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EXAMINAREA TALANTUL ÎN NEGOȚ 2021 
PLATFORMA ONLINE, EDIȚIA 6 

 
 

 

Testul 17 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

2-3    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Cain și Abel au adus fiecare Domnului câte o jertfă de mâncare. 
 2. Sarai a privit-o cu dispreț pe Agar. 
 3. Avraam a sădit un tamarisc la Beer-Şeba, şi a chemat acolo Numele Domnului Dumnezeului celui Veşnic. 
 4. Viaţa Sarei a fost de 127 de ani. Ea a murit la Chiriat-Arba, adică Hebron, în ţara Canaan. 
 5. Rahela păzea oile tatălui ei, Laban. 
   

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

    
 1. Adam și Eva au mâncat din pomul: 
    
  a. vieții 
  b. cunoștinței binelui și răului 
  c. dinspre răsăritul grădinii Eden 
    
 2. Țara Nod era poziționată: 
    
  a. la răsărit de Eden 
  b. în Haldeea 
  c. în câmpia Iordanului 
    
 3. Domnul i-a zis lui Avraam că nelegiuirea ... nu și-a atins încă vârful. 
    
  a. Sodomei  
  b. canaaniților 
  c. amoriților 
    
 4. Cât timp a stat Iacov la Laban, înainte de a sluji un timp pentru Rahela? 
    
  a. 3 zile 
  b. 7 zile 
  c. 1 lună 
    
 5. „Căci în lume s-au răspândit mulţi ..., care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup.” 
    
  a. înșelători 
  b. nelegiuiți 
  c. amăgitori 
    
    

 
 
 
 
 

 
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. Dumnezeu a zis omului: A „Ce ai făcut?” 
 2. Dumnezeu a zis femeii: B „Unde ești?” 
 3. Dumnezeu a zis șarpelui: C „Vrăjmășie voi pune între tine și femeie [...]” 
 4. Metusala a fost fiul lui: D Enos 
 5. Set a fost tatăl lui: E Enoh 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Cine a devenit pribeag și fugar pe pământ? 
   

 2. Domnul a zis: „Duhul Meu nu va rămâne pururi în om, căci şi omul nu este decât ___ ___: totuşi zilele lui vor fi 
de ___ de ani.” 4 

   

 3. Domnul i-a zis lui Avraam că îi va da seminței lui țara Canaanului, de la râul ___ până la râul cel mare, râul ___ 
   

 4. Noe era un om ___ și fără ___ între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. 
   

 5. Pe lângă vițelul gătit și turte, Avraam a pus înaintea celor 3 bărbați ___ și ___, slujindu-le până ce au mâncat. 
   

   

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

   
 1. Ce a făcut Dumnezeu în ziua a șasea a creației? 
     
  a. pomii roditori 
  b. fiarele pământului 
  c. omul 
    
 2. Ce a făcut Dumnezeu? 
    
  a. luminătorul cel mai mare 
  b. luminătorul cel mai mic 
  c. stelele 
    
 3. Care din cei de mai jos nu avea fiică sau fiice? 
    
  a, Adam 
  b. Iacov 
  c. Haran 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 Datorită răutății oamenilor, Dumnezeu decide să distrugă Pământul și oamenii, dar le mai acordă o perioadă de căință de 120 de ani, timp în care Noe 
propovăduiește neprihănirea lui Dumnezeu (2 Petru 2:5) și construiește corabia de salvare. 


