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2019 

 

I. Scopul concursului 

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

ideilor de competiție și fair-play competițional, testarea elevilor la matematică și creșterea 

vizibilității Universității  „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 

II. Data și locul de desfășurare 

1. Concursul se desfășoară în data de 14 mai 2019: fiecare Unitate Școlară va primi în dimineața 

concursului pe email-ul secretariatului subiectele de concurs; 

2. Fiecare Unitate Școlară  își asumă răspunderea pentru supravegherea participanților doar pe 

durata desfășurării concursului (de la intrarea elevilor în sala de concurs și până la părăsirea 

acesteia). 

 

III. Condiții de participare și înscrierea la concurs 

1. Concursul se adresează tuturor elevilor din clasele I-IV; 

2. Elevii pot participa la concurs la nivelul corespunzător anului de studii în care se află. 

 

IV. Tematica concursului 

Subiectele propuse vor respecta programa școlară în vigoare și vor avea diferite grade de 

dificultate (de la ușor la dificil și foarte dificil). Pentru fiecare an de studiu, în programa de concurs 

sunt incluse în mod implicit conținuturile programelor din clasele anterioare. 

 

V. Metodologia desfășurării concursului 

 

1. Concursul constă într-o probă scrisă cu durata de 2 ore. 

2. Proba scrisă constă într-un test grilă cu 24 itemi ce conțin 5 variante de răspuns, dintre care 

doar una este corectă. 

3. Timpul de lucru de 2 ore se măsoară din momentul încheierii distribuirii subiectelor. 

4. Subiectele și grila de rezolvare vor fi elaborate de o comisie formată din cadre didactice ale 

Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și profesori de matematică din învățământul 

preuniversitar, comisie stabilită de către conducerea Centrului de Cercetări Matematice și 

Aplicații al Universității  „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 
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5. Evaluarea lucrărilor se face comparând răspunsurile date de candidați cu grila de rezolvare. 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă punctajul maxim asociat itemului rezolvat. Marcarea 

răspunsului corect se va realiza prin încercuirea acestuia cu pixul sau cu stiloul pe foaia de 

concurs. Încercuirea mai multor răspunsuri pentru același item atrage după sine acordarea 

punctajului 0 pentru itemul respectiv. În cadrul fiecărui test vor exista 8 probleme notate cu 3 

puncte, 8 probleme notate cu 4 puncte și 8 probleme notate cu 5 puncte. Problemele vor fi 

grupate în funcție de punctajul acordat, iar acest lucru va fi menționat pe foia de concurs.  

6. Concurenții claselor primare vor primi subiectele de concurs la ora 9. 

7. Fiecare profesor pentru învățământul primar va fi asistent și evaluator la clasa la care predă. 

8. Anonimatul lucrării va fi asigurat prin sigilarea, în timpul probei, a colțului lucrării destinat 

înscrierii numelui elevului participant și a unității școlare de proveniență. Nu se vor folosi alte 

foi în afara subiectelor și a ciornelor asigurate de organizatori.  Nu se admit ștersături. Nu se 

admite utilizarea calculatorului și a telefonului mobil. Frauda și încercarea de fraudă se 

sancționează cu anularea lucrării. Lucrările se predau sub semnătură. 

9. Nu se acceptă contestații. 

 

 

 

VI. Premierea 

1. Premianții și profesorii îndrumători vor primi diplome și vor fi popularizați pe site-ul Centrului 

de Cercetări Matematice și Aplicații. 

2. Se vor acorda diplome de participare tuturor participanților. 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.  

3. Diplomele vor fi trimise de către Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu în format 

electronic către fiecare Unitate școlară. 

4. Profesorii îndrumători/organizatorii vor primi adeverințe din care să rezulte activitățile 

realizate de aceștia în cadrul concursului. 

 

 

 


