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WSKAZÓWKI

Po skończeniu

każdej części wypełnij

arkusz odpowiedzi.

Poniżej podane

są wskazówki, jak odpowiadać na pytania. Pytarna mag;'} być dwojakiego
typu: PRADWA-N1EPRAWDA
j MOŻLIWOŚĆ
WYBORU.
PRZYKŁAD

Poniższe

PYfANlA

1YPU PRAWDA-N1EPRA WDA

zda ni'! może ,~}'ćalho prawdziwe,

nUJOnieprau-dziuv .festi jest

PRAWDZIIFt;- zamaluj teratke A.
NIEPRAWIJZ/WE- zamaluj kmtkę /J.
l Biblia je-st przesłaniem

Bożym dla nas.

Powyższe zdanie: Biblia jest przesianiem Bożym dla nas, jest P RA\VDZI\XTE,
dlatego zamaluj kratkę A w IW.stępllj:JCy sposób.

PRZYKŁAD

PYfANlA

1YPU MOŻliWOŚĆ

Znajdź ułasciux; ()dlxm~('dź
2 Narodzić się na
A) być młodym.
H) przyjąć jeżusa

1I0WO

IW

WYBORU

pvmnie. Zamalu] odpottiednia kratue.

oznacza

jako Zbawiciela.

C) zalożyć nowy zbór.
D)znaleźć inny zbór.
właściwa znajduje si<;>w punkcie (h) /Jrzy;ąct Jezusa jako
Zbaunciela dlatego zamaluj kratkę 11w Tlaslępllj;łcy sposób:

Odpowiedź
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PYTANIA DO CZĘŚCI I
Zaznacz

odponnedzi na uwrystkie /Jylfłllifł f W arlenszu cdponnedzi do CZf~b-l.
Proszf najpiers zajXJzll(l(: sie z przykładami
przedstamonynn uv 1J'Slfpie,
jak zaznaczać odpounedzi,

CZĘŚĆ l - WYMAGANIA DO CZĘŚCI l

/e,'w

na poniższo pysani« odpou-iesr

1)()wiedzl:,}c:Hl odj)ou'1'('dź brzmi

TAA",zamatuj kralkęA

Nłli, zanutlu]

kralkfB

na arkuszu od-

.

1 Czy uważnie przecz,.1alt~ś wszystkie lekcje \\' części l?
1. Czy odpowiedzialeś

na wszy.stkie pytania nauczajtce?

3 Czy odpowiedzialeś

11;1 p).1;lIIia

kontrolne?

4 Czy powtórzyleś materiał ohejllllli:Jcy pvtanln, na które źle odpowiedztałesy
5 Czy sprawdzileś \\' słowniku

słowa, których znaczenia nie znałeś?

CZĘŚĆ 2 - PYTANIA TYPU PRAWDA-NIEPRAWDA
PRAWDA - zamaln] knllkv

[2!]

NIEPRAWDA - zamatuj kmlk('[][]
6 Żydzi w diasporze gromadzili się w synagogach dla nauczenia Pism Starego
Testamentu.

7 Gdy narodzil sie Jezus, Palcstvna była pod poluvczną kontrolą Rzymian.
8 Celem piszących EW:łngdię było 7..apisallie wszystkich wydarzeń z życia
Jt'Zllsa w dokładnym chronologicznym porzadku.
9 l-wangelta Marka

7';I\viCI:I

wszystkie cuda opisane w Ewangelii Lukasza.

ID Czn-ry opisy cwangeltczne- są selektywne,
11 Luknsz by; Żydem, podobnie

a łl'dnak harmonijne.

jak \Vięksi'..o~ćautorów

Nowego Testamentu.

12 [an powtcdztal wyraźuh-, że xwó] opis e-wangeliczny napisał w taki sposób,
1>1'hltlzie uwierzyli w.Jezusa jako Syna Bożego.
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CZĘŚĆ 3 - pyrANlA ITPU

\r~}'bi{'rzpro u-idtou « odpowiedź
kratke.

fW

:\10ŻUWOŚĆ

poda

fil'

WYBORU

Pr1a nia. Xa maluj odpounedn iq

13 \'i/ czasach nowotesranu-nrowych.
rada kicrujaca polnycznynu
sprawami Żydów, nazywała sil,-'
a) synagoga.
c) diaspora.
b) Sanhedryn.
d) He-lle-nista.
14 Księga Mateusza i Dzieje Apostolskie
towych nazwanych jako
a) personalne.
I») prorocze.

i rL'ligijJl)'llli

nale)..:} do gnlpy ksiąg nowotestamen-

c) historyczne.
J) dokrrynalue.

15 Otoczc-mo i środowisko, w którym narodził się jezus, charakteryzowało
przede wszystkim
a) kulturą helleńska, rcligi.; żydowską i władzą polityczną Rzymu.
h) językiem lacntsknn. gwck;J kont rola nulu.rrna i rajc-mniczymi religiami.
c) grecka filozofią, źydowsk. • .siłą lIlilil;łI1l;/ i kulrurą rzyu; ską.
ci) religi;j lxrbtlońska. kulnua żydowska i grecką władza poliryczna.
16 Mówimy, że cztery Ewangelie- sa bannouune.
a) opisują, co powiedział i zrobtljczus.
h) zostaly napisane w języku greckim.

pouicwaź

się

wszys: kie

c) zawi(.'I~lj:, le same przypowieści. wydarzenia i nauki.
ci) maj;, taki sam zasadlliczy model opowtad.min o Chrysruste.

17 Jak opisano lo w tvm kursie, trzeci glówny okres życia Chrvsrusa zasadniczo
charaku-ryzowalsic
:1) ogolnvm sukcesem i populamośoa
wśród ludzi.
b) wzrastając-ym spon-ru z przvwódonui zydowskinu.
c) rozwojem fizvcznvm i przygolowalliem się do późllie~..,z('jsluźbv.
ci) spoikantanu

ZJ:ł1ICIIl

Chrzcicielem.

18 Proc-es, śnuerć i znrutwycuwstanrc

a) Galilei.
h) Samarii
c)

Perci.

d) ludci,

.leZlIsa mialy

IJlicjscc w

CS2121 . Sprawozdanie

Studenta

- strona

5

19 \X' Ewangelii Marcusza muktlczusa s:!
grupowane ua pięć czę.śd według tematu.

;I)

h) akcentowane nie tak mocno ~Ik \V E\vallgL'lii Marka.

(') zgromadzone \V trzeci} rozdziałach środkowych.
<I) rozrzucone- w księdze.
20 EW:lngeli;1 Mateu sz..a stnnowi dobry łąc-znik pomiędzy

Starym i Nowym

Testameutetn, pontewaź

a) opisuje większość przypowieści podanych przez PaTIa jeżusa.
h) przedstawia zawartość uauk jczusa o modlitwie.
c) przedstawia
wypełnienie- proroctw mcsjulskich
przez Jezusa.
d) opisuje wiele cudów dokonanych
w Galilei przczh-zusa.
21 Ewangelia Marka najlepiej :lkCl'ntlljl'
a) pochodzenie J<~zllsa oraz wvdarzenta iowarzyszac« Jego narodzinom.
h) ccchv Królestwa Bożego.
c) cuda Panalczusa
i.lego aktywna praktvc-zua służbę.
d) przypowieści. nauki i proroctwafezusa.
22 \'(/ Ewangelii Lukas7':I.Jt·ZlISutoźsamia si~' z proroctwem Daniela 7,lj·14,
st wtcrdzając że je'sl 011
a) prorokiem większym niż Mojżr-sz.

b) synem czlowk-czym.
c) potomkrem Dawida.
<I) shlg;J wszvsrktch.

25 Dobrym przykładem akcentu,
Święlego. jest opis
a) uzdrowie-nia córkilaira.
h)

POII(iIlS/':1

który kładzie

LIIkasz na dzieło

Duc-ha

PiI;u:i.

przed rada starszych.
<1) .\Ia,ii i narodziuleznsa.
c)

s;~JIJ.fezusa

24 Ewangelialana jest ~:'dYIl;~EW:tngeli:J, która
zawie-ra sicck-m po\\'iedzl'll PannIezusa: ".la jestem".
b) mówi o koulltkcielezusa Z przywódcami źvdcwsktnu.
c) optsuk- dZiabltlość.Jezllsa \\' C;;llilei.
d) udowadum boskośćlczusa.
:I)

KO:\'COU''E \F}:Il.·łG'LV!.·t. Dalej !,oSlrPuj zgodnie z zaleceniami na arlensrn
ied ri i U:I',{/(; RO do 1Il.\~l'IIł11łlej. Potcm przejdź do procy nad cZf.'.<ciq .1.

cdpou
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PYTANIA DO CZĘŚCI

2

Zaznacz odpotriedz: na usrystki« ID'la 11ja IW arlenszn odpowiedzi do CZf.5d
2. Zaporna] się z przyułndrnni uv ustepie, pokaznjacymi, jak zaznaczać
odpouiodzi,
CZĘŚĆ 1 - WYMAGANIA DO CZĘŚCI 2
/(':HI na jJoniższe pytanta or/j)()wiesz TAK, zanmluj kralk~) rt
or/jJowil'dzi.jl'::Ii otijJou1er/t brzmi /\7/;: zamatuj kr(łlkf B

Czy uważnie

przeczytaleś

!UI

arkuszu

wszystkie lekcje w części 2?

2 Czy odpowiedzialeś

na wszystkie pytania nauczające?

3 Czy odpowtedztaleś

na pytania

kOIlI

rolne?

4 Czy powtórzyleś matc-rial obejmllj:,,,-"), pvtanfa. na które źle odpowiedzialeś?
5 Czy sprawdziłeś

w słowniku

słowa, których

znaczenia

nie znałeś?

CZĘŚĆ 2 - PYTANIA TYPU PRAWDA - NIEPRAWDA
W~vbi('rztrm lI'id/ru/YI or/pol/'fedź

IW

por/a tle ID'/a nia. Za nmtuj odjJ()u'iedniq

km/kro
PRAWDA - zrt malu] kralkf'
NIEPRAWDA

[i]

- zantalnj km/krem

6 K..'>i\,gaDziejów Apostolskich :I':'ł\vief:\ pełcI l opis życia WSZYSTkich
apostołów.
7 DJ1lg:Jpodróż

misyjną

Paweł odbył do Rzymu.

8 List do Galacjau i'.ajllllljc się sprawa.
Jerozolimskim opisanym w Oz 15.

9 \X!iększość nawróconych
10 Listy Pawia

do Korvnti.ui

która

była

omawiana

na Soborze

przez Pawia w Tcsalontcc to Żydzi.
wvkazujr,

że większość

z nich

by!a dojrzała

duchowo.

11 Przed udaniem si<,'do Rzymu Pa\\,(·1 bvl przez dwa lala wicziouv w Cezarei.
12 Ust do Filipian zestal napisany prawdopodobnie
POb}1U Pawła

w rzymskim

więzie-niu.

poci koniec pierwszego
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CZĘŚĆ 3 - PYTANIA TYPU MOZLIWOŚĆ WYBORU
\f~vbierz pra undtous, odpowi(!rJź na poda ne PWn ni«. Zamaluj
kratiu:
13 Dzieje Apostolskie

są dobrym

łaczuikiem

Ewangelii

odpounedn Iq

i innymi

Ptsrnami

Natchnionymi, ponieważ opisują
a) jak powstal Kościól .
b) kazanie Protra wjerczolumc.
c) zmartwychwstanie Chrystusa.

d) wszystkie cuch apostołów.

14 Szczególnym sposobem wykazania przez Łukasza, że chrześcijańsrwo
jest mchem wywrotowym. bylo opisanie
a) męczeństwa Szczepana.
b) działalności

nie

Ptotra wobec Samarytan.

c) reakcji Gallłona w sprawie Pawła.
d) decyzji Soboru jerozohrnskiego.

15 \X!yraźną oznaką lego,

ze

Ust Jakuba był jednym z pierwszych

listów,

było to, że

był apostoł.
b) zawiera przestrogę przed fałszywymi nauczycielami.
e) opisano w nim wydarzenia Dnia Pięcdziesiatnicy.
d) był adresowany w .szczególności do wyznawców żydowskich.
a) jego autorem

16 Ust do Galarjan formułuje podsrawy do rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa.
pomewaź
a) zawiera opis sposobu takiego wyboru przywódców, aby służyli oui lokalnym
zborom.
b) przeciwstawia się błędom legalizmu, którv przcszkodziJby w rozwoju dobrej
nowiny wśród ludzi pochodzeiua nieżvdowskicgo.
c) pokazuje, że działalności
Pawia towarzyszyły cudowne znaki.
ci) wyjaśnia, dlaczego chrześcijaństwa nie należy postrzegać [ako pohtycznego
zagrozcn!a wobec wladzy Rzymu.
17 Paweł po raz pierwszy naptsal o wydarzeniach
a) Liście do Calacjan.
h) Pierwszym Liście do "lesaloniczan.
c) Pierwszym Liście do
<I) Liście do Rzymian.

KOI).'llli;II1.

czasów ostatecznych

w
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18 Głównym celem Pawia do napisania Pierwszego Listu do Koryntian było
a) naprawienie różnych szczególnych problemów Kościoła.
b) objaśnienie doktryn usprawiedhwicnia i uświęcenia.

c) opisanie wydarzeń, które będą miał y miejsce do skończenia świata.
<I) odpowiedzenie
na ataki skierowane przeciw jego apostolskiemu autorytetowi.

19 W przewodniku

studiów Drugiego

tytułu
;1) "Normy człowieka

UsIlI

do Koryntfan użyto następującego

PObOŻIWgO".

"Nadzieja przyjścia Chrystusa",
c) "Obrona prawdziwej dztalalności".
d) "Zasady życia chrześctjanskiego".
IJ)

20 Najlepszym przykładem

podstawowych

Hauk Pawia o dobrej nowinie i o

znaczeniu usprawiedliwienia jest
a) Pierwszy List do Korymian.
e) List do Rzymian.
b) list do Galacjan.
dl Dzieje Apostolskie.

21 List do Filernona najlepiej można przedstawić jako
a) własny port ret duchowy Pawia.
b) ogólne wytyczne odnośnie niewolników

i panów.

c) opis osobistych Spr.1W i okohczności Pawia.
<I) wstawienie się Pawła za chrześctjańskim bratem.

:n

Głównym

lematem Listu do Efezjan jest

a) przyszłość Izraela jako narodu.
b) kośdół powszechny.
c) niebezpieczeństwo legalizmu.
d) znaczenie chrzcśdjańskicgo
przebaczenia.
23 List do Kolosan różni się od Listu do Efezjan tym, że był on
na fałszywą naukę obejmująca kult aniołów.
b) napisany wówczas, gdy Paweł był uwieziony w Rzymie.

a) odpowiedzią

c) czytany przez inne zbory \V okolic)'.
<I) napisany lak, aby dać wskazówki zarówno doktrynalne
24 Listem, który zawiera 1l:ljlcpszy wyraz osobistych odczuć,
Pawła, jest
a) list do Ifczjan.
c) List do KoloS3T1.
h) Ust do Hltptan.
d) List do Filetnona.
KOŃCOWE
odpouned

\VYJ1L4GItNIA. J)alej poslf/J1~; zgor/nie

zi i u'Y.<I(jgo rio Im~VI1I1I1ICI. Polem

jak i praktyczne.
ambicji i wartości

z zaleceniami

{J1'Z(yd:i rio pracy

na arkuszu
n ad CZf.'kIq 3.
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PYTANIA DO CZĘŚCI

3

Zazsmcx odpounedzi na m'izystkie pytan i« na arkuszu odpowiedzi do czesci
3. Za pozn a] sie z przykładami
tcstepie pokazującymi, jak zaznaczać
odpounedzi,
CZĘŚĆ I - WYMAGANIA DO CZĘŚCI 3
Jeśli IW poniższe pytania odpowiesz TAK, zamaluj kratkę Ił na arkuszu
odpounedzi.fesli OdpOll!if'dź brzmi Nlli, zamaluj krn/kę B .
1 Czy uważnie

przeczytałeś

wszystkie lekcje w części 3?

2 Czy odpowiedziałeś

113

wszystkie pvtan!a nauczające?

3 Czy odpowiedzialeś

na pytania kontrolne?

4 Czy powtórzyleś materia! obejmujacy pytania, na które źle odpowiedziałeś?
5 Czy sprawdziłeś

w słowniku

słowa, których znaczenia

nie znałeś?

CZĘŚĆ 2 - PYTANIA TYPU PRAWDA-NIEPRAWDA
\f(Vbierz włqściuy! odpowiedź na podane pytania. Zamaluj odpou-iedniq
kmtkę·

[2!]
NIERPAWDA - ramatuj leratlee[]l]
PRAWDA - zamaluj kmtk('

6

LUk::łSZ

opisał wynik procesu

7 Ostatnim

listem napisanym
Drugi List do 'Tymoteusza.

Pawia przed cesarzem.
przez Pawła

i posiadanym

przez nas jest

8 List judy i Drugi List Piot ra mają podobną treść.
9 Nie ma żadnego dowodu, aby wykazać. że Ewangelia Jana i Pierwszy
List jana były napisane przez tę sarna osobę.
10 Księga Objawienia
po roku 70 n.e.

11 NOWy' 'Testament

byla napisana prawdopodobnie

IX)upadku Jerozolimy

zawiera wszystkie księgi, które spełniaj;~ cztery wymogi

ka T1011icznoŚC::i.

12 Nic ma żadnych tłumaczen ani wersji Nowego
okola 400 po narodzeniu
Chrystusa.

Testamentu

aż do roku
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CZĘŚĆ 3 - PYTANiA TYPU MO:ŻUWOŚĆ WYBORU
\.~).'bierzpra I"id/o/J'fl orij)()ll'ier/ź na poda ne pyt« ni«. Za malu] odpounednia
kratkę.

13 UstYpasterskie wskazują,
a)

powrócił

7J..~ IX)swym pierwszym rzymskim uwięzieniu Paweł
do .lcrozoluuy. gdzie pozostał aż do śmierci.

b) nia mial pozwolenia I1a opuszczenie Rzymu.
spcdził ostatnie lala z Tymoreuszem w Efezie.

c)
d)

na Kretę i pozostawił

podróżowal

lam T)'1\1sa.

14 \X!ażność zdrowej nauki, kwalifikacje przywódców
prowadzenic się duszpasterza, S;) glównymi tematami
a) Listu do Calacjnn i Usili do Efezjan.
b)
e)

UsIU do Hebrajczyków i Drugiego listu Piotna.
Pierwszego LiSIII do Tymoteusza i Listu do Tytusa.

<I)

Dmgiego

Kościoła

Listu do Tymoreusz ..'l i Pierwszego Listu Protra.

15 Plan Pierwszego Listu Piotra, używany jako przewodnik
ma nastepujący tytuł
a) "Wskazówki dla człowieka Bożego".
c)

"Rada na cierpienie".
"Wskazówki dla przełożonych

<I)

"Prawdziwa nauka chrześcijańska".

16

Ust cia Hebrajczyków zawiera wiersz, który brzmi
"PonieważIezus
żyje zawsze, ma On ctaglc kapłaństwo".

IJ)

a)

i osobiste

w trakcie studiów,

w Kościele".

hl "Stoczyłem dobrą walk,".
c) "Musicie nauczać, co jest zgodne ze zdrową nauką".
d)

"Nie l.::tlliedbllj S\"YciJ (brów".

17 Ksi(,:'ginapisane IX) pierwszym rzvmsktm uwtezternu

c)

Listy do Galacjan i do Rzymiau
lisi Y wtęzicnn«
listy pasterskie.

d)

listy podróżne.

a)

b)

18 Problemem,

którym szczególnie

i Pierwszy List .Jan:1
;I) było cierpienie
i prześladowanie

Pawła zawierają

zajmuje się Drugi List Piotra , List ludy
za cesarza Nerona.

b) byli fałszywi nauczyciele i ln-n-zic. takie jak gnostycyzm.
c) byl rozwó] Kościoła i pot rze-baorganizacji.
<I) by1 związek Chrzcścfjartsrwa zIudatzmetn.
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19 Najlepsza interpretacja Księgi Objawlenta.
nie najbardziej kompletnego

która pozwala na przedstawie-

spełnienia jej proroctw,

jest interpretacja

a) prr-te ryst yczna.
b) idealistyczna.
c) lusroryczna.
d) fururysryczna.
20 \Vażllość Księgi Objawienia polega na tym, że
a) używa symboli i jest napisana w żywym, apokaliptycznym
b) zawiera wiele odniesień do Ksi;}g Starego Testamentu.
21 Księgi Nowego Testamentu zostały potwierdzone
i były uważane przez nich jako natchnione

stylu.

przez ojców Kościoła

a) gdy tylko zostały napisane.
h) po tym, gdy Marojon puścił w obieg sw;, niepclna listę.
c) na okola dziesię<.~lat przed Trzecim Soborem \v Kartaginie.
d) IX) śmierci Diokleqana.
2l: Test kanorucznosct,

był

którvdorvczyl akceptacji księgi przez Kościół jako całość,

testem

a) duchowoset.
b) uniwersalności,

apostolstwa.
d) natchnienia.
c)

23

Najwcześniejszym posiadanym przez nas rekopisem greckim cz(,-'ściNowego

Tostamontu jest papirus Rvlands'a 457 (P '52), który wykonano
a) początkach drugiego stulecia.
b) \V drugie! polowie drugie-go stulecia.
c) w koricu drugtcgo stulecia.
dr \V koncu trzeciego stulecia.
24
stc
a)
b)
<I)

\Vśród poniżej
i przekazywania

w

wydarzeń dat vczącvch kształtowania
Nowego Test.uneutu. druguu było
cyrowan!e teowego Testamentu przez Ireneusza.
napisanie Księgi Dziejów Apostolskich prze z Lukasza.
uznanie kanonu przez Trzeci Sobór w Kartaginic.
przedstawionych
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alcreslonv jest

łsurs jest raeoncrony.
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