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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. Solomon aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. 

2.  Împărăteasa din Seba L-a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul împăratului Solomon. 

3. Domnul a zis despre Israel că va fi ca trestia clătinată în ape. 

4. Adonia era fratele mai mare al lui Solomon și fratele mai mic al lui Absalom. 

5. Petru a zis: „Știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni curând [...]” 

1. Ce cetate era în mâinile împăratului Siriei, pe care Ahab dorea să o ia înapoi? 
    
      a. Izreel 

       b. cetatea lui Nabot 

       c. Ramot din Galaad 

 

2.  Cum se numește prorocul prin care a vorbit Domnul împotriva lui Baeșa? 
   
      a. Iehu 

      b. Isaia 

       c. Ahia 

 

3.    Ce a fost peste Elisei, în timpul când cânta cântărețul din harpă? 
   
       a. mâna Domnului 

       b. Duhul Domnului 

     c. duhul lui Ilie 

 

4. Cine era domnul (proprietarul) muntelui Samariei, înainte ca acesta să fie vândut? 
   
     a. Omri 

     b. Șemer 

      c. Șemaia 

 

5.  Oamenii cărora le este păstrată negura întunericului, vorbesc cu trufie: 
   
       a. ce nu cunosc 

      b. spre pierzarea lor 

 c. lucruri de nimic 

 

Bibliografie nivel: 1, 2 Împărați; 2 Petru 
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. David nu s-a abătut de la nici una din poruncile Domnului, afară de întâmplarea cu: (2 elemente) 

 ________________________________________________________________________________ 

2. Cine a fost îngropat în grădina lui Uza? (2 elemente) 

 ________________________________________________________________________________ 

3. Ilie a fugit de __ în pustiu, ca să-și scape viața. A șezut sub un ienupăr și dorea să __ 

 ________________________________________________________________________________ 

4. Femeia bogată din Sunem s-a gândit să îi facă lui Elisei o mică odaie, și să pună în ea: (8 elemente) 

 ________________________________________________________________________________ 

5. Care este fericirea celor care îşi vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor?   

____________________________________________________________________________ 

  

 

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

1. Cine era fiul unei văduve? 
 
 a. Hiram din Tir 
 b. Ieroboam, fiul lui Nebat 
 c. copilul înviat din Sarepta 
 
2. Domnul a zis că va mătura casa lui: 
 
 a. Ieroboam 
 b. Baeșa 
 c. Izabela 
 
3. Dacă n-a cruțat Dumnezeu […]: 
 
 a. lumea veche 
 b. pe îngerii care au păcătuit 
 c. pe neprihănitul Lot 
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1. Elisei a. fiul lui Ahia 

2. Abner b. fiul lui Ghera 

3. Șimei c. fiul lui Ner 

4. Roboam d. fiul lui Șafat 

5. Baeșa e. fiul lui Solomon 
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