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Teraz przewróć stronę i odpowiedz nu wszystkie pytania.
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\Vskazówki dotyczące wypełniania ninicjs1..cgo arkusza odpowiedzi

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

Przykład pytaniatypu rRAWI)A-FALSZ
Poniższe.stwierdzenia są prawdziwe lub fatszvwe. Jeśli stwierdzenie
test

PRAWDZIWE • zaczernij kólko@)
FAŁSZYWE -zaczcrnijkólkojb)

I. Bibliajest Bożym przesłaniem adresowanym do nas.
Powyższe stw ierdzenic, "Btbl laje st Bożym przesłaniem adresowanym
do nas. ",jest PRAWDZIWE, należy zatem zaczernić kólkO@)akjak
poniżej:
Ie®tD

Przykład pytaniatypu W, 1łÓR
Każde z poniższych pytali ma tylko jedną prawidłową odpowiedź. Wybierz
właściwą odpowiedź. W arkuszu odpowiedzi zaczernij kółko zawierające
odpowiednią literę.
2. "Narodzić się na 110\\/0 " oznacza
8) być młodym.
b) przyjąć Jezusa Jako Zbawiciela.
c) rozpocząć nowy rok.

Prawidłową odpowiedziąjest "b) przyjąć Jezusajako Zbawiciela.",
należy zatem zaczernić kólko ® jak poniżej:
2®etD

Przeczytaj terazpytania zczęści picrwszcjEprawozdania studenta"
zaznaczswoje odpowiedzi poniżej, zgodnie z podanymi przykładami.
Wybierzwlaściwą odpowiedź izaczernij kólk<@.® lub©. zgodnie
ze swoim wyborem.



Zaczernij właściwe kólko przy każdej z ponumerowanych pozycji.
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Teraz. kiedy zaznaczyleśjuż sv...ojc odpowiedzi. możesz pomoc nam w
udoskonaleniu lego kursu, odpowiadając na poniższe pytania. Chcemy
poznać twojąopinię o naszym kursie. Obrysuj kólkicm literę najlepiej
odpowiadającą twojej opinii.

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

me nowego

2. Nauczylem się
a) bardzo wicie
b) trochę
e) riezbyt dużo
d) nic nauczyłem się
e) nudny

-I. Niniejszy kurs byl
a) bardzo trudny
b) trudny
c) larwy
d) bardzo lam)'

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

J. To, czego się nauczyłem jest
a) bardzo ważne
b) ważne
e) nic w ażne
d) stratą Cl.aSLI



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

Napisz poniżej pytania dotyczące kursu. jakie. być 010/.0. chciałbyś
zadaćinstruktorowi ICI.

Przejrzyj tera: jeszcze ra: niniejszy arkus: odpowiedzi i upewnij się.
:e odpowiedziales na wszystkie pytanta. Następnie pr:e.Wf go do
instruktora lub do biura lej w twoim rejonie. Adres powinien się
znajdować na ostatniej stronie wkładki "Sprawozdanie studenta".
Jeśli nie ma lampieczątki z adresem, lo ll:V.Wj swój arkus: odpowiedzi
na adres biura JeI w Brukseli, wydrukowany na ostatnie] stronie
wkładki "Sprawozdanie studenta ",

Wyłocznie do użytku biura ICI
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