
Boży Plan - Twoja Decyzja
Arkusz odpowiedzi lir l

Proszę wypełnić
Imię i nazwisko ..
Twój numer wiCI.

(=oslaw puste miejsce. jeśli nie w/es: co lOJesl)

o
-O

Adres ...
Miejscowość ..
Państwo ..
Wiek ...

Zawód ..
Ilu członków liczy twoja rodzina? ,
Jak szkolę ukonczvleś? ..
Jeśli Jesteś cz.lonkiem Jakiegoś kości ola. jakajest Jego nazwa?

. Województwo.

..... pleć ....

Jakle obowiązki pełnisz w swoim kościele? .

I
I
I
I
I:x
I
I
I

W Jaki sposób przerabiasz len kurs?
Samodziclrucv.... ...... " ...... w grupie? .
Jakie inne kursy ICI już przerobiłeś? ...

Teraz przewróć stronę i odpowiedz na wszystkie pytania.



Arka".zodpowiedzi nr ]

Zaczernij właściwe pole przy każdej z ponumerowanych pozycji. I
~ wEJ ~wEJ

I1 9 17 ~WEJI
2 ~ wEJ 10 ~[I]EJ 18 ~WEJI
3 ~ wEJ II ~wEJ 19 ~WEJI
~ ~wEJ 12 [U [I] EJ 20 ~wEJI
5 ~ wEJ 13 ~wEJ 21 ~wEJI
6 ~ IIJEJ I~ [D[I] EJ 22 ~IIJEJI
7 0IIJEJ 15 [D[!]EJ 23 0IIJEJI
8 ~ wEJ 16 ~wEJ 2~ ~wEJI I
Napisz poniżej pytania dotyczące kursu Jakie, być może, chciałbyś
zadać instruktorowi ICI.

o
'O

Przejrzyj teraz jeszcze raz niniejszy arkusz odpowiedzi i upewntj
się. te odpowiedzialei 1Ia wszystkie pytania. Następnie prześlij go
do instruktora lub do biura feJ H' twoim rejonie. Adres powinien
się znajdować Ha pierwszej stronie ".','prawowania studenta", Jeśli
nie ma tam pieczątki z adresem, to u]'.Uij swój arkusz odpowiedzi
Ha adres biura Jej w Brukseli, wydrukowany na pierwszej stronie
"Sprawozdania studenta".

D.
l(vlącznie do użytku biura Jef

SC

I
I
I
I
I
X
I
I

Cykl "Życic chrześcijanina"



Boży Plan - Twoja Decyzja
Arkusz odpowiedzi nr 2

Proszę wypełnić

Imię inazwisko

Twój numer ICI.
(zastaw puste mieJsce. jeśh me wies: co lo jest)

Adres
Miejscowość Województwo ..
Państwo .

PROŚBA O ["FORMACJE

Pracownik Międzynarodowego Instytutu BIblijnego lCI chętnie wyśle
ci informacje o innych dostępnych kursach i ich cenie. Możesz
wykorzystać miejsce poniżej. aby napisać Jaką informację chciałbyś
uzyskać.

Teraz przewróć stronę i odpowiedz mi wszystkie pytania.



Arku....z odpowiedz! nr 1.

Zaczernij wlasciwe pole przy każdej z ponumerowanych pozycji. I
I

I [iJ1!J[D 9 [OI!JEJ 17 [iJW~1
2 [iJ1!J[D 10 [OI!JEJ 18 [iJW~1
3 [iJ1!J[D II [OI!JEJ 19 [iJW~1
~ [iJ1!J[D 12 [OI!JEJ 20 [iJW~1
5 [iJ[D[D 13 [O [D EJ 21 [iJIIJ01
6 [iJ1!J[D I~ [OI!JEJ 22 [iJW~1
7 [iJ1!J[D 15 [OI!JEJ 23 [iJw~1
8 [iJ1!J[D 16 [OI!JEJ 2~ [iJW~i

g
Napisz poniżej pytania dotyczące kursu. jakie. być może. chciałbyś ~
zadać instruktorowi lCI. o

.:<
2
.g
s

GRATlII,AC.1E

Ukończyłeś kurs "Bo0' Plan - Twoja Decyzja". CieSl.)111Ysię, że
chciałeś być naszym studentem i marny nadzieję, że weźmiesz udzial
także w innych kursach ICI. Prześlij niniejszy arkusz odpowiedzi
do biura ICI w twoim rejonie.

\Vylqcznie do użytku biura ICI
(J SC .
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Cykl "Życic chrześcijanina"





MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIBLIJNY ICI

SERIA "ŻYCIE CHRZEŚCIJANINA"
. Arkusz odpowiedzi nr 1 .

Tytul kursu
(d!lll..o\ton) IIJI filerami)

Proszę U vpełmc
lnuę Inazwisko
T\\oJ nurnerw ICI

( O$/I1W l" • t m PJStP J"/ t Ki,. co OjPsl)

Adres
Miqscowosc WOJcwOdA\\O
Panstwo
'''ek pice
La\\OO

Ilu czlonkow IJc-l) ł\\OJ l rodzina?
Ile latuc/v lessrew szkole?
Jcsh jcstcs czlonkicmjakrcgos koserola jakajest Jego nazwa?

JakJeObo\\l'17J<1 pclruszw SWOIIllkosciclc?

Wjaki sposob przerabiasz ten kurs?
samodziclruc? w grupie?
Jakicmnckursy JCIJuzprzcroblles?

Teraz prurlllroc stronę l odpowiedz na wszystkie Pl fama

1



\\'skaL.Owkl dOl) cząccw \ pelmama nllllcJsJ'..cgo arkuvza odpo" IcdJ'l

Pornzsze przvklady \\)Jclsmajq jak nalczv zaznaćzac OdPOWlCdL \\
arkuszu odpowrcdzi I') tama mogą byc dwojakiego tvpu PRA WDA-
FAŁSZ lub WYBOR

1',-/)IJ.d pvtamatvpu PR\ \\ J) \-F \I.V,
Poniżs:e SOI terdzemo sq prml d:1\1 e lub falszvv e Je\!J stv rerd.eme
test

PRAWDZIWE - zaczcrru] kolko@)
FAŁSZYWE -zac/crmj 1..011..012)

l Bibhajcst BOI) m przcslarucrn adresowane mdo nas
Powy IS/C stwicrd/cruc Btbha Je 'i! Bożvm przesloniem ad: evou anvm
do 110\ jest PRAWDZIWE nalcl) zatem zaczcrmc kolkO@)akjak
poru/ej'e®()
Prvvklad »)1.m.hp" \\ , nOR
Każde l. poruvszvch pvtan ma tylko Jedną prawidłową OdpO\\ICd/ Wybierz
\\ łaserwą odpow ILd7 W arkuszu odpow lcd7J 7.aic/crnIJ kolko /.3\\ rcrejącc
odpowiedmą litery
2 Narod/re SI, m 00\\0 oznacza
a) być mlodym
b) przyjąć k/u:xl JłlJ...OZbawu la
c) rovpocząc nowv rok

Prawidlowa odpow red/tąjest b) przv liC Jezusajako Zbaw reicła
nalery zatem zaczcrruc kolko@. jak POIlI/CJ

2@e()
Pr/.ccl) tdJ tera/ pytarua zczęsci pierwszej Sprawozdatna studenta

za/nać/ swoje odpow led/l poru/ej zgodruc 7 podany 1111pr 1\ kladarm
Wybicrz własctwą odpowrcd/r zac/cnuj kolkC@ ® lllb© zgodnie
7eSWOImW)borCIll

z



/nczermj u /a\Clll e /..0//..0 prl ka dl) z ponnmcr 0l1011\ ch Po=VCjI

I@®O 9@®O 17@®O
2 @®O lO GY®O 18 @@O
3 GY®O II @@O 19 @@\D
4 (!)@O 12 (!)@O 20 @@\D
5 @@O 13 @@\D 21 @@\D
6 @@O 14 CY@O 22 @@\D
7 @@O 15 @@\D 23 @@\D
8 @@O 16 @@\D 24 @@\D

Tcr dl krcdv zaznaczv lcsju/ S\\OjC odpowied/i mO/CS7 pomoc nam \\
udoskonalemu tegokursu odpow radaj lClld poruzszc pvtarua Chcemy

poznac twoją 0P1n190 1115/\ III kursic Obrvsuj kolkrcm lncrę n ulepiej
odpowradającą h\OjCJ opmn

I Matcnal zawartv w t\ m kursic Jest
a) bardzo ulJ..aW\
b) cn kawv
e) dosvc el",J..aW\
d) llIL1b\1. crckawy

nn. now 19O

2 Nauczv km Sil;

d) hard/o \\ rclc
h) tro.lu,
e) lllUh\ 1 JU/O

d) IIIL n IULI\ h.m sic

l) nudnv

... NIl1ll"'/\ kurs bvl
d) bard/o trudnv
b) trudnv
(,) latwv
d) bard/o IdIW\

5 JdJ..O(,dlo"'l ten kurs bv!
a) S\\ 1"'111\

b) dobry
c) mcvlv
d) slaby

3 lo l-/q.,o "lir nauczyłem JL",1

d) bard/o \\3711C

b) \Vd/TlC

e) n1C'\\a7nC'

d) -,tratą C/llSU



6 Napisz, proszę przy najmniej jedną konkretną uwago dotvczącą
kursu

Napisz poru/ej Pl lama dotyczące kursu jakie bvc mOIC chciałbyś
zadac mstruktorowr Kl

Przejrzyj ter az jevzc:e ra: ntmejsiv ark u \::odpow tedzt I upewnij !>Ię

że odpoviedzrotes na wszystkie pvtanta Nostępnie przesltj go do
tnstruktora lub do biura lej w nWIUI rejonie Al!Je\ powtnten ~Ię
znaje/owoc na ostatniej strome wJ../(J(11..1 Sprali ozdanie studenta
Jeslt me ma tam preczotla z adresem lo \1 vshj swoi ark us: odpowiedz,
na adres biuro leI u Brukset. H vdrul.owanv na ostatniej strome
wkladkt Sinowozdorne studenta

II vłqczme do u=vIAU biuro /C/

D sc

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
Chnsuanl.ifcl'rograrn





Q../ .. . "ł" d' kICI----------------~-- ---- wvtrn] l II,S II O instru .tora --- ..... -

CL 1310 BOŻY PLVi· TWOJA DECYZ,L\

KARTA DECYZJI

Po przestudiowaniu lego kursu postanowileni przvjąć Jezusa Chrystusa. Jako
swojego Zbawiciela l Pana. Przesvlarn 19 kartę z moim podpisem i adresem do biura
ICI z dwóch powodów. Po pierwsze. aby 1I}T3zić fakt przyjęcia Cbrvstusa. Po drugie.
aby poprosić o informacje dotyczące innych materiałów. które pomogą mi II mOIl11
życiu duchom m.

lmię inazwisko

Adres

Podpis








