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EXAMINAREA TALANTUL ÎN NEGOȚ 2021 
PLATFORMA ONLINE, EDIȚIA 6 

 
 

 

Testul 2 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

toate categoriile    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. 
 2. După șapte zile, Noe a deschis fereastra corabiei pe care o făcuse. 
 3. După ce faraon a aflat că Avram l-a mințit cu privire la Sarai, a dat poruncă oamenilor lui să-l omoare, dar 

Dumnezeu l-a scăpat din mâinile lor. 
 4. Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase. 
 5. Dumnezeu a zis lui Noe să-și facă o corabie pe care s-o tencuiască cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. 
   

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

    
 1. Avram și-a urmat drumul, înaintând mereu spre: 
    
  a. miazăzi 
  b. miazănoapte 
  c. răsărit 
    
 2. Cui i-a spus Domnul să se uite spre cer și să numere stelele? 
    
  a. lui Lot 
  b. lui Avram 
  c. lui Noe 
    
 3. Ce va sluji ca semn al legământului între Dumnezeu și pământ? 
    
  a. altarul 
  b. sămânța lui Avram 
  c. curcubeul 
    
 4. Cine a zis: „Sunt eu păzitorul fratelui meu?” ? 
    
  a. Abel 
  b. Cain 
  c. Avram 
    
 5. „Râul cel mare”, adică: 
    
  a. râul Egiptului 
  b. râul Eufrat 
  c. Iordan 
    
    

 
 
 
 
 

 
1 În acest spațiu participantul la ETN21-po trebuie să își noteze în clar ID-ul Aplicant, dacă dorește să trimită răspunsurile pe WhatsApp printr-o poză, către TesteTN 
În acest spațiu mai poate să își noteze numele și prenumele elevul de la școala duminicală, dacă i se înmânează acest test în format printabil să îl rezolve 
2 Pentru determinarea punctajului folosiți Grila de corectare aferentă acestui test 
3 Acest spațiu este rezervat responsabilului de pregătire (lider de școală duminicală/părinte etc.) 
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III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. Adam A Avram 
 2. Cain B Enoh 
 3. Noe C Set 
 4. Haran D Iafet 
 5. Terah E Lot 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Ce se mișca pe deasupra apelor? 
   

 2. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui ___ de ___ și i-a îmbrăcat cu ele. 
   

 3. Cine a zis: „Pedeapsa mea e prea mare ca s-o pot suferi.” ? 
   

 4. Avram i-a zis nevestei sale, Sarai că aceasta e o femeie ___ la ___. 
   

 5. Pe cine au lăudat la faraon slujbașii cei mai de frunte ai acestuia? 
   

   

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

   
 1. Dumnezeu a ..... ziua a șaptea. 
     
  a. blestemat 
  b. binecuvântat 
  c. sfințit 
    
 2. Femeia a văzut că pomul era: 
    
  a. bun de mâncat 
  b. plăcut de privit 
  c. de dorit ca să deschidă cuiva mintea 
    
 3. Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte 

semne care să arate .....” 
    
  a, vremurile 
  b. zilele 
  c. anii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


