
Pytania egzaminacyjne 

na egzamin pisemny z zakresów: pierwszego, drugiego i czwartego    

w dniu 25 marca 2011 r. 

 

Pytania z zakresu pierwszego 
 

1. Jakie kryteria decydują o stwierdzeniu przez geodetę zgodności realizacji przewodów  

sieci uzbrojenia podziemnego terenu z projektem oraz jaki jest dalszy tok postępowania 

w przypadku stwierdzenia niezgodności. 
 

2. Jakie elementy projektu podlegają sprawdzeniu w trakcie opracowania geodezyjnego i kto może 

w przypadku stwierdzenia niezgodności wnieść poprawki i w jakim trybie? 

 

3. Przy zakładaniu osnowy pomiarowej jest możliwość włączenia części dawnej osnowy poligonowej 

IV klasy. Czy możliwe jest wykorzystanie wyników pomiarowych tej osnowy, a jeżeli tak to na 

jakiej zasadzie.  Proszę również podać w jaki sposób (jakimi metodami) wyznacza się punkty 

osnowy pomiarowej. 

 

Pytania z zakresu drugiego 

 
4. Na jakiej podstawie i który organ podejmuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania w 

sprawie scalenia i podziału nieruchomości. 

5. Proszę wymienić czynności formalne, jakie powinien wykonać organ administracji właściwy do 

spraw rozgraniczania nieruchomości, po otrzymaniu od geodety uprawnionego kompletnej 

dokumentacji rozgraniczeniowej, z której wynika, że w trakcie rozprawy granicznej nie doszło do 

likwidacji sporu granicznego i zawarcia ugody. 

 

6. Spadkobierca nieruchomości X w trakcie regulowania spraw własnościowych zauważył, że 

zaginęła księga wieczysta dla tej nieruchomości oraz dokumenty potwierdzające nabycie 

nieruchomości. Proszę wyjaśnić, czy właściwy sąd rejonowy odtworzy zaginioną księgę czy założy 

nową i w związku  z zaistniałą sytuacją jakie informacje powinny znaleźć się we wniosku 

składanym do sądu.  

 

Pytania z zakresu czwartego 

 
7. Jak należy dokumentować monitorowanie przemieszczeń  i/lub odkształceń obiektu budowlanego? 

 

8. Jakie obowiązki wynikające z przepisów prawa zobowiązują projektanta do współpracy z geodetą 

przy realizacji obiektów budowlanych i jakim zakresie - podaj przykład do każdego 

z wymienionych obowiązków? 
 

9.  Przy pomiarach przemieszczeń o charakterze bezwzględnym elementów betonowych zapór 

wodnych metodami geodezyjnymi w projekcie określono sposób identyfikacji stabilnego układu 

odniesienia metodą transformacji poszukiwawczych. Proszę podać co to jest stabilny układ 

odniesienia i na czym polega jego identyfikacja tą metodą. 

 

 

Akceptuję 

 

 

Główny Geodeta Kraju 


