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CONCURSUL REGIONAL
„MAGIA NUMERELOR” - ediţia a VIII-a
înscris in C.A.E.J. –aprobat de ISJ Olt, cu nr 1766/22.02.2017, la pozitia 8
Data desfăşurării: 10 iunie 2017

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, ORGANIZARE,
DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE A CONCURSULUI
Concursul se adresează elevilor din clasele IX-XII şi profesorilor de fizică care doresc să
desfășoare activități extrașcolare.

a. Mesaj: ”Fiecare elev trebuie sa cunoască unele taine din ştiinţele reale.”
Hilbert)
b. Domeniul: Ştiinţific
c. Tipul de concurs: Regional

(David

COORDONATOR :
• Prof. fizică, Nicoleta Zamfirache, Colegiul Tehnic „Alexe Marin”, Slatina, Olt
ORGANIZATORI :

• Prof. fizică, Costinela Mailat, Colegiul Tehnic „Alexe Marin”, Slatina, Olt
• Prof. fizică, Gherghina Roșu, Colegiul Tehnic „Alexe Marin”, Slatina, Olt
• Prof. fizică, Georgeta Teleșpan, Colegiul Naţional „Ion Minulescu”, Slatina, Olt
Grup ţintă:
• elevii claselor IX-XII din învăţământul liceal, filiera tehnologică
OBIECTIVELE CONCURSULUI:
• stimularea pregătirii elevilor pentru Examenul de bacalaureat;
• dezvoltarea interesului elevilor pentru studiul fizicii.
1. La concurs pot participa elevi din învăţământul liceal, filiera tehnologică, profil
tehnic, clasele IX – XII ;
2. Materia prevăzută pentru concurs este:
a) clasa a IX - a- mecanica - conform programei pentru bacalaureat;
b) clasa a X - a-termodinamica și curent continuu - conform programei pentru bacalaureat;
c) clasele a XI – a și a XII – a - mecanica, termodinamica și curent continuu - conform
programei pentru bacalaureat;
3. Subiectele vor consta dintr – un test grilă, cu un punctaj de 100p, din care 10p din oficiu.
Stabilirea punctajului se va face imediat, după expirarea timpului alocat probei de
concurs, prin aplicarea șablonului de către profesorul asistent în prezența unui profesor
de fizică și a elevului concurent.
4. Concursul începe la ora 930 şi durează 2 ore. Programul de desfăşurare este
prezentat în ANEXA 1.
1. Înscrierea elevilor la concurs se va face prin fişe de înscriere (ANEXA 2), care vor fi
trimise pe adresa rdorina@yahoo.com, tel. 0765191090, până la data de miercuri, 07
iunie 2017, ora 12,00.
5. După desfăşurarea concursului se va întocmi un clasament
în ordinea
descrescătoare a punctajului obţinut. Se vor acorda trei premii, premiul I, II și III
precum și o mențiune, pentru fiecare nivel.
În timpul desfăşurării concursului, în sălile de examen au acces numai concurenţii şi
membrii Comisiei de concurs.

ANEXA 1
PROGRAMUL CONCURSULUI ” MAGIA NUMERELOR”
SECȚIUNEA FIZICĂ
10 iunie 2017

ORA : 800 – 900 - Sosirea concurenţilor, repartizarea în săli
900 – 930 - Multiplicarea subiectelor
930 – 1130 – Desfășurarea concursului
1130 – 1200 – Stabilirea punctajelor
1200 - 1300 – Centralizarea şi afişarea rezultatelor
1300 – 1330 – Festivitatea de premiere

LOCAȚIA : COLEGIUL TEHNIC „ALEXE MARIN” SLATINA,
STRADA CIREAȘOV, NR.10

ANEXA 2
FIŞA DE ÎNSCRIERE

LA CONCURSUL ” MAGIA NUMERELOR”
SECȚIUNEA FIZICĂ
10 iunie 2017
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

Numele şi prenumele
elevului

Clasa

Calificarea

Unitatea
Şcolară
(adresă completă,
nr. de telefon)

Profesor
Îndrumător
(adresă
completă, nr.
de telefon)

