
Odpowiedzi na pytania testów

Lekcja I

l c) ma okreslony sposób na ostągruęcre
swojego celu

2 b) ludzi których On wybiera którymi
kieruje I których umacnia by OSiąg-

nęli Jego cel
3 a) zna 5WOJ Celi WIC co należy zrobić

by go osiągnąć

4 d) O korueczncścr przywództwa śwrad
czą kulturowe cczcktwarua l zapot-
rzebowania społeczne

5 b) słuchają innych przyv ..ódców a WSL)'S-

cy razem Idą za Panem

6 a) szacunek dla władzy I poddam e Się

woh Bożej

7 c) zamtcresowamcm l troską o mnych
ludzi

8 c) Współczucie zrozumieme swojej roll
w Bozyrn plame wybaczćme rnułośc

9 d) Cierpliwość I mądrość

10 c) Przypornruał braciom swoje dawne
sny l przepowrcdruc

II zrównoważemern emocjonalnym

12 Zdolność do dzieloma Się przywódz
twcrn

13 empatia
14 Konsekwencja I niezawodność
15 ostągarue celów
16 poczucie przynależności do grupy
17 Kompetencja

Lekcja 2
I d) ze będzie przy nim by pomagać mu

w osrągruęctu największego celu na
świecie

2 c) Odpowiedział odmownie (począt
kowc) na Boże węzwarne o pomoc
gdyż był pokorny

3 a) zapornmejąo swoun początkowym en
tuzjaznue krytykują go I obwuuają

4 b) pcwinna być dzielona l. mnyrm przy-
wódcarm

5 b) pomocruczych przywódców Idących
do boju ICichych pomoctuków pod
trzymujących przywódcę

6 d) dzrehć SIę WIZJą I pomagać mnym
w osrągmęctu celów

7 c) Mojżeszowi będzie lżej a potrzeby
ludzkie zostaną zaspokojone

8 a) u Bożych ludzi zdolność do czyrue
rua dobra

9 b) Bóg czyru przywódcew odpowie
dvtalnyrru za swoj lud mają zdać Się

na NIego I W71ąĆ na SIebie tę odpo-
wredzialnośc

10 d) Oczekuj więcej od swego ludu To
mewykorzystana skarbmea moźh
WOŚCI

II d) Jego poglądach I zalożemach na te-
mat ludzi

12 c) Ludzie są z natury dobrzy I godni
zaufania

13 b) Wysokie

14 Powmreneś zakreśhć litery b) Ic) rwo-
Ja ocena może Się rueco różruć od mo-
JeJ Stwterdzrłam że pan Land ryzy-
kuje, dopuszczając by ludzie czuli że



Odpowiedzi na pytania testow

SIC\- me liczą, ze Jest zb) t zajęty zc un
me ufa że to lego praca a me Partska
Ryzykuje utratą poparera 1 tym że rue
osiągme swoich celów Jego grupa bel
wątpterna pozostanie mała taka, Jaką
sam będzre mag! kterowac W dodat
ku moze me będzie w statuę zrucśc
emocjonalnego lub fiZYC.lIlCgOnapięcia

15 Powinieneś zakreslic luery a) l d) Two-
Ja ocena moze meco Się rczmc od mo
Jej ale prawdopodobnie napisałeś fe
pan Mai phy powrmcn rozszer zyc swa
Ją WIZJę w mrarę ostągama celow Jego
grupa powinna naprawdę uzewnętrz
mac dynamizm powruna Się rozw ijac
W stosunkach grupowych powinien
wyrazac Się duch wzajemnego zaufa
rua Bez wątprema pojawi Się nowy la
lent przywódczy Pan Marphy me bl,-
dzre przepracowany a wszyscy Lam
teresowart l będą w znaczący sposób 1.11

gazować Się w pracę dla ostągmęcra CL

lów mstytucjonalnych

16 autokratyczny styl

17 demo krat) czny styl

18 Teona X stylu autokratycznego

19 Tecna Y

20 uznanie

Lekcja 3

1 b) pomagac innym w rozwijemu zdoI
nOSCI

2 c) różne pot lzeby kościoła wymagają
różnych rodzajów przywództwa

3 b) wyszkolonych przywódcew którzy
mogliby zwrększyc skuteczność na
uczycn.la

4 a) Osobiście uczy I radli daje okazje
do obserwowania mistrza umożh
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WIa zastosowanie POUCLt.11spraw-
dza rezultaty I wyznacza zadania

5 b) był wyczulony na zdolności przy
wodcze I pomagał osobom z powo
łamem w początkach Ich działanta

6 d) wraz z powołaniem przywodca
zdobywa prawo do przewodzenia
natomiast rozwinąwszy SIę zyskuje
urmejętnoścr niezbędne do dobrego
przywództwa

7c) zapewnić możliwość rozwoju urruc-
tętnoser przywódczych I Ich zasto
scwama pod kręrunkrem doswiąd-
czonych przywódcew

8 d) w ZyCIUinnych oraz rozwinąć włas
ne dary I pDl1'!IÓC mnym w rozwmrę-
CIUIch darów

9 e} odpowied/t a) b) I c) najlepiej wy
jusmają te róźtuce

10 h) me były LbYI skuteczne

11 d) oparta Jest na trosce ludzi

12 c} Trzymać ludzi z dala od problemow
I od wysrłku w podejrnowaruu de
CYZjl

13 b) Uswradormć sobie fakt ze rozwój
innych zwiększa naszą skuteczność

14 a) pomaga mnym I otacza Się kompe-
tentnyrnr pracowrnkarm

I S dl dzielerue są podejmowaniem decy
Zjl I ustalaniem celów tak by moz
na było uczciwre powtedzrec To
nasza wspólna praca'

Lekcja 4

I Fałsz (Bóg WIC wszystko o naszych
zdolnoserach I mozhwoścrach zanim
1t.~ZCZ\"marny okazję Je zadcmonstro-
wac Jednakże nasze dosw radczema q-
ctowe stanów Ją cenną I praktyczną WIC
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dzę, która ma dla nas duże znaczemc
w późniejszej działalności przywódczej )

2 Prawda
3 l-alsz

4 Prawda
S Fałsz

6 Fałsz (81".1.właściwego planowanta l ar
gamzacjr wykcnanie często zawodzt )

7 Prawda
8 Prawda

9 Fałsz (Dobrzy przywodcy w fazie pla
nawania \II myślach \\ ykonują zadantę
Pózruej rozpoczynają rzeczywistą rca
hzację planu)

10 Fałsz (Planowame jest rzecząpodsra
wową dla każdego projektu mezalez
nic od "'OSL1ÓW I hczby zaangaźowa
nych w niego ludzi Nadaje ono kleru
nek I cd naszym wysilkom Jest ko
mccznc dl-i osvacowarua kos/law
przed rozpoczęćrem zadarua )

II J alsz (Planowarue to zarówno myślę
mc Jak I prsame PlanO\\aI11C to proces
który zwykle wyrnaga planu czyh pr
scrnnego dokumentu)

12 I alsz
13 Prawda
14 Prawda

15 I ałsz (fego rodzaju przvgotowarua
będą z pewnością pomocne alc żadne
plany me są dokładne l doskonale l me
zapewniają sukcesu)

16 Prawda
17 Prawda
18 Prawda

19 I ałsz (Powuuen odcslac tę osobę do
JCj bezpośredmego przywódcy lub za
proste tego prvywódcc do ud/rału
w dyskusu )

20 Prawda

Ludzie zadania I cele

Lekcja S

1 c) Wymuszał posłuszeństwo I przypo-
mma! ruepowodzerua innych poko
len grozba

2 d) kronik przekazujących \\ tedzę o obo-
wiązkach I przywilejach duchowe-
go życia

3 a) przekazu syrnbohcvncgo
4 b) zrozumiał znaczenie przekazu dok

ladnie tak jak było to zamiarem mó-
wrącego

5 c) ntc zrozumreją słów w takt sam spo
sób

6 d) brak jest porozunucwarua Się

7 c) odebrana przez odbiorcę
8 b) wszystko co powiedzą, zostanie przez

stuchaczy zrozumiane
9 d) rozumiemy przekaz I zapamiętuje

my go

10 c) Reakcja umcźhwta przywódcy oce
nę stosunku ludzr do realtvowanej li-
nII dzrałama

11 a 7) Osobowość
b 6) Wiek I pleć
, I)JF)'
d 4) uprzedzcma
e 3) Zwyczaje
f '\) Status
g 2) Symbole

12 a 2) poznać swoich stuchaczy
b 4) Używać pn..cyzyjncgo języka
C '\) Zachęcać do reakcji
d 1) Szanować słuchaczy
e I) Wiedztec co Się chce przekalać

13 Prawda
14 Prawda
15 Prawda
16 Prawda
17 rai"



Odpowiedzi na pytanta testow

Lekcja 6

I Prawda
2 Fałsz

3 Prawda
4 Prawda

5 I alsz (W je.go działantach wrdnmy bal
dzo staranną organizację Niczego nie
robiono przypadkowo)

6 Prawda
7 Prawda
8 Prawda

9 I alsz (Istnieje moźhwosc ze ktos me
vdcfimuje prac Id/owo problemu a wy
bierze właSCIWC rozwtązanre lub prve
prowadzi właściwe dzralarue )

10 I ałsz (Cztonkowu .. muszą po/nać po
szczególne kroki które mają być wy-
konane Następnie przywodca muvt za
początkowac dollalanie IJe nadzorowac )

II Prawda

12 Fałsz {Głowna rożruca polega 1l11)m

że w ,\ telu rut) nowych S) tuacjach ,\)-
magane są decyzje tylko po lo by pra
ea mogła Się toczyć dalej )

13 Prawda
14 Pr-iwda

15 Fałsz (Stcpren zaangazowarua grupy
/nucrna SIę w zależności od Sytu1CJI
Jednakże lm większa kompetencja gru
py tym w rększy stopren odpowiedztal
noscr )

16 Fałsz

17 l-ałsz

18 Prawda
19 I ałsz

20 F'alsz (Elementy te określają wyrmar
spolccznv)

21 Prawda

22 Fałsz (Większość grup organizując SIę
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formalmc ustala pewne podstawowe
zasady podejmowania deCYZJI W tym
punkcie początkowym zwykle omawia
Się procedurę I sposoby podejrnowa
I1Ia deCYZJI Jeśli pózmej okaże SIl; ZC

procedura albo metoda podermowarua
dccy/u Jest mcodpowredma rsuucją
sposoby na Ich znuanę Wicie grup do
brze funkcjonuje korzy stając Z zasa
dy wrckszosci Chrześcijanskro milo
sterdztc I mądre przy WOdZIWOusilnie
upewniają Się ze uczciwre Się mą po-
sługule dla dobra wszvstkrch

23 raisz
24 Prawda
2S Fałsz

Lekcja 7

1 c) wynikającego L potrzeby ChW1l1

2 b) Przywódcy muszą b) Ć gotowi do prLYJ
rnowarua na siebie odpowredzialnos
CI pomimo wsvclkrch kosztów

3 d) Aby dnatac smrało I zdecydowaruc
prvywodca mU~1 zawsze d zraluć
szybko

4 a) cel msrytucjonalny

S d) cetanu operacyjnymi

6 c) Ustalanie celów to łatwe zadanic

7 a) pomagają \\ W) konaniu pracy I \\ ply
wają na postaw) ludzi

8 b) odpowredzialncśc

9 c) rnyśleme realistyczne

lOb) umka odpow rcdzralnoscr Ipomaga Jl.J
urnkac rowrueź ternu cvlowtekow I

II a 4) Pt żywodcom dokucza samotność
b I) Przywódcy są stugarm a nic pana

mi

c ł) Prvywodcy są krytykowaru t obwr
mam
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d 5) Przywódcy OdC7UWdją napręera
e 2) Przywódcy muszą pracować CIę-

żej tuz CI którymi kierują

Le~CJa 8

ł d) Należ) Się wystrzegać zbytmej pew-
nOŚCI siebie

2 b) należy wykorzystać zeby pomóc In

nym

3 b) poker Y

4 d) ludzre pod opielą przywódcy są lu
dem Bozym

5 d) byc stale świadomym celu ostatecz
!lego

6 b) to uporządkowany sposób patrzćma
na to co dzrejc Się w crgaruzacjr

7 d) C/ęŚCI są ze sobą nawzajem powrą-
zane I z całosetą

8 a) wkład proces rezultat

9 d) Potrzeby ludzi są zaniedbywane po-
niewaz przywódcy Się num me mte-
rcsują

10 <1) Okrcśhc cel ostateczny l ustalić cele
pośrednie pomocne r mc/bcdnc dla
ostągmccra celu ostatecznego

Ila4)Cdc
b 2) WięZI

C 6) Ocena
d I) Cel najwyższy
e 5) Zadania
(3) Potr łeb)

Lekcja 9

l a) Paweł wykorzystywał każdą okazję
aby uporumac ludll la grzechy
uprzedzenia l duchową ślepotę

Ludzie zadanta l cele

2 b) Dawał praktyczne rady przez cały
C7.aS trwama ruebezpreczenstwa, po
zostawał pogodny okazywal zamte-
resowame dla potrzeb swoich towa-
r7yszy podroży I nakłamał Ich do
pracy dla wspolnego celu

3 d) namaszczonego I krcrowancgo przez
Ducha przywódcę

4 c) Pohtyczne zanucszamc I uprzedze
rua religijne

5 d) porownywama 7 mnyrm ludzrm

6 b) pobudzić Ich I zachęcić by stale mre-
h w parruęcr swój cel oraz pomagali
mnym

7 a) Chrześcęanscy pracowmcy mają me
wystarczające motywy l są przeprą
cowaru

8 c) procesy kryjące SI\- la dztałaruem
lub zachowaniem które widzimy
zapał I zamteresowarue okazywane
przy wykonvwamu czegoś

9 b) potrzeb

10 d) nagród I kar

II a) celu

12 e) dotycząca percepcji

13 b) podpor ządkowarua SIC

14 d) utożsamiania SIl,-

15 d) mternahzacjr

16 a 'i) Pragmcrue władzy
b 2) Zbytnia pewność srcbte
c I) Ego osobista duma
d 3) Popularność I chwała
e 4) Zazdrosc




