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

DE LIMBA ENGLEZĂ

- Organizare Art. 2
(2) Standardele de performanţă ale olimpiadei reflectă standardele Uniunii Europene înscrise in Cadrul
European de Referinţă pentru învăţarea limbilor moderne, pe baza programelor pentru olimpiadă.
Astfel standardele sunt după cum urmează:
- clasa a VII-a-nivel A2
- clasa a VIII-a-nivel A2+
Structura probei la etapa județeană respectă Regulamentul MENCȘ nr. Nr. 48568/22.12.2016.
Astfel:
-

itemi de tip obiectiv /semi-obiectiv pentru testarea competenței gramaticale (Use of English) și
înțelegerea textului citit (Reading comprehension) - 50 puncte (Use of English - 25 puncte și
Reading comprehension -25 puncte);

-

redactare de text - 50 puncte.

Timpul de elaborare a răspunsurilor este de 90 de minute pentru fiecare etapă.
Nu se acordă puncte din oficiu.
(2) Subiectele au următoarea structură:
a. Clasa a-VII-a
 itemi de tip obiectiv / semi-obiectiv (Use of English and Reading comprehension) (3 tipuri de exerciții:
e.g. completarea a 5-10 spatii libere cu un singur cuvânt: completarea a 5-10 spatii libere cu una din
variantele date; corectarea erorilor - ortografice, gramaticale, cuvinte în plus; alegere multiplă etc.);
redactare de text (120-150 cuvinte).
b. Clasa a VIII-a
 itemi de tip obiectiv / semi-obiectiv (Use of English and Reading comprehension) (3 tipuri de exerciții:
e.g. completarea a 5-10 spatii libere cu una din variantele date; corectarea erorilor - ortografice.
gramaticale, cuvinte în plus; alegere multiplă etc.);
 redactare de text (150-180 cuvinte).

- Criterii de calificare/Premiere -
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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 VII-VIII,
NR. 48568/22.12.2016,
Art. 10
(2) Profesorii evaluatori vor sublinia pe lucrarea greșelile de vocabular și gramatică de la proba scrisă.
Art. 11 (1) Rezultatele obținute de concurenți la proba scrisă pot fi contestate.
(2) Elevii participanţi pot contesta numai punctajul iniţial al propriei lucrări scrise.
(3) 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.
(5) Termenul de analiză şi răspuns la contestaţii nu poate depăşi 24 ore de la încheierea
depunerii contestaţiilor.
Art. 12 (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.

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.
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