
Kościół
Arkusz odpowiedzi nr l

Prosz(' u:l1Jt'{llhl

Imię i nazwisko _ .

Twó] numer w I(]

(::'OS((/II'/)W"/(, /l}i{'IKI'. /('s"/i nu- wiesz co /O./I'S()

Adres

L\'lieisco\\'()ś(~ \'\"ojcwóclZIW()

P~lI1.sl\vo .

\'X'iek

Zawód

fiu członków liczy lwoja rodzin.v . . .

Jak szkolę ukoti.czyłeś! .
Jeśli jesteś c-złonkiem jaKiegoś kośc-ioła. jaka jest jego nazwa?

lakic obowmzki pelnisz w swoim kościele? .
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\X' inki sposób przl'r;lhi~ISZ len kurs?

S;l111udziL'lnil'? . o •• \v grupId.

takle inne kursy lU już przerobitcP

Teraz przewróć stronę i odpowiedz na wszystkie pytania.



Arkusz odpowiedzi nr 1

Zaczernij trlasciuv po/e /Jt-Z)' każdej zponumcrotranvch pozycji. I
0O!JG 0ww I

l 9 17 0EBGJI
2 0O!JG 10 0CI1G 1110EBGJI
3 0O!JG 11 [QITJG] 19 0EBGJI
4 GJITJGJ 12 0DiJG 20 GJ[I] GJ I
5 0ITJGJ 13 0EBGJ 21 0D:?JO I
6 [2][!]0 14 [Q[!]QJ 22 01!J01
7 [2][!]0 15 0[!]QJ 23 01!JGJ'
8 GJITJGJ 16 0ITlG 24 o D:?JOII
Napisz poniżej pytania dotyczące kursu [akle, być może, chetal- Q
byś zadać instruktorowi ICI. ~o............................................................................................................. .s::
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'".5o
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i'rzejrzv] teraz jeszcze raz niniejszy arkusz odpowiedzi
i upctruij s4', że odpotriedzialcs na wszystkie pytania. Nastepnie
prze.m} go do instruktora lub do biura fCI li' tu-oim rejonic.
AdtVS /JOln'tlIÓI sir znajdou-ać fUl picm-sroi stronic 'Spran-ox-
danin stlld('lltn".Je~Ninic ma tam jJie(:zqtki z adresem, to try~Nij
su'Ój arkusz odpouiedzi na adres biura /el u' Brukseli. u-vd-
rulam-anv na pieru-srej strunie ".\jJt'llU'Ozdflllia suuknua".

~.

\r~vłqczlli(' do uż,v1ktl biura /el

D . . sc.

Cykl "Życie chrzcśctiaruna"



Kościół
Arkusz odpowiedzi nr 2

PmSZf uypcłnis'

Imię i nazwisko .

Twój numer l'Cl .
(:COSIOU'jJlwe nnejsce. je:.'I; me wiesz co 10)('51)

Adres .

Miejscowośr' .

państwo

.... Województwo .

PROŚBA O INFORMACJE

Pracownik Międzynarodowego instytutu Biblijnego ICI chętnie
wyśle ci informacje o innych dostępnych kursach i ich cenie.
Możesz wykorzystać miejsce poniżej, aby napisać jak:.}informację
chcialbyś uzyskać.

Teraz pr-.lCWI'ÓĆ stronę iodpowiedz na wszystkie pytania.



Arkusz odpowiedzi nr 2

Zaczernij utasciu-« pole j)rzy każdo] z ponumorou-anycb pozycji. I
I1 [Q~~ 9 ~I!JEJ ,17 [QI!J~I

2 [Q[!Q~ 10 [Ql!J[J '18 [Q[IJ~I
3 [Q[!Q~ 11 [Ql!J[J 19 [Q[IJEJI
4 0[E]EJ 12 0m0 20 E1[IJ~1
5 0[E]EJ 13 [Q[I][J 21 E1lliJ~ I
6 [2]OJEJ 14 [2]l!J[J 22 El[IJEJI
7 [2]OJEJ 15 [2]l!J[J 23 El[IJEJI

: I8 [2] OJEJ 16 [2]l!J[J 24 El [!>] EJI
o

Napisz poniżej PY1~\I1iad01YCZ~lCCkursu, jakie, hyć może, chciał- ~
hy~ zaclać insrrukrorowi ICl. .9

-'"2
t;.........5

....... .g

:g
Ukończyleś kurs "Kościół". Cieszymy się, że chciałeś być naszym ;::.

"studentem i mamy nadzlc]c. że weźmiesz udztai takze w innych
kursach ICI. PrzL'.<lij nink.'jszy arkusz odpowiedzi do biura ICl
IN twoim rejonie.

GRATULACJE

1),

W)'i(l(zJlic do 1IŻ.1'/~!lf biuro Jej
,sc.
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Cykl "Życi!:-' chrzL'Ścij:lllill;lll



----------------~------- wytnij i wyślij do instrukrora 1<:1-----------------------

et 4140 Kośció!

KARTA DECYZJI

Po przestudiowaniu tego kursu postanowiłem przy'j:~ć Jezusa Chrystusa,
jako swojego Zbawiciela i Paru. Przesyłam l~'kartę z moim podpisem i adresem
do biura ICl z dwóch powodów, Po pierwsze, :łby wyruzi,' fakt przyjęcia
Chrystusa. Po drugie. aby poprosić o inforruac]e c\otycz:,ce innych materiałów
które pornogą mi \\' moim tyciu duchowym,

r mię- i nazwisko

Adres

Podpis









MIĘDZVNARODOWYINSTYTUTBIBLlJNY ICI

Tytułkursu .
(drukowanymi literamit

Imię inazwisko .
T\\ÓjnumcrwICl.... . .

(zostaw puste miejsce. jeśli nie wiesz co to jestt

Adres .
Miejscowość Województwo .
Państwo .

I'IWŚIIA OI:'iFOR~I,\CIE

Pracownik Międzynarodowego Instytutu Biblijnego ICI chętnie wyśle
Ci infomacjc o innych dostępnych kursach i ich cenie. Możesz
wykorzystać miejce poniżej, aby napisać jaką informację chciałbyś
uzyskać.

Teraz przewróć stronę i odpowiedz nu H'!lz)'.\1kiepytania.
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Wskazówki dotyczące wypełniania niniejS7-"go arkusza odpowiedzi

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

Przykład pytaniatypu PRAWDA-FAL5Z
Poniższe stwierdzenia są prawdziwe lub fałszywe. Jeśli stwierdzenie
iest

PRAWDZIWE - zaczernij kólko@)
FAŁSZYWE -zaezcrnijkólko®

I. Bibliajest Bożym przesianiem adresowanym do nas.
Powyższe stwierdzenie, "Biblia je st BO~71I prze sianiem adresowanym
do nas ." .jcst PRA WDZIWE, należy zatem zaczernić kólkO@)akjak
poniżej:I.@~
Przykład pytaniatypu W\lIÓR.
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
al być młodym.
b) przyjąć Jezusa jako Zbawiciela.
c) rozpocząć no\\)' rok.

Praw idlową odpowiedziąjest "b) przyjąć Jezusajako Zbawiciela.".
należy zatem zaczernić kólko@. jak poniżej:

2@.~
Przeczy taj terazpytania zczęści pierwszej "Sprawo/dania studenta"

zaznacz swojeodpowiedzi poniżej, zgodnie z podanymi przykładami.
Wybierzwłaściwą odpowiedź izaczernij kólkcQj). ® lub ©, zgodnie
re swoim wyborem.

z



Zaczernij właściwe kółko pr:y każdej z ponumerowanych pozycji.

I®®~ 9®®O 17@@~
2 ®@~ 10 @@~ 18 @@©
3 ®®~ \I @@© 19 @@©
4 ®®O 12 ®@~ 20 @@©
5 ®®~ IJ @@© 21 @@©
6 ®®O 14 @@~ 22 @@©
7 ®@~ 15 @@© 23 @@©
8®®~ 16@@© 24@@©

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

1. Material zawarty w tym kursic jest
a) bardzo ciekawy
h) cieka ....)'
c) dosyć ciekawy
d) niczbyt ciekawy,

nic nowego

2. Nauczyłem się
a) bardzo wiele
b) trochę
c) niezbyt dużo
d) nie nauczyłem się
c) nudny

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

S. Jako całość, ten kurs był
a) świetny
b) dobry
c) niezły
d) slaby

J. To, czego się nauczyłem jest
a) bardzo ważne
b) ważne
c) nicważne
d) stratą C1BSU



6. Czy chciałbyś uczestniczyć w następnym kursie lego typu?
a) na PC\\TIOtak.
b) chyba tak.
c) ch) ba nic.
d) na PC\\TIOnic.

7. Napisz, proszę. przynajmniejjcdną konkretną uwagę dotyczącą kursu

GRATULACJE

Ukończyleś kurs "Twoje nowe życic". Cieszymy się iI: chciałeś być
naszym studentem imamy nadzieję, zcweźmicsz udzial wtakżc w innych
kursach ICI. Prześlij niniejszyarkuszodpm,icd7jdodobiura ICI wtwoim
rejonie. Po sprawdzeniu odpowiedzi, prześlemy ci świadectwo. lub
pieczęć potwierdzającą ukończenie kursu.

Napiszponiżej drukowanymi literami swoje imię inazwisko.takjak
ma być wypisane na świadectwie,

Imię inazwisko .

Wv/ąc:nie do użytku biura lCI

D SC .

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INS rlTUTE
Christian Life Program
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Czy chciałbyś stę dowiedzieć ...
• jaki jest Boży plan dla Kościoła?
• w jaki sposób możesz być czc;ściqBo-

żego Kościoła'
• dlaczego funkcjonowanie Koś iola jest

~)dohn\.'do ciała?

jcżclt lak, kstążka "KOŚClÓln została na-
pisana właśnie dla ciebie. Przedstawionć
w niej tematy dadzą ci lepsze zrozumienie
twojego miejsca ciele Chrystusa
Kościelć

ISBN 83-903807-0-6


