REGULAMENT ETN21-PO

EXAMINAREA ONLINE

Pe scurt din ceea ce trebuie să știi…

PUNE-ȚI
TALANȚII ÎN NEGOȚ
Ediția 6 vine cu un format complet nou.
Talanții au de acum o importanță deosebită.
Când vei începe concursul, vei primi 40 de talanți
de aur, pe care trebuie să îi pui în „negoț”
participând activ la concursul biblic online.
La finalul concursului vei „răspunde” de talantul
primit, iar întrebarea va fi:

Ce ai făcut cu talantul primit?

BONUS
Sicli | Talanți de Argint | Talanți de Aur

D

Fiecare talant câștigat pe parcursul concursului îți
aduce puncte bonus care îți vor crește Punctajul
final, având șanse mai mari să obții unul din locurile
top ranking: 1,2 sau 3.
Dacă pe parcursul examinării pierzi toți talanții

Parole (ID)

Parole (ID)

în maxim
30 secunde

în maxim
3 ore

câștigați (ajungând la zero sicli în cont), vei fi
penalizat/ă până când numărul de sicli pe minus
este egal sau mai mare decât zero. Totuși, pentru
a-ți crește bonusul, ai nevoie să obții pentru fiecare

contact@testetn.com
testetn.com

test rezolvat un punctaj cât mai bun, și nu uita „că
celui ce are i se va da, şi va avea de prisos; dar de la
cel ce n-are se va lua şi ce are!”

ACCES
pentru participanții înscriși
Cele 50 de teste sunt securizate, accesul fiind valabil doar
pentru cei care se înscriu la examinarea online.
PRIMIRE RAPIDĂ ȘI AUTOMATĂ
A PAROLELOR PE EMAIL

Fiecare test & grilă de corectare are o parolă individuală (ID)
Participanții înscriși primesc în particular un ID Aplicant pe baza
căruia au acces la examinarea online și își pot urmări zilnic, în
timp real rezultatele obținute.

RAPORTUL
REZULTATELOR
Urmărește-ți în timp real, în orice moment
punctajul obținut la examinarea online.
Deschide Raportul rezultatelor, caută
pagina dedicată ID-ului Aplicant personal,
și vizualizează toate detaliile importante
privind evoluția ta la concurs.

1.

Înscrierea
Testele și grilele de pe platforma online sunt securizate datorită faptului că este un concurs, iar acces la
acestea au doar persoanele care se înscriu, completând formularul dedicat de pe site.
Formularul de înscriere îl găsiți pe site, în rubrica Examinarea Talantul în Negoț, accesând apoi pagina ETN21-po din meniul de
sus al site-ului. După ce ați deschis pagina dedicată, apăsați pe butonul „Înscriere ETN21-po”, conform imaginea de mai jos:

La completarea formularului de înscriere este obligatoriu ca datele să fie corecte, reale și complete, și
să aparțină persoanei în cauză (participant). Dacă cineva dorește să înscrie pe altcineva, este obligatoriu
ca datele să fie corecte, reale și complete și să aparțină persoanei care dorește să participe la concursul
online, nu persoanei care face înscrierea. Dacă datele completate sunt eronate, participantul nu va putea
primi confirmarea înscrierii. Toate datele personale introduse vor fi tratate confidențial.

După completarea și trimiterea formularului de înscriere, aplicantul va primi confirmarea din partea
TesteTN, cu toate informațiile necesare, în:

maxim 30

de secunde

dacă a optat să primească confirmarea pe

maxim 3

ore

1

dacă a optat să primească confirmarea pe

Înscrierea la ETN21-po poate fi făcută în perioada
1 Februarie – 14 Martie 2021
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Din motive neprevăzute, timpul maxim de așteptare poate fi de 24 de ore
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2.

Accesarea testelor și a grilelor
Testele și grilele se regăsesc pe pagina dedicată https://testetn.com/etn21-po/, la secțiunea
corespunzătoare. Cum se procedează?
• Deschideți testul dorit și introduceți ID-ul Testului2 (puteți identifica mai ușor testul dorit dacă
scrieți în căsuța „Caută” din tabel numărul testului, de la 1 la 50);
• Să aveți în față un caiet și un instrument de scris, și notați răspunsurile în mod clar, concis și
complet, rezolvarea întrebărilor făcându-se pe cont propriu;
• După rezolvarea întrebărilor, trebuie cât de repede să înregistrați răspunsurile date de Dv, fără
să le modificați ulterior expirării timpului alocat;
• După înregistrarea răspunsurilor, puteți să vă verificați folosind Grila de corectare. Deschideți
Grila din dreptul Testului rezolvat și introduceți ID-ul Grilei3. Fiecare grilă de corectare are o
parolă unică (ID), iar parola o primiți după ce înregistrați răspunsurile testului rezolvat;
• Timpul admis pentru rezolvarea unui test este de maximum 1 oră de la deschiderea fișierului.
Se recomandă minimum 20 de minute;
• Este strict interzisă copierea sau ajutorul primit din partea vreunei persoane la rezolvarea
testelor! Încălcarea Regulamentului și a principiilor etice duce la descalificare.

3.

Înregistrarea răspunsurilor testelor
După fiecare test rezolvat, aplicantul trebuie să înregistreze cât de repede posibil răspunsurile
întrebărilor de la testul rezolvat de acesta, pentru a fi verificate și punctate. După încheierea timpului
alocat pentru rezolvarea unui test, aplicantul nu are voie să modifice răspunsurile, fiind obligat să le
trimită către corectare în forma inițială, din timpul rezolvării întrebărilor. Aplicantul trebuie să fie corect
și în această privință! De exemplu, aplicantul termină de rezolvat un test încadrându-se în timpul maxim admis, dar constată că a greșit
răspunsul la o întrebare. În acest caz, participantul are voie să modifice răspunsurile cu condiția să NU se verifice înainte, ori să fie ajutat de
cineva, și deci să NU fi expirat timpul alocat la dispoziție de maxim o oră, de la deschiderea fișierului. Dar dacă își amintește că a greșit ceva
sau își aduce aminte de un răspuns la vreo întrebare, iar timpul de la deschiderea testului a depășit limita maximă de o oră, aplicantul nu mai
are voie să își modifice răspunsurile, sau să adauge vreun răspuns!

Formularul pentru înregistrarea răspunsurilor testului rezolvat îl găsiți pe site, în locul indicat în imaginea de mai jos:

ID-ul Testului cu numărul 1 îl veți primi automat (dacă vi se validează înscrierea) pe E-mail, după ce veți completa formularul de înscriere, dacă ați ales să
primiți confirmarea înscrierii prin această metodă
3 ID-ul Grilei îl primiți pe loc pe E-mail după ce completați formularul de înregistrare răspunsuri, dacă ați ales să primiți ID-ul prin această metodă
2

3

Apăsați pe butonul albastru pentru a deschide pagina dedicată și completați formularul.
Veți putea alege metoda prin care doriți să primiți ID-ul pentru Grila aferentă Testului rezolvat:
sau
Răspunsurile trebuie să fie clare, concise și complete! TesteTN poate depuncta dacă nu înțelege
răspunsul înregistrat de aplicant, iar răspunsurile trimise a doua oară nu se mai iau în considerare!

Primire parole pe E-mail

Primire parole pe WhatsApp (1)

Primire parole pe WhatsApp (2)

Completați cu atenție formularul
dedicat de pe site cu răspunsurile
date de Dv la test (nemodificate)

Completați cu atenție formularul
dedicat de pe site cu răspunsurile
date de Dv la test (nemodificate)

Faceți o poză clară la răspunsurile
Dv (nemodificate) date la test și
trimiteți-o pe WhatsApp către
TesteTN. Răspunsurile trebuie să
fie clare, concise și complete.
Pentru validare, în poză trebuie să
se vadă notate obligatoriu:
• Numărul Testului
• ID-ul Aplicant
• Categoria

Veți primi ID-ul pentru Grilă
în maxim 30 de secunde
(Verificați Inbox sau Spam)

Veți primi ID-ul pentru Grilă
în maxim 3 ore4

Veți primi ID-ul pentru Grilă
în maxim 3 ore5

Ca să puteți înregistra răspunsurile unui test rezolvat de Dv, trebuie să notați CORECT și cu MAJUSCULE
ID-ul Aplicant personal (acesta e format din 4 caractere, respectiv Prima literă de la Numele de familie, Prima literă de la primul
Prenume notat de Dv în formularul de înscriere, și Data nașterii – doar ziua; De exemplu: PA06, adică Popescu Andrei, data de 6 a lunii).

În caz contrar, nu veți putea primi ID-ul Grilei de corectare și accesul la următorul test.
Dacă scrieți corect ID-ul Aplicant dar selectați Categoria greșită, ori Testul greșit, riscați să vi se invalideze testul
respectiv rezolvat, fiindcă organizatorul nu va putea confirma cărui participant aparține testul în cauză. Trebuie
reținut și faptul că nu se acceptă trimiterea răspunsurilor de două ori. De aceea, completați cu multă atenție!

PA06

4
5

Din motive neprevăzute, parola poate fi trimisă cu întârziere de până la 24 de ore maxim
Idem4

4

Trebuie să mai știți că e nevoie să completați fiecare câmp dintr-o întrebare (excepție Subiectul V, dacă nici o variantă nu
este corectă), iar acolo unde nu știți răspunsul (referitor la Subiectul IV), scrieți „nu știu” sau notați o liniuță ( - ).
De asemenea, ca să primiți ID-ul Grilei de corectare, pe lângă condițiile prezentate mai sus, trebuie să notați și
ID-ul Testului rezolvat, la finalul formularului (acesta e format din 4 cifre). ID-ul Testului 1 îl veți găsi în mesajul de
confirmare înscriere. ID-ul Testului 2 îl veți găsi în Grila de corectare 1, iar ID-ul Testului 3 îl veți găsi în Grila de
corectare 2, și tot așa…
După ce ați completat formularul, respectând condițiile, apăsați pe butonul din josul formularului, numit
„Înregistrează răspunsurile”, pentru a le trimite spre corectare și punctare. Dacă nu vă apare acest buton,
înseamnă că ați notat un ID Aplicant greșit. Fără acest ID Aplicant (cod de identificare participant), este
imposibilă accesarea testelor și a grilelor pe parcursul examinării online.

1234

4.

Raportul rezultatelor
Fiecare participant înscris la ETN21-po poate să-și urmărească oricând rezultatele obținute până în
prezent, în dreptul ID-ului Aplicant personal din Raportul rezultatelor.
Raportul rezultatelor se actualizează zilnic la orele 22.006 7, afișând rezultatele pentru răspunsurile
înregistrate până cel târziu în aceeași zi, la orele 21.45. În caz contrar, acele rezultate vor fi afișate la
următoarea actualizare.
Pentru o găsire mai rapidă a ID-ului Aplicant, deschideți Raportul rezultatelor și tastați simultan
comenzile tastaturii Ctrl și F iar în câmpul de căutare care se va deschide în colțul din dreapta-sus al
paginii, scrieți corect ID-ul Aplicant pentru care doriți să verificați rezultatele/situația detaliată.

vei putea urmări zilnic
CLASAMENTUL TOP 15
#rankingetn21-po

6
7

Ora României
Din anumite motive neprevăzute, Raportul rezultatelor poate avea actualizări întârziate
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Tu ce vei face cu

talantul primit?

d
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5.

Sistemul de punctare & structura examinării online
La începutul concursului online, fiecare participant va primi în „contul” său de aplicant un număr de 40
de talanți de aur (echivalentul a 15.000 sicli, respectiv echivalentul a 0,75 puncte bonus).
Cu acești talanți primiți în avans, puteți câștiga alți talanți, dacă îi „puneți în negoț” cum trebuie, dar
puteți și pierde talanți dacă îi administrați greșit.

„Îndată, cel ce primise cei cinci talanţi s-a dus, i-a pus în negoţ
şi a câştigat cu ei alţi cinci talanţi.” Matei 25:16
Ca să câștigați talanți în plus, trebuie să obțineți punctaje bune la testele rezolvate. Cu cât obțineți
punctaje mai bune, cu atât puteți câștiga mai mulți talanți pentru un test rezolvat. Totodată, cu cât
obțineți punctaje mai slabe, cu atât puteți pierde mai mulți talanți pentru un test rezolvat. Doar Dv puteți
ține talanții într-un echilibru (pe plus), astfel încât la finalul concursului, să puteți demonstra că ați reușit
să câștigați alți talanți cu cei pe care i-ați primit în avans pentru a-i administra ca un negustor înțelept.
Fiecare talant câștigat îi aduce aplicantului un număr de sicli în cont. Cu cât acesta obține mai mulți sicli,
cu atât va beneficia de un bonus mai ridicat. Dacă aplicantul pierde sicli, i se scade și bonusul. Deci,
bonusul variază în funcție de evoluția talanților din contul personal de aplicant.
Bonusul câștigat i se va adăuga aplicantului la media testelor, rezultând un Punctaj final mai ridicat,
ducând spre șanse mai mari să obțină un loc ridicat în Ranking (Clasament). De asemenea, bonusul
pierdut (pe minus) i se va scădea din media testelor, rezultând un Punctaj final mai scăzut.
1 talant
de aur

1 talant
de argint

Valoare bonus

Număr sicli
maxim posibil

Bonus
maxim posibil

Punctaj final
maxim posibil

375 sicli

95 sicli

număr sicli/20.000

200.000

10,00 puncte

100,00 puncte

★ B e n e f i c i a z ă de regula „
De exemplu, aplicantul obține punctajele: 100 100 100 90 100 100 100 100 …
După primele 3 teste, acesta câștigă automat 5 talanți de aur în plus (deci pe lângă cei 3 talanți de aur pentru fiecare test de 100p). Pentru că următorul
test nu a fost de 100p, acesta nu mai câștigă alți 5 talanți de aur, dar la al 7-lea test acesta obține din nou 100p, ceea ce înseamnă că reface lanțul de 3
teste de 100p consecutiv, aducându-i în „cont” din nou 5 talanți de aur. La fel, pentru că la al 8-lea test obține tot 100p, primește automat alți 5 talanți de
aur, și tot așa, în funcție de punctajul obținut la următorul test. Același principiu se aplică pentru fiecare din condițiile de mai jos:

5 talanți de aur

dacă 3 teste consecutive au punctajul de 100p

10 talanți de argint

dacă 3 teste consecutive au punctajul între 95-9999p

5 talanți de argint

dacă 3 teste consecutive au punctajul între 90-9499p

120 de sicli

dacă 3 teste consecutive au punctajul între 85-8999p

În concurs vor fi alocate 50 de teste de rezolvat, în format PDF (printabil), respectând modelul de la
CBTN clasic (nu modelul online). Testele vor fi publicate treptat.
Concurentul trebuie să rezolve pe rând toate cele 50 de teste puse în concurs pentru a beneficia de
avantajele bonusului posibil de câștigat, pentru că media testelor se calculează după formula:
suma testelor rezolvate / 50 (deci nu împărțit la numărul de teste rezolvate, ci la numărul de teste
obligatoriu de rezolvat).
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Testele vor apărea treptat, în mod obișnuit un test la două zile, pe o perioadă de 11 săptămâni, pentru că
aplicantul este capabil să asimileze detaliile doar în timp, iar progresul este asigurat sută la sută dacă
acesta se străduie să beneficieze de avantajele concursului.
(A se urmări periodic site-ul privind publicarea unui nou test)

Programa ETN21-po:
Data începerii

Data încheierii

Publicarea Clasamentului

1 Februarie 2021

18 Aprilie 2021, orele 18.00

18 Aprilie 2021, orele 22.008

Structura talanților în funcție de punctajul obținut/test:
Câștig/Pierdere

Punctaj per test

3 talanți de aur

100

1 talant de aur

98-9999

3 talanți de argint

95-9799

2 talanți de argint

92-9499

1 talant de argint

90-9199

80 sicli

88-8999

70 sicli

86-8799

50 sicli

84-8599

25 sicli

82-8399

60 sicli

80-8199

3 talanți de argint

75-7999

5 talanți de argint

70-7499

10 talanți de argint

65-6999

10 talanți de aur

9-6499

20 talanți de aur

8 (INVALIDAT)

Culoarea verde închisă și deschisă reprezintă numărul de talanți și de sicli câștigați de aplicant în funcție de punctajul obținut la un test rezolvat.
Celelalte culori reprezintă numărul de talanți sau de sicli care se scad din „contul” aplicantului, în funcție de punctajul obținut la un test rezolvat.

Cele 8p (din oficiu) din chenarul roșu se acordă pentru un test invalidat (încălcare Regulament).

#rankingETN21-PO
OBIECTIVUL EDIȚIEI ESTE SĂ OBȚII UN LOC CÂT MAI BUN ÎN TOPUL CLASAMENTULUI

1
2
3
4
5
8

Ora României
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6.

Interpretarea Raportului rezultatelor
Raportul afișează într-un mod simplist toate informațiile importante de care are nevoie concurentul, pe
baza unor algoritmi bine gândiți care afișează automat datele, în urma corectării testelor. Datele de mai
jos reprezintă un exemplu ipotetic.

Prima secțiune afișează ID-ul Aplicant (codul de identificare participant) și Categoria din care face parte.
A doua secțiune afișează punctajul obținut pentru fiecare test rezolvat și înregistrat de aplicant.
•
•
•
•

•

Dacă punctajul este egal sau mai mare de 90,00p, câmpul va fi de culoare verde;
Dacă punctajul este peste 79,99p și sub 90,00p, câmpul va fi de culoare galbenă;
Dacă punctajul este mai mic de 80,00p, câmpul va fi de culoare roșie-deschisă;
Dacă câmpul este de culoare roșie-închisă, înseamnă că testul a fost invalidat de corector din
motivele: suspiciune de copiere, suspiciune de verificare în Biblie, suspiciune de suport din partea
vreunei persoane etc., toate acestea fiind considerate încălcarea Regulamentului ETN21-po.
Aplicantul va primi în acest caz 8p (cele din oficiu);
Dacă câmpul este de culoare gri, înseamnă că aplicantul nu a rezolvat și înregistrat încă acel test.

Dacă aplicantul are nelămuriri privind punctajul obținut la vreun test, trebuie să contacteze cât de repede
TesteTN la contact@testetn.com sau pe WhatsApp pentru clarificări!

A treia secțiune afișează următoarele informații:
•

•
•
•
•
•

Situația numărului de talanți de argint și de aur din cont: numărul talanților câștigați, numărul
talanților pierduți, respectiv numărul talanților la momentul actual. Așadar, numărul lor poate
varia în funcție de punctajul obținut la fiecare test;
Situația numărului de sicli la momentul actual (în funcție de talanții câștigați);
Situația bonusului la momentul actual (calcul: numărul de sicli/20.000);
Media testelor obligatoriu de rezolvat (în număr de 50 în total);
Media testelor rezolvate;
Punctajul final (calcul: Media testelor obligatoriu de rezolvat+Bonus).
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A patra secțiune afișează situația talanților din cont. În funcție de punctajele obținute la teste, mesajele
primite automat pot fi următoarele:
EXCELENTĂ

Talanții tăi puși în negoț ți-au adus foarte mulți alți talanți. Nu există riscul penalizării. Felicitări!

FOARTE BUNĂ
BUNĂ

Riscul ca talanții tăi puși în negoț să nu îți aducă alți talanți și să primești penalizare este foarte scăzut. Felicitări!
Riscul ca talanții tăi puși în negoț să nu îți aducă alți talanți și să primești penalizare este scăzut. Felicitări!

RISCANTĂ

Riscul ca talanții tăi puși în negoț să nu îți aducă alți talanți și să primești penalizare este ridicat.

FOARTE RISCANTĂ
PENALIZARE

Riscul ca talanții tăi puși în negoț să nu îți aducă alți talanți și să primești penalizare este foarte ridicat.
Pentru că numărul talanților pierduți este mare, primești penalizare. Valoarea bonusului se scade din Media testelor/50.

În momentul în care bonusul este negativ (pe minus), acest bonus devine penalizare, și se scade din
Media testelor/50. Când bonusul este pozitiv (pe plus), se adaugă la Media testelor/50, ducând la creșterea
Punctajului final. În funcție de culoarea afișată în câmp, aplicantul poate ști care este situația talanților,
astfel încât să încerce să obțină punctaje mult mai bune în mod necesar la următoarele teste, mai ales în
situația în care, de exemplu, culoarea este roșie-deschisă/închisă.

A cincea secțiune afișează situația contului la general, iar mesajele primite pot fi următoarele:
FĂRĂ RISC DE BLOCARE
RISC DE BLOCARE
RISC RIDICAT DE BLOCARE
PRIMUL AVERTISMENT
ULTIMUL AVERTISMENT
BLOCAT DEFINITIV

Pentru că nu ai obținut la nici un test sub 65p, ai acces în continuare la teste și grile. Felicitări!
Pentru că ai obținut între 1 și 3 teste sub 65p, riscul să fie anulat accesul la teste este ușor ridicat.
Pentru că ai obținut la 4 teste sub 65p, riscul să fie anulat accesul la teste este ridicat.
Pentru că ai obținut la 5 teste sub 65p, riscul să fie anulat accesul la teste este foarte ridicat.
Pentru că ai obținut la 6 teste sub 65p, riscul să fie anulat accesul la teste este extrem de ridicat.
Pentru că ai obținut la cel puțin 7 teste sub 65p, accesul la teste este anulat definitiv.

De reținut!
În momentul în care aplicantul obține la cel puțin 7 teste sub 65 de puncte, nu va mai avea acces la testele
și grilele de pe platformă. Fiind un concurs, se cere un minim de efort din partea fiecărui participant în
privința studiului bibliografiei, deoarece întrebările testelor sunt gândite foarte bine și sunt create special
pentru cei care doresc o pregătire serioasă pentru CBTN sau pentru studiul personal. Pentru crearea unui
singur test se alocă cel puțin 3 ore, uneori ajungând la 5 ore sau mai mult (gândire întrebări astfel încât să

fie acoperită o plajă cât mai mare a detaliilor, reducerea non-sensului unei întrebări, reducerea erorilor,
așezarea întrebărilor în pagină, crearea formatului fișierului și încărcarea acestuia pe platformă etc).
Accesul la teste și grile pentru cei cu contul blocat, va fi posibil doar din 18 Aprilie 2021, orele 18.00 când
se va termina examinarea online, parolele de acces fiind din acea zi accesibile pentru oricine și oricând.

A șasea secțiune afișează situația concurentului, în funcție de evoluția acestuia:
Negustor
Negustor
Negustor
Negustor

★Campion
★Premium
Experimentat
Începător

cel mai bun (punctaje foarte bune în număr ridicat)
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A șaptea secțiune afișează situația bonusurilor, în funcție de punctajele obținute:
🏆 BONUS CAMPION 🏆
🏅 BONUS VIP 🏅
⭐ BONUS PREMIUM ⭐

x6
x1

Bonus Silver

x1

Bonus Start

x1

Bonus 2 Talanţi Aur

x12

Bonus 1 Talant Aur

x6

Bonus 3 Talanţi Argint

x6

Bonus 2 Talanţi Argint

x4

Bonus 1 Talant Argint

x4

Bonus 80 Sicli

x4

Bonus 70 Sicli

x2

Bonus 50 Sicli

x1

Bonus 25 Sicli

x1

7.

Este cel mai mare bonus, și se acordă dacă aplicantul obține cel puțin
20 teste de 100p (40% din totalul testelor), pe perioada examinării.
Valoarea acestui bonus este egală cu

reprezentând 13% din totalul siclilor posibil de câștigat și 15% din
totalul talanților de aur posibil de câștigat la concurs.

Arată de câte ori a obținut aplicantul bonusul respectiv.

Reguli la corectarea testelor
La ETN21-po nu se ține cont de scrierea corectă gramatical, însă, dacă organizatorul nu înțelege un
răspuns, are dreptul să îl anuleze (să nu îl puncteze). Atenție - Nu se acceptă retrimiterea răspunsurilor!
Subiectul I (5 întrebări: Adevărat sau Fals):
• Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns notat corect.
Subiectul II (5 întrebări: O singură variantă corectă):
• Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns notat corect.
Subiectul III (5 întrebări: Asociere):
• Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns notat corect.
Subiectul IV (5 întrebări deschise):
• Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns notat corect și complet;
• Răspunsul poate fi compus dintr-un singur cuvânt sau din mai multe cuvinte;
• Dacă răspunsul corect este format din mai multe cuvinte, se împarte numărul 4 la
numărul de cuvinte corecte și se rotunjește la două zecimale;

De exemplu, răspunsul corect este „Noe”, „potop”, și „Ninive”; dar aplicantul a notat corect doar primele
două cuvinte. În acest caz avem 3 cuvinte corecte în Grilă, înseamnă că împărțim 4 la 3 și obținem 1,33
puncte per cuvântul corect. Apoi, înmulțim 1,33 cu numărul de cuvinte scrise corect de aplicant (adică 2)
și rotunjim la două zecimale dacă e cazul, rezultând punctajul final, respectiv 2,66 puncte.
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•
•

Prepozițiile, sufixele și prefixele nu se depunctează dacă nu schimbă sensul răspunsului
corect;
Se acceptă cuvinte în plus fără să se depuncteze, doar dacă acestea sunt corecte și apar în
textul biblic dedicat;

De exemplu, răspunsul corect este „Havila” dar aplicantul a notat „țara Havila”. Conform Genesa 2:11,
cuvintul adăugat „țara” este în plus dar nu este greșit fiindcă acesta apare în referința biblică, și nici nu
schimbă sensul răspunsului corect.
•

Orice cuvânt adăugat dar care este greșit sau care schimbă sensul răspunsului corect, se
depunctează cu valoarea unui cuvânt dintr-un răspuns, până ce se ajunge la 0 (zero)
puncte;

De exemplu, răspunsul corect este „aur”, „piatră de onix”, și „bedelion” dar aplicantul a menționat în plus
și „argint”. În acest caz se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect (deci 4p), scăzându-se apoi
1 punct pentru cuvântul adăugat și care este greșit, adică „argint”. Punctajul final este 3p.
•

Sinonimele se depunctează cu 1⁄4 din valoarea cuvântului/răspunsului corect;

De exemplu, răspunsul corect este „întindere”, dar aplicantul a notat „întins”; în acest caz se scad 0,25p,
punctajul final acordat pentru acest răspuns ipotetic fiind 3,75p.
•

•
•

Dacă răspunsul la o întrebare este un nume sau o înșiruire de nume, orice literă scoasă,
adăugată sau pusă în alt loc în nume, face ca acel nume să fie considerat greșit și se
depunctează ca atare;
De exemplu, răspunsul corect în anumit context este „Aaron” dar aplicantul a scris „Aron”;
Inversările la nume nu se depunctează;

De exemplu „Isus Hristos” – „Hristos Isus”.
•

Inversiunea cuvintelor dintr-o expresie se depunctează cu valoarea cuvintelor implicate în
inversare, dacă schimbă sensul expresiei;

De exemplu: „Lucrurile _____ sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile _____ sunt ale
noastre şi ale copiilor noştri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia.”; dacă aplicantul a
notat cuvintele „descoperite” și „ascunse” în loc de „ascunse” și „descoperite”, se depunctează cu 4
puncte, câte 2p pentru fiecare din cele două cuvinte implicate în inversare, pentru că schimbă sensul
răspunsului corect.
Subiectul V (3 întrebări cu 1, 2, 3 sau nici o variantă corectă):
• Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect integral;
• Versiunea biblică acceptată la Concursul Biblic Talantul în Negoț (CBTN) și la ETN21-po este VDC
(Versiunea Dumitru Cornilescu), cea clasică sau versiunea software VDC Theophilos.
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În această ediție nivelurile de testare și pragurile aferente pentru validare au fost eliminate. Asta
înseamnă că aplicantul nu mai trebuie să atingă sau să depășească media unui nivel pentru a trece la
următorul nivel. Acesta are acces la următorul test dacă înregistrează răspunsurile date la testul curent,
iar dacă participantul obține cel puțin 7 teste din 50 cu punctaj mai mic de 65p, accesul său la teste și grile
va fi blocat definitiv, pe perioada examinării online.
În acest format nou, aplicantul luptă pentru a obține un loc cât mai bun în Ranking (Clasament). Locurile
vor fi de la 1 la x (numărul de aplicanți înscriși și activi la concurs). În fiecare zi, pe perioada examinării,
participantul poate să urmărească în Raportul rezultatelor locul (poziția) în care se află la momentul
actual. De exemplu, astăzi acesta poate fi pe locul 5, iar mâine e posibil să fie pe locul 3 sau 6 etc., totul
depinzând de numărul de talanți câștigați. Negustorul anului va fi aplicantul care va fi pe locul 1 în data de
18 Aprilie 2021, orele 18.00, când se va termina concursul. Doi sau mai mulți aplicanți cu același punctaj
vor fi clasați pe același loc în Ranking (Clasament).
O noutate în plus este numărul de talanți câștigați în avans în această ediție pentru ediția următoare.
Acești talanți, ca și-n ediția aceasta, nu sunt garantați la finalul concursului, ci aceștia vor fi dați spre
„administrare”, deci aplicantul poate aduce talanți în plus sau poate pierde acești talanți câștigați în avans.
Dar dacă aplicantul încearcă să obțintă punctaje cât mai bune, acești talanți primiți în avans vor fi foarte
benefici în realizarea punctajului final. Repartizarea talanților câștigați la final de concurs în funcție de
locul obținut de aplicant este următoarea:
RANKING ETN21-PO

TALANŢI DE AUR CÂȘTIGAŢI ÎN AVANS
PENTRU EDIŢIA URMĂTOARE

ECHIVALENTUL ÎN
PUNCTE-BONUS

Locul 1 – Negustorul Anului

100

1,88

Locul 2

80
70
60
50
40

1,50
1,31
1,13
0,94
0,75

Locul 3
Locul 4
Locul 5
restul locurilor

În această ediție aplicantul poate beneficia de 14 tipuri de bonus, iar de foarte multe dintre acestea,
aplicantul poate beneficia de mai multe ori pe parcursul examinării. Regula „Talantul Aduce Talant” te
răsplătește cu talanți și sicli în plus față de talanții câștigați pe parcursul concursului. Noul sistem de
bonusare (puncte ce se vor adăuga la media testelor) este mult mai atractiv și competitiv.

🏆

🏆

Ediția 6 vine cu un Raport al rezultatelor aplicanților mult mai eficient.
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Participă și tu. De ce?
à
à
à
à
à

Îți antrenează mintea și îți dezvoltă în detaliu cunoștințele biblice;
Intri în comunitatea celor ce iubesc studiul sfintelor Scripturi;
Primești acces la teste foarte bine elaborate;
Ți se monitorizează rezultatele în timpi reali;
Te provoacă să te depășești, prin îndeplinirea unor condiții speciale, iar fiecare efort va fi apreciat.

#performanță

testetn.com
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