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EXAMINAREA TALANTUL ÎN NEGOȚ 2021 
PLATFORMA ONLINE, EDIȚIA 6 

 
 

 

Testul 20 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

6-7 – 25+    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Avraam și Sara au fost îngropați în ogorul cumpărat de Avraam de la fiii lui Het. 
 2. Rebeca iubea mai mult pe Iacov, iar Isaac iubea pe Esau. 
 3. Dumnezeu a luat toată turma lui Laban și i-a dat-o lui Iacov. 
 4. Pe când Laban păzea oile, Rahela a furat idolii tatălui său. 
 5. Frații tesaloniceni au fost rugați fierbinte ca epistola primită să fie citită tuturor oamenilor. 
   

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

    
 1. Ismael a fost în vârstă de ... când a fost tăiat împrejur. 
    
  a. 8 zile 
  b. 13 ani 
  c. 17 ani 
    
 2. Isaac i-a zis tatălui său, Avraam: „Iată focul și lemnele, dar unde este ... pentru arderea-de-tot?” 
    
  a. mielul 
  b. vițelul 
  c. jertfa 
    
 3. Din câte măsuri de făină albă a făcut Sara turte, pentru cei trei bărbați care s-au arătat lui Avraam? 
    
  a. 2  
  b. 3 
  c. 4 
    
 4. Dumnezeu i-a cerut lui Avraam să meargă în țara Moria și să-l aducă ardere-de-tot pe Isaac: 
    
  a. într-o cetate pe care i-o va spune 
  b. pe un munte pe care i-l va spune 
  c. pe un altar pe care i-l va spune 
    
 5. Cine sunt vrăjmași tuturor oamenilor (împotrivitori față de toți oamenii)? 
    
  a. Iudeii 
  b. Neamurile 
  c. cei din Macedonia 
    
    

 
 
 
 
 

 
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. Eva A mama a mii de zeci de mii 
 2. Sara B mama unor neamuri întregi 
 3. Rebeca C mama tuturor celor vii 
 4. Lea D mama care i-a luat o nevastă din țara Egiptului fiului ei 
 5. Agar E mama care a primit mandragore de la fiul ei 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Cum o vor numi femeile pe Lea? 
   

 2. Cine a zis: „Doamne, vei omorî Tu oare chiar şi un neam nevinovat?” ? 
   

 3. ___ a ieşit odată afară, pe vremea ___ ___, şi a găsit mandragore pe câmp. 
   

 4. Dumnezeu a zis lui Avraam că va trebui tăiat împrejur atât ___ născut în casă, cât și cel ... (total 3 elemente4) 
   

 5. La venirea Domnului, întâi vor învia: 
   

   

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

   
 1. Cui i-a zis Domnul/Dumnezeu că nu se va mai numi/chema ... ci numele său va fi altfel? 
     
  a. Avram 
  b. Sarai 
  c. Iacov 
    
 2. Cine zicea în Gherar cu privire la nevasta lui că era sora lui? 
    
  a. Avraam 
  b. Isaac 
  c. Iacov 
    
 3. „În adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat ...” 
    
  a, vorbe măgulitoare 
  b. vorbe mincinoase 
  c. haina lăcomiei 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Numărul de elemente reprezintă numărul de cuvinte luate în calcul la corectare. Prepozițiile nu se iau în calcul. 

Isaac


