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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. Elisei i-a zis femeii bogate din Sunem: „La anul, pe vremea aceasta, vei naște un fiu.” 

2.  Împăratul Solomon a făcut Casei Domnului ferestre largi înăuntru și strâmte afară. 

3. Nevasta lui Ieroboam a ajuns la Tirța, și cum a atins pragul casei ei, copilul ei a murit. 

4. Obadia se temea mult de Domnul și era mai-marele casei lui Ahab. 

5. Dumnezeul veacului acestuia a orbit mintea necredincioasă a celor ce sunt pe calea pierzării. 

1. Iosafat, împăratul lui Iuda a zis despre Elisei că: 
    
      a. „Duhul Domnului este cu el” 

       b. „mâna Domnului este peste el” 

       c. „Cuvântul Domnului este cu el” 

 

2.  Cui a plătit împăratul Osea un bir (anual)? 
   
      a. lui faraon Neco 

      b. lui Nebucadnețar 

       c. lui Salmanasar 

 

3.    Jumătate din popor voia să facă împărat pe Tibni iar jumătate era pentru: 
   
       a. Omri 

       b. Adonia 

     c. Zimri 

 

4. Cine era căpetenia casei împăratului Ela? 
   
     a. Arța 

     b. Zimri 

      c. Baeșa 

 

5.  Cum se numește cetatea căreia faraon i-a dat foc? 
   
       a. Tirța 

      b. Ghezer 

 c. Ierusalim 
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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 sunamita al cărui fiu a murit, când a ajuns la omul lui Dumnezeu pe Carmel, astfel încât 
Ghehazi s-a apropiat s-o dea înapoi? 

 ________________________________________________________________________________ 

2. Cine au cioplit pietrele mari și mărețe și le-au pregătit pentru zidirea Casei Domnului?  

 ________________________________________________________________________________ 

3. Ce credea Naaman că va face Elisei când s-a oprit la poarta casei acestuia? Continuați răspunsul. 

 ________________________________________________________________________________ 

4. Solomon a zis în rugăciunea sa că se va ști că Numele Domnului este __, mâna Sa este __ și brațul 

Său este __, când va veni străinul să se roage în Casa Domnului. 

 ________________________________________________________________________________ 

5. Cum a murit Adoram, mai-marele peste biruri?   

________________________________________________________________________________ 

  

 

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

1. Meșa, împăratul Moabului plătea împăratului lui Israel un bir de: 
 
 a. 100.000 de oi 
 b. 100.000 de miei 
 c. 100.000 de berbeci 
 
2. Greutatea aurului care venea lui Solomon, pe fiecare an, era de 666 de talanți de aur, în afară de ce 

scotea: 
 
 a. din negoțul cu mărfuri 
 b. de la negustorii cei mari 
 c. de la toți împărații Arabiei 
 
3. Cum numește Pavel pe cei care căutau un prilej ca să poată fi găsiţi deopotrivă cu el în lucrurile cu 

care se lăudau? 
 
 a. niște lăudăroși 
 b. apostoli mincinoși 
 c. lucrători înșelători 

 

 

         
           

          *) 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. Ieroboam a. a rezidit Ierihonul 

2. Solomon b. a zidit Sihemul 

3. Azaria c. a rezidit Elatul 

4. Hiel d. a zidit Bet-Horonul de Jos 

5. Baeșa e. a întărit Rama 

Seriozitate și Pasiune 

Dedicare și Consiliere 

Succes Asigurat 

Credea că va ieși la el, se va înfățișa el însuși, ... 


