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LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER
Str. Calea lui Traian, Nr.195-197, Rm. Vâlcea, jud.Vâlcea
Tel: 0250749521/0350432080

INVITAŢIE
Vă invităm să participaţi sâmbătă,18 mai 2019, la


CONCURSUL INERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ,,VARIA MATHEMATICA”

şi la


SIMPOZIONUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ,,VARIA MATHEMATICA”

organizate de LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER, Rm .Vâlcea

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ
,,VARIA MATHEMATICA”

Concursul este adresat elevilor claselor IX-XII :
- de la filiera tehnologică, toate calificările profesionale şi
- de la filiera teoretică, profilul real , specializarea ştiinţe ale naturii.
Programa pentru concurs reprezintă materia anilor anteriori, plus materia parcursă până la data concursului.
La toate clasele proba va consta în rezolvarea a 4 probleme,pe durata a trei ore, fiecare problemă fiind notată
cu punctaje de la 0 la 7.
Elevii vor fii însoţiţi de 1-2 profesori care pot participa şi la corectarea lucrărilor.
Programul din ziua concursului
- ora 08.30-09.00
- ora 09.00-09.30

sosirea participanţilor
intrarea elevilor în sălile de concurs

- ora 10.00-13.00

proba de concurs

- ora 13.30- 17.00

corectarea lucrărilor

- ora 17.30

afişarea rezultatelor
IMPORTANT PENTRU BUNA DESFASURARE A CONCURSULUI



Elevii vor avea asupra lor carnetul de note cu poză vizat pe anul şcolar în curs sau cartea de
identitate.



Fiecare profesor îndrumător poate participa cu un număr de maxim 5 elevi dintr-un an de studiu și
cu un număr de maxim de 16 elevi din toți anii de studiu.



La concurs nu se admit contestaţii . Din acest motiv lucrările elevilor care au punctaje mari și pot
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primi premii vor putea fi evaluate și de o comisie a concursului special alcătuită în acest sens.


Diplomele de participare vor fi trimise în cel mai scurt timp profesorilor îndrumători sau școlilor de
provenienț ă.



NU SE PERCEP TAXE DE PARTICIPARE.



Vă rugăm să trimiteţi listele cu participanţii şi profesorii corectori până la data de 14 mai 2019 pe
adresa de e-mail variamathematica2018@yahoo.com.

Nr. crt.

Numele şi

Clasa

Filiera tehnologică/

Şcoala

Numele

Numele

prenumele

Filiera teoretică(ştiinţe

profesorului

profesorului

elevului

ale naturii)

îndrumator/

corrector/

Numărul de

Numărul de

telefon

telefon

SIMPOZIONUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ
,,VARIA MATHEMATICA”

Acest simpozion va avea două secţiuni:


Secţiunea 1. Matematică pură şi aplicată;



Secţiunea 2. Istoria matematicii şi didactică matematică.

În secţiunile pe care le-am ales pot fi prezentate lucrări care conţin chestiuni diverse de matematici, cu
caracter instructiv sau distractiv, inclusiv chestiuni care nu sunt de loc tratate în liceu sau în universitate.
Înscrierea se va face până la data de 14 mai 2019 prin trimiterea tabelului de mai jos la adresa
variamathematica2018@yahoo.com
Numele şi
prenumele

Secţiunea

Titlul

Şcoala

Localitatea

lucrării

profesorului

Numărul de

Adresa completă

telefon

( petru cei care vor

Adresa e-mail

publicarea lucrării în
revistă)

Toţi participanţii
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- vor primi Certificat (diplomă) de participare , iar
- cei care doresc publicarea lucrărilor în revista ,,Varia Mathematica” revista şcolară a profesorilor de
matematică din judeţul Vâlcea, publicată cu ISSN, care apare semestrial începând din 2015, şi achiziţiona
revista vor trimite la adresa mitica_ciobanu@yahoo.com, lucrarea , care va avea 3-6 pagini, în format
A4,

scrisă în Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de litere 12,

tehnoredactată la 1,5 rânduri. Titlul va fi scris cu majuscule corp de litere 14, iar bibliografia se va consemna
la sfârşitul lucrării în ordinea următoare: prenume şi nume ,autor, titlul ,editura ,anul; iar paginile vor fi
numerotate la subsol (footer), font Times New Roman 12, centrat.
Fiecare lucrare poate avea 1 sau 2 autori iar un autor mai multe lucrări.

Programul de desfãşurare al simpozionului
9–9,30 Primirea participanţilor la Liceul Tehnologic Forestier
9,30–10,00 Socializarea participanţilor
10,00-12,30 Desfãşurarea simpozionului
12,30 – 13,00 Concluzii şi înmânarea diplomelor

Informaţii suplimentare despre concurs şi despre simpozion se pot obţine de la
profesor-organizator Necşuliu Ion, telefon 0766376697.

.
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