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EXAMINAREA TALANTUL ÎN NEGOȚ 2021 
PLATFORMA ONLINE, EDIȚIA 6 

 
 

 

Testul 24 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

25+    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Când s-a întors a doua oară porumbelul la Noe în corabie, în ciocul lui era o frunză de măslin. 
 2. Noe a început să fie lucrător de pământ şi a sădit o vie. 
 3. Iacov a visat o scară pe care se suiau și se coborau îngerii lui Dumnezeu și deasupra căreia stătea Domnul. 
 4. Avraam a dat lui Isaac toate averile sale, și daruri fiilor țiitoarelor sale. 
 5. Haran a fost tatăl lui Lot. 
   

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

    
 1. Cine a mâncat din rodul pomului din mijlocul grădinii Eden? 
    
  a. doar Eva 
  b. doar Adam 
  c. Eva și Adam  
    
 2. Cine erau cei ce au astupat și umplut cu țărână fântânile pe care le săpaseră robii lui Avraam? 
    
  a. filistenii 
  b. amoriții 
  c. edomiții 
    
 3. Pentru care din următoarele fântâni, numele este asociat cu „gâlceavă”? 
    
  a. Esec 
  b. Rehobot 
  c. Sitna 
    
 4. Unde a făcut Iacov o juruință? 
    
  a. Betel 
  b. Haran 
  c. Mahanaim 
    
 5. „Galed” este numele dat de Iacov: 
    
  a. unei fântâni 
  b. unei movile 
  c. unei cetăți 
    
    

 
 
 
 
 

 
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. După nașterea lui Set, Adam a trăit: A Gad 
 2. După nașterea lui Enos, Set a mai trăit: B 800 de ani 
 3. După nașterea lui Cainan, Enos a mai trăit: C Noe 
 4. „Acesta ne va mângâia pentru osteneala și 

truda mâinilor noastre […]” 
D 815 ani 

 5. „Cu noroc!” E 807 ani 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Completați spațiile libere (ordinea obligatorie): 
  Domnul Dumnezeu a zis ___: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate ___ și între toate ___ de 

pe câmp. În toate zilele vieții tale să te târăști pe ___ și să mănânci ___.” 
 
 

 2. Nimrod a domnit la început peste ___, Erec, Acad și Calne, în țara ___. 
   

 3. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui ___ şi păzitorii vitelor lui ___. 
   

 4. Unde au suferit şi au fost batjocoriţi Pavel și ceilalți frați? 
   

 5. ___ este tare ca moartea și ___ este neînduplecată ca Locuinţa morţilor. 
   

   

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

   
 1. Ce a creat Dumnezeu în ziua a cincea? 
     
  a. orice pasăre înaripată 
  b. peștii cei mari  
  c. târâtoarele 
    
 2. Dumnezeu a așezat în întinderea cerului cei doi mari luminători: 
    
  a. ca să lumineze pământul 
  b. ca să stăpânească ziua și noaptea 
  c. ca să despartă lumina de întuneric 
    
 3. Pentru că Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ: 
    
  a, I-a părut rău că a făcut pe om pe pământ 
  b. S-a mâhnit în inima Lui 
  c. a nimicit pământul, trimițând foc și pucioasă 

 
 
 
 
 
 
 


