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WSKAZÓWKI

Po ukonczeruu każdej CZęSCI wykonaj test Postępuj zgodnie ze wskazówkarm
w arkuszach odpowredzt

Proszę przestudiować przykłady które obrazują, jak nalezy odpowradac na
pytania

Proszę wykonać Zd jednym razem tylko test do rednej CZęŚCI Następnie prze
kazac go prowadzącemu nauczanie



LUDZIE, ZADANIA I CELE
ARKUSZ ODl'OWIEDZI NR I

Tytuł kursu
(Proszę o pisanie drukowanymi literami)

Gratutujemy ukonczenta CZęSCl l' Prosnny o wypełmeme poniższego formular::.a

lrruę I nazwisko

Numer studenta ICI
(zostaw puste miejsce jesh go ruc znasz)

Adres
ulica (nuerscowosc) nr domu I lokalu

kod poczta województwo

Wiek Płeć Zawad

Czy jesteś zonary (zamężna)?

rodzina?

Ilu czlonkow liczy twoja

Ile lat uczyłeś/as Sięw szkole?

Czy jestes członkiem kościoła?

Jeśli lak, to Jaka Jest Jego nazwa?

Jaką funkcję pełnisz w swoim kościele?

x W Jaki sposób studiujesz len kurs samodzielrue?

I w grupie? Jakle inne kursy ICI ukonczyłeś/aś?

I



Arkusz odpowredzr nr l - strona 2

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZAZNACZANIA ODPOWIEDZI

Pomższe przyklady pokażą CI Jak zaznaczać wybraną przez ciebie odpowiedź
Istmeją lu dwa rodzaje pytan PRAWDA FALSZ I WYBÓR z kilku rnożh-
WOŚCI

PRZYKŁAD PYTANIA PRAWDA FAŁSZ

Ponusze stwierdzenie JeM prawdziwe lub fałszywe Jeslt stwterdzente jest

PRAWDZIWE

FAŁSZYWE

wypełnij pole 0
- wypełnij pole rn

I Biblia to Boży przekaz dla nas

Powyzsze stwierdzerue Jest PRA WDZIWE powiruenes WIęCzamalowac na
czarno [a] W następujący sposób

I.ITJ~@]

PRZYKŁAD WYBORU Z KILKU MOZLIWOSCI

Wsrod panuszych odpowiedzi Jedna Jest własctwa Zamaluj na CZ01 no od
powiedz ktor ą wybiel zesz

2 Narodzie Się na nowo oznacza
a) być młodym
b) przyjąć Jezusajako Zbawreiela

c) rozpocząć kolejny rok
d) znalezć Inny kościół

Właściwa odpowiedz to b) powmreneś więc zamalować [j)J Wnastępujący
sposób

Przeczytaj teraz pytania I zaznacz odpowredzi w arkuszu w taki sposób, Jak
Wprzykładach

© Copyright
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I Odpowiedzi do CZęŚCI I
I Zamaluj na czarno własctwe pole

I I [!] [h] UJm 9 W [l] [L] Q]
I 2 [!] [h] UJill 10 W [l] [U rn
:3[!][h]UJQ] II W [l] [U Q]
I 4[!] [h] wWJ 12 W lliJ [f] WJ
I 5[!] [h] will 13 W [§] [I] @]
I 6 [I]m W@] 14 CD [§] [I] @]

7 Q] [!J0[!J 15 0 QD ITJ [!J
8[I] [IIUJ ill 16 CD [§] [I]Q]

Arkusz odpowredzr nr I strona 3

17 [!] W UJ tn
18 [!] W UJ ill
19 GJWUJ QJ
20 GJWUJQJ
21 [TI[I] W [I]
22 [TI[I]w[I]
23Q]CIl0@]
24 [TIWUJ[I]

Jesli JUz zaznaczy/es odpowtedzt proszę o wyrazenie swoich uczuc na temat
kursu Odpowiadając Jak najszerzej na ponizsze pytanta mozesz nam pomoc
w ulepszemu kursu Zakres! h/erę przed okreslentem ktot e najlepiej oddaje
twoje odczucia

I Matenał byl
a) bardzo interesujący
b) interesujący
c) mało interesujący
d) nieinteresujący
e) nudny

2 Nauczyłem SIę

a) bardzo dużo
b) trochę
c) niezbyt duzo
d) nie nauczyłem SIę niczego

3 To czego SIę nauczyłem bylo
a) bardzo wazne
b) wazne
c) ruewazne
d) stratą czasu



Arkusz odpowiedzi nr J strona 4

4 Ta częsc była
a) bardzo trudna
b) trudna
c) łatwa
d) bardzo łatwa

5 Ogólnie ta część była
a) doskonała
b) dobra
c) zadowalająca
d) słaba

6 Proszę o przynajmniej Jedną uwagę na temat tej CZęŚCI

Napisz o co Jeszcze chciałbyś zapytac swego Instruktora na temat tej CZęSCI

Sprawdz arkusz odpowiedzi by przekonac się czy odpowtedztales na wszySl
kle P) tama Następnie pr zesltj go do swego Ił1Sl1liktora lub biura ICI Ad/es
powinien znajdo» ac Się na ostatniej stronie Sprawozdania studenta

wytocznie do użytku biuro !CI

D SC

INSTYTUT ICI
Cykl Słuzba Chrześcijanska



C)J...ISluzb'r Chrzcscuanska

Ty tul kursu
(Proszę ° prsarue drukowanymi literami)

Mamy nadzieję ze jestes zadowolony z lego co mogles Się nauczyc w CZęSCI2
Proszę wypełnij pont.:szy formularz

Irruę Inazwisko

Numer studenta leI
(zostaw puste rmctsce jeslt go nie znasz)

Adres
ulica (nuejscowosc) 111 domu I lckalu

kod poczta wOjewodztwo

PIec Zawód

X
I
I



Arkusz odpowiedar nr 2- strona 2

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZAZNACZANIA ODPOWIEDZI

POniższe przykłady pokażą CI, Jak zaznaczać wybraną przez ciebie odpowiedź
Istrueją tu dwa rodzaje pytan PRAWDA FAŁSZ I WYBOR z kilku możh-
WOŚCI

PRZYKŁAD PYTANIA PRAWDA - FAŁSZ

Poruzsze stwierdzenie Jest prawdziwe lub fałszywe Jeslt stwterdzerue jest

PRAWDZIWE

FAŁSZYWE

- wypełnij pole [li]
- wypełnij pole rn

I Brbha to Boży przekaz dla nas

Powyzsze stwierdzenie Jest PRA WDZIWE, powuueneś więc zamalować na
czai no c:a:J W następujący sposób

ł.WCU@]

PRZYKŁAD WYBORU Z KIŁKU MOZLlWOŚCI

Wsrod pontzszych odpowtedzt jedna jest» Łaseswa Zamaluj na czarno od-
powiedz ktora wybierzesz

2 Narodzić Się na nowo oznacza

a) być młodym

b) przyjąć Jezusa Jako Zbawreiela
c) rozpocząć kolejny rok
d) znalezć Inny kościół

Właściwa odpowiedz lo b) powinieneś więc zamalować [b] W następujący
sposób

2 Ci]. w[ill
Przeczytaj teraz pytania I zaznacz odpowiedz: W arkuszu w taki sposób Jak
W przykładach

©Copynghl
International Corrcspondcncc lnsntute Bruksela, Belgia



Odpowsedzr do CZęŚCI2
Zamaluj na czarno własctwe pole

9 [L] [EJ [EJ m
10 [L] [EJ [EJ [&]
11 [L][EJ[EJ[4J
12 GJ OL] [fJ [4J
13 0 ITJ [5J @]
14 0 ITJ [5J tn
15 0 [!] ~[!]
16 0 ITJ [5J m

Arkusz odpowredn nr 2 strona 3

17w[}JWQJ
18 W [}JW QJ
19 GJ [}J W QJ
20 W [}JW QJ
21 CIJrnw rn
22 CIJrnwrn
23 m mm@]
24 CIJrnwrn

Jeslt lUZ zaznaczy/es odpowiedzi proszę o wyrazeme swoich uczuc na temat
kursu Odpowiadajqc Jak najszerzej na pontzsze pytanta mozesz nam pomoc
w ulepszemu kursu Zakresl tuerę przed okreslentem krore najlepiej oddaje
twoje odczucia

l Matenał był
a) bardzo interesujący
b) interesujący
c) mało interesu jący
d) ruemteresujący
e) nudny

2 Nauczyłem Się
a) bardzo dużo
b) trochę
c) Olezbyt dużo
d) nie nauczyłem Się niczego

3 To czego Się nauczyłem było
a) bardzo ważne
b) wazne
c) Oleważne
d) stratą czasu

I
I
I
I
I
X
I
I
I
I
I
I



Arkusz odpowredzr nr 2 strona 4

4 Ta częsc była
a) bardzo trudna
b) trudna
c) latwa
d) bardzo łatwa

5 Ogol Ole ta częsc by/a
a) doskonal a
b) dobra
c) zadowalająca
d) słaba

6 Proszę o przynajmniej Jedną uwagę na temat tej CZęSCI

Napisz, Jak oceniasz ten kurs

Spiawdz Q! kusz odpowtedzt by przekonac SIę czy odpowtedztałes na wszy.\t-
kle pytanta Następnie pr zeshj go do swego instruktora lub biura ICI Adres
powunen znajdowoc Się na ostatniej strome Spraw ozdanta studenta

Wylqcznte do uzytku biura ICI

D SC

INSTYTUl ICI
Cykl Służba Chrześcijanska



Cykl Służba Chrześcijanska

LUDZIE, ZADANIA I CELE
ARKUSZ ODł'OWIEDZI xu 3

Ty tul kursu
(Proszę o pisanie drukowanymi hterann)

Tera: kiedy przerobiłes wszystkie lekcje wypełnij poncszy formulorz

Imię I nazwisko

Numer studenta ICI
(zostaw puste miejsce Jeśli go me znasz)

Adres
ulica (miejscowość) nr domu I lokalu

kod poczta wojewódzrwo

Jezeh chcesz uzyskac bhzsze informacje na temat mnych
kursów ICI, napisz na adres

INSTYTUT ICI
Sluzba chrześcijanska

Skr poczt 6
43-400 CIESZYN I

X
I
I



Arkusz odpowsedar nr 3 - strona 2

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZAZNACZANIA ODPOWIEDZI

POniższe przykłady pokażą CI, Jak zaznaczac wybraną przez ciebie odpowiedź
Istnieją tu dwa rodzaje pytan PRAWDA - FAŁSZ I WYBOR z kilku możh-
WOŚCI

PRZYKŁAD PYTANIA PRAWDA - FAŁSZ

Pornzsze stwierdzenie Jest prawdziwe lub fałszywe Jesli stwierdzenie Jest

PRAWDZIWE

FAŁSZYWE

wypełnij pole 0
- wypełnij pole rn

I Biblia to Bozy przekaz dla nas

Powyższe stwierdzerue Jest PRAWDZIWE, powirueneś więc zamalować na
czarno 0 w następujący sposob

I.W o ITI

PRZYKŁAD WYBORU Z KILKU MOZLlWOŚCI

Wsrod ponizszych odpowsedn Jedna Jest wlasctwa Zamaluj na czarno od
powiedz którą wybierzesz

2 Narodzić Się na nowo oznacza
a) być młodym

b) przyjąć Jezusa Jako Zbawiciela
c) rozpocząć kolejny rok
d) znalezć Inny kościół

Właściwa odpowiedź to b) powrmeneś więc zamalować W W następujący
sposób

Przeczytaj teraz pytania I zaznacz odpowiedzi w arkuszu W taki sposób, Jak
W przykJadach

e Copynght
Intemanonal Correspondence Insntute Bruksela Belgra



OdPOWIedzI do CZęsCI 3
Zamaluj na czarno w/asclwe po/e

1 [illUl0 ill
2 [illUl0ill
3 [illUJ0m
4 UJ UJ rarn
5ITlrn00
6ITlrn00
7[I]~~@]
8 ITlUl00

9 ~ m [fJ rn
lO~lliJ[fJ@]
II ~ lliJ [fJ rn
12 UiJ lliJ [fJ W
13~ill(IJ0
14 [TI m (IJ0
15 CD!!J @]@]
16 [TI ill [fJ tn

Arkusz odpowredzr nr 3 strona 3

17 [i] Ch] W W
18 [i] Ch] W W
19 [i] Ch] W W
20 W Ch] lSJ W
21 [i] ill [EJ 0
22 [i] ill [EJ 0
230ITJ0C!l
24 [i] rn [EJ W

Ieslt JUZ zaznaczy/es odpowiedz, proszę o wyrazenie swoich uczuc na lemat
kw ,w Odpowtadajqc jak najszerzej na pontzsze pytanta możesz nam pomoc
w ulepszeniu kursu Zakresl Iuerę przed okreslenrem ktore najlepiej oddaje
twoje odczucia

1 Matena! był
al bardzo interesujący
b) interesujący
c) mało interesujący
dl nieinteresujący
e) nudny

2 Nauczyłem Się
a) bardzo duzo
bltrochę
c) niezbyt duzo
d) nie nauczyłem Się niczego

3 To, czego Się nauczyłem było
a) bardzo wazne
b) ważne
c) nrewazne
dl stratą czasu




