
Pytania egzaminacyjne 

na egzamin pisemny z zakresów: pierwszego, drugiego i czwartego    

w dniu 18 marca 2011r. 

Pytania z zakresu pierwszego 

1. Proszę podać jakie rodzaje materiałów geodezyjnych z państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego należy zaktualizować w wyniku pomiaru powykonawczego i w jakim 

zakresie rzeczowym (które elementy) przyjmując, że na cały nowo zbudowany obiekt składają 

się: 

a) budynki (produkcyjny, magazyn, wiata, kotłownia lokalna, portiernia); 

b) urządzone place składowe; trwałe ogrodzenie terenu z oświetleniem na wolno stojących 

latarniach; 

c) uzbrojenie techniczne terenu (sieć wodociągowa i kanalizacyjna przyłączone do sieci 

zewnętrznych, sieć energetyczna i telefoniczna, lokalna sieć c. o.); 

d) nasadzenia wysokiej zieleni ochronnej wokół terenu zakładu. 

a mapa powykonawcza robiona była w oparciu  o trwale stabilizowaną osnowę realizacyjną i 

pomiary inwentaryzacyjne prowadzone w trakcie budowy i po jej zakończeniu. 

 

2. Jaka jest generalna zasada ustalania czy konkretna praca geodezyjna podlega czy też nie 

podlega obowiązkowi zgłaszania. Proszę podać kto przeprowadza takie ustalenie oraz jakie 

sankcje grożą za ustalenie niewłaściwe. 
 

3. Wykonawca mapy do celów projektowych dokonał odtworzenia zniszczonego znaku osnowy 

poziomej III klasy. Znak umieszczony był na granicy działki będącej własnością Gminy w 

użytkowaniu wieczystym Kowalskiego Jana i drogi gminnej w trwałym zarządzie Zarządu 

Dróg i Urządzeń Miejskich . Kogo wykonawca powinien zawiadomić o odtworzeniu znaku 

osnowy szczegółowej. Proszę uzasadnić odpowiedź. 

 

Pytania z zakresu drugiego 

4. Jakie dokumenty powinna załączyć do wniosku osoba występująca do wójta (burmistrza, 

prezydenta) o podział nieruchomości, którego celem jest wydzielenie działki budowlanej. 

 

5. Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) 

może być dokonana na wniosek określonych osób, organów i jednostek lub z urzędu. Proszę 

wymienić z jakich dokumentów mogą wynikać zmiany danych ewidencyjnych wprowadzanych 

z urzędu. 
 

6. Geodeta uprawniony ma dokonać ustalenia przebiegu granicy określonej nieruchomości. W 

miejscowo właściwym państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym nie ma jednak 

materiałów, które mogą stanowić podstawę do wykonania w/w zadania. Czy i jakie inne 

dokumenty, nie znajdujące się w tym zasobie, mogą być podstawą do ustalenia przez geodetę 

przebiegu granicy.  

 

Pytania z zakresu czwartego 

7. Na czym polega tyczenie lokalizacyjne obiektu budowlanego i jego elementów 

konstrukcyjnych. Proszę podać sposoby dochodzenia do wskazań ostatecznego położenia 

punktu tyczonego. 

 

8. Proszę podać jakie dodatkowe warunki powinna spełniać pozioma i wysokościowa osnowa 

realizacyjna dla pomiarów realizacyjnych przy budowie dróg. 
 

9. Proszę opisać przynajmniej jedną technikę przenoszenia osi konstrukcyjnych na kolejne 

kondygnacje z uwzględnieniem skrajnie małej przestrzeni wokół wznoszonego budynku. 

 

Akceptuję 

 

 

Główny Geodeta Kraju 


