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AŞI ÎN MATEMATICĂ 

CONCURS JUDEŢEAN CU PARTICIPARE DIRECTĂ 

activitate cuprinsă în C.A.E.J. al I.S.J. Argeş - an şcolar 2019-2020, semestrul I, poziţia 16 

Clasele III-IV 

16 noiembrie 2019 

1. Prezentare:   

 Prin intermediul acestui proiect avem posibilitatea de a dezvolta motivaţia elevilor pentru studiu 

matematicii prin aplicarea cunoştinţelor în contexte variate, dar şi promovarea fair-playul 

competiţional. 

2. Condiţii de participare:  

 Cadrele didactice care doresc să înscrie elevii vor organiza activităţi specifice, urmărind 

mediatizarea proiectului în şcoală, evaluarea rezultatelor activităţilor desfăşurate în vederea 

selectării, stimularea celor mai buni elevi în vederea participării la concurs. 

3. Probe de concurs (timp de lucru 2 ore): 

 Proba va contine un test cu  10 itemi grilă şi 4 itemi de completare, itemi ce respectă programa 

şcolară în vigoare. 

4. Înscrierea concurenţilor:   

 Pot participa la acest concurs elevii claselor a III-a şi a IV-a din unităţile şcolare din judeţ, câte 

doi elevi pentru fiecare cadru didactic,  în limita a 200 de  locuri.   

 Cadrele didactice coordonatoare sunt rugate să trimită fişa de înscriere centralizată la nivel de 

şcoală până la data de 12.11.2019, la adresa următoare:  asimate5@yahoo.com    

5. Desfăşurarea concursului: 
 Preselecţia se va realiza la nivelul fiecărei şcoli. 

 Faza finală a concursului va avea loc la Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga”, Piteşti,  sâmbătă, 

16 noiembrie 2019, între orele 9, 00 – 11,00. Prezenţa elevilor în săli se impune la ora 8,30. 

 Evaluarea lucrărilor va fi făcută de către un juriu format din cadre didactice de specialitate, 

sâmbătă, 16.11.2019. 

 Afişarea rezultatelor: sâmbătă, 16.11.2019, după ora 17.00, pe site-ul şcolii. 

6. Premii: Se vor acorda premii avizate de I.S.J.Argeş  pentru fiecare grupă de vârstă după cum 

urmează: premiul I, premiul al II-lea, premiul al III-lea,  menţiuni (15% din numărul 

participanţilor). 

7. Fişa de înscriere cu  tabelul se va trimite la adresa mentionată mai sus. 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE 

 “AŞI ÎN MATEMATICĂ” Concurs judeţean de matematică - 16.11.2019 

 Şcoala ____________________________________________________________________________ 

Adresa şcolii.____________________________________________________________________ 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele 

elevului 

Şcoala Clasa Numele şi prenumele cadrului didactic 

îndrumător 

     

     

Informaţii suplimentare:   VLĂDĂU Gabriela, tel. 0746012306   

                                           ENACHE Luminiţa, tel. 0727311939         

                                           COSTACHE  Silvia, tel. 0744330729 
 

mailto:asimate5@yahoo.com

