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WSKAZÓWKI

Po skończeniu każdej CZęŚCIwypełnij arkusz odpowiedzi Poniżej podane
są wskazówki, jak odpowiadać na pytarua Pyrania mogą być dwojakiego
typu PRAWDA-NIEPRAWDA i MOŻLIWOŚĆ WYBORU

PRZYKłAD PYTANIA ITPU PRAWDA-NIEPRAWDA

Poniższe stwierdzenie moze bvć albo prau.dztue, albo niepraudzuoe jeśh
jest

PRAWDZIWE - zamaluj kratkę A.

NIEPRAWDZIWE - zamaluj kratkę B.

1 Biblia Jest przesłaniem Bożym dla nas

Powyższe stwierdzenie. BIblia jest przesłaniem Bożym dla nas, jest
PRAWDZIWE, dlatego zamaluj kratkę A w następujący sposób

PRZYKłAD PYTANIA ITPU MOŻUWOŚĆ WYBORU

Znajdź właściwą odpounedz na pytanie Zamaluj odpounedniq lerattee.

2 Narodzić się na nowo oznacza

A) być młodym.
B) przyjąć Jezusa jako Zbawiciela.
C) zalozyć nowy zbór
D)znaleźć inny zbór.

Odpowiedź właściwa znajduje się w punkcie (b) przvjqc jezusa jako
Zbawiciela dlatego zamaluj kratkę B w następujący sposób:
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PYTANIA DO CZĘŚCI 1

Zaznacz odpowiedzi na wszystkie pyta ma na arkuszu odpowiedzi do części 1.
Proszę uajpierui zapoznać ste z przvleładami przedstawionymi we ustepie,
Jak zaznaczać odpowiedzi.

DZIAł. 1 - WYMAGANIA DO CZĘŚCI 1

Jeśli na poniższe pyta ma odpounesz TAK, zamaluj kratkę A na arkuszu od-
powiedz! jeśli odpounedz brzmi NIE, zamaluj kratkę B

1 Czy uważnie przeczytałeś wszystkie lekcje w CZęŚClP
2 Czy odpowiedziałeś na wszystkie pytania nauczające?

3 Czy odpowiedziałeś na pytania kontrolne?

4 Czy powtórzyłeś materiał obejmujący pytania, na które ile odpowiedziałeś?

5 Czy sprawdziłeś w słowniku słowa, których znaczenia nie znałeś?

DZIAŁ 2 - PYTANIA TYPU PRAWDA-NIEPRAWDA

PRA WDA - zamaluj kratkę W
NIEPRAWDA - zamaluj kratkę IJ[]

6 Usługujący Słowem powiruen posiadać moc I zrozumierue duchowe.
7 Służba przywódcy ma sWÓJpoczątek I kończy się wraz z zakończeniem

zaangażowania w głoszenie Słowa.

8 ROZWIjaOlezręczności wymowy i poszerzanie wiedzy nie jest pierwszo-
planową sprawą osobistej pobozności usługującego.

9 Celem ogólnego zapoznawania Się z tekstem Jest poznanie obrazu za-
wartości tego tekstu.

10 Kontekst w Piśmie Świętym pozwala na właściwe zrozumienie znaczenia
wersetu

11 Słowa BÓG JEST SKAŁĄ są przykładem Języka literalnego.
12 Osnowa i mówca to dwa elementy, które pozwalają na prawidłową

interpretację tekstu Pisma ŚWiętego.
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DZIAL 3 - PYTANIA TYPU MOŻLIWOŚĆ WYBORU

~vbierz praundłouq odpounedz na podane pytania Zamaluj odpounedniq
leratlee.

13 Istotnym aspektem pracy duszpasterza jest w myśl Nowego Testamentu
a) służba.
b) wykonywanie swoich obowiązków
c) posiadarue urruejętności zarządzarun
d) stałe kształcerne się.

14 Koncepcja Pawia ukazuje, ze uważał on służbę jako.
a) efekt świętej wiary I przywilej
b) należną pracę dla chrześcijanina.
c) błogosławieństwo, którego ruegodru są ludzie
d) przejaw mocy.

15 Usługujący według Nowego Testamentu powinien być
a) przykładem bezgrzesznej doskonale} osoby
b) trzeźwy, opanowany, uczciwy i zyć w zgodzie ze swoją rodziną.
c) przewodnikiem swojej społeczności z racji swej silnej wolt.
d) wykształcony, biegły w piśrrue I w mowie

16 Usługujący według Nowego Testamentu moze być najlepiej przyrównany do
a) mistrza - rzemieślnika sprawującego nadzór nad produkcją towarów.
b) doświadczonego rybaka, który wie gdzie i kiedy moze łowić ryby
c) pasterza, który zaspokaja potrzeby swego stada
d) artysty, który zręczrue tworzy dzieła sztuki

17 Które z ponizszych stwierdzeń NIE jest prawdziwe?
a) Intencją modlitw indywidualnych jest pogłębranie swoich osobistych więzi

z Jezusem Chrystusem
b) Nie można prowadzić Innych do czegoś, czego SIę samemu me dOŚWIad-

czyło
c) Celem osobistej poboźności jest poszerzanie wiedzy potrzebnej w służbre

Pariskiej
d) Pobozność oparta na Słowie buduje wiarę I duchowe zrozumierue, pro-

wadzi do duchowej dojrzałości

18 jaką metodą posługujemy SIę, gdy czytamy całą Bibhę celem wyrobierna
sobie ogólnego obrazu?
a) Synoptyczną?
b) Analityczną?

c) Krytyczną?
d) Syntetyczną?
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19 Która z poniższych metod polega na uważnym studiowaniu szczegółów,
które poznajemy przez rozłozenie całości tekstu na składniki celem "dotarcia"
do ich znaczenia?
a) Syntetyczna? c) Kontekstowa?
b) Analityczna? d) Syntaktyczna?

20 Słowo wzywa nas do tego, abyśmy stale wzrastali w łasce i poznaniu
naszego Pana, ponieważ
a) naturalną skłonnością jest zatrzymywanie Się w rozwoju
b) świat, w którym żyjemy oczekuje od nas rozwoju.
c) jeśli będziemy rozwijalt się, mozemy dostąpić zbawienia.
ci) ludzką tendencją jest osiągamę rzeczy nieduchowych.

21 'Jak rzekło Pismo Strumienie wody zyuej popłvuq z jego wnętrza. A po-
unedztał lo o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący u-Niego . "c] 7,38-39).
Werset 39 jest przykładem
a) języka przenośnego (figuratywnego)
b) języka literalnego.
c) WYJaśnienia poprzez kontekst
d) pytań prowokujących do myślenia.

22 Pytarua, które prowokują do myślenia I pomagają ludziom zrozumieć
Prsmo ŚWięte najlepiej stosować przy rozwazaruu.
a) partykularnych uprzedzeń i obyczajów w starozymości
b) politycznych i społecznych uwarunkowań panujących w czasach biblij-

nych.
c) osnowy Pisma ŚWiętego I tego, kto i w jakich okolicznościach wypowiada

dane słowa.
ci) historycznego znaczenia wydarzeń

23 Używarue obrazów wziętych z codziennego zycia celem przedstawienia
duchowej prawdy, to
a) język przenośny c) język literalny
b) porozurruewarne Się za pomocą kontekstu d) ilustracja graficzna

24 Które z ponizszych zdań nie Jest przykładem języka przenośnego?
a) "ja jestem bramą ol/llec"c] 10,7)
b) "~Vryli'a mnie od przemożnego nieprzyjaciela" (Ps 18,18)
c) "Otóż Winnicą Parta Zastępów Jest dom Izraela" (Iz 5,7)
d) "Lub któż jest Skałą prócz Boga naszego" (Ps 18,31).

KOŃCOWE W}1WACANL4 Postepuj zgodnie z zaleceniami na arkuszu odpounedzi
I u'Yśhjgo do Instytutu lCl Potem przejdź do pracy nad CZęŚCIą2
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PYTANIA DO CZĘŚCI 2

Zaznacz odpowiedzi na wszystkie pytauta na arkuszu odpounedzt do działu
2. Zapoznaj się z przykładami we u-stepie, pokazującymi, Jak zaznaczać
odpounedzi

DZIAŁ 1 - WYMAGANIA DO CZĘŚCI 2

Jeśli na poniższe pytania odpowiesz TAK, zamaluj eratke t1 na arkuszu
odpounedzi. feslt odpowiedź brzmi NIE, zamaluj kratkę B

1 Czy uwaznie przeczytałeś wszystkie lekcje w CZęŚCI2?

2 Czy odpowiedziałeś na wszystkie pytania nauczające?

3 Czy odpowiedziałeś na pytania kontrolne?

4 Czy powtórzyłeś matenał obejmujący pytania, na które źle odpowiedziałeś?

5 Czy sprawdziłeś w słowniku słowa, których znaczenia rue znałeś?

DZIAŁ 2 - PYTANIA TYPU PRAWDA - NIEPRAWDA

Określ, czy stunerdzenie jest praundłoue Zamaluj odpounedniq kratkę.

PRAWDA - zamaluj leratlee Ci]
NIEPRAWDA - zamaluj kratkę [][]

6 Ogólnie można stwierdzić, ze kaznodziejstwo dotyczy głoszenia Słowa
celem doprowadzenia ludzi do duchowej dojrzałości

7 Stwierdzenie, ze kaznodziejstwo Jest biblijnym środkiem przekazywa-
nia Ewangelii mozemy najlepiej uzasadnić powołując SIę na tradycję
Kościoła.

8 Nauka o zbawieniu ma podstawowe znaczenie, poniewaz bez pozy-
tywnego odzewu na mą przekazywanie innych nauk me Imałoby sensu

9 Kaznodziejstwo obejmuje wiele tematów, poniewaz ludzie mają wiele
potrzeb.

10 Nauki o przyszłości rozbudzają nadzieję i msprrują do bogobojnego zycia.

11 Ustalenie celu, jaki ma spełmć nauka jest oznaką zwykłej ludzkiej ufności
we własne siły.

12 Zbieranie materiałów do kazań jest stratą czasu.
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DZIAŁ 3 - PYTANIA TYPU MOŻLIWOŚĆ WYBORU

~vbterz prawidłową odpounedz na podane pytania. Zamaluj odpowiedmą
leratlee.
13 Według biblijnej koncepcji kaznodziejstwo Jest
a) wyłącznie głoszeniem kazań.
b) oficjalną usługą, głoszeniem Słowa z ambony bez mozhwości kontak-

towania SIę ze słuchaczarni.
c) proklamacją, świadectwem, dialogiem, prezentowaniem doświadczenia.
d) wykładem lekcyjnym przy współudziale słuchaczy.

14 Stwierdzerue, że kaznodziejstwo jest biblijnym środkiem słuzącym do
szerzenia Ewangelii można najlepiej uzasadnić powołując się na:
a) stanowisko apostolskiej rady wobec kaznodziejstwa.
b) ustaloną przez wczesny Kościół tradycję w tym względzie
c) przykład Jana Chrzciciela, Jezusa i wczesny Kościół

15 Na podstawie greckich słów kerysso l euaggelidzo dowiadujemy SIę, że
kaznodziejstwo wymagało od usługującego
a) prowadzerun formalnych dysput na temat zasadności wymogów chrześ-

cijariskich
b) przyjęcia na siebie roli apologety mającego brornć nauki przez wrogami

Ewangelu
c) dawanie ŚWIadectwa przed władzami, które sprzeciwiły SIę Ewangelii.
d) działania, pko herold i ambasador Chrystusa
16 Kaznodziejstwo było początkowo uważane za środek służący do
a) ewangehzacu, a później do umacniania wiary
b) rozwuarua I urnacruarua wiary pod warunkiem, ze stosowali go Aposto-

łowie
c) zupobregama zerwaniu Chrześcijaństwa z Judaizmem.
d) przekonywania wszystkich ruezbawionych do prawdy Ewangelii.
17 Podstawowym tematem kaznodziejstwa Nowego Testamentu było zba-
wienie, porueważ
a) świat był rue tylko gotów na przyjęcie tej nauki, ale I pragnął jej.
b) bez tej nauki wszelkie Inne nauki biblijne nie miałyby sensu.
c) ten temat był juz szeroko rozpowszechniony przez filozofów
18 Nauka o pojednaniu dotyczy przede wszystkim
a) zapłaty okupu przynoszącego odkuprenie
b) problemu zerwania WIęZI rodzinnych
c) zniesierua rózruc oddzielających Boga od ludzi.
d) usatysfakcjonowanie Boga ze względu na należną karę za grzech.
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19 Powodem róznorodności tematów w naszym kaznodziejstwie Jest to, że
a) chcemy stale przedstawiać naszym słuchaczom coś nowego
b) do naszego rozwoju potrzebujemy różnorodnego pokarmu duchowego.
c) w czasach naj nowszych rzeczą popularną stało się urozmaicanie kazań.
20 Nauki dotyczące przyszłości wpływają w róznorodny sposób na nasze
życie chrześcijańskie, z wyjątkiem Jednego. Które stwierdzenie NIE jest
prawdziwe?
a) Nauki prorockie skłaniają nas do biernego oczekiwania na przyjście Chrystusa.
b) Nauki o przyszłości pobudzają do bogobojnego zycia.
c) Tego rodzaju nauki zachęcają do wiernej służby Panu
d) Biblijna wiedza o przyszłości wzbudza nadzieję.
21 Ustanowienie celu kazania Jest ważne, ponieważ pomaga nam
a) odpowiedzieć na pragnienia ludzi.
b) rozwijać nasze głoszenie w kierunkach podobnych do innych wybitnych

kaznodziei.
c) skoncentrować się na tego rodzaju kaznodziejstwie, które nas interesuje.
d) usługiwać, aby zaspokoić potrzeby ludzkie.
22 Jednym z głównych celów zbierania matenałoui Jest
a) rozwmięcie nawyku zapoznania Się jak najwięcej z materiałami mającymi

związek z danym tematem
b) stworzenie profesjonalnego systemu przechowywania Ikorzystania z ma-

teriałów pomocniczych.
c) znalezienie tego, co mówi Słowo na wybrany przez nas temat.
23 Przygotowanie homilii w należytym porządku słuzy wszystkim poruzszyrn
celom, z wyjątkiem jednego. Którego?
a) Tekst tworzy biblijną podstawę decydującą o charakterze homilii.
b) "Mechanizm" organizowania i przygotowarua materiałów gwarantuje po-

wodzenie.
c) Wstęp wzbudza zainteresowanie, a prawda podstawowa pomaga ludziom

skupić się na istocie kazania
d) ROZWInięCIe zawiera przykłady, objaśnienia i streszczenie fragmentu

z Pisma Świętego i przygotowuje ludzi do podjęcia decyzji.
24 Mozemy poprzez nasze nauki przekazywać ludziom informacje, ale proces
będzie w pełni efektywny, gdy
a) nauka zostanie przekazana i zrozumiana właściwre przez słuchaczy.
b) przejdziemy przez wszystkie formalne etapy przekazu.
c) nasi słuchacze usłyszą naukę.
d) nasi słuchacze będą mieli przychylny stosunek do mej.

KOŃCOWE WYMAGANIA Dale} postępuj zgodnie z zaleceniami na arkuszu
odpounedzi i urvsli;go do Instytutu /0. Potem przejdź do pracy nad częścią 3.
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PYTANIA DO CZĘŚCI 3

Zaznacz odpounedzi na uiszvstletc pytania na arkuszu odpouiedzt do działu
3 Zapoznaj sie z przykładam! li/e ustepte pokazujqcvmi, jak zaznaczać
odpounedzi.

DZIAŁ 1 - WYMAGANIA DO CZĘŚCI 3

[esh na pomzsze pytania odpounesz TAK, zamaluj leratleeA na arkuszu
odpou nedzi jeślt odpounedz brzmi NIE, zamaluj leratlee B

1 Czy uważrue przeczytałeś wszystkie lekcje w CZęŚCI3?

2 Czy odpowiedziałeś na wszystkie pytania nauczające?

3 Czy odpowiedzialeś na pytarun kontrolne'

4 Czy powtórzyłeś materiał obejmujący pytarua, na które ile odpowiedziałeś?

5 Czy sprawdziłeś w słowniku słowa, których znaczenia me znałeś'

DZIAŁ 2 - PYTANIA TYPU PRAWDA-NIEPRAWDA

Określ, czy stunerdzente jest praudziue Zamaluj odpounednia leratlee

PRAWDA - zamaluj leratlee [2!]
NIEPRAWDA - zamaluj kratkę [][]

6 Jedynym zadaruern nauczyciela Jest przekazywanie wiedzy

7 Zrozumienie faktów Jest pierwszym istotnym krokiem w procesIe uczenia

8 Doktryna chrześcijańska koncentruje się na przekazywaruu tradycji
KOŚCIoła.

9 Cele Iekcji ustalane są głównie po to, by studenci dowiedzieh się, jaka
będzie treść przyszłej lekcji

10 Nauczanie w kościele jest odpowiedzią na biblijny nakaz.

11 Nakaz nauczania wyrasta z potrzeby pielęgnowarua, rozwijania I wzmac-
ruarua życia duchowego WIernych

12 Równowaga w usługiwaruu dotyczy zagadnienia, czy nalezy położyć
nacisk na głoszenie czy nauczanie Słowa
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DZIAł. 3 - PYTANIA TYPU MOŻliWOŚĆ WYBORU

Wybierz praw/d/ową odpousedz na podal/e pytanut Zamaluj odpouneduiq
lerattee.

13 BIblijna koncepcja nauczarun oparta Jest na idei, że
a) kazda generacja musi być uczona przez nauczycreli
b) gdy człowiek staje się wierzący, musi również zostać uczniem
c) kazanie Jest wstępnym krokiem do nawrócenia, nauczanie zaś pozwala

rozwijać się.
d) kazdy wierzący musi być włączony w system nauczarua.

14 Rodzaj nauczania, które powoduje zmiany w postawie I zachowarun
można określić, jako:
a) nauczanie mające na celu przerruanę człowieka
b) nauczarue mające na celu zapewnienie rozrywki.
c) nauczanie mające na celu przekazanie nowej wiedzy
d) nauczanie mające na celu wyjaśruerue faktów

15 Aspekt nauczania, które koncentruje SIę głównie na wyjaśnieniu I rnter-
pretacji nazywa Się nauczaniem tworzącym
a) zgodę. c) zrozumie/He
b) poznanie. d) zmiaue.

16 Z której potrzeby NIE wyrasta biblnny nakaz nauczania?
a) Ten, kto przewodzi powinien szukać pokarmu dla życia duchowego ludzi
b) Nauczanie zapewrua ochronę chrześcijanom
c) Nauczanie powrnno powodować dyskryminację, natomiast głoszerue być

apelem do uczuć.
d) Poprzez dawanie przykładu innym przywódca zapewnia sobie duchowe

przewodnictwo

17 Karmienie stada zakłada, że nauczyciel będzie
a) przekazywał proste prawdy niemowlętom w Chrystusie.
b) zapewniał bardziej dojrzałym owcom głębszą prawdę doktrynalną
c) zapewniał ochronę duchową w ramach swojej działalności.
d) czynił wszystko, co powyżej

18 Nauczanie biblijnych doktryn ma na celu
a) uczenie o różmeacli doktrynalnych poszczególnych kościołów.
b) przygotowanie ludzi do pełnego zycia w Chrystusie
c) ugruntowanie wiernych w poznaniu podstawowych prawd.
d) skierowanie uwagi na podstawowe sprawy związane z zyciem naturalnym.
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19 Jest rzeczą niezwykle Istotną, aby cele nauczania były oparte na Bibln,
poruewaz
a) są one wyrazem oczekrwań Boga odnośrue naszego zycia i słuzby.
b) dają studentom motywację do lepszej pr:lcy
c) ta struktura zapewnia powodzenie naszemu nauczaniu.

20 Surnienny nauczyciel uważa, iz
a) najwazruejszą sprawą Jest osrągruęcie cełów jego Instytucji
b) jego celem Jest spełruerue standardowych wymogów zawodu nauczyciela
c) należy zaspokoić jedyrue potrzeby indywidualne
d) ważne są potrzeby zarówno Jednostek, FIk I ogółu

21 W:lrtość planu lekcji zależy od naszych urmejętności wykorzystarua go
a) przed nadmiernym odbieganiem od tematu przez nauczyciela
b) pko swego rodzaju środka wskazującego, ze mamy zarruar przedstawić

to, co Jest najwazruejsze
c) pko planu lub strategu realizacji celu lekcp.
d) pko sztywnej struktury determinującej nasze nauczanie

22 Prawda, która przynosi duchową zmianę w człowieku
a) Jest przede wszystkim Intelektualna w swej istocie
b) oddziałuje na całą osobowość człowieka mtelekt, uczucia I wolę
c) jest przede wszystkim sprawą emocjonalną
d) Jest sprawą duchową i niczym więce].

23 Tajemnica sukcesu kaznodziejstwa i nauczania tkwt w
a) całkowitym poświęceruu swojego życia dla Boga
b) rozwijaniu wrodzonych zdolności i umiejętności
c) meustannym kształceniu siebie celem podwyzszerua poziomu usługi.
ci) pilnym śledzeniu tego, co inni dokonują w tej działalności i naśladowaniu

ich

24 Poruszając temat roumou.agi w usłudze, mamy na myśli
a) równowagę między gloszeruem a nauczaniem Słowa.
b) nasz obowiązek równoważnego zapewniania pokarmu duchowego, tak

mleka, jak I mtesa.
c) równowagę między euangelizacjq a kształceniem UCZIllÓW.

d) potrzebę tego wszystkiego, co pOWYZCJ.

KOŃCOWE WSKAZÓWKI Dalszv sposób postępowania określony Jest
li'arkuszu odpounedzi. Prześlij go na adres ICI. Niniejszv kurs jest zakonczonv
Poproś instytut ICI o przesłanie podręcznika do następnego kursu
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Cykl -Słuzba Cłu ześcuansk,i-

GŁOSZENIE I NAUCZANIE
ARKUSZ ODPOWIEDZI DO CZĘŚCI 1

Instytut Korespondencyjny "Uniwersytet ICI"

Tematkursu ...
(PIOSZę o pisanie drukowanyrur lueranu)

Gratulujemy ukonczetua Ielecji u. CZęŚCI l!Prosimy o li pisanie danvcb.

Irruę i nazwisko. . .

Numer studenta ICI .
(POZOS!dW puste nuejsce, JeślI me znasz swoJego numeru)

Adres
ulica tmiejscouosc) nr domu i lolealu

kod poczta 11 -ojeuodztn 'O

Wiek Zawód

Stan cywilny

Ilość lat nauki

Dzieci ..

Przynależność do kosocła ..

Funkqa w kościele .. . .

Czy uczysz się sam? .. W grupie? .

Jakie inne kursy lCI ukończyłeś/aś? .X
I
I

1



Odpowiedzi do Części 1:

Zamaluj odpounedntq kratkę przy numerach pvtan. Zwracaj uwagę na to,
CZvnurner odpounedzi na arkuszu zgadza SIę z numerem pytania

1ITJw@[Q]
2ITJ[I]@ [Q]
3ITJ[I]@ [Q]
4 [TI [I]@[Q]
5[TI [[JW [I]
6 [TI [[JW [I]
7 [TI [[JW [I]
8 [TI [[JW [I]

9[TI []] @ [Q]
10[TI []]@[I]
11[TI[[]@[Q]
12[TI []] [I][Q]
13[TI []] [I][I]
14[TI []] [I][Q]
15[TI []] [I][Q]
16[TI []] [I][I]

Pyrania do Instytutu leI dotyczące lekcji

170rn@~
18 ~ []] [I] [Q]
19 ~ [[][I] [Q]
20 ~ []] [I] [Q]
21 ~ []][I] [Q]
22 ~ []] [I] [Q]
23 ~ []] [I] [Q]
24 ~ []] [I] [Q]

Spraud z Jeszcze raz arkusz odpouned.zt Czv za z uaczvłes us zvstlete
odpounedzt? Wvślij arkusz do biura ICI.Adres znajdziesz na ostatniej stronie
zeszvtu

Data ...

NIe icvpełruać - tvlko dla ICI

Wynik .

CYKL »SLUŻBA CHRZEŚCUAŃSKA«
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Cykl ..Służba Chrześcijańska-

GŁOSZENIE I NAUCZANIE
ARKUSZ ODPOWIEDZI DO CZĘŚCI 2

Instytut Korespondencyjny "Uniwersytet lei"

Tematkursu .
(Proszę o pIsanie drukowanyuu hteranu)

Gratulujemy uleottczeuta lekcji II' CZfŚCl 21Prosimy o u-pisanie danych.

Imię l nazwisko ....

Numer studenta lCI
(Pozostaw puste miejsce, jeśli me znasz swojego numeru)

Adres
ulica (1/IIejSCOlI'OŚĆ) /Ir domu I lokalu

kod poczta uojeuodztuo

3



Odpowiedzi do Części 2:

Zamaluj odpounedniq kratkę przy numerach pvtaii Zwracaj uwagę na to,
czy tiumer odpowiedzi na arkuszu zgadza SIę z tiumerem pytania.

1ITJlIJUJ[Q]
2 ITJ []]@ [Q]
3 ITJ[]]@[]D
4 ITJw@[]D
5 ITJ[]]@[]D
6 ITJ[]]@[]D
7 ITJ []]ITJ []D
8 W[]]@[]D

9ITJ~UJ[E]
10[TI ~ITJ[Q]
l1[TI~ITJ[Q]
12[TI ~ITJ[Q]
13[TI ~ITJ[Q]
14W ITJUJ[Q]
15[TI ITJ ITJ [Q]
16W ITJUJ[Q]

Pytania do Instytutu leI dotyczące lekcji

17 ITJ ~ ITJ CQ]
18ITJ ~ITJ [Q]
19[TI ~ITJ [Q]
20ITJ ~ ITJ [Q]
21ITJ ~UJ [Q]
22 GJ ~ UJ [Q]
23GJ ~ UJ [Q]
24GJ ITJ ITJ [Q]

Sprau-dz jeszcze raz arkusz odpouiied zi, Czy zaznaczyłeś uiszvstleie
odpounedzi? Wyśltj arkusz do biura ICI Adres znajdziesz na ostatniej strome
zeszvtu.

Nie urvpełntać - tvlleo dla ICI

............. Wynik .

CYKL .,SŁUŻBA CHRZEŚCIJAŃSKA«
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Cykl -Słuzba Chrześcunriska-

GŁOSZENIE I NAUCZANIE
ARKUSZ ODPOWIEDZI DO CZĘŚCI 3

Instytut Korespondencyjny "Uniwersytet ICI"

Tematkursu .... . ..
(PIOSZę o pisanie dr ukowanynu lue: anu)

Gratulujemy uleottczetna letecjt ui CZęŚClY Prosimy o topisame dm tvcb.

Irruę l nazwisko ..

Numer studenta ICl
(Pozosraw puste nuejsce, leśll nie znasz SWOjego numeru)

Adres ...
ulica (1//l('JSCOIl'Ość) nr domu i lokalu

kod poczta 11'OJelI oaztu-o

PROŚBA O INFORMACJĘ

Biuro ICI z radością wyśle CI informacje dotyczące innych dostępnych kursów
lCI i ich cen Jeśli potrzebujesz lakich informacji, napisz prośbę ponizej.

\I
d"o

5



Odpowiedzi do Części 3:

Zamaluj odpowiednią kratkę przv numerach pvtati. Zwracaj uwagę na to,
czy numer odpowiedzi na arkuszu zgadza się z numerem pytania.

1 ITJ W IT][EJ
2 ITJ mIT] [EJ
3 ITJ mIT] [EJ
4 ITJ lTIIT] [EJ
5 ITJW IT][EJ
6 ITJ lTIIT] [Q]
7 ITJ lTIIT] [EJ
8 ITJ lTIIT] [EJ

9 ITJ []] ITJ [EJ
10 ITJ [[] ITJ [EJ
llITJ[[]ITJ[EJ
12 ITJ [[] ITJ [EJ
13 ITJ ITJ ITJ [EJ
14 ITJ ITJ ITJ [Q]
15 ITJ ITJ ITJ [EJ
16 ITJ ITJ ITJ [EJ

Pyrania do Instytutu ICI dotyczące lekcji.

GRA11JlACjE!

17ITJ [[] ITJ CQ]
18 [Z] []:::l ITJ CQ]
19 [Z] []:::l ITJ CQ]
20 [Z] ITJ ITJ CQ]
21 [Z] []] ITJ CQ]
22~ []] ITJ [Q]
23 [Z] []] ITJ [Q]
24 ~ []] ITJ [Q]

Ukończyłeś kurs "Głoszenie i nauczanie". CIeszymy się, że byłeś naszym
studentem i mamy nadzieję, ze nadal będziesz SIę uczył z ICI WyślIj arkusz
odpowiedzi do Instytutu ICI WYnIk otrzymasz na karcie ocen razem ze
świadectwem ukończenia kursu.
Prosimy o wpisarue swojego imienia l nazwiska.

Nie wypełniać - tylko d/a leI

Data . . . Wynik... .. .

CYKL »SŁUŻBA CHRZEŚCUAŃSKA«
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CYKL »SŁUŻBA CHRZEŚCIJAŃSKA«

Ten symbol jest przewodnikiem po cyklu studiów.
Cykl Służba Chrześcijańska posiada 18 kursów
i podzielony jest na trzy części, z których każda
zawiera sześć kursów.

Głoszenie i nauczanie jest Kursem 5 Części II.

Ten kurs pomoże ci:
• wyjaśnić potrzebę dobrze przygotowanego pro-

gramu zwiastowania i nauczania Słowa Bożego.

• poznać biblijne cechy dobrego i skutecznego
kaznodziei i nauczyciela Słowa Bożego.

• zrozumieć i zastosować różne sposoby studio-
wania Pisma Świętego oraz przygotowywania
kazań i lekcji biblijnych.

Inne tytuły kursów ICIz Cyklu Służba Chrześcijańska, któ-
re wkrótce się ukażą:

Namioty, Świątynie i Pałace

Pisząc na poniższy adres uzyskasz informacje o innych kur-
sach ICI:

Instytut Korespondencyjny
" Llnituersutet l Ci"

Skr. poczt. 6
43-400 CIESZYN

ISBN 83-906650-4-2


