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EXAMINAREA TALANTUL ÎN NEGOȚ 2021 
PLATFORMA ONLINE, EDIȚIA 6 

 
 

 

Testul 21 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

2-3    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Corabia făcută de Noe a fost tencuită cu smoală pe dinăuntru și pe dinafară. 
 2. Chetura i-a născut lui Avraam 6 fii. 
 3. Betuel, arameul avea doi fii: Laban și Rebeca. 
 4. Avraam a păzit poruncile, orânduirile și legile Domnului. 
 5. Esau era păros iar Iacov nu avea păr deloc. 
   

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

    
 1. Avraam a zis Domnului că poate în mijlocul cetății Sodomei sunt ... de oameni ... 
    
  a. 50, neprihăniți 
  b. 50, buni 
  c. 35, buni 
    
 2. Câte rânduri de cămări avea corabia lui Noe? 
    
  a. un rând 
  b. două rânduri 
  c. trei rânduri 
    
 3. Cine a aflat că Avraam era proroc? 
    
  a. Abimelec 
  b. faraon 
  c. Melhisedec 
    
 4. Ce nu a primit Avraam de la faraon? 
    
  a. robi și roabe 
  b. cămile 
  c. argint și aur 
    
 5. Peștera Macpela era ... ogorului lui Efron. 
    
  a. în mijlocul 
  b. la marginea 
  c. în afara  
    
    

 
 
 
 
 

 
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. numele celui dintâi râu ce uda grădina Eden A Hidechel 
 2. numele celui de-al doilea râu ce uda grădina 

Eden 
B Ghihon 

 3. numele celui de-al treilea râu ce uda grădina 
Eden 

C Eufrat 

 4. numele celui de-al patrulea râu ce uda 
grădina Eden 

D Pison 

 5. numele râului trecut de Iacov cu toiagul E Iordan 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Cine erau cei ce au văzut că fetele oamenilor erau frumoase, luându-și neveste pe cele pe care le-au ales? 
   

 2. Îngerul Domnului a găsit-o pe Agar lângă izvorul care este pe drumul ce duce la: 
   

 3. Îngerul Domnul i-a zis lui Agar că va naște un fiu căruia îi va pune numele Ismael, căci Domnul a ___ ___ ei. 
   

 4. La început pământul era ___ și ___. 
   

 5. „__, către aleasa Doamnă şi către copiii ei, pe care-i iubesc în adevăr - şi nu numai eu, ci toţi cei ce cunosc ___” 
   

   

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

   
 1. Ce a făcut Domnul Dumnezeu din pământ sau din țărâna pământului? 
     
  a. omul 
  b. toate fiarele câmpului 
  c. toate păsările cerului 
    
 2. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. La ce se referă, bazându-ne pe raportul creației? 
    
  a. uscatul și mările 
  b. întinderea numită cer 
  c. verdeață, iarbă cu sămânță și pomi roditori 
    
 3. Cine a devenit blestemat pentru un rău pe care l-a făcut? 
    
  a, omul Adam 
  b. Cain 
  c. șarpele 

 
 
 
 
 
 
 


