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WSKAZÓWKI

Po skończeniu kazdej CZęŚCIwypełnij arkusz odpowiedzi. Poniżej podane
są wskazówki, jak odpowiadać na pytania. Pyrania mogą być dwojakiego
typu: PRADWA-FAŁSZ i MOŻLIWOŚĆ WYBORU.
PRZYKłAD PITANIA TYPU PRAWDA-FAŁSZ
Poniższe zdanie

może być albo prawdziwe,
PRA WDZIWE - zamaluj
FAESZYWE - zamaluj

1 Biblia jest przesłaniem

albo nieprauidziuiefesli jest
kratkę A.

kratkę B.

Bożym dla nas.

Powyższe zdanie: BIblia Jest przesłaniem Bożym dla nas, Jest PRAWDZIWE,
dlatego zamaluj kratkę A w następujący sposób.

PRZYKłAD PITANIA TYPU MOŻLIWOŚĆ WYBORU
Znajdź

właściwą odpowiedź

na pytanie.

Zamaluj

odpounedniq

kratkę.

2 Narodzić się na nowo oznacza
a)
b)
c)
d)

być młodym.
przyjąć Jezusa jako Zbawiciela.
założyć nowy zbór.
znaleźć inny zbór.

Odpowiedź
właściwa znajduje się w punkcie Cb) przvjqć
Zbawiciela dlatego zamaluj kratkę B w następujący sposób:

jezusa

jako
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PYTANIA DO CZĘŚCI 1

Zaznacz odpounedzi na wszystkie pytania na arkuszu odpowiedzi do części
1 Zapoznaj się z przvleładami na arkuszu pokazującymi, jak zaznaczać
odpowiedzi.

CZĘŚĆ 1 - WYMAGANIA DO CZĘŚCI 1
Jeśli na poniższe pytania odpowiesz

TAK, zamaluj kratkę A na arkuszu od-

pounedzi. jeślt odpounedz brzmi NIE, zamaluj kratkę B
1 Czy uważnie

przeczytałeś

wszystkie lekcje w części l?

2 Czy odpowiedziałeś

na wszystkie pytania nauczające?

3 Czy odpowiedziałeś

na pytania kontrolne?

4 Czy powtórzyłeś materiał obejmujący pytania, na które źle odpowiedziałeś?
5 Czy sprawdziłeś

w słowniku

słowa, których nie znałeś?

CZĘŚĆ 2 - PYTANIA TYPU PRAWDA-FAŁSZ
PRA WDA - zamaluj kratkę

I][]

FAŁSZ - zamaluj kratkę

6 DZIałalność wychowawcza

ułatwia rozwój chrześcijaninowi.

7 Aby osiągnąć pełnowartościowość
się rozwijać i dojrzewać.
8 Celem duchowego
Chrystusa.

[2[]

w duchowym

rozwoju wierzących

9 Zadaniem chrześcijańskiego wychowania
winięciu dobrych postaw moralnych

życiu, chrześcijanin musi

jest osiąganie

podobieństwa

jest pomaganie

10 Nauczanie sprzyja duchowemu
rozwojowi,
przyjęcia poglądów i teorii ich nauczycieli.

do

ludziom w roz-

gdyz zachęca

uczniów

do
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11 Kościół pielęgnuje duchowy
wsparcia, siły i zdrowia.
12 Duchowemu
formalne.

rozwojowi

rozwój,

sprzyjają

udzielając

bardziej

każdej

metody

części

ciała

nieformalne,

niż

CZĘŚĆ 3 - PYTANIA TYPU MOŻLIWOŚĆ WYBORU
Wvbier.z najlepszą odpowiedź na podane pytania.
leratlee.

Zamaluj

odpowiednią

13 Duchowe życie, które rozpoczyna się wraz z nowo narodzeniem, podlega
a) automatycznemu
rozwojowi, bez potrzeby pielęgnacji i opieki.
b) nieregularnemu
rozwojowi i wymaga dużo czasu i cierpliwości.
c) wzrostowi, rozwojowi i dojrzewaniu.
14 Duchowy rozwój w życiu człowieka jest potrzebny w tym celu, aby
a)
b)
c)
d)

świadczyć o jego całkowitym posłuszeństwie wobec Boga.
zwiększyć możliwość osiągnięcia podobieństwa do Chrystusa.
zapobiec nudzie i brakowi zainteresowania w sprawach duchowych.
dać poczucie samodoskonalenia
się.

15 Cztery poruższe stwierdzenia przedstawiają poziom uduchowienia i jego
cechy. Jedno jest błędne. Które'
a) Duchową doskonałość wykazuje człowiek, który żyje bez grzechu.
b) Duchową dojrzałość charakteryzuje umiejętność odróżniania dobra od
zła.
c) O duchowej śmierci świadczy niezdolność do przyjmowania prawdy.
d) O stanie niedorozwoju
świadczy przedłużony okres duchowego
niemowlęctwa.
16 Duchowy rozwój wiąże się
a) ze znajomością duchowych obowiązków.
b) ze zdolnością do odkrywania woli Bożej względem innych ludzi.
c) z możliwościami człowieka oraz społecznym, ekonomicznym i politycznym środowiskiem.
d) z reakcją na Słowo Boże i umiejętnością zastosowania wiedzy w ŻyClU.
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17
a)
b)
c)

Ostatecznym celem duchowego rozWOJUJest
przekształcenie wierzących w bezgrzesznych świętych
zastosowanie wiedzy w życiu, aby dowieść swojego oddania Chrystusowi.
stopniowy rozwój na podobieństwo Chrystusa w życiu każdego wierzącego

18 Rola chrześcijańskiego
wychowania w osiąganiu pełnowartościowości
przez ludzi to
a) inspirowanie wierzących do większego wysiłku w samodoskonaleniu
się.
b) dawaniem ludziom morywacu do dokonywania dobrych uczynków dla
udowodnienia
swojej wiary
c) rozwijanie potencjału kazdego człowieka dla Bozej chwały.
d) pomaganie ludziom w pozytywnym myśleniu o duchowych wartościach.

19 Rozwój nowego życia w Chrystusie to
a) szybkie doskonalenie się na początku, a nie późniejsze wolne postępy.
b) etapy rozwoju i poziomy dojrzałości
c) stopniowa zmiana od stanu zmysłowego (cielesnego) do bezgrzesznej
doskonałości.
20
a)
b)
c)

Poprzez chrześcijańskie wychowanie staramy się osiągnąć duchowy rozwój
nakłaniając wierzących, by myśleli o sprawach wiecznych
znajdujący wyraz w życiu wierzących, którzy osiągnęli doskonałość.
we wszystkich dzredzinach zycia, aż do osiągnięcia dojrzałości w postaci
podobieństwa
do Chrystusa
d) w wierzących, az staną Się samodzielni.
21 Biblijna koncepcja "czvmenta uczniami" wiąże Się z pobudzaniem
do
duchowego rozwoju
a) w bezpośredni sposób, ponieważ duchowe życie rozwija się, kiedy uczniowie stają się tacy, jak ich mistrz.
b) w pośredni sposób, ponieważ "czynienie uczniami" dotyczy wczesnego
chrześcijańskiego życia, a 'jJobudza1l1e"późniejszego duchowego rozwoju.
c) w tym sensie, ze czynienie uczniami i pobudzanie dotyczą duchowego
życia.
22 Celem nauczania jest pomaganie ludziom w duchowym
osiągnięcia
a) podobieństwa
do Chrystusa.
b) społecznego przystosowania.
c) emocjonalnej doskonałości.
d) intelektualnej pełnowartościowości.

rozwoju, aż do
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23 Kościół i dary duchowe
a)
b)
c)
d)

sprzyjają duchowemu rozwojowi dziękr temu,
że
zachęcają wierzących do duchowego udzielania SIę.
stwarzają możliwości wykorzystarua zdolności każdego wierzącego.
dają ludziom poczucie bezpieczeństwa,
aby mogli się rozwijać.
udzielają każdej części wsparcia, siły i zdrowia w całym duchowym ciele, którym jest Kościół.

24 Nieformalne wzory chrześcijańskiego
a) tradycyjne metody edukacyjne.
b) osobiste powiązarua i relacje.
c) sztywne struktury szkolne

KOŃCOWE

WYMAGANIA

szu. odpowiedzi
cia 2

Dalej postępuj

i wyślij go do

Instvtutu

wychowania

cechują

zgodnie z zaleceniami

na arku-

JCI. Potem przejdź do pracy nad

czes-
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PYTANIA DO CZĘŚCI 2

Zaznacz odpowiedzi na ioszvstleie pytania na arkuszu odpounedzi do części
2. Zapoznaj szę z przvleładami na arkuszu pokazujqcvmi, jak zaznaczać
odpowiedzi.
CZĘŚĆ 1 - WYMAGANIA DO CZĘŚCI 2

Jeśli na poniższe pytania odpowiesz TAK, zamaluj kratkę A na arkuszu
odpowiedzi. jeśli odpounedz brzmi NIE, zamaluj kratkę B .
1 Czy uważnie

przeczytałeś

wszystkie lekcje w części 2?

2 Czy odpowiedziałeś

na wszystkie pytania nauczające?

3 Czy odpowiedziałeś

na pytania kontrolne?

4 Czy powtórzyłeś materiał obejmujący pytania, na które źle odpowiedziałeś?
5 Czy sprawdziłeś

w słowniku

słowa, których rue znałeś?

CZĘŚĆ 2 - PYTANIA TYPU PRAWDA-FAŁSZ

U:)bierz najlepszq odpounedz na podane pytanta. Zamaluj odpounedniq
leratlee.

PRA WDA - zamaluj kratkę Ci]
FAlSZ - zamaluj kratkę [][]
6 Nauka, która zrruerua Wiedzę, postawy I postępowanie ucznia, nie wymaga
zastosowarua lekcji w sytuacjach życiowych.
7 Lekcje, które wymagają zaangazowarua,
które nie wymagają działania.
8 Na ludzką osobowość

wpływa głównie dziedziczność,

9 Biblijne fakty są podstawą
10 Chrześcijańskiego
łecznego.

zapamiętuje

wiary, potnewaz

się lepiej ruz te,
a nie środowisko.

tak powiedzieh

zycia uczymy się w procesie

apostołowie.

przystosowania

spo-
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11 Nauczanie jest obecnie mniej wazne,
odkrywczego uczenia się.
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ponieważ

stosuje

się metodę

12 Podejście systematyczne i życiowe to dwa możliwe sposoby w metodzie
odkrywczego studiowania Biblii.

CZĘŚĆ 3 - PYTANIA 1YPU MOŻLIWOŚĆ WYBORU

Wvbierz najlepszą odpowiedź na podane
lerattee.

pytania.

Zamaluj odpowiednią

13 Nauka, która rozszerza wiedzę, zmienia postawy i postępowanie ucznia,
musi obejmować zastosowanie
w życiowych sytuacjach tego, co się
nauczyłeś, ponieważ
a) lekcje, które wymagają działania zapamiętuje się lepiej, niz te, które go
nie wymagają.
b) uczenie się bez działania jest całkowicie bezwartościowe,
c) to, czego człowiek się nauczy, jest ważne tylko wtedy, gdy to wykonuje
się,

14 Odkrywcze
a)
b)
c)
d)

podejście do uczenia się kładzie nacisk na
treść lekcji.
wypowiedź nauczyciela.
zaangażowanie
ucznia.
środowisko.

15 O skuteczności nauczania metodą przekazywania sądzi się na podstawie
zdolności studenta do zapamiętania informacji dokładnie tak, jak zostały
podane. Jaki to rodzaj uczenia się?
a) Przedstawienie inaczej.
b) Zapamiętywanie.
c) Zrozurmenie.
d) Zastosowanie.
16 Wiedząc, że ludzie uczą się najlepiej poprzez zmysł wzroku
człowiek zajmujący się chrześcijańskim wychowaniem powinien
a) stosować metodę wykładów.
b) wykorzystywać wyłącznie materiały wizualne.

i słuchu,
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c) korzystać z nowatorskich metod, aby zachęcić uczniów do nauki.
d) wspomagać swoje nauczanie pomocami wizualnymi.
17 Cztery poruższe określenia
Jedno jest błędne. Które'
a) Dzieciństwo.
b) Dorosłość.
c) Wczesna dorosłość.
d) Dojrzewanie.
18
a)
b)
c)
d)

to nazwy głównych okresów ludzkiego życia.

Na ludzką osobowość mocno wpływa
status społeczny.
dziedziczność i środowisko
status ekonomiczny.
rasa.

19 Proces przystosowania społecznego wykorzystujemy jako strategię chrześcljańskiego wychowania, ponieważ
a) chrześcijańskie wartości i zachowania przejmuje się poprzez bliskie relacje
z innymi ludźmi.
b) łatwo go zastosować, a jednocześnie uniknąć kosztownych programów
c) w większości wypadków daje natychmiastowe
i długotrwałe
rezultaty.
20 Aby związek oparty na wzorowaniu się przyniósł korzyść, uczniowie
muszą
a) mieć niewielki wkład w proces uczenia się.
b) mieć okazję do zastosowania w praktyce tego, czego się nauczyli.
c) być przez cały czas pilme zajęci
d) naśladować swoje wzorce w każdej dzredzrrue zycia.
21 Zadaniem nauczania są wszystkie wymienione
jednego Którego'
a) Srwarzarue warunków do nauki.
b) Dawanie studentom motywacji do nauki
c) Dbanie o to, by uczniowie byli stale zajęci.
d) Kierowanie odkryciami uczmów.

poniżej działania, oprócz
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22 Dobrym wskaźnikiem tego, że rruał miejsce proces właściwego uczenia
się, jest
a) dosłowne zapamiętanie przez uczniów wykładów nauczyciela
b) to, że uczniowie stają SIę tacy, jak nauczyciel.
c)· to, że materiał kursu został w całości przerobiony.
d) zauważenie w uczniach widocznych zmian w ich postępowaniu.
23 Systematyczne studiowanie Biblii wymaga poznania tego, co objawione
jest w danym fragmencie Pisma Świętego, zastosowanie tego w życiu i
a) zapamiętanie tego, czego się nauczyło.
b) nauczenie tego innych.
c) wprowadzenie
odkrycia w czyn.
d) uświadomienie
sobie znaczenia tego.
24 Skuteczne nauczanie wymaga znajomości zainteresowań
niów, właściwego określenia celów nauki oraz
a) dobrych pomocy naukowych.
b) właściwego zaplanowania zajęć.
c) dobrze wyszkolonego personelu

i potrzeb ucz-

KOŃCOWE WYMAGANIA. Dalej postępuj zgodnie z zaleceniami
na arkuszu odpowiedzi i urvsli; go do Instytutu leI Potem przejdź do pracy nad częścią 3.
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PYTANIA DO CZĘŚCI 3
Zaznacz odpounedzi na uezvstleie pytania na arkuszu odpounedzi do części
3 Zapoznaj się z przykładami
na arkuszu pokazującymi,
jak zaznaczać
odpounedzi.

CZĘŚĆ 1 - WYMAGANIA DO CZĘśCI 3
!eśli na poniższe pytanta odpowiesz TAK, zamaluj kratkę A na arkuszu
odpowiedzi. jesli odpowiedź brzmi NIE, zamaluj kratkę B .
1 Czy uważnie przeczytałeś

wszystkie lekcje w części 3?

2 Czy odpowiedziałeś

na wszystkie pytania nauczające?

3 Czy odpowiedziałeś

na pytania kontrolne?

4 Czy powtórzyłeś materiał obejmujący pytania, na które tle odpowiedziałeś?
5 Czy sprawdziłeś

w słowniku

słowa, których nie znałeś?

CZĘŚĆ 2 - PYTANIA ITPU PRAWDA-FAŁSZ
~vblerz
leratlee.

najlepszą

odpowiedź

na podane

PRA UlVA - zamaluj
FAłSZ - zamaluj

pytania.

kratkę
kratkę

Zamaluj

odpowiednią

m
[][l

6 Biblia uczy nas, ze Bóg stworzyl rodzinę, aby w niej mógł SIę odbywać
proces wychowywania.
7 Małżeństwa są dobre wtedy, gdy każdy współmałzonek
zadowolić Boga, a potem siebie samego.
8 Chrześcijańskie

stara SIę najpierw

grupy spotykają się po to, by dzielić się życiem Jezusa.

9 Działanie w grupach
członków.

jest korzystne,

ponieważ

zaspokaja

10 Jednym z praktycznych aspektów działania chrześcijańskich
dostarczanie Ich członkom okazji do rozrywek i zabawy.

potrzeby
grup jest
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11 Aby ułatwić duchowy rozwój, kościoły specjalizują się w jednej dziedzinie
ludzkich potrzeb.
12 Jednym z zadań duszpasterza w wychowawczej
działalności
jest rozpoznawanie
i rozwijanie potencjalnych przywódców.

kościoła

CZĘŚĆ 3 - PYTANIA TYPU MOŻLIWOŚĆ WYBORU

~vbier:z najlepszą odpowiedź na podane pytania. Zamaluj odpowiednią
leratlee.
13
a)
b)
c)

Bóg stworzył rodzinę, aby
mógł w niej przebiegać proces wychowywania.
zapewnić opiekę nad wszelkim stworzeniem i zaludnić ziemię.
dać porządek społeczny ludziom, których stworzył.

14 Małzeństwa rozwijają się najlepiej
a)
b)
c)
d)

kiedy
kiedy
kiedy
kiedy

każdy współmałżonek stara się, aby były respektowane
dostają fachowe rady.
każdy współmałżonek
stara się o dobro związku.
mąż upiera się, by być w domu absolutnym władcą.

jego prawa.

15 Chrześcijańskiemu zyciu rodziny sprzyjają wszystkie wymienione niżej
działania, oprócz jednego. Którego?
a) Dobry przykład rodziców i ich nauki
b) Regularne uczęszczanie do kościoła i dobre warunki domowe.
c) Dyscyplina polegająca na uczeniu i korygowaniu zachowań dzieci.
d) Miłość rodzicielska wybaczająca dzieciom nieposłuszeństwo.
16 Ponieważ rodzice uczą zarówno poprzez przykład, jak i wskazówki, muszą
a) być ostrożni w sposobie wyrażania swoich prawdziwych uczuć.
b) być przez cały czas świadomymi swojego postępowania.
c) dbać o to, by spierać się tylko prywatnie, nigdy zaś publicznie.
17
a)
b)
c)

Chrześcijańskie grupy spotykają się w celu
moralnego budowania się i rozwinięcia swojej organizacji.
wzajemnego budowania się poprzez dzielenie się życiem Jezusa.
stworzenie wierzącym okazji do rekreacji

18 Chrześcijańskie grupy zaspokajają następujące ludzkie potrzeby
a) potrzebę przystosowania społecznego, uznania przynależności i aktywności.
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b) potrzebę identyflkaqi, kontaktów z ludźmi, przynależności i zaangażowania.
c) potrzebę dzielenia się, wyrażania ruezadowolenia, krytykowania i protestowania.
d) potrzebę przynaleznoścr, dzielenia się, uczestnictwa i kontaktów Z ludźmi.

19 Grupy przynoszą korzyść jej członkom, gdy
a) zawsze podejmują zgodne decyzje.
b) stanowią forum do dyskusji.
c) zachęcają wszystkich członków do uczestniczenia w procesach grupowych.
20
a)
b)
c)

Komunikowanie
się w grupie jest ważne i dotyczy
tego, co się mówi, jak srę mówi i wpływu, jaki ma to, co się mówi.
stosunków grupy z macierzystym kościołem.
zapewnienia członkom grupy dobrego samopoczucia przez większość
czasu.

21 Niektóre ważne, praktyczne aspekty organizowania i prowadzenia chrześcijańskich grup to
a) kto powinien prowadzić grupy, dlaczego i jak długo?
b) kiedy, gdzie, na jak długo powinna SIę spotykać grupa?
c) kto powimen zorgaruzować i kontrolować grupę i na jakiej podstawie?
22
a)
b)
c)

Kościoły ułatwiają rozwój duchowy
dając ludziom miejsce do spotkań oraz duchowy pokarm
odsuwając ludzi od świata i angażując Ich w swoją działalność
szkoląc wiernych dla osiągnięcia dojrzałości i przygotowując ich do służby

23 Biblijna koncepcja służby jest następująca
a) Wszyscy chrześcijanie mają obowiązek angażowania się w chrześcijańską
służbę
b) Tylko wykształceru i wyświęceni kapłani mogą zajmować się chrześcijańską służbą
c) Słuzba odnosi się do zaspokajania potrzeb socjalnych, podczas gdy kapłaństwo odnosi się do zaspokajania potrzeb duchowych.
24 Rola pasterzy I nauczycieli w działalności wychowawczej polega na
a) oddzielemu od siebie jeden kieruje, a drugi spełnia swoje obowiązki
jako podwładny.
b) połączeniu. obaj zwykle zaspokajają wszystkie potrzeby wierzących.
c) uzupełnianiu
SIę wzajemnym: obie słuzby starają się rozwinąć ludzki
potencjał I przygotować ludzi do chrześcijańskiego
życia.
KOŃCOWE WSKAZÓWKI Dalsze postepou.ante określone Jest II' arkuszu odpounedzi
Prześlij go na adres JCJ Nnuejszy kurs jest zakonczonv Poproś Instyuu JCJo przesłame podręcznika do następnego kursu
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ROZWÓJ CHRZEŚCIJANINA
ARKUSZ ODPOWIEDZI

DO CZĘŚCI 1

Międzynarodowy Instytut Korespondencyjny

Temat kursu
(PIOSZę

Gratulujemy

uleoitczenta lekcji

o pisanie

li' Części

drukowanymi

l.teraun)

l! Prosimy o u pisauie danych.

Imię i nazwisko .... ..
Numer studenta ICI ...
(Pozostaw

Adres

puste miejsce, jeśli nie znasz swojego

numeru)

.
ulica

(1IIICjSCOII'OŚćJ

poczta

kod

Wiek

/I

r domu

I

lokalu

riojen odzt» fJO

Zawód

Stan cywilny

Dzieci

.

Ilość lat nauki
Przynależność do kościoła.

X

Funkcja w kościele

. .... ..

Czy uczysz się sam?

.

..

..
..

.. .

Jakie inne kursy ICI ukoriczyłeś/aś?

..
..

I

I

W grupie?

1

Odpowiedzi

do Części 1:

Zamaluj odpowiednią kratkę przy numerach pvtati. Zwracaj uwagę na to,
czy numer odpowiedzi na arkuszu zgadza się z numerem pytania.
1 CD[II ITI

[Q]

CD[II ITI [Q]
CD[II U] [Q]
4 W [TIU] [Q]
5 W [TIU] [Q]
6 W [TIITI[Q]
7 III [TIU] [Q]
8 III []]ITI [Q]
2
3

9 III

ITI ITI [Q]
III ITI ITI [Q]
W ITI ITI [Q]
W ITI ITI [Q]
13 III ITI ITI [Q]
14 III ITI ITI [Q]
15 III ITI ITI [Q]
16 III ITI ITI [Q]

10
11
12

17 CI]
18 CI]

rn [JJ [Q]

ITI ITI
19 CI] [[] ITI
20 CI] [[] ITI
21 CI] ITI ITI
22 CI] ITI ITI
23 CI] [[] ITI
24 CI] ITI ITI

[Q]
[Q]
[Q]
[Q]
[Q]
[Q]
[Q]

Pyrania do Instytutu Kl dotyczące lekcji:

Sprawdź jeszcze raz arkusz odpounedzi. Czy zaznaczyłeś uiszvstleie
odpounedzi? Wyślij arkusz do biura /Cl. Adres znajdziesz na ostatniej stronie
zeszytu.
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ROZWÓJ CHRZEŚCIJANINA
ARKUSZ ODPOWIEDZI

DO CZĘŚCI 2

Międzynarodowy Instytut Korespondencyjny

Temat kursu
(PIOSZę o pisa Ole drukowanymi

literami)

Gratulujemy uleoticzettia lelecft ui Części 2/ Prosimy o topisanie danych.

Imię i nazwisko. ......... ........
Numer studenta

rer

.
(Pozostaw

puste nuejsce, jeśli rue znasz swojego

numeru)

Adres
ulica

kod

nr domu i lokalu

(mlejSCOlI'OŚĆ)

poczta

X
I

I

3

uojeuodztuo

Odpowiedzi

do Części 2:

Zamaluj odpowiednią leratleeprzy numerach pytali. Zwracaj uwagf! na to,
CZy numer odpowiedzi na arkuszu zgadza sie z numerem pytania.
1 wOLlIT][Q]
2 W []J IT] [Q]

3IT][]Jmrn
4 [~:::][::IJ
[Q]
5 IT] []JIT] [Q]
6 W []JIT] [Q]
7 W []JIT] [Q]
8 W []JIT] [Q]

m

9W

[[]

IT] [Q]

10 IT][[][I][Q]
11 [!J[[][I][Q]
12 [TI[[][I][Q]

13 [TI[[][I][Q]
14 [TI[[][I][Q]
15 [TI[[][I][Q]

16 [TI[[][I][Q]

17W[[][I]rn
18W[[][I]
[Q]
19IT][[][I] [Q]
20W[[]W [Q]
2l W[[]W
[Q]
22W[[]W [Q]
23w[[]W
[Q]
24 W [[][I] [Q]

Pytarua do Instytutu leI dotyczące lekcji:

Sprawdź Jeszcze raz arkusz odpowiedzi Czy zaznaczyłeś uiszvstlete
odpowiedzi? Wyślij arkusz do biura ICI.Adres znajdziesz na ostatniej stronie
zeszytu.
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ROZWÓJ CHRZEŚCIJANINA
ARKUSZ ODPOWIEDZI
Międzynarodowy

Tematkursu

DO CZĘŚCI 3

Instytut Korespondencyjny

.
(PIOSZę

Gratulujemy ukoticzetua lekcji

li'

o pisanie

Części

Imię i nazwisko

drukowanymi

hteranu)

y Prosimy o uptsauie danych.

..

Numer studenta ICI ........
(Pozostaw

puste nuejsce, Jeśli me znasz swojego

numeru)

Adres
ulica

nr do 1/1 U l lokalu

(l/llejSC01I'OŚĆ)

kod

poczta

1/1()

jel oodz: uo

PROŚBA O INFORMACJĘ
Biuro ICI z radością wyśle CI Informacje dotyczące innych dostępnych kursów
ICI I ich cen. jeśli potrzebujesz takich informacji, napisz prośbę ponizej.

x

..................................................................

-

I

I

5

.

Odpowiedzi

do Części 3:

Zamaluj odpotoiedniq kratkę przy numerach pytan. Zwracaj uwagę na to,
czy numer odpowiedzi na arkuszu zgadza się z numerem pytania.

1W w [I] [Q]
2w[I][I][Q]
3w[I][I][Q]
4 W wOJ [Q]
5WWOJ[Q]
6W wOJ [Q]
7W wOJ [Q]
8W w [I] [Q]

9w~ITJ[Q]
10W ITlITJ[Q]
llW~ITJ[Q]
12W~ITJ[Q]
13W~UJ[Q]
14W~UJ[Q]
15W ITlITJ[Q]
16w~ITJ[Q]

17wDUITJ cm
18W~ITJ cm
19W~UJ
cm
20W~UJcm
21W~UJcm
22W~UJcm
23W~UJ cm
24W~[I]
cm

Pytania do Instytutu ICI dotyczące lekcji:

GRATUlACJE!
Ukończyłeś kurs "Służba chrześcijańska". Cieszymy się, że byłeś naszym
studentem i mamy nadzieję, że nadal będziesz się uczył z ICr. Wyślij arkusz
odpowiedzi do biura ICr. Wynik otrzymasz na karcie ocen razem ze świadectwem
ukończenia kursu
Prosimy o wpisanie swojego imienia i nazwiska.

Nie wypełniać - tvlleodla JCI
Data

Wynik
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