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EXAMINAREA TALANTUL ÎN NEGOȚ 2021 
PLATFORMA ONLINE, EDIȚIA 6 

 
 

 

Testul 12 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

25+    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Dumnezeu a făcut să sufle un vânt pe pământ, și apele s-au potolit. 
 2. Era noapte când a nimicit Domnul cetățile Sodoma și Gomora. 
 3. Corabia s-a oprit pe muntele Ararat. 
 4. Avraam a făcut un ospăț mare în ziua când a fost născut Isaac. 
 5. Dumnezeu i-a deschis ochii lui Agar și ea a văzut un râu. S-a dus și a umplut burduful cu apă. 
   

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

    
 1. Unde l-a omorât Cain pe Abel? 
    
  a. la un râu 
  b. la câmp 
  c. la munte 
    
 2. Cine era preot al Dumnezeului celui Preaînalt? 
    
  a. Melhisedec 
  b. Avraam 
  c. Israel 
    
 3. Cine a fost născut după chipul și asemănarea lui Adam? 
    
  a. Abel 
  b. Cain 
  c. Set 
    
 4. Cei doi îngeri au zis inițial lui Lot că vor petrece noaptea: 
    
  a. pe prag, în fața ușii 
  b. în uliță 
  c. sub stejar 
    
 5. În ce s-a transformat soția lui Lot, când s-a uitat înapoi? 
    
  a. într-un stâlp de piatră 
  b. într-un stâlp de sare 
  c. într-un stâlp de lemn 
    
    

 
 
 
 
 

 
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. Nimrod A foarte bogat în vite 
 2. Noe B împăratul Gomorei 
 3. Bera C lucrător de pământ 
 4. Birșa D viteaz vânător 
 5. Avraam E împăratul Sodomei 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Din ce a adus Abel o jertfă de mâncare? (se cere răspuns complet) 
   

 2. La nașterea cui au fost spuse cuvintele: „Acesta ne va mângâia pentru osteneala și truda mâinilor noastre […]”? 
   

 3. Enoh a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că: 
   

 4. Robul lui Avraam a luat cu el ___ ___ și a plecat în cetatea lui Nahor. 
   

 5. Sulamita zicea că preaiubitul ei este pentru ea un strugure de măliniță din viile din: 
   

   

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

   
 1. Cine l-a îngropat pe Avraam în peștera Macpela? 
     
  a. Isaac 
  b. Iacov 
  c. Ismael 
    
 2. Dumnezeu a zis lui Noe și fiilor săi că ___ să le slujească de hrană. 
    
  a. tot ce se mișcă 
  b. tot ce are viață 
  c. iarba verde 
    
 3. Domnul a zis lui Noe să ia în corabie: 
    
  a, câte 7 perechi din toate dobitoacele curate 
  b. câte 7 perechi din toate dobitoacele necurate 
  c. câte 7 perechi din păsările cerului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


