REGULAMENTUL
pentru proba individuală a
CONCURSULUI INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ „CRISTIAN
S. CALUDE”
ediţia a XIX-a
Galaţi, 10 noiembrie 2018
Art.1 La acest concurs se pot înscrie elevi de la şcolile invitate de organizatori.
Invitațiile trimise vor specifica numărul maxim de elevi pe fiecare nivel pe care îl
poate inscrie fiecare școală invitată. Dacă un elev cu rezultate bune la concursurile
de matematică din anul şcolar 2017-2018 (premii la etapa județeană a olimpiadei
de matematică, premii la ultima ediție a concursului ”Cristian S. Calude” ,
dovedite prin copii ale diplomelor obținute) studiază la o şcoală care nu a primit
invitaţie, atunci el poate fi înscris la concurs de şcoala la care învaţă printr-o
adresă semnată de directorul şcolii şi de şeful catedrei de matematică, adresă în
care se va preciza, pentru fiecare elev, numele şi prenumele, anul de studiu (clasa),
numele profesorului de clasă şi cel mai bun rezultat obţinut în anul anterior. Nu se
percep taxe de participare la concurs. Elevii care studiază la școlile care au
primit invitație nu se pot înscrie individual. Organizatorii concursului își rezervă
dreptul de a selecta elevii care se înscriu individual.
Art.2 Subiectul, la fiecare clasă, va conţine trei probleme cu grade diferite de
dificultate.
Art.3 Dacă doi sau mai mulţi elevi au acelaşi punctaj, atunci mai bine clasat este
elevul cu punctajul mai mare la problema a III-a, iar în caz că persistă egalitatea,
atunci mai bine clasat este elevul cu punctajul mai mare la problema a II-a.
Art.4 Pentru rezolvarea corectă a unei probleme se acordă 7 puncte. Rezolvările
parţiale, nefinalizate, se punctează conform baremului de notare afişat. Un profesor
evaluator va evalua o problemă cu un număr întreg de la 0 la 7.
Art.5 Punctajul maxim cu care poate fi evaluată o teză este de 21, iar punctajul
minim 0.
Art.6 Comisia de corectare şi evaluare este formată din profesori ce nu au elevi în
concurs la nivelul clasei respective.
Art.7 Elevii care doresc să conteste evaluarea unei probleme vor completa o
cerere tip pe care o vor primi gratuit de la secretariatul Colegiului Naţional „Vasile
Alecsandri” Galaţi. Pentru fiecare problemă contestată se va depune o cerere tip de
reevaluare.
Art.8 Contestaţiile se pot depune pentru fiecare problemă din subiect.
Art.9 Reevaluarea fiecărei probleme se face de către comisia de corectare şi
evaluare, în prezenţa elevului. Profesorul elevului sau orice altă persoană
desemnată de elev nu poate participa la reevaluarea problemei.
Art.10 Acceptarea unei contestaţii se face (prin mărirea sau scăderea punctajului
iniţial) dacă este o diferenţă mai mare sau egală cu 1 punct faţă de punctajul iniţial.

Dacă este contestată o problemă evaluată iniţial cu 6,5 puncte, atunci punctajul
final este cel acordat la reevaluare.
Art.11 Se va acorda un premiu I, două premii II, două premii III, două premii
SSMR şi un număr de menţiuni egal cu 25% din numărul participanţilor. 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 se pot cumula cu alte
premii ce se acordă la acest concurs.
Art.12 La fiecare an de studiu se vor acorda premii la cel mult 7 elevi şi menţiuni
la un număr de elevi egal cu 25% din numărul elevi de participanţi. Elevii care
primesc premii trebuie să aibă punctajul cel puţin egal cu 10 puncte (cu excepţia
premiilor SSMR) şi elevii care primesc menţiuni trebuie să aibă punctajul cel puţin
egal cu 6 puncte.
Art.13 Copiatul, folosirea calculatorului, a ceasului, a telefonului mobil precum şi
vorbitul în timpul examenului sunt interzise.
Art.14 Preşedintele concursului validează rezultatele corectării lucrărilor.
Art.15 Comisia de organizare a concursului va afişa, în ziua concursului, ora
12:30, pe site-ul www.mategl.com, subiectele, soluţiile şi baremele, iar
rezultatele concursului vor fi afişate pe acelaşi site, în aceeași zi, începând cu
ora 16:30 (rezultatele înainte de contestaţii şi, apoi, rezultatele finale).
Art. 16. Contestațiile se pot depune în maxim 30 de minute de la afișarea
rezultatelor inițiale. Contestațiile depuse după expirarea acestui timp nu vor
mai fi luate în considerare.

