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EXAMINAREA TALANTUL ÎN NEGOȚ 2021 
PLATFORMA ONLINE, EDIȚIA 6 

 
 

 

Testul 3 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

toate categoriile    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Când Lot le-a zis ginerilor săi să iasă din Sodoma căci Domnul avea să nimicească cetatea,  

aceștia credeau că glumește. 
 2. Avraam era proroc. 
 3. Numele nevestei lui Nahor era Milca. 
 4. Avraam a adus pe altar un miel ca ardere-de-tot, în locul fiului său, Isaac. 
 5. Avraam a băgat vină lui Abimelec pentru șapte mielușele din turma lui. 
   

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

    
 1. Câți ani a trăit Sara? 
    
  a. 99 
  b. 100 
  c. 127 
    
 2. Cum era păcatul Sodomei și al Gomorei? 
    
  a. nespus de greu 
  b. nespus de mare 
  c. nespus de mult 
    
 3. Melhisedec era împăratul: 
    
  a. Sodomei 
  b. Salemului 
  c. Egiptului 
    
 4. Avraam a cumpărat ogorul cu peștera Macpela de la: 
    
  a. Abimelec 
  b. Efron 
  c. Țohar 
    
 5. Femeia (Eva) a zis Domnului Dumnezeu că a amăgit-o: 
    
  a. șarpele 
  b. corbul 
  c. omul (Adam) 
    
    

 
 
 
 
 

 
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.) 
 



 

© 2021 TesteTN. Toate drepturile rezervate.                       testetn.com              

III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. Domnul Dumnezeu a făcut din 

pământ 
A pe om 

 2. Domnul Dumnezeu a făcut din 
ţărâna pământului 

B fiarele câmpului și păsările cerului 

 3. corabia a avut în înălțime C 30 de coți  
 4. corabia a avut în lungime D 300 de coți  
 5. corabia a avut în lățime E 50 de coți  
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Sarai avea o roabă ___ numită ___, care a privit-o cu ___ (pe stăpâna sa). 
   

 2. Domnul S-a arătat lui Avram și i-a zis că acesta nu se va mai numi Avram ci ___, căci că îl face ___ multor ___. 
   

 3. Cum se numește cetatea în care a fugit Lot cu cele două fete ale sale? 
   

 4. Abimelec a fost împăratul: 
   

 5. Avraam a tăiat împrejur pe fiul său Isaac, la vârsta de ___ zile. 
   

   

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

   
 1. Când unul din cei trei bărbați i-a zis lui Avraam, care stătea la ușa cortului lângă stejarii lui Mamre, că Sara va 

avea un fiu: 
     
  a. Avraam a râs 
  b. Sara a râs 
  c. robii săi au râs 
    
 2. Cine a umblat cu Dumnezeu? 
    
  a. Enoh 
  b. Noe 
  c. Avraam 
    
 3. Dumnezeu a zis: 
    
  a, „Să fie lumină!” 
  b. „Să fie o întindere între ape […]” 
  c. „Să mișune apele de viețuitoare […]” 

 
 
 
 
 
 
 
 


