
MODEL REGULAMENT CONCURS DE MATEMATICĂ 

– clasa pregătitoare –

A. Concursul constă în completarea unor pagini cu imagini colorate, având mai multe porţiuni 

decupate.  

Copiii primesc o foaie A5 cu abţibilduri grupate în casete de culori diferite. Casetele corespund 

paginilor cu imagini. 

B. Fiecare loc gol de pe foaia cu imagini are un număr. Fiecare abţibild este notat cu literele A, B sau 

C. Copiii trebuie să completeze golurile cu imaginile potrivite şi să bifeze în grila de răspuns cerculeţele 

identificate prin numărul imaginii şi litera abţibildului. 

C. Se acordă câte 1 punct pentru completarea în grilă a cerculeţului cu numărul şi litera potrivite. 

D. Timpul efectiv (de rezolvare a testului) este de 60 de minute din momentul primirii subiectelor. 

Înainte de primirea subiectelor, elevii trebuie să completeze foile de răspuns cu: numele, clasa și școala de 

proveniență. 

Completarea corectă a foii de răspuns face parte din joc. Elevul trebuie să scrie numai cu negru sau 

albastru închis. Calculatorul poate să nu recunoască cruciulițe, liniuțe, puncte mai mici etc. Foile de răspuns 

nu trebuie să prezinte pete sau ștersături.  Supravegherea în clase trebuie să asigure un climat de lucru 

individual. Participarea onestă este cel mai important câștig!  

Corectarea răspunsurilor se face computerizat, asigurând analiza imparțială a foilor de răspuns și 

stabilirea clasamentelor. Grila cu răspunsurile corecte va fi trimisă responsabilului din școală la o 

săptămână de la data concursului. Listele cu punctajele participanților vor fi trimise în școli.  

Comisia poate aduce modificări punctuale și bine justificate acestui regulament. 



 

 

 
 

 

 

 

 

MODEL REGULAMENT CONCURS DE MATEMATICĂ 

Clasele I-IV 

 

Testele sunt grupate pe 4 niveluri: clasa I, clasa a II-a, clasa a III-a și clasa a IV-a.  

Fiecare test conține câte 20 de itemi.  

Fiecare răspuns corect valorează 1 punct. 

Timpul efectiv (de rezolvare a testului) este de 60 de minute din momentul primirii subiectelor. 

Înainte de primirea subiectelor, elevii trebuie să completeze foile de răspuns cu: numele, clasa și școala de 

proveniență. 

Completarea corectă a foii de răspuns face parte din joc. Elevul trebuie să scrie numai cu negru sau 

albastru închis. Calculatorul poate să nu recunoască cruciulițe, liniuțe, puncte mai mici etc. Foile de răspuns 

nu trebuie să prezinte pete sau ștersături.  Supravegherea în clase trebuie să asigure un climat de lucru 

individual. Participarea onestă este cel mai important câștig!  

Corectarea răspunsurilor se face computerizat, asigurând analiza imparțială a foilor de răspuns și 

stabilirea clasamentelor. Grila cu răspunsurile corecte va fi trimisă responsabilului din școală la o 

săptămână de la data concursului. Listele cu punctajele participanților vor fi trimise în școli.  

Comisia poate aduce modificări punctuale și bine justificate acestui regulament.  

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

MODEL REGULAMENT CONCURS DE MATEMATICĂ 

Clasele V-IX 

 

Testele sunt grupate pe două niveluri: clasele V-VI și clasele VII-IX. 

Fiecare test conține câte 15 de itemi, punctați astfel:  

 itemii 1-5 valorează câte 3 puncte  

 itemii 6-10 valorează câte 4 puncte  

 itemii 11-15 câte 5 puncte. 

Fiecare răspuns incorect este penalizat cu 0,3 puncte.  

Se acordă 40 puncte din oficiu.  

Timpul efectiv (de rezolvare a testului) este de 60 de minute din momentul primirii subiectelor. 

Înainte de primirea subiectelor, elevii trebuie să completeze foile de răspuns cu: numele, clasa și școala de 

proveniență. 

 

Completarea corectă a foii de răspuns face parte din joc. Elevul trebuie să scrie numai cu negru sau 

albastru închis. Calculatorul poate să nu recunoască cruciulițe, liniuțe, puncte mai mici etc. Foile de răspuns 

nu trebuie să prezinte pete sau ștersături.  Supravegherea în clase trebuie să asigure un climat de lucru 

individual. Participarea onestă este cel mai important câștig!  

Corectarea răspunsurilor se face computerizat, asigurând analiza imparțială a foilor de răspuns și 

stabilirea clasamentelor. Grila cu răspunsurile corecte va fi trimisă responsabilului din școală la o 

săptămână de la data concursului. Listele cu punctajele participanților vor fi trimise în școli.  

Pe baza rezultatelor obținute se pot acorda cărți sau locuri în tabără. 

Comisia poate aduce modificări punctuale și bine justificate acestui regulament.  
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