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Vă invită să participați în data de 14 mai 2019 la concursul de matematică MATE- UCB junior, 

ediția I, ce se va desfășura în fiecare unitate școlară care se va înscrie la concurs până la finalul lunii 

aprilie. Concursul reprezintă o extindere la nivelul claselor primare a concursului MATE-UCB 

(http://www.utgjiu.ro/math/cmra/mateUCB), aflat deja la a V- a ediție și adresat elevilor din clasele 

terminale de liceu. 

Prima ediție a concursului MATE- UCB junior dorește să capteze atenția elevilor claselor I - IV 

pasionați de matematică și să le alimenteze dorința de competiție și dezvoltare. 

Concursul are drept obiectiv general creșterea motivației pentru studiul matematicii, promovarea 

ideilor de competiție și fair-play competițional.  

Concursul constă într-o probă scrisă ce presupune rezolvarea pe durata a 2 ore a unui test grilă 

format din 24 itemi cu câte 5 variante de răspuns, dintre care doar una este corectă, punctajul maxim ce 

poate fi obținut este de 96 puncte. Există două tipuri de teste, unul care se aplică claselor I-II și altul  

pentru clasele III-IV. Problemele sunt atractive, frumos ilustrate și menite să testeze imaginația, intuiția  

și cunoștințele de matematică ale participanților. Subiectele de concurs vor respecta programele școlare 

în vigoare pentru fiecare grup de clase. 

 

Programul din ziua concursului este următorul:  

 

- Fiecare unitate școlară va primi pe e-mail în ziua de 14 MAI 2019 subiectele, până la ora 07:00.  

- Unitățile școlare vor asigura imprimarea foilor de concurs până la ora 9, când vor fi distribuite 

elevilor participanți și va începe concursul. Asistența în săli pe durata concursului va fi asigurată 

de profesorii pentru învățământul primar ce au elevi înscriși la concurs. Anonimatul lucrării va fi 

asigurat prin sigilarea, în timpul probei, a colțului lucrării destinat înscrierii numelui elevului 

participant și a unității școlare de proveniență. 

- După finalizarea timpului de lucru, lucrările vor fi adunate de către profesorul asistent care va fi 

și evaluator. Lucrările vor fi corectate  respectând grila de corectare ce va fi trimisă către unitățile 

școlare, prin e-mail, până la ora 12:00 în ziua de 14 MAI 2019. 

 

Premii:  

Se vor acorda diplome de participare tuturor concurenților. Clasamentele se vor realiza separat pentru 

fiecare din cele 4 categorii de elevi (respectiv, pentru clasa I, clasa a II-a, clasa a III-a și clasa a IV-a), 

iar primii clasați vor primi diplome de premiu (Premiile I, II și III) și mențiuni dacă punctajele obținute 

de aceștia sunt mai mari decât 48, în cazul elevilor claselor a II-a și a IV-a, și mai mari decât 36, în cazul 

elevilor claselor I și a III –a. Profesorii îndrumători vor primi adeverințe din care să rezulte activitățile 

realizate de aceștia în cadrul concursului. 

 

Înscrierea la concurs se poate face până la finalul lunii aprilie la una din adresele de e-mail: 

lvungureanu@yahoo.com, mbuneci@yahoo.com. 

Fiecare unitate școlară va transmite numele și adresa de e-mail a persoanei de contact precum și o listă 

cu elevii participanți, conform tabelului de mai jos. Profesorii care doresc să participe în calitate de 

propunători de probleme la concursul nostru sunt rugați să contacteze organizatorii la numerele de 

menționate mai jos. 

 

13.03.2019 

 

 

Vă așteptăm cu drag, 

Decan 

Prof. univ. dr. ing. Mihai Cruceru 
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Pentru relații suplimentare vă puteți adresa:  

conf. univ. dr. Viorica Mariela Ungureanu, tel. 0736661392 e-mail: lvungureanu@yahoo.com, conf. 

univ. dr. Mădălina Roxana Buneci mbuneci@yahoo.com, lector univ. dr. Carmen Bărbăcioru 

cbarbacioru@gmail.com, prof. Lupuleț Ion tel. 07645107825.  

 

 

 

 

 

ANEXA I 

Tabel nominal cu elevii care participă la 

 

Concursul de matematică Mate-UCB 

ediția a V – a 

 

Nr. crt. Numele și 

Prenumele 

Unitatea 

școlară 

Localitatea Clasa Prof. îndrumător 
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