
PRECIZĂRI REFERITOARE LA DESFĂŞURAREA ETAPEI JUDEŢENE A OLIMPIADEI NAŢIONALE DE MATEMATICĂ 

ŞI A CONCURSULUI NAŢIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ „ADOLF HAIMOVICI” 

2020 

HAIMOVICI 

 

ONM – gimnaziu şi liceu 

 

DATA: sâmbătă, 14 martie 2020 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu 

Ilarian” Zalău 

Ora începerii: 10:00 

Durata probei scrise: 3 ore 

Structura subiectului: 4 probleme 

Punctajul maxim: 28 puncte 

DATA: sâmbătă, 14 martie 2020 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: Colegiul Naţional „Silvania” Zalău 

Ora începerii: 10:00 

Durata probei scrise: 2 ore pentru elevii claselor a V-a şi a VI-a, 

respectiv 4 ore pentru elevii claselor a VII-a şi a VIII-a 

Structura subiectului: 4 probleme 

Punctajul maxim: 28 puncte 

Elevii vor fi prezenţi în centrele de concurs începând cu ora 9:15-9:30, dar nu mai târziu de ora 9:45. Elevii vor avea asupra lor carnetul 

de elev, instrumente de scris (pix/stilou cu cerneală albastră, creion) şi eventual trusă de geometrie. Așezarea în bănci va respecta lista 

afișată pe sala de concurs. 

 

Nu au voie să între în sala de concurs cu maculatoare, cărţi, carneţele/tabele cu formule, aparate care permit efectuarea anumitor calcule 

matematice, telefoane mobile, tablete sau mijloace de comunicare cu exteriorul. Obiectele personale (genți, rucsacuri, ghiozdane, plase 

etc.) ale elevilor vor fi depozitate în sala de concurs în zona geamurilor, a catedrei sau a peretelui de la ușă astfel încât să nu incomodeze 

mișcarea în clasă (telefoanele vor fi închise). Pot păstra pe bancă apă/suc în recipiente de plastic. 

Un elev se poate califica la etapa naţională numai dacă a 

obținut la etapa judeţeană un punctaj de cel puțin 50% din 

punctajul maxim posibil. Criteriile de premiere la etapa 

judeţeană, criteriile de calificare la etapa naţională, 

departajarea şi modul de constituire a lotului judeţean vor fi 

afişate şi pe site-ul ISJ Sălaj. 

Pentru calificarea la etapa naţională trebuie să se întrunească 

minim 14 puncte/lucrare. Criteriile de premiere la etapa 

judeţeană, criteriile de calificare la etapa naţională, 

departajarea şi modul de constituire a lotului judeţean vor fi 

afişate pe site-ul ISJ Sălaj. 

 

Eventualele contestaţii pot fi depuse de către elevi, luni 16 martie 2020, în intervalul 13:00-14:00 la secretariatul şcolii centru de 

concurs. Cererea de contestaţie va fi înmânată preşedintelui comisiei. Modelul de cerere se găseşte în procedura de contestaţii. 

MODALITATEA DE ORGANIZARE 

Dosarele sălilor de concurs vor fi pregătite cel târziu cu o zi înainte de desfășurarea olimpiadei. Fiecare dosar va conține: proces-verbal 

de instruire (lista nominală a elevilor cu rubrica de semnătură că au luat la cunoștință precizările din instruire), foi tipizate de concurs 

(Foaia 2 de regulă, dacă școala dispune de Foaie 1 într-un număr suficient, se pot folosi doar Foi 1), ciorne ștampilate cu ștampila școlii, 

etichete (câte 2 etichete/elev), proces-verbal de predare-primire lucrări scrise (lista nominală a elevilor cu rubricile nr. pagini și semnătură 

elev). 



La așezarea în bănci a elevilor se va ține cont de nivelul de studiu/specializarea/secţiunea la care participă (să nu fie în aceeași bancă elevi 

din același nivelul de studiu/specializare/secţiune).  

Elevii vor redacta problemele pe foi A4 distincte. Lucrările elevilor vor fi ştampilate (o singură ştampilă pe colţul negru închis cu 2 

etichete).  

Membrii comisiei de organizare vor sosi în centrul de concurs la ora 8:00.  

Secretarul comisiei va descărca subiectele. Multiplicarea şi pregătirea plicurilor pentru săli se va face cu ajutorul membrilor subcomisiei 

de organizare.  

Înainte de multiplicare, membrii subcomisiei de organizare vor verifica dacă variantele de subiect sunt scrise lizibil, corect şi traducerile 

sunt de asemenea corecte. 

Profesorii asistenţi vor fi aleşi din rândul cadrelor care nu au elevi în concurs şi vor sosi în centrul de concurs la ora 9:00 pentru instruire.  

Pentru subcomisia de evaluare 

Activităţile de evaluare debutează în ziua în care s-a desfăşurat proba scrisă şi se încheie cu afişarea rezultatelor inițiale, după ordonare 

alfabetică la avizierul şcolii unde s-a organizat olimpiada în maxim de 72 ore de la ziua probei scrise. Vă rog să daţi dovadă de 

corectitudine şi responsabilitate în evaluare. 

Evaluatorii vor fi prezenţi în centrul de concurs astfel: 

- Echipele de la ONM,  clasele a V-a şi a VI-a la ora 13:00; 

- Echipele de la ONM, clasele a VII-a - a XII-a la ora 14:00; 

- Echipele de la Haimovici la ora 13:30; 

Evaluarea lucrărilor se poate face, după caz, pentru întreaga lucrare de către o echipă de 2 profesori, sau pentru fiecare problemă, în 

echipe de câte 2 profesori. Fiecare evaluator acordă rezolvării fiecărei probleme din concurs un număr întreg de puncte, minimum 0 și 

maximum 7. Diferența maximă admisă între cei doi evaluatori ai aceleiași probleme este de 1 punct. Punctajul final al unei probleme 

este reprezentat de media aritmetică a punctajelor acordate de cei doi corectori. Dacă diferența între punctajele acordate de cei doi 

evaluatori ai unei aceleiași probleme este strict mai mare decât 1 punct, președintele comisiei nominalizează alți doi profesori evaluatori 

pentru recorectarea problemei la care a apărut diferența de notare mai mare de 1 punct. După finalizarea recorectării problemei, notele 

acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrare, iar evaluatorii se semnează. Vicepreședintele subcomisiei de evaluare 

calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără 

rotunjire, a celor două note/valori rămase. Punctajul final al lucrării este reprezentat de suma punctajelor finale ale celor patru probleme.  

 

Mai multe precizări se găsesc în procedura de evaluare şi de contestaţii a lucrărilor. 

Subcomisia de contestaţii îşi va începe activitatea de recorectare a problemelor contestate, marţi 17 martie 2020 de la ora 14:30. 

 

 

inspector şcolar 

prof. OPRIŞ ADONIA-AUGUSTINA 


