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Twójnumcrwlf.I .

Adres.............. . .
Miejscowość o •• Wojcwództwo.. . .
Pańsrwo. . .
wick.i..; . . pleć
7.<1\\00.. . .

Ilu członkówliczytwoja rodzina? .
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Teraz prZL·}ł.'rót:.:stronę i oc/powiedz na wszystkie pytania.
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\\'skv..ówki dotyeząccwypclnlania niniejszego arkusza odpowiedzi

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

Przyklad pytaniatypu I'IL\ WIl'\-I''\I.~Z
Poniższe.stwierdzenia sq prawdziwe lub fałszywe. Je.W stwierdzenie
iest

PRAWDZIWE - zaczernij kólko@)
FAŁSZYWE -7.ac7.crnijkólko@

I. Bibliajest B0ŻY'mprzesłaniem adresowanym do nas.
Powyższe stwierdzenie, "Biblia jest Bożym przesłoniemadresowanym
do nas. '', jest PRAWDZI WE. należy zatem zaczernić kólkO@)akjak
poniżej:
·e@(0

Przykład pytaniatypu WYIIÓR
Każde z poniższych pytań ma tylko jedną prawidłową odpowiedź, Wybierz
wlaściwą 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) przyjąć Jezusajako Zbawiciela.".
należy zatem zaczernić kólko@, jak ponii.cj:
2@e(0

Przeczytaj teraz pytania zczęści pierwszej "Sprawozdania studenta"
zaznaczswoje odpowiedzi poniżej. zgodnie z podanymi przykładami.
Wybierzwłaściwą odpowiedź izaczernij kólko@.@ lub@.zgodnie
7.c swoim wyborem.
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Zaczernij wlasciwe kółko przy każde] z ponumerowanych pozycji.
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Teraz ..kicdyzaznaczyłcśjuz swojc odpowiedzi. możesz pomóc nam w
udoskonaleniu tego kursu. odpowiadając na poniższe pytania, Chcemy
poznać twoją opinię o naszym kursie. Obrysuj kółkiem literę najlepiej
odpowiadająca twojej opinii.

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

nic nowego

2, Nauczylem się
a) bardzo wicie
b) trochę
c) niezbyt dUIA)
d) nic nauczyłem się
e) nudny

4, Niniejszy kurs był
a) bardzo trudny
b) trudny
e) łatwy
d) bardzo larwy

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

3. To, C7CgO Sil; nauczyłem jest
a) bardzo ważne
b) ważne
e) nicważne
d) stratą czasu



6. Napis? proszę. przynajmniej jedną konkretną uwagę dotyczącą
kursu .

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

Przejrzyj teraz jeszc:e ra: niniejszyarkusz odpowiedzi i upewnij się,
:e odpowiedzialeś na wszystkie pl/tania. Następnie pr:e.<:/ij go do
instruktora lub do biura fe/w twoim rejonie. Adres powinien się
znajdować na ostatniej stronie wkładki "Sprawozdanie studenta ".
leśli nie ma tam pieczątki zadresem. 10 wyśłlj swójarkusz odpowiedzi
na adres biura tCl w Brukseli, wvdrukowonv na ostatniej stronie
wkładki "Sprawozdanie studenta ",

Wylecznie do u::y/ku biura leI

D 5C ..

INTERNATIONAL CORRESPONOENCE INSTITUTE
Christianl.ifcl'rogram

"
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Tytułkursu ..
{druko .....anymi lueramn

Imię inaZ'\\ Iska 0.0 ••••••••••••••••••• 0.0 •••

Twójnumcrwlf'I .
(zostaw puste miejsce. Jeśli n/e wiesz co to jesO

Adres .
Miejscowość Województwo .
Państwo .

I'IU>ŚIIA O I:'IFOR..\L\ClE

Pracownik Międzynarodowego Instytutu Biblijncgo ICI chętnie wyśle
Ci infomacjc o innych dostępnych kursach i ich cenie. Możesz
wykorzystać miejee poniżej. aby napisać jaką informacje chciałbyś
uzyskać.

Teraz przewróć SITOn( i ot/powiedz na wszystkie pytania.
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\\' skazówki dol)'cząccl")'pclnian ia n inicjs7.cgo arkusza odpowiedzi

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

Przykład pytaniatypu I'R\ WDA-F,\I_~Z
Poniższe stwierdzenia sq prawdziwe tub fałszywe. Jeśli stwierdzenie
iest

PRAWDZIWE - zaczernij kólko iD
FAŁSZYWE - zaczernij kólko®

I. Bibliajest Bożym przesianiem adresowanym do nas.
Powyższestwierdzenie. "Biblia j('sll3o~'łI1 przestaniem adresowanym
do nas. ",jesi PRA WDZIWE, należ)' zatem zaczernić kólkO@Jakjak
poniżej:
'e®rD

Przykład pytania tY"jlu W\ 11()R
Każde z poniższych pytań ma tylko jedną prawidłową odpowiedź .. Wyhicr7.
właściwą odpowiedź. W arkuszu odpowiedzi zaczernij kółko zawierające
odpowiedni" literę.
2. "Narodzić się na nowo" 07JlaC7.a

a) być młodym.
b) przyjąć Jezusa jako Zbawiciela.
c) rozpocząć now'Y rok.

Prawi dl ową odpowicdziąjcstvb) przyjąć Jezusa jako Zbawiciela ....
należy 7.11cm zaczernić kólko@. jak ponii.cj:
2@erD

Przeczytaj terazpytania zczęści pierwszej "Sprawozdania studenta"
zaznacz swojeodpowiedzi poniżej. zgodnic z podanymi przykładami.
Wybierzwłaściwą odpowiedź i zaczernij kólko@.® lub©.zgodnic
7.J:. swoim wyborem.
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Zaczernij włos..ciwe kółko przy każdcj: ponumerowani 'ClI pozvcji.
1@@O 9@@O 17@@O
2 @@O 10 @@O 18 @@O
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4 @@O 12 @@O 211@@©
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6 @@O 14 @@O 22 @@©
7 @@O 15 @@© 23 @@©
8 @@O 16 @-@O 24 @@©

Teraz. kiedy zaznaczylcśjuz swojc odpowiedzi. możesz pomóc nam w
udoskonaleniu tego kursu. odpowiadając na poniższe pytania. Chcemy
poznać twojąopinię o naszym kursie. Obrysuj kółkiem literę najlepiej
odpowiadająca twojej opinii.

1. Materia! zawarty w tym kursie jest
a) bardzo ciekawy
b) ciekawy
c) dosyć ciekaw)'
d) niczbyt ciekawy,

!lIC nowego

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

-ł. Ninicjszv kurs byl
a) hard/o trudny
b) trudny
c) latwv
d) bardzo hnwy

5. Jako calość. len kurs był
a) świetny
b) dobry
e) niczly
d) slaby

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



6. Cry chciałbyś uczestniczyć w następnym kursie tego typu?
a) na pewno 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 cheraleś być
naszym studentem imamy nadzieję, i~weźmiesz udział w także w innych
kursach ICI. Prześlij niniejszyarkuszodpowiedzi dodobiura ICI wtwoirn
rejonie. Po sprawdzeniu odpowiedzi, prześlemy ci świadectwo. lub
pieczęć potwierdzającą ukończenie kursu.

Napisz poniżej drukowanymi literami swoje imię i nazwisko.takjak
ma być wypisa nc na świadectwie

Imięi nazwisko .

Wyląctnie do użytku biura leI

D SC .

INTERNATIONAL CORRE5PONDENCE IN5TlTUTE
Christian Life Program
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