYT.

34. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez samorządowe kolegium
odwoławcze:
a.
b.
c.
d.

nie służy odwołanie,
strona może odwołać się do organu nadzoru,
strona może odwołać się do sądu administracyjnego,
strona może zwrócić się do kolegium z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

35. W centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
gromadzone są między innymi:
a.
b.
c.
d.

bazy danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych,
mapy topograficzne w skali 1:10 000,
mapy ogólnogeograficzne w skali 1:100 000,
bazy danych państwowego rejestru nazw geograficznych.

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

1:10 000,
1:20 000,
1:25 000,
1:50 000.

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

podpis zawierający numer PESEL,
podpis elektroniczny przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej podpis,
podpis zawierający numer NIP,
podpis sporządzony za pomocą bezpiecznych urządzeń i danych do składania podpisu
elektronicznego.

38. Jednostkę pomocniczą gminy tworzy:
a.
b.
c.
d.

starosta,
wójt,
rada gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy,
rada gminy w drodze uchwały.

39. 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.

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

ten, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek,
organ administracji prowadzący postępowanie,
każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie,
każdy, kto zażąda udziału w postępowaniu jako strona.

41. W celu uzupełnienia danych, dotyczących przebiegu granic miejscowości innych
niż miasto i wieś, w ewidencji miejscowości, ulic i adresów wykorzystuje się
informacje z innych źródeł między innymi z:
a.
b.
c.
d.

map archiwalnych,
ksiąg hipotecznych,
kronik,
opisów w aktach notarialnych.

42. Geodetą gminnym może być osoba spełniająca następujące wymagania:
a.
b.
c.
d.

posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
ukończyła 25 lat,
posiada uprawnienia zawodowe w zakresie 1 – 2,
posiada 2 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej.

43. Baza danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju 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. adresów i ich lokalizacji przestrzennej,
d. dotyczące granic archiwów państwowych.

44. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące:
a.
b.
c.
d.

szacowania nieruchomości,
uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,
gospodarki nieruchomościami,
rozgraniczania nieruchomości.

45. Na treść rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych składają się
między innymi:
a.
b.
c.
d.

data, którą jest sygnowane zgłoszenie,
adres do doręczeń wykonawcy,
położenie obiektu objętego pracami,
termin zakończenia pracy geodezyjnej.

46. Starosta na wniosek gminy powierza wójtowi w drodze porozumienia ,
prowadzenie spraw należących do zakresu jego zadań i kompetencji po
spełnieniu warunków określonych w :
a.
b.
c.
d.

ustawie,
w umowie starosty z wójtem,
decyzji wojewody,
rozporządzeniu.

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

do użytku służbowego,
tajne,
poufne,
zastrzeżone.

48. 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.
49. Pismo w postępowaniu administracyjnym może być doręczone stronie drogą
elektroniczną, jeżeli uczestnik postępowania :
a. posiada dostęp do komputera,
b. wystąpi do organu z wnioskiem o takie doręczenie i wskaże adres elektroniczny,
c. wyrazi zgodę na doręczenie drogą komunikacji elektronicznej i wskaże adres
elektroniczny,
d. wyjechał za granicę i nie odbiera korespondencji przesłanej pocztą.

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

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

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

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

52. Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych
sprawuje:
a.
b.
c.
d.

Główny Geodeta Kraju,
właściwy minister,
kierownik urzędu centralnego,
wojewoda.

53. Osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
ponosi odpowiedzialność jeżeli, wykonuje swoje zadania:
a.
b.
c.
d.

z naruszeniem przepisów prawa,
bez należytej staranności,
niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
bez zachowania terminów ich realizacji.

54. 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.

55. Spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a
organami administracji rządowej rozstrzyga:
a.
b.
c.
d.

minister właściwy do spraw administracji publicznej,
Prezes Rady Ministrów,
wojewoda,
sąd administracyjny.

56. Czyim zadaniem jest ochrona znaków magnetycznych?
a.
b.
c.
d.

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

57. Tereny zamknięte to:
a. tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność państwa, określone
przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych,
b. tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na bezpieczeństwo państwa, określone
przez Prezesa Rady Ministrów,
c. tereny, które w wyniku decyzji starosty zostały wyłączone z opracowania mapy
zasadniczej,
d. tereny, na których Główny Geodeta Kraju ustalił stosowną klauzulę tajności
informacji dotyczących obiektów położonych na tych terenach.

58. Organami administracji geodezyjnej i kartograficznej są:
a.
b.
c.
d.

Główny Geodeta Kraju,
wojewoda,
marszałek województwa,
starosta.

59. 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,
1:2500.

60. Osobami prawnymi są:
a.
b.
c.
d.

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

