
REGULAMENT 

Concursul Interjudeţean de Matematică „Cristian S. Calude”, ediţia a XIV-a 

Secţiunea pentru clasele a V-a şi a VI-a       

Galaţi, 19 octombrie 2013 
 

1. La concurs poate participa orice elev din clasele a V-a şi  a VI-a (din judeţul Galaţi sau din alte judeţe). 
2. Taxa de înscriere este de 16  lei. 
3. Perioada de înscriere : 01 octombrie – 16 octombrie 2013 la secretariatul Colegiului Naţional „Vasile 

Alecsandri” Galaţi 
4. Proba de concurs se va desfăşura pe 19 octombrie 2013 între orele 11:00 – 13:10 la sediul Colegiului 

Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi, str. Nicolae Bălcescu, nr. 41.  
5. Fiecare elev are la dispoziţie 10 minute pentru studierea regulamentului şi 2 ore pentru rezolvarea 

problemelor. Citiţi regulamentul înainte de a trece la rezolvarea problemelor! 

6. Proba de concurs constă într-un test cu 25 de probleme de tip grilă, structurate pe cinci grade de dificultate. 
7. Fiecare problemă are un singur răspuns corect. Dacă alegeţi mai multe variante problema va fi considerată 

rezolvată greşit (chiar dacă una din variantele alese este cea corectă). 
8. Fiecare elev primeşte o sigură foaie cu răspunsuri. Datele personale din foia cu răspunsuri se 

completează cu majuscule. Completaţi cu atenţie foaia cu răspunsuri! 

                  CORECT                      INCORECT 
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9. Nota finală se calculează astfel: nota finală = 25 (din oficiu) + 3× (NRC) - (NRG), unde NRC= numărul de 
răspunsuri corecte şi NRG = numărul de răspunsuri greşite. 

10. Întrebările fără răspuns nu se vor puncta sau depuncta. 
11. Dacă doi sau mai mulţi elevi au acelaşi punctaj, atunci mai bine clasat cel care are cel mai mic număr de 

răspunsuri greşite. Dacă egalitatea persistă, pentru elevii clasaţi pe primele (cinci) locuri, atunci mai bine 
clasat este elevul care a dat cele mai multe răspunsuri corecte la problemele cu gradul de dificultate 5, apoi 
dacă egalitatea persistă mai bine clasat este elevul care a dat cele mai multe răspunsuri corecte la 
problemele cu gradul de dificultate 4 etc.  

12. Copiatul, folosirea calculatorului, a ceasului, a telefonului mobil precum şi vorbitul în timpul examenului 
sunt interzise. Dacă aveţi întrebări, ridicaţi mâna şi supraveghetorul vă va ajuta. Nu aveţi voie să puneţi 
întrebări despre modul de rezolvare a exerciţiilor din concurs. Veţi primi foi de concurs şi ciorne. Nu vă 
puteţi folosi de alte foi. 

13. Supraveghetorul are dreptul de a vă schimba locul din bancă sau de a vă anula lucrarea (în cazul constatării 
încălcării  regulamentului de participare). 

14. Puteţi scrie cu pixul sau stiloul indiferent de culoare. 
15. Pe durata concursului nu aveţi voie să părăsiţi sala de concurs neînsoţiţi. 
16. Nu aveţi voie să predaţi lucrarea decât după cel puţin 1 oră de la începerea concursului. 
17. Răspunsul corect pentru fiecare exerciţiu din proba de concurs va fi anunţat după terminarea concursului. 
18. Subiectele şi răspunsurile vor fi publicate pe Internet pe data de 27 octombrie 2012, orele 13:30, la adresa: 

www.mategl.com şi www.mategl.ro . 
19. Pentru fiecare clasă bugetul maxim de premiere este de 1000 lei şi se vor acorda următoarele premii: un 

premiu I în valoare  de 300 lei, două premii II  în valoare de 150 lei  fiecare, două premii III în valoare de 
100 lei fiecare, două premii SSMR în valoare de 100 lei fiecare şi 50 de menţiuni: un pix inscripţionat cu 
sigla concursului (aceasta structură a premiilor este obligatorie dacă clasamentul o permite, iar în alte 
situaţii structura va fi decisă de comisia de organizare a concursului). 

20. Elevii premiaţi vor primi diplome. 
21. Premiile SSMR se acordă elevilor cel mai bine clasaţi ce studiază la şcoli din judeţul Galaţi şi care 

nu au obţinut premiul I, II sau III. Premiile SSMR nu pot cumula cu alte premii ce se acordă la 
acest concurs. 

22. Festivitatea de premiere va avea loc pe data de 19 octombrie 2013, ora 18:30, în amfiteatrul Colegiului 
Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi. 

23. Rezultatele elevilor ce participă  la concurs sunt publice şi vor fi publicate pe data de 19 octombrie 2013, 
orele 19,  pe Internet la adresa: www.mategl.com  şi www.mategl.ro . 

24. Numărul participanţilor este limitat şi sistarea înscrierilor la concurs se face în momentul atingerii 
capacităţii maxime sau la data de 16 octombrie 2013. 

25. Nu pot participa la concurs elevii care nu sunt de acord cu prezentul regulament. Prin plata taxei de concurs 
şi înscrierea la concurs a unui elev implică că acesta este de acord cu regulamentul concursului. 

26. Informaţii suplimentare puteţi obţine pe Internet la adresa www.mategl.com .  
27. Întrebările privind Concursul Interjudeţean de Matematică „Cristian S. Calude”  le puteţi pune folosind 

adresa de e-mail  concurs.calude@gmail.com . 
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