
 

 

 

 

 

Concursul Interjudeţean  de Matematică „Cristian S. Calude”  

ediţia a IX-a 

Galaţi, 25 octombrie şi 01-02 noiembrie 2008 

                                                                          prezentare de Ion Mirică şi Romeo Zamfir 
 

         Catedra de matematică a Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” organizează în 
colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi şi Societatea de Ştiinţe Matematice din 
România, filiala Galaţi, în fiecare an, în luna octombrie şi/sau noiembrie,  Concursul 
Interjudeţean de Matematică „Cristian S. Calude”. Concursul este destinat elitelor matematicii 
româneşti şi se constituie într-o modalitate de stimulare a pregătirii elevilor pentru marea 
performanţă naţională şi internaţională. 
         În anul şcolar 2008-2009, pe 25 octombrie, 01 şi 02 noiembrie 2008, s-a desfăşurat a IX-a 
ediţie a acestui concurs aflat sub patronajul domnului profesor Cristian S. Calude, fost elev al 
Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi, în prezent profesor la Universitatea din 
Auckland, Noua Zeelandă, personalitate de talie mondială. 
         Concursul Interjudeţean de Matematică „Cristian S. Calude” este aprobat fără finanţare de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în Calendarul Activităţilor Extraşcolare 2008 
(înregistrat la MEdCT cu nr. 29576 / 31.03.2008, vezi nr. crt. 242).  
         Concursul a avut două secţiuni: una cu o probă individuală pentru elevii din clasele a V-a şi 
a VI-a, desfăşurată pe 25 octombrie 2008 şi alta cu doua probe, individuală şi pe echipe, pentru 
elevii din clasele VII-XII, desfăşurată pe 01-02 noiembrie 2008. În total, la toate probele şi 
secţiunile concursului au participat 1391 de elevi din 16 judeţe. Concursul Interjudeţean de 
Matematică „Cristian S. Calude” a avut la ediţia a IX-a un buget de premiere de 13.000 lei, din 
care 10.320 lei au fost plătiţi cash. 
         Subiectele şi rezultatele de toate cele nouă ediţii ale concursului se găsesc pe site-ul oficial 
al concursului www.mategl.com. Prezentam mai jos subiectele de la proba individuală pentru 
elevii din clasele VII-XII şi premianţii concursului de la toate probele şi secţiunile Concursului 
Interjudeţean de Matematică „Cristian S. Calude”, ediţia a IX-a. 

 

 


