Anexa 1

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE
Concursul local de matematică

CompAs
Condiții de participare
Concursul CompAs se adresează tuturor elevilor din clasele V-VIII

Desfășurarea concursului
-

Școlile participante vor completa formularele de înscriere și le vor trimite până la data de 10 mai

2019 prin fax sau scanate prin e-mail.
-

Fiecare școală poate participa cu câte 3 elevi la fiecare nivel al ciclului gimnazial ( aceștia pot

avea profesori coordonatori diferiți). Prin urmare, fiecare școală poate participa cu cel mult 12 elevi
(3 de clasa a V-a, 3 de clasa a VI-a, 3 de clasa a VII-a și 3 de clasa a VIII-a).
-

Concursul va consta într-o probă individuală.

-

Concursul va începe la ora 9,00.

-

Proba individuală va consta în rezolvarea unui test ce conține trei probleme de matematică

aplicată. Timpul de rezolvare este de 1 oră.
-

Fiecare problemă se punctează de la 0 la 7 puncte. Punctajul se obține prin cumularea punctajelor,

acesta putând fi de maxim 21 de puncte.
-

Se consideră câștigător elevul ce întrunește cel mai mare punctaj.

-

Se vor acorda premii (I, II, III) și diplome de participare.

-

Comisia de evaluare a lucrărilor va fi formată din profesori de la școlile participante. Corectarea

lucrărilor se va face pe probleme. Se pot depune contestații pentru punctajul unei lucrări. În acest caz
lucrarea va fi reevaluată de o nouă comisie. În cazul în care după recorectare se obține o diferență de
punctaj mai mare de 2 puncte nota finală va fi nota de la contestație.
-

Premierea va avea loc la ora 14,00. Va fi premiat și profesorul cu cel mai bun rezultat (cel mai

mare punctaj mediu al elevilor pe care i-a îndrumat)
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