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Nr. 4671 din 15.11.2018

ÎN ATENȚIA COLEGILOR CARE PREDAU LA CLASELE III-IV ȘI
A PROFESORILOR DE MATEMATICĂ ÎNCADRAȚI LA CLASELE V-VIII
STIMATE DOAMNE, STIMAȚI DOMNI,
Vă invităm să vă înscrieți elevii care au ca pasiune matematica la ediția a II-a a Concursului
de matematică “ MATE 3 ”, pentru clasele III-VIII.
Concursul se va desfășura sâmbătă 15 decembrie 2018 la Școala Gimnazială Nr. 3
Suceava. Înscrierile se efectuează exclusiv de către cadrele didactice în limita strictă a patru elevi
de învățător și trei elevi de profesor pe an de studiu. Eventuala depășire a numărului va duce la
neoperarea înscrierii respectivilor elevi. Vă rugăm să trimiteți până la data de 8 decembrie 2018,
pe adresa concursmatetrei@yahoo.com un tabel cu următoarea formă:
NUME
PRENUME
ELEV

CLASA

ȘCOALA

PROFESOR

NR. TEL
PROFESOR

C.N.P. ELEV

PROGRAMUL CONCURSULUI ȘI EXTRASE DIN REGULAMENT:
SĂMBĂTĂ 15.12.2018
-

-

09:45 (cel târziu) Prezentarea elevilor în sală;
10:00 Susținerea probei de concurs.
Timpul de lucru este de 120 minute pentru clasele III-IV, 150 minute pentru clasele V-VI și
180 minute pentru clasele VII-VIII;
Vor fi patru subiecte la fiecare clasă, evaluate fiecare cu maxim 7 puncte. Răspunsurile
corecte dar neînsoțite de explicații (de redactarea demonstrației) se evaluează cu 1 punct.
14:00 Evaluarea lucrărilor;
18:00 Afișarea rezultatelor la școală și pe site-ul școlii: http://www.scoala3sv.ro ;
18:00-18:30 Înregistrarea eventualelor contestații; Sesizările se fac pe subiect.
18:30-19:00 Soluționarea contestațiilor. Elevii de clasele III-IV vor fi însoțiți obligatoriu în
fața comisiei de către învățătorul de la clasă/părinte
După 19:30 Anunțarea rezultatelor finale și a distribuției premiilor la școală și pe site-ul
școlii.

DUMINICĂ 16.12.2018
-

10:00 Festivitatea de premiere a concurenților.
Locația Festivității de premiere se va anunța în ziua concursului.

DELIMITAREA MATERIEI:
La fiecare clasă problemele propuse pot viza orice capitol din clasele precedente. La acestea
se adaugă:
-

Pentru clasa a III-a: până la capitolul „Fracții”;
Pentru clasa a IV-a: până la capitolul „Fracții” corespunzător clasei;
Pentru clasa a V-a: până la „Fracții”;
Pentru clasa a VI-a: până la „Triunghi” (geometrie) și până la „Elemente de organizare a
datelor” (algebră);
Pentru clasa a VII-a: până la „Asemănare” (geometrie) și până la „Calcule cu numere reale
reprezentate prin litere” (algebră);
Pentru clasa a VIII-a: până la „Calcule de distanțe și unghiuri în corpurile studiate”
(geometrie) și până la „Rapoarte” (algebră).
Așteptăm cu tot dragul colaborarea cu dumneavoastră!
Pentru informații suplimentare putem fi contactați la adresa de e-mail
concursmatetrei@yahoo.com sau la telefoanele: 0744797781 (prof. Felicia Apostol),
0740626034 (prof. Claudia Marchitan), 0744179617 (prof. Adrian Vieriu).
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