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EXAMINAREA TALANTUL ÎN NEGOȚ 2021 
PLATFORMA ONLINE, EDIȚIA 6 

 
 

 

Testul 19 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

4-5    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. A ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor Sodomei. 
 2. Avraam și-a îndreptat privirile spre Sodoma și Gomora și spre toată câmpia, și a văzut ridicându-se de pe 

pământ un abur. 
 3. Din locul numit „Domnul va purta de grijă”, Avraam, Isaac și slugile sale au plecat împreună la Beer-Șeba. 
 4. După ce a întâlnit-o, Isaac a dus-o pe Rebeca în casa tatălui său. 
 5. Cea mai mare fată a lui Laban se numea Lea. 
   

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

    
 1. Domnul a zis: „Cain să fie răzbunat de ... ori.” 
    
  a. 3 
  b. 7 
  c. 70  
    
 2. După nașterea lui Metusala, Enoh a umblat (în continuare) cu Dumnezeu: 
    
  a. 300 de ani 
  b. 365 de ani 
  c. 500 de ani 
    
 3. Cine a pus unei cetăți numele fiului său? 
    
  a. Moab  
  b. Set 
  c. Cain 
    
 4. Despre cine a fost zis: „Să fie robul robilor fraților lui!” ? 
    
  a. Sem 
  b. Canaan 
  c. Esau 
    
 5. Cine a fost luat prins de război? 
    
  a. Ismael 
  b. Lot 
  c. Avraam 
    
    

 
 
 
 

 
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. „Umblă înaintea Mea și fii fără prihană.” A Isaac 
 2. Îngerul Domnului i-a zis: „Domnul a auzit mâhnirea ta.” B Rebeca 
 3. „Nu te coborî în Egipt! Rămâi în ţara în care îţi voi spune. 

Locuieşte ca străin în ţara aceasta; Eu voi fi cu tine şi te voi 
binecuvânta [...]” 

C Avraam 

 4. „Domnul a auzit că nu eram iubită […]” D Lea 
 5. Domnul i-a zis: „Două neamuri sunt în pântecele tău, şi două 

noroade se vor despărţi la ieşirea din pântecele tău [...]” 
E Agar 

     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Despre uriași știm că erau ___ din vechime, ___ cu ___. 
   

 2. Noe a făcut o corabie din lemn de: 
   

 3. În al ___ neam, sămânța lui Avraam robită într-o țară străină, va ieși de acolo cu mari bogății. 
   

 4. „Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se 
descoperi omul ___, fiul ___, ___ care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte "Dumnezeu" sau de ce este 
vrednic de închinare.” 

   

 5. Urarea de sănătate către frații tesaloniceni a fost scrisă cu mâna lui: 
   

   

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

   
 1. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi: 
     
  a. plăcuți la vedere 
  b. buni la mâncare 
  c. plini de roade 
    
 2. În ziua a șaptea (a creației), Dumnezeu: 
    
  a. Și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse 
  b. S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse 
  c. S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise 
    
 3. Domnul a zis: „Am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la ...” 
    
  a, vite 
  b. târâtoare 
  c. păsările cerului 

 
 
 
 
 
 


