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CS3131 - Podwaliny Prawdy
WSKAZÓWKI
Po skonczemu kazdeJ CZęŚCIwypełnij arkusz odpowtedzi POOlżeJ podane są
wskazowki, Jak odpowiadać na pytania Pytania mogą być dwojakiego typu
PRADWA-FALSZ I MOZLIWOSC WYBORU
PRZYKŁAD PYTANIA TYPU PRAWDA-FAŁSZ
Pomzsze zdarne moze byc albo prawdziwe
PRA WDZIWE

albo nteprawdztwe

Jeslt JeM

zamatuj kratkę A

FAŁSZYWE - zamaluj kratkę B
I Bibha jest pizeslaruern Bozym dla nas
Powyzsze zdarue BIb/la jest przestaniem Bozym dla nas Jest PRAWDZIWE,
dlatego zamaluj kratkę A W następujący sposób

PRZYKŁAD PYTANIA TYPU MOZLIWOŚC WYBORU
Znajdz własctwą odpowiedz na pytanie Zamaluj odpowiedmą kratkę
2 Narodzie
a)
b)
c)
d)

Się

na nowo oznacza

być młodym
przyjąć Jezusajako Zbawterela
zalozyć nowy zbór
znalezć inny zbór

Odpowiedz własciwa znajduje Się W punkcie (b) przyjqc Jezusajako
dlatego zamaluj kratkę B W następujący sposób

Zbawterela

CS3131 - Sprawozdanie

Studenta
PYTANIA DO CZĘŚCI I

Zaznacz odpowtedzt na wszystkie pytanta na arkuszu odpowiedzi do CZęSCl J
Zapozna) Się z przykładami na arkuszu pokazujqcynn jak zaznaczac odpowiedzi

CZĘSC I - WYMAGANIA

DO CZĘŚĆ I I

Jest, na pontzsze pytania odpowiesz TAK zamaluj kratkę A na arkuszu odpowtedu Jeslt odpowiedz brzmi NIE zamaluj kratkę B
I Czy uważnie przeczytałes wszystkie lekcje w CZęSCIl ?
2 Czy odpowiedztałes na wszystkie pytania nauczające?
3 Czy odpowiedziałeś na pytania kontrolne?
4 Czy powtórzyłeś rnatenał obejmujący pytania, na ktore zle odpowiedziałeś?
5 Czy sprawdziłeś w słowniku słowa, których nie znałeś?

CZĘSC 2 - PYTANIA TYPU PRAWDA-FAŁSZ
PRA WDA - zamaluj kratkę A
FAŁSZ <zamałuj kratkę B

6 Bóg Jest istotą bezosobową
7 Bog jest mewidzralny, niematenalny

I

8 Boze cechy moralne to Jego mądrosc

me składa
I

Się

z

CZęŚCI

suwerennosc

9 Opatrznosc Boza oznacza, że me pozwoh On eterpiec chrześcijanom.jesh
będą Mu posłuszni
10 WCielenie lo zjednoczenie

II Wszystkie cechy Boga Ojca

boskośct
I

i

tylko

człowieczensrwa w Jezusie Chrystusie

Boga Syna odnoszą Się takle do Ducha Swiętego

12 Usługiwanie Ducha Swrętego ogranicza Się tylko do ludzi wierzących
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CZĘSC

3 - PYTANIA

TYPU

MOZLlWOSC

WYBORU

Wybierz najlepszą odpowiedz na podane pytania Zamaluj odpowiedmą kratkę
13

Mowiąc

o

Bożej wyjątkowoser prostocie

I

liczbowej

jednoset

mamy na mysh

to że
a) me składa SIę On z CZęSCI
b) Jest taki.jak Jego stworzenie
c) Jestjedynym
Bogiem
d) IStotą osobową
14 Która z poniższych cech
a) wieczny
b) śmiertelny

NIE Jest cechą Boga?

c) mezrrnenny
d) wszechmocny
15 Wszechwiedza oznacza
a) postadam e wszelkiej mocy
b) obecnosc

w kazdym

miejscu

c) ruezrmennosc
d) posiadem e wszelkiej

wiedzy

16 Boże dzieło utrzymywania wszechswiata
a) aktywnie zachowuje to, co stworzył

b)

me

okresla granic grzechowi

oznacza, że On

I niegodZIWOŚCI

c) kontroluje każdy czyn człowieka
d) często przekracza prawa przyrody
17 Boże

współdziałarue

w

dziełach człowieka

oznacza

ze

a) Bóg nigdy nie interweniuje w sprawy człowieka
b) czyny ludzkie wyrukeją z naturainych SIł czlowreka.jakrrru
c) nIC me może SIę zdarzyc
d) dla Boga naj ważmejsza
18 Prawo dotyczące

obdarzył

Jest wolnosc

wyboru człowieka

zachowam a czyStOSCI srwrerdząjące,

ze lzraehta,

ktory dotknął

martwego szczura będzie meczysty az do zachodu słonca, Jest obrazem
a) Bożej SWlętOSCI

b) Bozego zachowywania wszechswiata
c) rueogramczonej
miłoset
d) sprawredhwości

go Bóg

bez zgody Boga
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19 Ktore z ponizszych

Studenta

boskość Chrystusa?

zdan obrazuje

al Chrystus
b) Chrystus

przebaczal

grzechy
rozwijał SIę umyslowo,

c) Chrystus

doswiadczał

dl Nosił greckie

urnę pochodzące

20 Wedlug biblijnej
al byl prawdziwie
b) był prawdziwie

fizycznie,

ograniczen

typowych
od trmerua

nauki na temat wcielerua

społeczrue I duchowo
dla natury ludzkiej

Jozue
Chrystusa

Jezus

Bogiem, ale me byl w pelru człowiekrem
człowiekiem
przed zmartwychwstarnem

I prawdziwie

Bogiem

po zmartwychwstaniu
cl posiadał niektóre cechy boskie I ludzkie
dl do swojej boskiej natury dołączył naturę ludzką
21 Wcielerue bylo konieczne, aby Bog mogł
a) sam doświadczyc pokusy I grzechu
b) przygotować ofiarę, ktora stanie Się zapłatą za nasz grzech

c) stac

Się

przedmiotem naszego

dl wywyzszyc

UWielbienia

Syna

22 Ktore z poruzszych zdan NIE przedsrawrą
al Jest tozsamy z mnymi Osobami Trójcy
b) Nazywany

Jest boskimi

cech Ducha Swiętego?

Imionami

c) Jest IStotą duchową
dl Wykonuje
23
a)
b)
c)
d)

boskie dziela

Które z poruzszych zdan NIE przedstawia służby Ducha Swiętego?
Jako nasz arcykapłan oręduje za narm po prawicy Ojca
Posluguje Się mcwterzącynu
aby osiągnąć swoj cel
Przekonuje o grzechu sprawredhwosci
I sądzie
Uzdalnia do prowadzenia
stałego l skutecznego życia chrzescijanskiego

24 Duch Swięty wytwarza

w człowieku

wierzącym

owoc, klary nazywamy

takze

al darami Ducha
bl charakterem Chrystusowym
c) chrztem W Duchu Swręrym

d) mocą do ZWiastowania
KONCOWE WYMAGANIA Dalej postępuj zgodnie z zalecemanu no arkuszu
odpow tedzt 1 Hysiu go do tnstr ukun a fel w swojej okolicy Potem przejdz do pracy
nad częsctq 2

CS3131 - Podwalmy
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PYTANIA DO CZĘŚCI 2

Zaznacz odpowiedu na wszystkie pytania na arkuszu odpowtedzt do CZęSCI 2
Zapozna) SIę z przykladanu na arkuszu pokazujqcymt Jak zaznaczac odpowiedzi

CZĘŚĆ I - WYMAGANIA

DO CZĘSCI 2

Jeslt na pontzsze pytanta

Odp0111eSZ TAK zamaluj kratkę A na arkuszu odpowiedzi
Jeśli odpowiedz brzmi NIE zamaluj kratkę B

I Czy uważnie przeczytałeś wszystkie lekcje w CZęŚCI2?
2 Czy odpowiedziałeś na wszystkie pytarua nauczające?
3 Czy odpowiedz: aleś na pytania kontrolne?
4 Czy powtorzyłeś rnatenał obejmujący pytania, na ktore zle odpowiedzrałes?
5 Czy sprawdziłeś w słowniku slowa, których me znałeś?

CZĘSC 2 - PYTANIA TYPU PRAWDA-FAŁSZ
PRA WDA

zamatuj kratkę A

FAŁSZ - zamaluj kratkę B
6 Biblia naucza, ze niektórzy antcłowre zostah srworzemjako dobrzy, natomiast
Inni aniołowie zostali stworzeni Jako źli
7 Arnołowre są Istotami duchowymi

l

osobowymi

ale rue są wszechobecni

8 Biblia wskazuje na istmerne orgamzacji wśród aniołów Niektórzy z nich za]
rnują wyzsze pozycje ruż inni
9 Stworzenie

człowieka

odbyło

Się

według takiego samego wzoru Jak stworzenie

reszty świata Bog wypowiedział słowo I stało SIę
10 Człowiek składa
Je ciałem, duszą

z elementu matenalnego
duchem

Się
I

I

ruernatenalnego

II Pierwszy grzech nastąpił w ogrodzie Eden gdy Adam
szenstwo Bogu

I Ewa

Biblia nazywa

okazali rueposłu-

12 To, co Ole zgadza Się z Bożym Prawem (Zakonem) Jest grzechem
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CZĘSC 3 - PYTANIA TYPU MOZLJWOSC

WYBORU

Wybierz najlepszą odpowiedz na podane pytania Zamaluj odpowiednią kratkę
13 Bóg musiał zabrornc Adamowt t Ewie jesc owoce z Jednego drzewa, ponieważ
a) me chciał, aby wszystko rozumieli
b) owoc tego drzewa był zły
c) rnogh om skorzystac z prawa wolnego wyboru tylko przez dobrowolne postano
wrenie postępowania zgodnie lub rnezgodme z Bożą wolą
d) Bóg chciał aby zrozumieli że są całkowicie zdam na Jego łaskę I me mają mo
żhwości dokonania wyboru
14ZIl aniołowie na zawsze trwają w buncie l trwają przy SWOim postanowiemu
Oznacza to że
a) przechodzą teraz przez okres próby, po którym będą mieli szansę pokuty
b) zostali takimi stworzeni I me będą mieli szansy pokuty
c) postanowili sprzeciwie Się Bogu I zostali na Wieki osądzeni
d) me mieh rnozhwosci wyboru w tym, czym Się stall
15 Przywodca swtętych amolow nosi tytuł
a) cheruba
b) archanioła
c) strażnika
d) serafa
16 BIblia podaje przyklady zaangazowarua swrętych arnołów w
praw ŚWiata przyrody I swiata duchowego
b) wywieranre wpływu na umysły ludzi
c) oiędowarne przed Bozym tronem w urnemu ludzi
d) ważne wydarzenia związane z Bożym planem zbawienia
a) zawreszanre

17 Które z pomzszych stwrerdzen NIE odnosi

a)
b)
c)
d)

Szatan
Szatan
Szatan
Szatan

rozru Się od pozostałego
został stworzony na Bozy obraz
może podejmowac decyzje
Jest śmiertelny
potrafi rnowrc

18 Człowiek

a)
b)
c)
d)

Się

do Szatana?

kłamie
WCielaSIę po to, by zwodzi C
nęka chorobą
Jest wszechobecny
stworzenia

tym, ze
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19 Biblia naucza, że fizyczne

ciało ludzkie

a) zostanie włączone do wiecznego
b) przestarue w koncu istruec

odkuprema

c) ważniejsze Jest od rnematenalnej
d) Jest złe

CZęSCI

człowieka

20 Które z poruzszych NIE nalezy do racjonalnej CZęŚCIczłowieka?
a) intelekt
b) emocje
c) oddech
d) sumienie
21 Które z poniższych

zdan NIEJest prawdą w odmesieruu do sunuerua?

a) Moze zostac skazane
b) Rozwija Się w miarę naszego

wzrostu

l

dojrzewarua

c) Jest nieomylne
d) Mozna Je wycwiczyć, aby ostrzegało nas przed ruebezpieczenstwem uczymerna
czegos zlego
22 Grzech ma swój początek w
a) Bogu
b) Szatanie
c) Adamie
d) EWie
23 Wykroczeme Jako tenrun związany z pojęerem grzechu oznacza

a)
b)
c)
d)

przekroczerne grarucy zakreślonej przez Boga
mewykonarne Bożej woli
postępowanie po swojemu
potrzebę oczyszczenia

24 Najważniejszym aspektem duchowej odnowy Jest fakt, że
a) następuje przy Olej także odnowa ciała fizycznego
b) usuwa ona wszystkie problemy spowodowane
c) OlSZCzy naszą starą naturę
d) przywraca nam społecznośc z Bogiem

przez grzech

KONCOWE WYMAGANIA Dalej postępuj zgodnie z zalecenramt na arkuszu
odpowtedu I wysil} go do instruktora ICI w swojej okolicy Polem przejd: do pracy
nad CZęSClą J

CS3131 - Sprawozdanie Studenta
PYTANIA DO CZĘŚCI 3
Zaznacz odpowiedz, na wszystkie pytanta na arkuszu odpowtedzs do CZęSCl 3
Zapoznaj stę z przykładami na arkuszu pokazujqcyms jak zaznaczac odpowtedzt

CZĘSC I - WYMAGANIA DO CZĘSCI 3
JesIJ na pontzsze pytania odpowiesz TA K zamaluj kratkę A na arkuszu odpowiedzi
Je;/I odpowiedz brzmi N/E zamaluj klatkę B
1 Czy uwazrne przeczytałeś wszystkie lekcje w CZęSCI}?
2 Czy odpowiedziałeś na wszystkie pytanta nauczające?
3 Czy odpowredzi aleś na pytam a kontrolne?
4 Czy powtórzyłes matenał obejmujący pytama, na ktore zle odpowiedziałeś?
S Czy sprawdziłes w słowniku słowa, ktorych me znałeś?

CZĘSC 2-PYTANIA

TYPU PRAWDA-FAŁSZ

PRA WDA - zamaluj kratkę A
FAŁSZ

zamaluj kratkę B

6 Termin natchrueme Ptsma Swiętego odnosi Się do szczegolnego namaszczenia,
Jakle otrzymali ŚWięCImężowie piszący pod krerowructwem Ducha Swiętego
7 Biblijny sens słowa kosesol to miejsce, w którym spotykają Się ludzie, by
wielbic Boga
8 Prsrno Swięte powstało głównie w wyniku ustnej tradycji przekazywanej z po
kolenia na pokolenie

9 Kościół to więz ludzi wierzących

Z

Bogiem

I

między sobą

10 Objawrenie SięChrystusa I pochwyceme Koserola to jedno

I to

samo wydarzenie

I I Nąjwaznrejszy sprawdzian miłoser człowieka do Boga to pytam e Czy człowiek
ten prawdziwie kocha mnych ludzi?
12 W 9 r ksręgi Damela zapisanajest wIzJa Daruela dotycząca wydarzen w czasach

ostatecznych skoncentrowanych wakat narodu rzraelskiego
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CZĘŚĆ 3- PYTANIA TYPU MOZLlWOSC WYBORU

Wybierz najlepszą odpowiedz na podane P) tama Zamaluj odpowiednta kratkę
13 Fakt, że Jezus cenił I cytował Stary Testament świadczy o
a) wartości tradycji ustnej
b) Bożym natchrneruu Prsrna Swrętego
c) tym, ze Biblia zostala napisana przez zwyczajnych ludzi w zwykłych okolicznościach

d) wyjątkowości

Starego Testamentu Jako Prsma Swiętego

14 Temat najbardziej podkreślany w Piśmie ŚWiętym to
a) tnurnf Boga nad Szatanem
b) powtórne przyjście Chrystusa
c) odkuprenie człowieka
d) waga Kościoła
15 BIblia mówi o Kosciele Jako o

a)
b)
c)
d)

społecznoser ludu Bozego
orgarnzacji rehgijnej
budynku
każdym z WIelUistrnejących wyznan

16 Które zdanie z poniższych NIE przedstawia podstawowych funkcji Kościoła?
a) Dzieh

Się

ewangelią

z ludźmi niewierzącymi

b) UWielbia Boga
c) Buduje wierzących
d) Organizuje spotkania towarzyskie
17 Apokryfy to
a) kanon Starego Testamentu
b) ilurnmacja Prsma ŚWIętego
c) prerwst OJcowie Koscioła, którzy uzgodruh kanon Pisma ŚWiętego
d) rodzaj literatury apokahptycznej, która przepowiada katastrofy
18 W koprowemu I zachowam u Prsma Swiętego wrdzirny
a) powazne różnice doktrynalne W rożnych manuskryptach
b) Bozą ochronę I troskę o zachowanie wiarygodności manuskryptów
c) brak jakiejkolwiek rózrucy między różnymi tekstami
d) że zachowało Się WIele niegodnych zaufarua tekstów, które zmniejszają wartość
BiblIJ

CS3131

- Sprawozdanie

Studenta

spo/ecznosc Jest najlepiej

19 Prawda ze Bog traktuje ludzi wierzącychjako
Jedną
przedstawiona
w Piśmie Swięrym za pomocą obrazu
a) osoby Idącej samotnie
b) chrztu wodnego

c) ciała w którym rózne
d) bawiących

swoją drogą
CZęŚCI

przyczymają

srę do zdrowia całego organizmu

Się razem dZIeCI

20 Z Btbln wynika ze Koseroi powstał
a) w dmu narodzin Chrystusa
b) w dmu ZIelonych Swiąt po wruebowstąpieruu
Chrystusa
c) w chwili rozpoczęcia przez Chrystusa sluzby publicznej

d) gdy Jan Chrzcicrel

zaczął zwiastowac

21 Z Brblu wynika, ze poWlome

nadchodzącego

prZYJscle Chrystusa

Mesjasza

nastąpi

a) pewnego dnia o pewnej godzinie
b) natychmiast po ujawnieniu Się Antychrysta
c) po tym, Jak ewangelia będzie głoszona
d) w połowi e okresu UC1S~U
22 Klary

z poniższych

Pochwyceruu

ternunów

na całej Ziemi

NIE określa

ciała

człowieka

wierzącego

po

Kościoła"

a) srruertelne
b) ruesrmertelne
c) uwrelbione
d) rueskazirelne
23 Terrum sąd Chrystusowyokreśla
a) 'stanowisko p: zeglądu
przy którym
z jakośerą Ich uczynków

ludzie wierzący otrzymają

nagrody zgodme

b) miejsce w którym sądzony będzie Szatan I grzesznicy
c) Annagedon
d) objawienie Się Jezusa Chrystusa
24 Pomazamee, ktory ZWYCięży armie w bitwre pod Armagedon to
a) len sam, ktorego proroctwo nazywa < nadchodzącym
księcrem'
b) anioł w widzemu Daniela
c) wybrany naród Izraelski
d) Jezus Król krolow I Pan panow

KONCOWL WYMAGANIA Da/ej postępuj zgodme z zaleceruamt na arkuszu
odpowiedz, l WYS/f) go do mstrukiora ICt w swojej okolicy Na tym konczy .Hę
twoja nauka w tym kursie Popros Instruktora tCt o polecenie następnego kursu

