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I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare) 

 

II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)                     
(doar un răspuns corect) 

 

 

 

Nume și prenume participant nume prenume 

Punctaj obținut prima dată a doua oară 

Corector lider Șc.Dum./pregătitor semnătură semnătură 

1. Naaman s-a oprit la poarta casei lui Elisei, iar Elisei i-a ieșit înainte și i-a spus să se ducă și să se 
scalde de șapte ori în Iordan. 

2.  Când a văzut Atalia că Ioas stătea pe scaunul împărătesc, și-a sfâșiat hainele. 

3. Ezechia i-a spus Domnului în rugăciune, să-și aducă aminte că a umblat înaintea feței Sale cu 
credincioșie și curăție de inimă. 

4. Marele preot Seraia a fost omorât de împăratul Babilonului, în țara Hamatului. 

5. - 

1. Cine erau cei ce au văzut în fața lor apele roșii ca sângele, când s-au trezit dis-de-dimineață? 
    
      a. sirienii 

       b. moabiții 

       c. amoriții 

 

2.  Împăratul Ioas stătea pe scaunul împărătesc, după: 
   
      a. datină 

      b. obiceiul neamurilor 

       c. Legea lui Moise 

 

3.    Împărtul Ben-Hadad a zis: „Să mă pedepsească __ cu toată asprimea, dacă va rămâne astăzi capul lui 
__ pe trupul lui.” 

   
       a. zeii; Ahab 

       b. zeii; Elisei 

     c. Dumnezeu; Elisei 

 

4. Cine a descoperit o uneltire la Osea, împăratul lui Israel? 
   
     a. Salmanasar 

     b. Nebuzaradan 

      c. Nebucadnețar 

 

5.  - 
   
       a.  

      b.  

 c.  

 

Bibliografie nivel: 1, 2 Împărați 
Dificultate nivel: Master (echivalentul Fazei regionale) 

Punctaj minim / nivel: 75,00  
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III. Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare) 

 

IV. Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

1. Ce a făcut Zedechia, fiul lui Chenaana, când toți prorocii proroceau înaintea împăratului lui Israel și 

a împăratului lui Iuda? După aceea, ce i-a făcut lui Mica? 

 ________________________________________________________________________________ 

2. Câți leproși erau la intrarea porții Samariei, luând decizia să se arunce în tabăra sirienilor? 

 ________________________________________________________________________________ 

3. Ce a cumpărat împăratul Omri de la Șemer, și cu ce preț? (total 5 elemente) 

 ________________________________________________________________________________ 

4. Numiți împăratul pe care Domnul l-a lovit cu lepră, fiind lepros apoi toată viața. 

 ________________________________________________________________________________ 

5. -  

________________________________________________________________________________ 

  

 

V. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)                                 
           (pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect) 
 

1. Despre tatăl Izabelei sunt menționate următoarele: 
 
 a. numele lui este Etbaal 
 b. era din neamul împărătesc al Edomului 
 c. a fost împăratul sidoniților 
 
2. Pentru cine a cerut Ghehazi un talant de argint și două haine de schimb, de la Naaman? 
 
 a. pentru el și Elisei 
 b. pentru doi tineri din muntele lui Efraim 
 c. pentru doi tineri dintre fiii prorocilor 
 
3. - 
 
 a.  
 b.  
 c.  

 

 

         
           

          *) Acest document este proprietatea organizatorului proiectului TesteTN.  

          Este strict interzisă prelucrarea și/sau publicarea acestuia în spațiul public, fără acordul autorului. 

          Este strict interzisă distribuirea acestui document participanților la ETN19-po, pe perioada examinării. 

 

1. 7.000 de bărbați a. au fost duși în robie în Babilon 

2. 7.000 de copii ai lui 

Israel 

b. împăratul Siriei 

3. 7.000 de războinici c. au căutat pe Ilie timp de trei zile, dar nu l-au găsit 

4. 32 de căpetenii ale 

carelor 

d. nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal 

5. 50 de oameni e. Ahab a numărat tot poporul 

Seriozitate și Pasiune 

Dedicare și Consiliere 
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