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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) 

 

                                                           
1 Aplicanții de la Categoria 8-9 trebuie să obțină o medie a celor zece teste de la nivelul Premium, de cel puțin 80,00p. A se urmări periodic Raportul rezultatelor. 

Bibliografie: 1,2 Împărați 2 Corinteni 

Dificultate nivel:   

Punctaj minim / nivel: 80,001 / 85,00  

Nume și prenume participant nume prenume 

Punctaj obținut prima dată a doua oară 

Corector lider Șc.Dum./pregătitor semnătură semnătură 

1. Împăratul Iosia a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să 
păzească poruncile, învățăturile și legile Lui, din toată inima și din tot sufletul lui. 

2.  Elisei i-a zis lui Hazael că acesta din urmă va pune foc cetăților întărite ale copiilor lui Israel. 

3. Elisei l-a trimis pe Ghehazi înaintea sunamitei bogate, să o întrebe dacă ea, bărbatul ei și copilul ei 
sunt bine. 

4. Ilie era un om îmbrăcat cu o manta de păr și încins la mijloc cu o curea. 

5. Pavel a zis: „Sunt ei slujitori ai lui Hristos? Și eu sunt!” 

1. „Știi că împărăția era a mea și că tot Israelul își îndrepta privirile spre mine ca să fiu împărat”: 
    
      a. i-a zis Solomon lui Adonia 

       b. i-a zis Adonia lui Solomon 

       c. i-a zis Adonia mamei lui Solomon 

 

2.  Care din următoarele elemente nu le-a amintit Solomon în rugăciunea sa, la terminarea Templului? 
   
      a. „când se va închide cerul și nu va fi ploaie, din pricina păcatelor […]” 

      b. „când ciuma, grindina, rugina [...]” 

       c. „dacă va păcătui cineva împotriva aproapelui său și va fi silit să facă un jurământ [...]” 

 

3.    Iehu i-a nimicit cu desăvârșire pe toți cei rămași din Ahab în Samaria, după cuvântul pe care-l spusese 
Domnul prorocului: 

   
       a. Ahia  

       b. Ilie 

     c. Isaia 

 

4. Cine a zis în rugăciunea sa următoarele: „Doamne, adu-Ți aminte că am umblat înaintea feței Tale cu 
credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea Ta!” ? 

   
     a. Ezechia 

     b. Zedechia 

      c. Solomon 

 

5.  Pe cine a poftit Adonia ca să mănânce și să bea înaintea lui, când a căutat să se facă împărat? 
   
       a. pe toți bărbații lui Iuda din slujba împăratului 

      b. pe vitejii lui David 

 c. pe preotul Țadoc 
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III. Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare) 

 

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

1. De la cine a primit împăratul Solomon 120 de talanți de aur? 

 ________________________________________________________________________________ 

2. Tot Israelul avea ochii îndreptați spre împăratul David, ca acesta să-i facă cunoscut: 

 ________________________________________________________________________________ 

3. Ce a simțit femeia al cărui copil era viu, când a auzit sentința împăratului de a tăia copilul cu sabia? 

 ________________________________________________________________________________ 

4. Unde a pus împăratul Solomon scuturile de aur bătut? 

 ________________________________________________________________________________ 

5. Cine păzea cetatea damascenilor ca să-l prindă pe Pavel în Damasc? (3 elemente)  

____________________________________________________________________________ 

  

 

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

1. Pe ce erau săpate chipuri de heruvimi, de finici și de flori deschise? 
 
 a. pe cele două uși de la intrarea în Locul Preasfânt 
 b. pe toate zidurile Casei Domnului, de jur împrejur 
 c. pe cele două uși de la poarta Templului 
 
2. Ce a făcut Hiram2 pentru Casa Domnului din Ierusalim? 
 
 a. cei 2 stâlpi 
 b. masa de aramă, unde se puneau pâinile 
 c. marea și cei 12 boi de sub ea 
 
3. Pavel le-a cerut fraților corinteni să sufere dacă: 
 
 a. pune cineva mâna pe ei 
 b. îi bate cineva peste obraz 
 c. îi nedreptățește cineva 

 

 

         
           

          *) 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. 

 

                                                           
2 A nu se confunda cu Hiram, împăratul Tirului. Aici este vorba Hiram din Tir sau Huram-Abi din Tir, conform 2 Cronici 2:13, trimis de împăratul Hiram să-l 

ajute pe împăratul Solomon la lucrările Templului, fiind foarte priceput în lucrări de aramă. 

1. Basmat a. nevasta lui Ieroboam 

2. Tafat b. nevasta lui Ahimaaț 

3. Hulda c. nevasta fiului lui Abinadab 

4. a intrat în casa 

prorocului Ahia 

d. nevasta lui Șalum  

5. fata lui Faraon e. nevasta lui Solomon 

Seriozitate și Pasiune 

Dedicare și Consiliere 

Succes Asigurat 


