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EXAMINAREA TALANTUL ÎN NEGOȚ 2021 
PLATFORMA ONLINE, EDIȚIA 6 

 
 

 

Testul 1 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

toate categoriile    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Dumnezeu a zis lui Noe să-și facă o corabie din lemn de gofer. 
 2. Enoh a umblat cu Dumnezeu. 
 3. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. 
 4. Cain l-a ucis pe Abel, fratele său. 
 5. Glasul Domnului umbla prin grădină în zăduful zilei. 
   

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

    
 1. Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre: 
    
  a. miazăzi 
  b. miazănoapte 
  c. răsărit 
    
 2. Cum era șarpele față de toate fiarele câmpului? 
    
  a. mai viclean 
  b. mai înțelept 
  c. mai șiret 
    
 3. Omul și nevasta lui s-au ascuns de: 
    
  a. glasul Domnului 
  b. fața Domnului 
  c. ochii Domnului 
    
 4. Abel era: 
    
  a. fierar 
  b. plugar 
  c. cioban 
    
 5. Ce uda grădina Edenului? 
    
  a. un râu 
  b. ploaia 
  c. roua 
    
    

 
 
 
 
 
 

 
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 numit întinderea A zi 
 2. Dumnezeu a numit uscatul B mări 
 3. Dumnezeu a numit grămada de ape C pământ 
 4. Dumnezeu a numit lumina D cer 
 5. Dumnezeu a numit întunericul E noapte 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Ce uda toată fața pământului înainte să fie vreun om care să lucreze pământul? 
   

 2. Ce au cusut laolaltă Adam și Eva, făcându-și șorțuri? (2 elemente) 
   

 3. Eva a fost mama tuturor celor ___. 
   

 4. Dumnezeu a pus niște ___ la răsăritul grădinii Edenului, ca să păzească drumul care duce la ___ ___. 
   

 5. Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara ___, la răsărit de Eden. 
   

   

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

   
 1. Domnul Dumnezeu l-a așezat pe om în grădina Edenului: 
     
  a. ca s-o îngrijească 
  b. ca s-o lucreze 
  c. ca s-o păzească 
    
 2. Cum era pământul la început? 
    
  a. pustiu 
  b. gol 
  c. luminat 
    
 3. Fiii lui Noe au fost: 
    
  a, Set 
  b. Ham 
  c. Iafet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


