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WSKAZOWKI
Po ukonczeruu każdej CZęŚCIwykonaj test Postępuj zgodnie ze wskazówkami
w arkuszach odpowredz:
Proszę przestudiować
pytania

przykłady, k-tóre obrazują, jak nalezy odpowiadac na

Proszę wykonać za jednym razem tylko tesl do jednej CZęŚCINastępnie przekazać go prowadzącemu nauczame
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DO CZĘSCI I

Odpowiedz na wszystkie pytania testu z częsct I Proszę spojr zec na przykłady
arkuszu odpow tedzt aby SIę dow tedztec H [aki sposob na/ery zaznaczać swoje
odpowiedzi
W

PYTANIA

OGOLNE

Jesh twoja odpowiedz na te pytoma bt zrnt TAK zaznacz
Jesh twoja odpowiedz brzmi NIE -ac::ern1j [!]

o

I Czy uwazrne przeczytałes
2 Czy odpowiedzrałes

wszystkie

lekcje z

IV

arkuszu odpowtedzi

CZęSCI )1

na wszystkie pytam a z lekcji?

3 Czy wykonał es wszystkie testy"
4 Czy sprawdziłes swoje odpowiedz:
5 Czy sprawdziłes
nowe?

w slowruczku

I

pop: awiłes te ktore były błędne"
kluczowych słów które były dla Ciebie

znaczenia

PRAWDA LUB FAŁSZ
Ponusze pytanta są prawdziwe lub fałszywe
PRAWDZIWE

Jesh

Ml11eJ

zamaluj

FAŁSZYWE

- zamaluj

dzerue Jest

pole[!!]
pole[I]

6 Bog ma pewien określony

sposob

7 Zaletą dobrego
go dobra

przywódcy

Jest zdolnosc

8 PI7ezyc13 Jozefa

w więziemu wskazują, ze dobry pr zywodca
rzolacjr od problernow mnych ludzi

urmejętnosci

W

wykonania

swojego

dostr zegarua

planu
W

ludziach

potencjalne-

I OZWij

a swoje

9 Zalozerua Teom X oparte są na bardzo pożyty wnym spojrzeniu na tkwiące
w ludziach
10 Duchowe

dobro
potrzeby

wymagają

wszędzie

takiego samego rodzaju

pt zywództwa

11 Paweł okazywał swoje zamteiesowame
uczeniem przywodcow,
szukając
wych przywodcow
I pomagając 1111 w początkach Ich dzrałalnosci

12 Ludzie osiągają najlepsze rezultaty gdy Się Ich przekonuje
JOlę szetow

no

aby wykonywali
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WYBÓR
W!Jrodpodanych odpowiedn jedna jest własctwa Zakres! w at kuszu odpowiedzi
tę ktoi ą wybi ałes
13 Biblijne

świadectwa

wnioskować

dowodzą

wyraźrue

ze Bog ma plan

Możemy

stąd wy

że

a) Jego cel

I

sposoby

postępowania

Się me zrruemają

b) Bog z góry zna swoj celi wie Jak go osiągnąc
c) Ma problemy w realizacji swojego celu z powodu

14 DWie zasady dobiega
krolewskiego
a) domaganie

przywództwa

tego, że ludzie zawodzą

ktoi e Józef okazał

w domu

urzędnika

to
SIę.

aby wszyscy

podwładni

szanowali

go

I

słuchali

b) USiłowanie, aby utrzyrnac swoją pozycję l niszczyć przecrwnrkow
c) pragruerue, by być populamym I wszystkich zadowolić
d) poszanowanie dla zwrerzchrukow
I pragnienie,
by wypełniać wolę Bożą
15 Postawa Jozefa Jest przykładem Jak powrruen postępowa c dobry przywódca
Które ze stwrcrdzen NIE Jest prawdziwe?
a) NIe szukał zemsty ani me chełp II Się swymi osrągrnęciarm
b) Rozunual swoją rolę Bozego narzędzia słuzącego obdarzaniu mnych ludzi do
brodzrejstwanu
c) Przypominał

braciom

o swoich proroctwach

16 Które z cech przywódczych
Jego mądrą radę udzieloną
a) Crerplrwośc
I mądrość

b) Pilnosc
c) Oddanie

I unuejętności

Bogu

I

objawiają

że będzie

niezachwianą

111ml

rządził

wiarę Józefa w Boga oraz

faraonowi?

organizacyjne

talent polityczny

17 Mojżesz poznał zasadę dotyczącą pracy z ruedoskonałynu
ludzrru Oto ona
a) Cele osiągmęre przy pomocy mało zdolnych ludzi ŚWiadczą o Wielkim przywodziwre
b) Ludzie są skarbnicą

rnożhwości

c) Ludzie mogą zawodzie

które można rozwinąć

ale ruekorueczrue

muszą być przegram

18 Kiedy spragnieni Izraelter skarżyh Się Mojżeszowi on powiedział
"Co mam
zrobie z tym ludem?' Bóg zas odparł zeby
a) dokonał cudu, by swoją potęgą zrobrć na ludziach wrazerue
b) podzrehł Się swymi doswiadczeruarm
z kims ze straszych
c) spędzał samotnie czas w godzrme proby dopoki nie znajdzie iozwrązarua
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19 Poswięcem pr zywodcy uzalezruem są od ludzi, którzy często są rnrnej poświęceni, dlatego tez muszą Oni rozwijać W sobie rrułosc ktora
a) urnozhwi Im zaakceptowanie gorszej pracy
b) pozwoli nie zwazać na blak zaangazowama I na ludzkie słaboset
c) pozwala zaufac mnym, by podzrehc Się z nimi erężarem I pomaga w osrągmęciu
celów
20 Badarua nad przywodzrwem
wykazują, ze to jak działamy jako pl zywódcy jest
bezpost edrum rezultatem tego co
a) uważamy za wymagania wobec przywodców
b) pizypuszczamy
na temat oczek Iwan spoleczności
c) myslnny ze zaaprobują
d) sądzimy o ludzrach
21 Przywodcy

nas podwładni

ktorzy chcą byc skuteczru

na dluzszą

metę

muszą

a) pOSWlęCIĆSię calkowicte iozwijaruu mnych ludzi
b) rozwijać siebie I talenty mnych ludzr
c) oddac Się całkowicie IOZWIJanlU własnej dzralalnosci
22 StaJSI przywodcy oraz koscioł mogą najlepiej
młodszych przywódców,
dając Im okazję

wykorzystać

Boze powołam e

a) do uczenia Się pod Ich nadzorem Ol az słuzerua
b) do WYIOZI1lanla Się I wywyzszania jako osobom uprzywilejowanym
c) do zdobycia formalnego wykształcenia
dostaiczając Im na to środków
23 Kiedy przywodca
rozwijać

otacza Się kompetentnymi

pracowrukarm

I pomaga

Im Się

a) osłabia wlasną POZYCję
b) moze stwoizyc kult własnej osoby

c) zwiększa SWOjwpływ
24 Najlepszym

a) podejmowanie

sposobem

t

skutecznosc
zyskania

wszystkich

poparcia

ludzi dla twych celow jest

deCYZJI I ustalanie

celów

potnewaz ty jestes przy-

wódcą
b) wspolne

z mnynu podejrnowanre deCYZJI I ustalanie celow tak aby były one
wspólnymi celami
c) mowrerue o trułoser do I11ch a następnie pi oszeme aby Oni pomogli

KONIEC PYTAN DO CZĘSCI I Postęput zgodnie z pozostałymi wskazowkamt
zawartym: u arkuszu odpowiedz, nr l l dostarcz test prowadzqcemu nauczanie
Następmer ozpoc::n1j studia nad częsctą II
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częsci

DO

II

Odpow tedz na wszystkie P) tama testu z C;ę.'JC1 1/ Spojrz na przykłady H arku
aby się dowiedztec
w jaki sposob masz zaznaćzac swoje odpo-

szu OdPOH iedu
wiedz,

PYTANIA

OGOLNE

Jeslt twoja odpowiedz na te pytania brzmi TAK :aznac: w arkuszu
~
Jesli hłOJG odpowiedz brzmi NIE zac,zen1lJ [}]
I Czy uwazme

przeczytałeś

wszystkie

odpowtedzi

lekcje z CZęŚCIII"

2 Czy odpowiedztałes na wszystkie pytania z lekcji?
3 Czy wykonales

wszystkie

testy?

4 Czy sprawdził es swoje odpowredzi
5 CL'j sprawdziłeś
nowe?

w słowniczku

znaczerna

PRAWDA
Poni:s:e

pytoma

I poprawiłes

kluczowych

LUB

jll,

- zamaluj

FAŁSZYWE

slow, które były dla ciebie

FAŁSZ

ją praw dziw e lub fałszyw e Jesli
PRAWDZIWE

te ktore były błędne"

zamaluj

terd.erne jest

pole~
poleC§:]

6 Na przykładżre Dawida uczymy Się ze droga do sukcesu w przywodztwre
łatwa, jeśli Się jest naprawdę wybranym przez Boga
7 Prawie kazde zadanie wykonuje

Się

dwa razy raz

Jest

w myślach, a drugi raz

w praktyce
8 Reakcja
9 Słuchanie

odbiorcy ma głownre znaczenie dla niego
to stosunkowo łatwy proces który wymaga

10 Celem procesu komunikowania SięJest zrozunuerue
tak, jak było to w zamierzeniu nadawcy

mewreikich unuejętności
przekazu przez odbiorcę

I I Kompetentnych
doświadczonych chrześcijan powruno Się zachęcac
na siebie Większej odpowiedzialnośct przy podejmowaniu decyzji

do brania

l2 Troska Nehermasza o Jerozolimę oraz wyrzuty jakle Cierpiał, stanowiły
mego wezwanie do dzralarua

dla
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WYBOR
Wsrod podanych odpowtedzt Jest Jedna
tę ktora wybrałes

H

łaseiwa Zakresl w arkuszu odpowiedz,

13 Trzy z poniższych stwierdzen to zasady które wyrukają z przywódczych
Dawida Która z ruch NIE Jest tą zasadą?
a) nieustannie radził Się Boga
b) iozurrnał potrzebę doskonałoset I kompetencji
c) akceptowal zadania, ktore pomagały mu osiągnąc cele
d) był lojalny I rroskhwy w więziach ze wszystkrrm

metod

14 Główne przeszkody skutecznego planowarna rnozna przezwycięzyc
modlitwą,
zachowaniem elastycznej postawy l
a) układaniem kilku glownych planow zarruast tylko Jednego
b) wymaganiem aby plany byly proste a nie szczegolowe
c) skutecznym porozurruewaruem Się
d) układaniem planów awaryjnych na wypadek gdyby me powiodł SIę plan główny
\5 Jesh jakas osoba pomija ptzywódcę bezposredruego I idzre ze sWOImproblemem do przywódcy wyzszego szczebla powinien
a) sam zalarwrc sprawę
b) odmowic wysłuchania jej
c) odeslac ją do Jej bezposredniego przywódcy lub zaprosić go do dyskusji
16 Koordynacja to znaczy reahzacja planu obejmuje ruzej wyrmeruone czynnoser
wyjątkiem Jednej Której?
a) Lączenie wszystkich składników w najbatdziej efektywny sposób
b) Stal anrue Się, aby podwiadru zgodzili SIę, co do planu
c) Wysyłanie ludzi I matenałów na wlasciwe rniejsce we właściwym czasie

7

17 Jako przywódca pohtyczny wojskowy I duchowy Jozue musiał informować
zachęcac, udzielać duchowego wsparcia oraz
a) wydawac stanowcze rozkazy, ktore wymagały posłuszenstwa
b) podawac pod publiczną dyskusję swoje przywódcze sugestie
c) upewniac Się ze jednosc nie dokonywała Się za cenę ujednolicerua
d) parmętac że niepopulama poltryka przywódcza moze go zruszczyc
18 Proces słuchania mozna uważać za zakonczony kiedy
a) przekaz zostal usłyszany
b) przekaz został zapamiętany - utrwalony w cZYJeJspamięci
c) ktos usłyszał przekaz I skupił na nim uwagę
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19 Bariery, które przeszkadzają w skutecznym porozumiewaniu Się, można zdefiruować naj lepiej Jako
a) postawy, które dzielą ludzi
b) uprzedzenia które ludzi zaślepiają
c) to, co przeszkadza, aby do odbiorcy dotarło znaczenie przekazu nadawcy
20 Przekaz może byc najlepiej wysIany I odebrany tylko wtedy, gdy nadawca
Jodbiorca
a) mają takle samo nastawienie do tematu
b) mają wspólne podstawowe pole doswiadczen
c) mają podobne Ideały, uprzedzerua I swratopoglądy
21 Nehermasz zachęcał rmeszkancow Jerozolimy do Jej odbudowy
a) ukazując Im, że Jego cel Jest Ich celem
b) zrzucając przed 01101 swoje brzemię
c) przekonując Ich o Bożej naturze swego powołania
22 Dynamscznosc grupy opiera Się na poruższych założemach z wyjątkiem Jednego Którego?
a) Ludzie potrzebują siebie nawzajem I lepiej pracują w grupie
b) Ludzie wpływają na Siebie nawzajem, kiedy pracują razem
c) Jakość pracy grupowej Jest wyższa od JakOŚCIpracy mdywidualnej
d) Aby dobrze funkcjonować, grupie potrzeba mruej krerowama
23 W trzyetapowym procesie rozwiązywania problemów pierwszym etapem Jest
a) analiza sytuacji
b) decydowanie czy potrzebne Jest działame
c) defiruowame problemu
d) przedstawrenie problemu
24 Decyzje podjęte na zasadzie consensusu
la strona przegrana

ehrnmują możliwość

że będzie

15tl113

a także umożliwiają

a) powstanie prawdziwej jednoset co do omawianych spraw
b) dokładne rozpatrzenie spraw przez zamteresowanych
c) powstanie w grupie głębokiej lojalnoset

KONIEC PYTAN DO CZĘSClII Postępuj zgodnie = pozostałymi wskazowkamt
zawartymi w arkuszu odpowiedzi nr 2 f dostarcz test prowadzącemu nauczame
Następnie rozpocznij studia nad częsctą III
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DO CZĘSCI III

Odpowiedz na wszystkie pytanta testu: C_ęSCI II Spojrz na przykłady w arkuszu
odpowtedzt aby Się dowtedztec l1 Jaki sposob mas: :aznaczac swoje odpowiedzi
PYTANIA

OGOLNE

Jeslt twoja odpowiedz na te pytania łn znn TAK zaznacz w arkuszu odpowiedz,
Jesli twoja odpowiedz brzmi NIE zaczet m}

o

W

I Czy uwazrne przeczytałes wszystkie

2 Czy odpowiedzrałeś

lekcje z CZęŚCIlll?

na wszystkie pytania z lekcji?

3 Czy wykonales wszystkie testy?
4 Czy sprawdziłes

swoje odpowredzi I poprawi leś te, które były błędne?

5 Czy sprawdziłes

w słowniczku

znaczenia kluczowych słów, ktore były dla crebie

nowe?

PRAWDA

LUB FAŁSZ

Pornzsze pytanta są prawdziw e lub fałszyw e Jeslt stwterdzente Jest
PRAWDZIWE

zamaluj pole@]

FAŁSZYWE

- zamaluj pole[[]

6 Ostateczny cel do ktorego dązyła Estera starając SIę uralowac swój lud, nazy
warny celem instytucjonalnym
7 Ester a udowodniła

ze w ki yzysowej

syruacj

l

przywódca musi radzić sobie sam

8 Aby osiągnąć swoj ostateczny cel, Estera musiała osiągnąc cele posrednie, które
nazywamy celami operacyjnymi

9 Prawdopodobrue najbardziej zaniedbywaną CZęSCląsystemu pracy chrześcijan
sklej Jest oszacowanie potrzeb
10 Większosc chrzescijanskich przywodcow
nicy między celarru a działaruanu
II Paweł wiedział

me ma kłopotow

ze ludzie mogą popasc w Zniechęcenie

z okresleniem roz-

nawet wtedy, gdy pra-

cują dobrze
12 Naj lepszą reakcją na przywództwo mające nuejsce wtedy, gdy pracownik szczerze przyjmuje cele przywódcy za swoje własne, Jest subordynacja
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WYBÓR

Wsrod podanych odpowtedzi Jest Jedna wloscswa Zakresl w arkuszu odpowiedzi
tę ksorą wybrales
13 Ktorą z zasad przywództwa
ilustruje odpowiedz
.Jesh mam zginąć. to zgmę"?

Estery na powołanie

do przy-

wódzrwa

a) Dobry pr zywodca mUSI łatwo reagować na emocjonalne
wezwanie
b) PI zywódca reahsryczrue przyjmuje negatywrą postawę wobec swojego zadania
c) Dobi zy przywódcy obwmiają tylko SIebie, Jeśli SIę Im me powredzie
d) Przywódcy muszą być gotowi do przyjrnowarua
na SIebie odpowredzralnoścr
penurno wielkiej

ceny

14 Jednym z najbardziej znaczących faktów dotyczących
a) sprawiają one IZ przywodcy działają mechanicznie
b) ułatwrają one Panu pracę nad misją Koserola

dobrych

celów Jest to że

c) ludżre pracują lepiej I są szczęshwi
kredy mają Jasne cele
d) ludzie przestają mleć problemy
kredy mają Jasne cele
15 Kiedy ludzie mysią W karcgonach
Je SIę lin cele pośrednie,
a) podejmować
decyzje
b) rdentyfikowac

Się

emocjonalnie

celów Koserola

prawdziwych

gotowi są
I przyjmować

I kredy ukazu-

odpowiedzialnosc

z przedstawionym

c) wspolpracowac,
kiedy Jest to dla ruch wygodne
d) wsprerac działalność swojego koserola moralnie

zadaniem
I

finansowo

16 Profesjonahscr,
którzy doglębrue przestudiowah
zasady przywództwa
że Jedynym sposobem na pomyślne l owocne życie Jest
a) zdanie sobie spr awy, że Jedni mogą być szczęślrwi
a mm rue
b) zrozumrerue
ze kluczem jest sZCZęSCIC albo przypadek
c) przyjęcie faktów do wradomości l praca z tym co Się ma
d) uswiadomrerue

sobie

ze co będzie, to będzie,

mowią,

me można zrmeruc losu

17 Osobiste
a)
b)
c)
d)

doswiadczerua
przywodcy z założenia mają
byc karmemanu rrnlowyrru Jego edukacji
pomagac mnyrn
wyprobować Jego przydatnosc Jako przywodcy
byc zrodlem wskazówek przy rozwrązywaruu problemow

18 POniższe stwierdzenia
oprócz jednego
OPiSUJą chrzescijanski
7aCYJny Które stwierdzenie
nie opisuje tego systemu?
a) Każda dzrałalnosc wymaga zapoczątkowania
(wkład)
b) Każdy proces nadzorowany Jest przez pracownika (sprzęzerue

system ergant-

zwrotne)
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c) Rozpoczęta działalnosc przechodzi przez pewną fazę (proces)
d) Cos wynika z działanta (rezultat)
t 9 Termin kierowanie poprze::. cele oznacza
a) zdefiniować cele I tak pokierować pracą by Je osiągnąć
b) okreshć cele, ktore staracie Się osiągnąć
c) rozpocząć działam a I oczekiwać osrągmęcra celu
d) przyznac pnoryter celom, ktore chcrehbyscre osiągnąc

20 WIele organizacji a w szczegolnosci kosciołow, starannie ujmuje działam a
w sfor mułowamach I planach, aie popełnia błąd
a) zle planując działanta dla poszczegołnych grup
b) naśladując sposoby dzrałarna Innych I owme zle pomformowanych
orgaruzacjr
c) zaniedbując wyrazne określenie.jaktego działam a Się oczekuje
d) próbując poddać dzieło Ducha surowej dyscypltrue
21 Ludzie pl acują lepiej kiedy cele są konkretne
I akceptują Jest to zgodne z
a) teorią celu
b) teorią potrzeb
c) teoriarm dotyczącymi percepcji
d) teoną nagi ód I kar

I

kiedy w pełru Je tozunueją

22 W dzrałalnosci Pawła rozpoznajemy zasady przywódcze
a) Jego mowom opublikowanym pismom I teologu

dzięki

b) ocenom mu wspołczesnych
c) Jego własnym pismom apologetycznym

d) Jego zachowaniu w kryzysowych sytuacjach
wódcy

zachowaniu prawdziwego przy-

23 Pojęcre motyw acjr mozerny wyjaśnic naj lepiej mowiąc, ze Jest to
a) zestaw poglądow lub wal10SCI które rządzą czyimś dztalaruern
b) zamter esowanie lub zapał widoczne

w czyrrns działaniu

c) powod podawany przez osobę jako wytłumaczenie tego co robi
d) sensowne podejscre do zadania Jakimjest iozwrązywanre problemów
24 Ludzie robią to, co daje Im pt zyjemnośc,

przykrość Jest to zgodne z
a) teonarm dotyczącymi percepcji
b) teoną nagród I kat
c) teorią celu
d) teorią potrzeb

a unikają dzrałan które sprawiają lm

