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EXTRASE DIN :
REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI
CLASELE IX-XII, NR. 48568/22.12.2016

DE LIMBA ENGLEZĂ

- Organizare Art. 2
(2) Corespondența dintre anii de studiu și nivelurile CECRL pentru olimpiada de limba engleză este
următoarea:
SECTIUNEA A - 1-3 ore săptămână (regim de predare standard)





clasa a IX-a – nivelul A2+ - B1
clasa a X-a – nivelul B1 – B1+
clasa a XI-a – nivelul B1+ - B2
clasa a XII-a – nivelul B2+ - C1

SECTIUNEA B - 4-6 ore/ săptămână (regim de predare intensiv si bilingv).





clasa a IX-a – nivelul B1
clasa a X-a – nivelul B2
clasa a XI-a – nivelul B2 – C1
clasa a XII-a – nivelul C1

Art. 3
SECTIUNEA A se organizează pentru clasele IX-XII (indiferent de anul de studiu), pentru regim de
predare standard.
SECTIUNEA B se adresează elevilor din clasele cu regim de predare intensiv și bilingv.
Art. 6 (1) Pentru etapele pe școală și locală se va organiza numai o probă scrisă, având, pentru fiecare
secțiune, formatul descris la Art. 8.
(2) Pentru etapa județeană și etapa națională, probele pentru fiecare secțiune sunt:
- probă scrisă (cu formatul corespunzător etapei județene)- 100 puncte;
- probă orală (speaking) -100 puncte;
! Proba orală se organizează după afișarea rezultatelor la proba scrisă, și pot participa elevii care
au obținut min 95 puncte. Proba se organizează separat pentru cele 2 secțiuni, A și B.
Art. 7
Pentru fiecare etapă a olimpiadei de limba engleză, probele de concurs sunt probe individuale. La
etapele județeană/ națională ale olimpiadei, punctajul final este calculat ca medie aritmetică a punctajelor
obținute la fiecare probă a etapei respective.
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Art. 8
Formatul subiectelor pentru proba scrisă ale secțiunii A îşi propune evaluarea elevilor prin itemi de tip
obiectiv, semi-obiectiv şi subiectiv. Subiectele pentru probele scrise vor conţine următoarele tipuri de itemi şi
vor fi structurate cu respectarea următoarelor proporţii:
etapa pe şcoală:
 itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competenței gramaticale (Use of English) – 75
puncte
 redactarea unui paragraf – 25 puncte
- etapa locală/ pe sector al municipiului Bucureşti:
 itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competenței gramaticale (Use of English) - 50
puncte
 text funcțional (scrisoare/articol/raport sau propunere de proiect) – 50 puncte
- etapa judeţeană/municipiul Bucureşti și etapa națională:
 eseu (narativ – clasa a IX-a; narativ - descriptiv - clasa a X-a; for and against - clasa a XI-a; opinie
– clasa a XII-a) - 50 puncte
 text funcţional (scrisoare informală – clasa a IX-a, scrisoare formală – clasa a X-a, recenzie –
clasa a XI-a, raport/propunere de proiect - clasa a XII-a) - 25 puncte
 itemi de tip obiectiv/ semi-obiectiv pentru testarea competenței gramaticale (Use of English) – 25
puncte

-

(2) Formatul subiectelor pentru proba scrisă din cadrul secțiunii B își propune evaluarea elevilor prin itemi de
tip semi-obiectiv şi subiectiv. Subiectele pentru proba scrisă a secțiunii B, indiferent de etapă, vor conţine
următoarele tipuri de itemi şi vor fi structurate cu respectarea următoarelor proporţii:
 itemi de tip obiectiv/ semi-obiectiv pentru testarea competenței de receptare a textului scris (reading
comprehension) – 25 puncte
 eseu (narativ-descriptiv - clasa a IX-a; for and against - clasa a X; ‘solutions to problems’ - clasa a XIa; opinion – clasa a XII-a) - 50 puncte
 text funcţional (scrisoare informală – clasa a IX-a; scrisoare formală – clasa a X-a, articol – clasa a XI-a;
editorial - clasa a XII-a) - 25 puncte
Ambele sarcini de lucru vor avea ca sursă de plecare un text de studii culturale.
(3) Proba orală (speaking) va consta într-o prezentare/ discurs pe o temă dată.

- Criterii de calificare/Premiere Calificarea participanților la etapa superioară a unei competiții naționale se face cu respectarea
prevederilor Art.13. din Metodologia cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, OMECTS
nr. 3035/10.01.2012.
Conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba engleză Clasele IX-XII,
NR. 48568/22.12.2016,
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Art. 9 Selecţia participanților la olimpiadă, indiferent de etapa sau secțiunea olimpiadei, se va face
obiectiv şi imparţial, pe clase cu respectarea prevederilor din Metodologia-cadru și ale prezentului
regulament specific.
La oricare etapă a olimpiadei de limba engleză, un elev participant poate cumula maximum 100 puncte.
La primele două etape – pe școală și pe localitate, calificarea la etapa superioară se face prin acumularea
a minimum 85 și respectiv 90 de puncte, la proba scrisă a fiecărei etape.
La etapa județeană se califică pentru etapa a doua de selecție, respectiv proba orală, elevii care obțin cel
puțin 95 puncte la proba scrisă.
La etapa națională a olimpiadei de limbă engleză se pot califica participanții la etapa județeană care au un
punctaj final (media aritmetică a notelor de la proba scrisă și proba orală) de minimum 90 de puncte, în
limita locurilor alocate județului respectiv pentru fiecare dintre cele două secțiuni.
Art. 10 (1) La etapa naţională a olimpiadei de limbă engleză se alocă, conform Metodologiei-cadru de
organizare și desfășurare a competițiilor școlare în învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS
nr. 3035/10.01.2012, pentru fiecare județ, câte un loc/fiecare an de studiu pentru fiecare secțiune. Vor fi
selecționați participanții la etapa județeană, în ordine valorică, cu respectarea punctajului minim
prevăzut de precizările prezentului regulament.
Art. 15
La proba orala (speaking) vor fj prezenți, în sală, 5 candidați, care vor face prezentarea orală pe rând, în
prezența celorlalți candidați, Pentru pregătirea probei fiecare elev, In ordinea alfabetică afișată, va
extrage un bilet cu subiectul de examen, pe care-l va pregăti într-o sală separată de sala de examinare.
Biletul tras nu poate fi schimbat. Timpul alocat pentru pregătirea subiectului este de 20 de minute. Proba
este susținuta în sala de examinare, timpul alocat pentru expunere fiind după cum urmează:
clasele a IX-a - a X-a - 2-3 minute;
clasele a XI-a - a XII-a - 3-4 minute.
Art. 16
(4) Profesorii evaluatori vor sublinia pe lucrarea greșelile de vocabular și gramatică de la proba scrisă.
Art. 17 (1) Rezultatele obținute de concurenți la probele scrise ale tuturor etapelor olimpiadei pot fi
contestate.
(2) La proba orală (speaking) nu se admit contestații.
Art. 18 (1) Elevii participanţi pot contesta numai punctajul iniţial al propriei lucrări scrise.
(2) Elevii participanţi pot solicita să-și vadă propria lucrare, în prezența unui membru al Comisiei
de organizare și evaluare de la fiecare etapă, respectiv al Comisiei Centrale a olimpiadei de limba engleză,
înainte de a depune contestație, fără a li se elibera copii ale lucrărilor sau a li se da explicații privind
evaluarea lucrării.
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Art. 19 Termenul de analiză şi răspuns la contestaţii nu poate depăşi 24 ore de la încheierea depunerii
contestaţiilor.
Art. 20 (2) Pentru lucrările care au primit inițial cel puțin 95 puncte, punctajul final este cel acordat de
comisia de contestații.
(3) Pentru lucrările care au primit inițial alt punctaj decât cel menționat la alin. (2), punctajul final
este cel acordat de comisia de contestații dacă între punctajul inițial și cel acordat la contestații apare o
diferență de cel puțin 5 puncte. În caz contrar, punctajul inițial nu se modifică.

La toate etapele Olimpiadei, nu se admite depunerea contestaţiei de către altă persoană (părinte, profesor
însoțitor, coleg etc.), în absența elevului în cauză.

PREMIEREA
La etapa județeană grila de acordare a premiilor va fi stabilită de comisia județeană cu
respectarea prevederilor Art.13. din Metodologia cadru de organizare și desfășurare a competițiilor
școlare, OMECTS nr. 3035/10.01.2012.
La etapa județeană a olimpiadei de limba engleză, pentru fiecare secțiune, se acordă, pentru fiecare clasă/an de
studiu, maximum 3 premii (de regulă un premiu I, un premiu II și un premiu III) şi un număr de menţiuni
reprezentând 10% din numărul participanţilor (rotunjit la numărul întreg imediat superior, în cazul unui număr
fracționar), cu respectarea ierarhiei valorice și a condiției de punctaj stabilită prin regulamentul specific.

Comisia de organizare a olimpiadei de limba engleză

