PONIŻSZY MATERIAŁ MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE PRZYKŁADOWY.
POWSTAŁ W OPARCIU O NIEAKTUALNY — W PEWNYM ZAKRESIE STAN
PRAWNY.
PREZENTOWANY TEST PRZEZNACZONY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ PRZEZ
KANDYDATÓW Z FORMĄ EGZAMINU PISEMNEGO NA UPRAWNIENIA DO
PROJEKTOWANIA
W
SPECJALNOŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ
OGRANICZEŃ.
Z upoważnienia
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Sekretarz Krajowej Rady
Izby Architektów RP

TEST EGZAMINACYJNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ. ( 60 pytań.)
mgr inż. architekt ...............................................................................
(Imię i nazwisko składającego egzamin)

Pouczenie : 1.Czas trwania egzaminu – 120 min.
2.Wymagana ilość odpowiedzi prawidłowych do zaliczenia testu – 45.
3.Test wypełniać techniką trwałą.(pióro,długopis,cienkopis)
4.W rubryce „odpowiedź” należ kółkiem zakreślić prawidłową odpowiedź.
5.W razie pomyłki przy odpowiedzi ostatecznej należy postawić parafkę.
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Treść pytania z możliwymi odpowiedziami

2.
Ustawa Prawo budowlane normuje działalność obejmującą
m.in. sprawy:
A. organizacji wykonawstwa budowlanego;
B. organizacji przetargów na roboty budowlane;
C. projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów
budowlanych;
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, osobom niepełnosprawnym należy zapewnić niezbędne warunki do
korzystania m.in. z obiektów:
A. mieszkaniowego budownictwa jednorodzinnego;
B. w zakładach pracy;
C. użyteczności publicznej;
Zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, udziela:
A. właściwy organ, na podstawie upoważnienia właściwego
ministra;
B. Polski Komitet Normalizacyjny na podstawie upoważnienia
właściwego ministra;
C. Minister Infrastruktury;
Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa
się m.in. działalność związaną z:
A. kierowaniem wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów
budowlanych oraz nadzorem i kontrolą techniczna nad ich
wytwarzaniem;
B. pełnieniem funkcji inwestora;
C. rzeczoznawstwem majątkowym;
Uprawnienia budowlane udzielane są w formie:
A. zawiadomienia;
B. postanowienia;
C. decyzji administracyjnej;
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Uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania bez
ograniczeń i sprawdzania projektów architektonicznobudowlanych wymaga m.in.:
A. posiadania świadectwa ukończenia odpowiedniego
kursu przygotowawczego w danej specjalności;
B. odbycia 2-letniej praktyki przy sporządzaniu projektów
i rocznej praktyki na budowie;
C. opinii właściwego stowarzyszenia;
Warunkiem uzyskania tytułu rzeczoznawcy budowlanego
jest, oprócz korzystania w pełni z praw publicznych,
posiadanie m.in.:
A. dyplomu ukończenia średniej szkoły technicznej i 10 lat
praktyki;
B. dyplomu ukończenia wyższej uczelni technicznej, uprawnień
budowlanych i co najmniej 5 lat praktyki odbytej po ich
uzyskaniu;
C. opinii 2 rzeczoznawców budowlanych odpowiedniej
specjalności;
Do obowiązków inwestora należy m.in.:
A. uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń
rozwiązań projektowych;
B. objęcie kierownictwa budowy przez kierownika budowy;
C. prowadzenie dokumentacji budowy ;
Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń
rozwiązań projektowych należy do obowiązków:
A. inwestora;
B. projektanta;
C. kierownika budowy;
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma m.in. obowiązek:
A. sprawdzenia projektu budowlanego;
B. sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych;
C. zaopiniowania dokumentacji budowlanych;
Roboty budowlane można rozpocząć na podstawie:
A. decyzji o warunkach zabudowy terenu;
B. zatwierdzonego projektu budowlanego;
C. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;
Postawienie przydrożnej kapliczki:
A. wymaga pozwolenia na budowę;
B. wymaga zgłoszenia właściwemu organowi;
C. nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia;
Zgłoszenia budowy lub robót budowlanych wymagających
zgłoszenia, należy dokonać:
A. na 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót;
B. na 14 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót;
C. na 7 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót;
Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć
m.in.:
A. 5 egz.projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami
i pozwoleniami;
B. 4 egz.projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami
i pozwoleniami;
C. 3 egz.projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami
i pozwoleniami;
Wznowienie budowy, przerwanej na czas dłuższy niż
2 lata, wymaga:
A. zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego
30 dni przed wznowieniem robót;
B. zawiadomienia organów gminy 14 dni przed wznowieniem
robót;
C. uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowę;
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Rozbiórka obiektu budowlanego wpisanego do rejestru
zabytków wymaga przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu
na rozbiórkę m.in.:
A. uzyskania opinii Głównego Inspektora Nadzoru Budowla –
nego
B. uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków;
C. uzyskania decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków;
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub
jego części wymaga:
A. pozwolenia właściwego organu;
B. zgłoszenia właściwemu organowi;
C. zgody sąsiadów;
Zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie orzeka się:
A. na okres 1 roku;
B. na okres od 1 roku do 5 lat;
C. bezterminowo;
Budynki niskie, to budynki o wysokości nad poziomem
terenu:
A. do 12 m lub mieszkalne do 4 kondygnacji włącznie;
B. do 15 m lub mieszkalne do 5 kondygnacji włącznie;
C. do 18 m lub mieszkalne do 6 kondygnacji włącznie;
Odległość wznoszonego budynku, zwróconego ścianą z
otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę granicy
działki, powinna wynosić od tej granicy co najmniej:
A. 3 m;
B. 4 m;
C. 5 m;
Szerokość jezdni dojazdu do działki budowlanej od drogi
publicznej powinna wynosić nie mniej niż:
A. 3,0 m;
B. 3,5 m;
C. 4,0 m;
Odległość wydzielonego odkrytego parkingu lub otwartego garażu wielopoziomowego na 60 stanowisk, od okien
budynku mieszkalnego nie może być mniejsza niż:
A. 10 m;
B. 15 m;
C. 20 m;
Wymiary stanowisk postojowych dla samochodów osobowych powinny wynosić co najmniej:
A. 2,0 m szerokości 4,5 m długości;
B. 2,3 m szerokości 5,0 m długości;
C. 2,5 m szerokości 5,5 m długości;
Odległość zadaszonych osłon lub pomieszczeń z pojemnikami na odpadki stałe powinny wynosić. od okien i drzwi
budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi,co najmniej:
A. 10 m;
B. 15 m;
C. 20 m;
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Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbior-ników na
nieczystości ciekłe, od okien i drzwi pomieszczeń
przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna wynosić co
najmniej:
A. 10 m;
B. 15 m;
C. 20 m;
Na działkach budowlanych, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zespół
zabudowy wielorodzinnej, pod zieleń i na rekreację należy
przeznaczyć co najmniej:
A. 10 % powierzchni;
B. 20 % powierzchni;
C. 25 % powierzchni;
Czas nasłonecznienia placyków zabaw dla dzieci, poza
zabudową śródmiejską, mierzony w dniach równonocy,
powinien wynosić co najmniej:
A. 2 godz.;
B. 3 godz.;
C. 4 godz.;
Szerokości bramy i furtki w ogrodzeniu, nie znajdującym
się na drodze pożarowej, powinny wynosić co najmniej:
A. brama 2,0 m, furtka 0,8 m;
B. brama 2,4 m, furtka 0,9 m
C. brama 3,0 m, furtka 1,0 m;
W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, stosunek
powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do
powierzchni podłogi, powinien wynosić co najmniej:
A. 1 : 5;
B. 1 : 8;
C. 1 : 10;
Liczba stopni w jednym biegu schodów wewnętrznych,
stałych, w budynkach mieszkalnych, nie powinna wynosić
więcej niż:
A. 14;
B. 17;
C. 20;
Pochylnie, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,
powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu, co najmniej:
A. 1,0 m;
B. 1,2 m;
C. 1,5 m;
Minimalna wysokość pomieszczenia mieszkalnego w
budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, powinna
wynosić nie mniej niż:
A. 2,5 m;
B. 2,4 m;
C. 2,2 m;
Wysokość pomieszczeń do pracy, w których występują
czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, powinna
wynosić nie mniej niż:
A. 3,0 m;
B. 3,2 m;
C. 3,3 m;
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Minimalna szerokość pokoju sypialnego dla 2 osób,
w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym, powinna
wynosić co najmniej:
A. 2,2 m;
B. 2,7 m;
C. 3,0 m;
W mieszkaniu w budynku wielorodzinnym, co najmniej
jeden pokój powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż:
A. 12 m2;
B. 16 m2;
C. 18 m2;
Wysokość garażu do przechowywania i bieżącej,
niezawodowej obsługi samochodów osobowych, powinna
wynosić w świetle konstrukcji :
A. 2,0 m;
B. 2,2 m;
C. 2,4 m;
Wejście do budynku i do każdej klatki schodowej:
A. powinno mieć elektryczne oświetlenie zewnętrzne;
B. elektryczne oświetlenie zewnętrzne nie jest wymagane;
C. powinno mieć elektryczne oświetlenie zewnętrzne tylko
w uzasadnionych przypadkach;
Mając na uwadze bezpieczeństwo konstrukcji budynku,
czy rozbudowa, nadbudowa przebudowa oraz zmiana
przeznaczenia tego budynku:
A. muszą być poprzedzone pełną analizą nośności konstrukcji;
B. muszą być poprzedzone pełną analizą nośności konstrukcji
i geologicznymi badaniami podłoża gruntowego;
C. powinny być poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu
konstrukcji i elementów budynku z uwzględnieniem stanu
podłoża gruntowego;
Drzwi ewakuacyjne z budynku powinny otwierać się:
A. do wewnątrz;
B. na zewnątrz;
C. na zewnątrz, jeżeli w budynku przebywa więcej niż 50 osób;
Balkonów, użytkowanych przez ludzi nie należy stosować
na kondygnacjach usytuowanych na terenem:
A. powyżej 12 m;
B. powyżej 25 m;
C. powyżej 55 m;
W projekcie budowlanym należy na stronie tytułowej
zamieścić m.in.:
A. dane techniczne obiektu budowlanego;
B. imię i nazwisko projektanta lub projektantów, specjalności
i numery posiadanych przez nich uprawnień budowlanych
oraz datę i podpisy pod projektami;
C. koszt realizacji obiektu lub zamierzenia budowlanego;
Na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego należy umieścić metrykę projektu zawierającą m.inn.:
A. nazwę i adres właściwego organu nadzoru budowlanego;
B. powierzchnię rysunku;
C. imię i nazwisko projektanta właściwego ze względu na
przedmiot rysunku, jego specjalność i numer posiadanych
przez niego uprawnień, datę i podpis;
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Czy dziennik budowy należy prowadzić:
A. wspólnie dla wszystkich robót prowadzonych na placu
budowy;
B. odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego
pozwolenia na budowę lub rozbiórkę;
C. odrębnie dla robót budowlanych i instalacyjnych prowadzonych na jednym placu budowy;
Tablica informacyjna na budowie winna zawierać m.in.
informacje dotyczące:
A. inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego;
B. organu samorządowego wydającego pozwolenie;
C. wydziału architektury Urzędu Wojewódzkiego;
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego powinien zawierać m.in.:
A. określenie granic terenu objętego wnioskiem;
B. koncepcję zagospodarowania terenu
C. dokument stwierdzający prawo własność do terenu
inwestora;
Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na terenach zamkniętych
wydaje:
A. wojewoda;
B. architekt wojewódzki;
C. wójt ,burmistrz albo prezydent miasta;
Na obszarze objętym ochroną konserwatorską ma być
podjęta realizacja inwestycji celu publicznego Wymagane
przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym uzgodnienie z wojewódzkim konserwatorem zabytków ma być dokonane:
A. przez właściwy organ przed wydaniem decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu;
B. przez inwestora po otrzymaniu decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, która ustala obowiązek takiego uzgodnienia;
C. w trakcie uzgadniania projektu architektonicznobudowlanego;
Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego
określa między innymi :
A. linie rozgraniczające teren inwestycji;
B. koszty inwestycji;
C. wykonawcę inwestycji;
Decyzję o warunkach zabudowy wydaje :
A. wojewoda;
B. marszałek województwa;
C. wójt,burmistrz albo prezydent miasta;
Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków
zabudowy powierza się :
A. przewodniczącemu rady gminy lub miasta;
B. osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów;
C. wójtowi,burmistrzowi lub prezydentowi miasta;
Izby architektów zrzeszają osoby,które :
A.posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń;
B. posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie;
C. posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń;
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Prawo wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w
specjalności architektonicznej przysługuje wyłącznie :
A. osobom wpisanym na listę członków izby architektów ;
B. osobom posiadającym uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń ;
C. osobom wpisanym na listę członków izby budowlanej ;
Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadza :
A. Wojewódzka Komisja Kwalifikacyjna przy Wojewodzie;
B. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów;
C. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów;
Przedmiotem prawa autorskiego są, np.:
A. akty normatywne lub ich urzędowe projekty;
B. szkicowe koncepcje domków jednorodzinnych;
C. opublikowane opisy patentowe lub ochronne;
Strona w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego może działać:
A. tylko osobiście;
B. przez ustanowionego pełnomocnika, jeżeli charakter czynności nie wymaga jej osobistego działania;
C. zawsze przez ustanowionego pełnomocnika;
Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w
Kodeksie Postępowania Administracyjnego stronie służy:
A. skarga;
B. zażalenie;
C. odwołanie;
Organ administracji załatwia rozpatrywanie sprawy przez:
A. wydanie postanowienia;
B. udzielenie odpowiedzi na piśmie;
C. wydanie decyzji, o ile KPA nie stanowi inaczej;
Odwołanie od decyzji wydanej w pierwszej instancji wnosi
się w terminie:
A. siedmiu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia;
B. czternastu dni od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia;
C. czternastu dni od dnia jej wydania przez organ;
Odwołanie wnosi się:
A. bezpośrednio do organu odwoławczego;
B. do organu odwoławczego, za pośrednictwem organu, który
wydał decyzję;
C. zawsze do wojewody;
Podanie o wznowienie postępowania wnosi się:
A. do organu administracji drugiej instancji;
B. do organu administracji, który wydał w sprawie decyzje
w pierwszej instancji;
C. zawsze do wojewody;
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