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MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIBLIJNY ICI

Tytul kursu .
(drukowanymi b/erami)

Proszę wypełnić
Imięi nazwisko ..
Twójnumcrwlf'I .

(zostaw pust miejscejeśłt nie 'M#S: co lo jrst)

Adres .
Miejscowość Województwo .
Państwo ..
wiek płeć .
711\\00 .

Iluczłonków liczy twojarodzina? .
Ilclatuczylcśsięwszkole? .
Jeśli jesteś czlonkiemjakiegoś kościola.jakajestjego nazwa?

Jakieobowiązki pel niszwswoim kościele? ..

W jaki sposób przerabiasz ten kurs?
samodzielnie? wgrupie? .
Jakie inne kursy ICrjużprzcrobilcś? ..

Teraz przewróć stronę i odpowiedz na wszystkie pytania.
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Wskazówki dotyczące wypel nian ia n iniejsl-cgo arkusza odpowiedzi

z

Poniższe przykłady wyjaśniają, jak należy zaznaczać odpowiedź w
arkuszu odpowiedzi. Pyrania mogą być dwojakiego typu: PRA WDA-
FAŁSZ lub WYBÓR.

Przykład pytaniatypu PIL\ Wn:\-F:\L~Z
Poniższe.stwierdzenia są prawdziwe lub fałszywe. Jesli stwierdzenie
jest

PRAWDZIWE -zaczcrnij kółko@)
FAŁSZYWE -zaczcmijkółkojb)

l. Bibliajest Bożym przesłaniem adresowanym do nas.
Powyższe stwierdzenie. "Biblia jest BO;;YIIIprzesłaniem adresowanym
do nas. ",jest PRA WDZIWE, należ)' zatem zaczernić kólkO@)akjak
poniżej:
le®<o

Przykład pytaniatypu WYBÓR.
Każde z poniższych pytań ma tylko jedną prawidłową odpowiedź. Wybierz
właściwą odpowiedź. W arkuszu odpowiedzi zaczernij kółko zawierające
odpowiednią literę,
2. "Narodzić się na nowo" oznacza
a) być młodym
b) przyjąć Jezusa Jako Zbawiciela.
c) rozpocząć nowy rok.

Prawidłową odpowiedziąjest "b) przyjać Jezusajako Zbawiciela.",
należy zatem zaczernić kółko@, jak poniżej:

2@e<o
Przeczytaj terazpytania zczęści pierwszej "Sprawozdania studenta"

zaznacz swoje odpowiedzi poniżej. zgodnie z podanymi przykładarni.
Wybierz właściwą odpowiedź i zaczernij kółko:]). ® lub ©' zgodnie
ze swoim wyborem,



Zaczernij własciwe kółko przy każdej z ponumerowanych pozycji.

I®®~ 9®®~ 17@@©
2 ®®~ 10 ®@~ 18 @@©
3 ®®~ 11 ®@© 19 @@©
-& ®®O 12 ®@~ 20 @@©
5®®~ 13®@© 21@@©
6 ®®O 1-ł ®@~ 22 @@©
7 ®®~ 15 ®@© 23 @@©
8 ®®~ 16 ®@© 2-& @@©

Teraz. kiedyzaznaczyłeśjuż swoje odpowiedzi. możesz pomóc nam w
udoskonaleniu tego kursu. odpowiadającna poniższepytania. Chcemy
poznać twoją opinię o naszym kursie. Obrysuj kólkiem literę najlepiej
odpowiadającą twojej opinii.

2. Nauczylem się
a) bardzo wiele
b) trochę
c) niczbyt dużo
d) nic nauczył cm się
c) Iludny

-ł. Niniejszy kurs był
a) bard/o trudny
b) trudny
c) latwy
d) bardzo łamy

5. Jako całość, tcn kurs był
a) świetny
b) dobry
c) niczły
d) slaby

t. Materiał zawarty w tym kursic jest
a) bardzo ciekawy
b) ciekawy
c) dosyć ciekawy
d) niczbyt ciekawy,

nic nowego

3. To, czego się nauczylcm jest
a) ba rdza ważn c
b) ważne
c) nicważne
d) stratą czasu
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6. Napisz, proszę, przynajmniej jedną konkretną uwagę dotyczącą
kursu ..
.........................................................................................................................

Napisz poniżej pytania dotyczące kursu, jakie, być może, chciałbyś
zadać instruktorowi ICI.
.........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Przejrzyj teraz jeszcze ra: niniejszy arkus: odpowiedzi i upewnij się,
te odpowiedziales na wszystkie pytania. Następnie przeslij go do
instruktora lub do biura JCJ II' twoim rejonie. Adres powinien się
znajdować na ostatniej stronie wkładki "Sprawozdanie studenta ".
Jeśli nie ma tam pieczątki z adresem. to wysli] swój arkusz odpowiedzi
na adres biura JCJ w Brukseli. wydrukowany na ostatniej stronie
wkładki "Sprawozdanie studenta ".

Wyłacznie do użytku biura JCJ

D SC ..

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
ChristianlifeProgram



MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIBLIJNY ICI

Tytuł kursu .
(drukowanymi literami)

Proszę wypełnić
Imięi nazwisko ..
Twójnumcrwlf'I .

{zostaw puste miejsce.feśli nie wiesz co to jest]

Adres .
Miejscowość Województwo .
Państwo ..
wiek. pleć ..
Z1l\\OO ..

Ilu członkówliczytwoja rodzina? ..
Ile łat uczylcśsięwszkole? .
Jcśłijesteś czlonkiemjakiegoś kościola.jakajestjego nazwa?

-" Jakieobowiązki pcłniszwswoimkościełe? ..

Wjaki sposób przerabiasz ten kurs?
samodzielnie? wgrupie? .
Jakie inne kursy K'Ijużprzcrobilcś? .

Teraz przewróć stronę iodpowiedz na wszystkie pytania.

l



Wskazówki dotyczącewypełniania ninicjszcgo arkusza odpowiedzi

Poniższe przykłady wyjaśniają, jak należy zaznaczać odpowiedź w
arkuszu odpowiedzi. Pyrania mogą być dwojakiego typu: PRA WOA-
FAŁSZ lub WYBÓR.

Przykład pytania typu PRA WDA-FALSZ
Poniższe.stwierdzenia są prawdziwe lub fałszywe. Jeśli stwierdzenie
jest

PRAWDZIWE - zaczernij kółko@)
FAŁSZYWE - zaczernij kólko ®

I. Bibliajest Bożym przesIaniem adresowanym do nas.
PO\\Y7sze stwierdzenie, "Biblia jest 130:y1ll przesłaniem adresowanym
do nas. ",jest PRA WOZI WE, należy zatem zaczernić kólkO@)akjak
poniżej:
Je(§)()

Przykład pytania typu W\ nón,
Każde z poniższych pytań ma tylko jedną prawidłową odpowiedź. Wybierz
właściwą odpowiedź. W arkuszu odpowiedzi zaczernij kółko zawierające
odpowiednią literę.
2. "Narodzić się na nowo" oznacza
a) być młodym
b) przyjąć Jezusa Jako Zbawiciela.
c) rozpocząć nowy rok.

Prawidłową odpowiedziąjest "b) pr~jać Jezusajako Zbawiciela.",
należy zatem zaczernić kólko@, jak ponii.ej:

2@e()
Przeczytaj terazpytania zczęści pierwszej "Sprawozdania studenta"

zaznacz swoje odpowiedzi poniżej. zgodnie zpodanymi przykładami.
Wybierzwłaściwą odpowiedź izaczernij kólko:]).@ lub©. zgodnie
ze swoim wyborem.



Zaczernij własciwe kółko przy każdej z ponumerowanych pozycji.

I®®~ 9®®~ 17@@©
2 ®®~ 10 ®@~ 18 @@©
3 ®®~ II @@© 19 @@©
-ł ®®O 12 ®®~ 20 @@©
5 ®®~ 13 @@© 21 @@©
6 ®®O 14 ®®~ 22 @@©
7 ®®© 15 @@© 23 @@©
8 ®®~ 16 ®®© 24 @@©

Teraz, kiedy:zaznaczyłeśjużswoje odpowiedzi. możesz pomóc nam w
udoskonaleniu tego kursu, odpowiadając na poniższe pytania. Chcemy
poznać twoją opinię o naszym kursie. Obrysuj kółkiem literę najlepiej
odpowiadającą twojej opinii.

2. Nauczylem się
a) hardzo wiele
b) trochę
c) niczbyt dużo
d) nic nauczyłem się
c) nudny

-ł. Niniejszy kurs był
a) hard/o trudny
b) trudny
c) łatwy
d) bardzo łatwy

5. Jako cal ość, ten kurs byl
a) świetny
b) dobry
c) niezly

d) slaby

\. Material zawarty w tym kursie jest
a) bardzo ciekawy
b) ciekawy
e) dosyć ciekawy
d) niezbyt ciekawy,

nie nowego

J. To, czego się nauezylem jest
a) bardzo ważne
b) ważne
e) nicważne
d) stratą C7.aSU



Wylqcznie do użytku biura JCJ

6. Napisz, proszę. przynajmniej jedną konkretną uwagę dotyczącą
kursu .

Napisz poniżej pytania dotyczące kursu, jakie, być może, chciałbyś
zadać instruktorowi rCI.

Przejrzyj teraz jeszcze raz niniejszy arkusz odpowiedzi i upewnij się.
te odpowiedzialeś na wszystkie pytania. Następnie prześlij go do
instruktora lub do biura JCJ w twoim rejonie. Adres powinien się
znajdować na ostatniej stronie wkładki "Sprawozdanie studenta".
Jeśli nie ma tam pieczątki z adresem, to wyslij swój arkusz odpowiedzi
na adres biura JCJ w Brukseli, wydrukowany na ostatniej stronie
wkładki "Sprawozdanie studenta".

D SC ..

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
ChristianLifeProgmm



MIĘDZYNARODOWY INSnTUT BIBLIJNYICI

'..'.:'>':::.sERIA -żvcis CHRZE
·1.'"': "~'7:'''' ,,'. .Arkusz odpowl
. ~ ~~ ••+- 1 ,. . _I : L ~ ~ -:

..

1

T)tul kursu .
(drukowanymi literami}

Imię in3Z\\ isko .
Twójnumcrwlf'L , .

(zostaw puste miejsce, jeśli nie wiesz co to jest)

Adres ..
Miejscowość Województwo .
Państwo , .

PROŚBA O INFOR1\L\CJE

P racownik Międzynarodowego Instytutu Biblijnego ICI chętnie wyśle
Ci infomacje o innych dostępnych kursach i ich cenie, Możesz
wykorzystać miejce poniżej, aby napisać jaką informację chcialbyś
uzyskać.

Teraz przewróć stronę i odpowiedz na wszystkie pytania



z

Wskazówki dotyczącewypcłniania niniejszego arkusza odpowiedzi

Poniższe przykłady wyiaśniąją, jak należy zaznaczać odpowiedź w
arkuszu odpowiedzi. Pytania mogą być dwojakiego typu: PRA WDA-
FALSZlub WYBÓR.

Przykład pytaniatypu PRA WDA-FALSZ
Poniższe stwierdzenia są prawdziwe lub fałszywe. Jeśli stwierdzenie
iest

PRAWDZIWE - zaczernij kólko@)
FAŁ5ZYWE - zaczernij kólko ®

l. Bibliajest Bożym przesIaniem adresowanym do nas.
Powyższe stwierdzenie, "Biblia jest Bożym przesłaniem adresowanym
do nas. ", jest PRA WDZlWE, należy zatem zaczernić kólkO@)akjak
poniżej:
le®<D

Przykład pytania typu WYBÓ R
Każde z poniższych pytań ma tylko jedną prawidłową odpowiedź. Wybierz
właściwą odpowiedź. W arkuszu odpowiedzi zaczernij kółko zawierające
odpowiednią literę.
2. "Narodzić się na nowo" oznacza
a) być młodym.
b) przyjąć Jezusa jako Zbawiciela.
e) rozpocząć nowy rok.

Prawi dlową odpowiedziąjest "b) przyjąć Jezusajako Zbawicicła.",
należy zatem zaczernić kólko @, jak poniżej:
2@e<D

Przeczytaj terazpytania zczęści pierwszcj"Sprawozdania studenta"
zaznacz swoje odpowiedzi poniżej, zgodnie z podanymi przykładami.
Wybierz właściwą odpowiedź i zaczernij kólkC@,® lub ©, zgodnie
ze swoim wyborem.



Zaczernij właściwe kółko przy każdej z ponumerowanych pozycji.
1 ®®tO 9 ®®() ]17 @®©
2 ®®tO 10 ®®tO :18 @®©
3®®tO 11@®© :l9@®©
4 ®®0 12 ®®tO :w @®©
5 ®®tO 13 @®© 21 @®©
6 ®®0 14 ®®tO 22 @®©
7 ®®0 15 @®0 U @®©
8 ®®0 16 ®®© 24 @®©

Teraz, kiedy zaznaczyleś już swoje odpowiedzi, możesz pomóc nam w
udoskonaleniu tego kursu, odpowiadając na poniższe pytania. Chcemy
poznać twoją opinię o naszym kursie. Obrysuj kółkiem literę najlepiej
odpowiadającą twojej opinii.

2. Nauczylem się
a) bardzo wiele
b) trochę
c) niczbyt dużo
d) nic nauczyłem się
c) nudny

4. Niniejszy kurs był
a) bardzo trudny
b) trudny
c) łutwy
d) bardzo łatwy

5. Jako całość, ten kurs był
a) świetny
b) dobry
c) niez/y

d) słaby

l. Materiał zawarty w tym kursie jest
a) bardzo ciekawy
b) ciekawy
c) dosyć ciekawy
d) niczbyt ciekawy,

nic nowego

3. To, czego się nauczyłem jest
a) bardzo ważne
b) ważne
c) nicważne
d) stratą czasu
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6. Czy chciałbyś uczestniczyć w następnym kursie tego typu?
a) na pe\\110 tak.
b) chyba tak.
c) chyba nic.
d) na pewno nic.

7. Napisz, proszę. przynajmniejjedną konkretną uwagędotyczącą kursu

GRATULACJE

Ukończyleś kurs "Twoje nowe życic". Cieszymy się, że chciałeś być
naszym studentem i marnynadzicję, żcweźrnicsz udzial wtakżc w innych
kursach ICI. Prześlij ninicjszyarkusz odpowiedzidodobiura ICł wtwoim
rejonie. Po sprawdzeniu odpowiedzi, prześlemy ci świadectwo, lub
pieczęć potwierdzającą ukończenie kursu.

Napisz poniżej drukowanymi łiterami swoje imię i nazwisko, takjak
ma być wypisane na świadectwie.

Imię inazwisko .

Wyłacznie do użytku biura lCJ

D SC .

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
Christian Life Program




