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Wskazówki

Po zapoznaniu się z lekcjami 1- 5, powinieneś udzielić
odpowiedzi na pytania zawarte w pierwszej części tej
wkładki .Pytania do lekcji l - 5". Swoje odpowiedzi
zaznacz w arkuszu odpowiedzi nr I.

Po zapoznaniu się z lekcjami 6 - 10,powinieneś udzielić
odpowiedzi na pytania zawarte w drugiej części tej wkład-
ki. Swoje odpowiedzi zaznacz w arkuszu odpowiedzi
nr 2.

Po wypełnieniu arkusza odpowiedzi prześlij go do
instruktora JeI. Nie przesyłaj tego sprawozdania.

Zapoznaj się z przykładami znajdującymi się na po-
czątku arkusza odpowiedzi. Przykłady te wyjaśniają,
w jaki sposób należy wypełniać arkusz.
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CZĘŚĆ 1
SPRAWOZDANIE STUDENT A

Pytania do lekcji 1 - 5

Przy każdym pytaniu upewnij się, czy numer znajdujący
się w polu w arkuszu odpowiedzi odpowiada numerowi
pytania w tej wkładce.

PRAWDA CZY FALSZ

Poniższe stwierdzenia są prawdziwe lub fałszywe.
Jeżeli stwierdzenie jest:

PRA WDZIWE - zaczernij pole 0
FALSZYWE - zaczernij pole W

1 Okazujemy ducha wspólnoty, kiedy zbieramy jedzenie
dla potrzebującej rodziny.

2 Po Dniu Zesłania Ducha Świętego Ewangelię szerzyli
tylko apostołowie.

3 Nasza natura zmienia się, kiedy zostajemy chrześcija-
nami.

4 Dojrzewamy duchowo, kiedy czytamy Biblię.
5 W Biblii słowo "kościół" oznacza budynek, w którym

spotykają się chrześcijanie.
6 Łatwo było przestrzegać prawa Mojżeszowego.
7 Po Dniu Zesłania Ducha Świętego apostołowie naj-

pierw ruszyli na krańce ziemi, by głosić ewangelię.
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WYBÓR

Każde z poniższych pytań ma tylko jedną prawidłową
odpowiedź. Wybierz właściwą. W arkuszu odpowiedzi
zaczernij pole zawierające odpowiednią literę.

8 Kto nie wykazał się duchem wspólnoty?
a) Dobry Samarytanin.
b) Bogaty człowiek z Łukasza 16.

9 Doskonała wspólnota między Adamem, Ewą i Bogiem
została zniszczona, kiedy
a) Adam i Ewa okazali Bogu nieposłuszeństwo.
b) Adam i Ewa opuścili Rajski Ogród.

10 Jezus powiedział Swoim uczniom, że kiedy otrzymają
Ducha Świętego, będą
a) apostołami.
b) kaznodziejami.
c) świadkami.

11 Elastyczny człowiek to ktoś, kto
a) dostosuje się do planów innych ludzi, by osiągnąć

wspólny cel.
b) będzie upierał się przy tym, by inni robili coś według

jego upodobania.
12 Człowiek, który buduje na skale,jest jak człowiek, który

a) nie chce słuchać Boga.
b) wybiera słaby fundament.
c) jest posłuszny naukom Chrystusa.

13 Jeślijesteśmy tolerancyjni, będziemy
a) robić to, co chcemy, nie zważając na innych.
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b) szanowali przekonania innych.
c) przyjmowali przekonania innych ludzi jako swoje

własne.

14 Aby obronić się przed duchowym wrogiem, musimy
a) polegać na własnej sile.
b) nałożyć zbroję Bożą.

15 Stosunki człowieka z Chrystusem nie zostaną zerwane
w razie kłopotów,jeśli człowiek
a) będzie postępował po swojemu.
b) będzie posłuszny Chrystusowi.

16 Naj lepsza definicja słowa "kościół" to
a) ciało złożone ze wszystkich wierzących w Jezusa

Chrystusa.
b) budynek, w którym spotykają się chrześcijanie.
c) grupa wierzących spotykających się w jednym

miejscu.

17 Duch wspólnoty powinien być widoczny
a) tylko wśród wierzących.
b) we wszystkich naszych stosunkach.

18 Które z poniższych zachowań jest przykładem budo-
wania mostów między ludźmi?
a) Zaproszenie kogoś do swojego domu.
b) Odmówienie na zaproszenie do czyjegoś domu.

19 W społeczeństwie gdzie obchodzi się święto na cześć
zmarłych, chrześcijanin powinien
a) przyłączyć się do jego obchodów.
b) wykorzystać ten dzień jako okazję do świadczenia.
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PYTANIA OGÓLNE

Lekcja 1 - 5

Jeżeli twoją odpowiedzią na poniższe pytania jest:

TAK - zaczernij pole ~
NIE - zaczernij pole [li]

20 Czy uważnie przeczytałeś Lekcje l - 5?
21 Czy zrobiłeś wszystkie "Zadania" w lekcjach l - 2?
22 Czy zrobiłeś wszystkie "Zadania" w lekcjach 3 - 5?
23 Czy sprawdziłeś swoje odpowiedzi z odpowiedziami

znajdującymi się na końcu każdej lekcji?
24 Czy przejrzałeś ponownie wszystkie cele podane w lek-

cjach, aby sprawdzić, czy osiągnąłeś to, co one zakła-
dają?

Koniec pytań do lekcji 1 - 5. Prześlij arkusz odpo-
wiedzi nr 1do instruktora leI Kontynuuj naukę prze-
rabiając lekcję 6 z podręcznika kursu.
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CZĘŚĆ 2

SPRAWOZDANIE STUDENTA

Pytania do lekcji 6 - 10

Przy każdym pytaniu upewnij się, czy numer znajdujący
się przy polach arkusza odpowiedzi odpowiada nu-
merowi pytań w tej wkładce.

PRA WDA - FAŁSZ

Poniższe stwierdzenia są prawdziwe lub fałszywe. Jeże-
li stwierdzenie jest:

PRA WDZIWE - zaczernij pole ~
FAŁSZYWE - zaczernij pole rn

1 Rodzina Jezusa nie przestrzegała tradycj i.
2 Jezus Swoim przykładem nauczał ducha wspólnoty.
3 W niektórych częściach świata kobiety mają wyższą

pozycję w życiu, ponieważ tam jest głoszona Ewangelia.
4 Kościół to społeczność wewnątrz społeczności.
5 Chrześcijanie nie muszą należeć do żadnej wspólnoty

kościelnej.
6 Jedyna rzecz, której potrzebujemy, by być dobrymi

uczniami Chrystusa, to studiowanie Słowa Bożego.
7 Chrześcijanie powinni unikać zgromadzeń.
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WYBÓR

Każde z poniższych pytań ma tylko jedną prawid-
łową odpowiedź. Wybierz właściwą. W arkuszu odpo-
wiedzi zaczernij pole zawierające odpowiednią literę.

8 Kiedy Jezus był dzieckiem, był
a) pogardzany przez Swoją społeczność.
b) bardzo lubiany przez Swoją społeczność.

9 Kiedy Jezus miał 12 lat
a) rozpoczął Swoją publiczną działalność.
b) okazywał wielkie zainteresowanie sprawami ducho-

wyrm.

10 Które z poniższych twierdzeń jest prawdą o Jezusie?
a) Unikał kontaktów z grzesznymi ludźmi.
b) Okazywał zainteresowanie wszystkim ludziom.
c) Interesował się tylko biednymi.

11 Możemy odnowić swój umysł,jeśli
a) przyjmierny Chrystusa i pozwolimy Mu kontrolować

nasze myśli.
b) dostosujemy się do panujących norm.

12 W rezultacie życia Jezusa na ziemi
a) wielu ludzi uważa niedzielę za dzień odpoczynku

i modlitwy.
b) nie potrzeba wyznaczania specjalnego dnia na mod-

litwy.
13 Chrześcijanie powinni

a) odzwierciedlać światło Chrystusa.
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b) świecić własnym światłem.
c) starać się ukryć swoje światło.

14 Co nie jest celem istnienia Kościoła?
a) Budowanie pięknych budowli.
b) Spotykanie się na wspólnych modlitwach.
c) Głoszenie Ewangelii.

15 Chrześcijanie powinni być jak sól, ponieważ
a) pomagają zachować sprawiedliwość.
b) są wolni od grzechu

16 Nasze zbawienie wynika
a) z naszej służby dla Boga.
b) z dobra, które czynimy innym.
c) łaski Bożej.

17 Nie powinniśmy angażować się w działalność społecz-
ną,jeśli
a) zaangażowani są w nią także grzesznicy.
b) zaszkodziłaby ona naszemu chrześcijańskiemu świa-

dectwu.
18 Duch Święty został posłany, by nauczyć nas

a) jak pokazywać, że mamy biblijną wiedzę.
b) rozumieć biblijne prawdy.

19 Wierzący w danej społeczności mogą wypełniać Boże
cele tylko wtedy, gdy
a) są posłuszni naukom i przewodnictwu Ducha Świę-

tego.
b) nie są posłuszni tym, którzy stoją u władzy.
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PYTANIA OGÓLNE
Lekcje 6 - 10

Jeżeli twoją odpowiedzią jest:

TAK - zaczernij pole [!]
NIE - zaczernij pole [li]

20 Czy przeczytałeś uważnie lekcje 6 - lO?
21 Czy wykonałeś wszystkie" Zadania" w lekcjach 6 -17
22 Czy wykonałeś wszystkie" Zadania" w lekcjach 8-1O?
23 Czy sprawdziłeś swoje odpowiedzi z odpowiedziami

na końcu każdej lekcji?
24 Czy przejrzałeś ponownie wszystkie cele podane na

początku lekcji, aby sprawdzić, czy osiągnąłeś to, co
one zakładają?

Koniec pytań do lekcji 6 - 10.
Prześlij arkusz odpowiedzi nr 2 do instruktora lel.
Poproś go o informacje na temat innych kursów bib-
lijnych.



CHRZEŚCIJANIN W SPOŁECZNOŚCi
Arkusz odpowiedzi nr 1

Proszę wypełnić

Irrnę inazwisko , ., .

TWÓJnumer wICI.... .. . .
(zostaw puste miejsce. Jeśli me znasz SWOjegonumeru)

Adres
ulica (miejscowość) nr domu I lokalu

kod poczta WOjewództwo

:a
~

I
I
I
I
Ix
I
I
I

Wiek.............. Zawód .

Stan cywilny .. Dzieci .

Ilość lat nauki .

Przynależność do kościoła . . .. . .

Funkcja w kościele .

Czy uczysz się sam? ... w grupie? .

Jakie inne kursy rcr ukończyłeś/aś? .

Teraz przewróć stronę i odpowiedz na wszystkie pytania.



Arkusz odpowiedzi Dl' l

Zaczerruj właścIwe pole przy każdej z ponumerowanych pOzyCJI

l [X] rmW [Q] 9 [X] rn W [Q] 17 [X] m W [Q]
2 [X] W W nn 10 lI] WW illJ 18 mm W IJIJ
3 [X] WW [Q] II lI]mW [Q] 19 lI] !]]1Il1JIJ
4 lI] WW [Q] 12 lI] [[JW [Q] 20 lI] [[JW IJIJ
S lI] [[JW illJ 13 lI] [[JW illJ 21 lI] [[JW [lli
6 [X] [[JW [Q] 14 ITI[[JW [Q] 22 ITI[Dw [Q]
7 ITI[[JW [Q] l S lI] [[JW [Q] 23 ITI[Dw [Q]
8 ITI[[JW [Q] 16 lI] [[JW [Q] 24 ITI[Dw [Q]

Pytama do instruktora leI dotyczące lekcji. Q

Sprawdź jeszcze raz arkusz odpowiedzi i upewnij się. czy odpo-
wiedziałeś na wszystkie pytania. Następnie prześlij go do instruktora
ICI. Adres znajdziesz na ostatniej strome zeszytu.

Nie wypełniać - tylko dla ICI

Data .. .. . Wynik .

:2
~

I
I
I
I

~
I
I
I

Cykl ·Zycle chrześcqaruna'
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I
I
I
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I
I

CHR~EŚCIJANIN w SPOŁECZNOŚCi
Arkusz odpowiedzi nr 2

Proszę wypełnić
lrruę i nazwisko .

Twój numer wICI.
(zostaw puste miejsce, jeśli me znasz SWOjegonumeru)

Adres
ulica (miejscowosć) nr domu I lokalu

kod poczta WOjewództwo

PROŚBA O INFORMACJE

BIUro lCl z radością wyśle CI informacje dotyczące innych dos-
tępnych kursów lCl i ich cen Jeśli potrzebujesz takich mformaqi,
napisz prośbę poruzej

Teraz przewróć stronę i odpowiedz na wszystkie pytania.



Arkusz odpowiedzi nr 2

Zaczernij właściwe pole przy każdej z ponumerowanych pozycji

l [TI [[Jm [Q] 9 [TI [[Jm [Q] 17 [TI m m [Q]
2 [TI []]IT] [Q] 10 [TI []]m [Q] 18 [AJIlDm [Q]
3 [TI mm [Q] 11 [TI mm [Q] 19 [AJ[[]m [Q]
4 [AJmm [Q] 12 [AJ[]]m[Q] 20 [AJ~m[Q]
5 [TI mm [Q] 13 [AJmm [Q] 21 [AJ~m [Q]
6 [AJmm [Q] 14 lA] mm [Q] 22 lA]~m[[]
7lA][]]m[[] 15 lA] mm [[] 23 lA]~m[[]
8 lA] []]IT] rn::J 16 lA] []]IT] rm 24 lA] m::JIT]rm

Pytania do instruktora lCl dotyczące lekcj i'

Nie wypełniać - tylko dla leI

Data Wynik .

Sd
~o
Sl
2
.~
.g
.:=r
l'
:[

f
I
I
I
I

~
I
I
I

GRATULACJE!

Skończyłeś cykl "Zycie chrześcijaruna". Cieszymy się, re byłeś naszym
studentem i mamy nadzieję, że nadal będziesz SIęuczył z lCI. Wyślij
arkusz odpowiedzi do swojego mstruktora rCI. Wynik otrzymasz na
karcie ocen razem ze świadectwem ukończenia kursu.
Prosimy o wpisanie swojego imienia I nazwiska.

Cykl 'Życie chrześcijanina'
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