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EXAMINAREA TALANTUL ÎN NEGOȚ 2021 
PLATFORMA ONLINE, EDIȚIA 6 

 
 

 

Testul 4 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

toate categoriile    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. La Babel a încurcat Domnul limba întregului pământ, și de acolo i-a împrăștiat El pe toată fața pământului. 
 2. Domnul a lovit cu mari urgii pe faraon și casa lui, din pricina nevestei lui Avram. 
 3. Noe a dat din corabie de două ori drumul unui porumbel. 
 4. Oamenii din Sodoma erau răi și afară de cale de păcătoși împotriva Domnului. 
 5. Nevasta lui Avraam s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. 
   

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

    
 1. Cu câți coți s-au înălțat apele deasupra munților, la potop? 
    
  a. 10 
  b. 15 
  c. 50 
    
 2. Avraam a mai luat o nevastă, numită: 
    
  a. Milca 
  b. Chetura 
  c. Mehetabeel 
    
 3. Abimelec a fost împăratul: 
    
  a. egiptenilor 
  b. hetiților 
  c. filistenilor 
    
 4. Nevestele lui Esau erau o pricină de mare ___ pentru părinții lui. 
    
  a. amărăciune 
  b. bucurie 
  c. întristare 
    
 5. Cine a visat o scară rezemată de pământ, pe care îngerii lui Dumnezeu se suiau și coborau? 
    
  a. Avraam 
  b. Iacov 
  c. Isaac 
    
    

 
 
 
 
 
 

 
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 
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III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. Esau A fiul cel mai mare al lui Isaac 
 2. Iacov B fiul cel mai tânăr al lui Isaac 
 3. Metusala C a trăit 969 de ani 
 4. Adam D a trăit 950 de ani 
 5. Noe E a trăit 930 de ani 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Cum se numea înainte cetatea Betel? 
   

 2. ___ a sădit o vie, iar ___ a sădit un tamarisc. 
   

 3. Nimrod a început să fie ___ pe pământ. El a fost un ___ ___ înaintea Domnului. 
   

 4. Valea Sidim era acoperită cu ___ de ___. 
   

 5. Care din fiii lui Isaac își petrecea vremea mai mult pe câmp? 
   

   

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

   
 1. Avraam a murit: 
     
  a. după o bătrânețe fericită 
  b. înaintat în vârstă 
  c. sătul de zile 
    
 2. La Betel, Iacov a zis: 
    
  a. „Aici este casa lui Dumnezeu!” 
  b. „Aici este poarta cerurilor!” 
  c. „Cu adevărat, Domnul este în locul acesta, și eu n-am știut!” 
    
 3. Ce menționează cartea Genesa cu privire la omul care a adus-o pe Rebeca la Isaac, să-i fie nevastă (soție)? 
    
  a, a dat daruri bogate fratelui și mamei lui Rebeca 
  b. era cel mai bătrân rob din casa lui Avraam 
  c. era îngrijitorul tuturor averilor lui Avraam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


