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Concursul interjudeţean de matematică și limba română 

,,DISCIPOLII LUI LAZĂR’’  
MATEMATICĂ / EDIŢIA a XI-a 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ / EDIŢIA a VI-a 

 

Concursul se adresează elevilor din clasele III-VIII. 

- Fără taxă de participare - 

 Evenimentul se va desfăşura sâmbătă, 13 aprilie 2019,  astfel : 

I) Proba de matematică:  9.00 - 11.00 

     Intrarea elevilor în săli se va face în intervalul: 8.30-8.45.  

     Structura subiectelor: 14 probleme de tip grilă + o problemă cu rezolvare detaliată. 

         II.  Proba de limba şi literatura română: 12.00 – 13.15 

     Intrarea elevilor în săli se va face în intervalul: 11.30-11.45.  

     Structura subiectelor: 14 exerciții grilă + un exercițiu cu rezolvare detaliată. 

 Fiecare școală este rugată să participe cu un echipaj format din  maximum 18 elevi/probă, 

câte 3 din fiecare clasă, însoţit de 2 profesori asistenți/evaluatori. Profesorii vor fi prezenţi la 

școala gazdă la ora 8.30 / matematică sau la ora 11.30 / limba română. 

 Tabelul nominal cu elevii participanţi și profesorii asistenți/evaluatori va  fi transmis până în 

ziua de 6 aprilie 2019  la următoarele adrese: 

                 lidiapana@gmail.com – Matematică / Gimnaziu;  

                 roxanaiordache2004@yahoo.com – Română / Gimnaziu;           

cristinamarin_11@yahoo.com – Matematică + Română / clasele III-IV 

 Programa concursului: 

      Pentru clasele V-VIII – Programa prevăzută pentru faza judeţeană a Olimpiadei de 

matematică / limba şi literatura română. 

      Pentru clasele III-IV –1. Numere naturale; 2. Operații cu numere naturale; 3. Metode de 

rezolvare a problemelor; 4. Elemente de geometrie; 5. Probleme de logică și numărare; / 

Programa de limba şi literatura română-curriculum extins. 

 Atenție! Se primesc propuneri de subiecte pe adresele:  
lazarilarie@yahoo.fr (matematică); roxanaiordache2004@yahoo.com (limba română). 

gildaschindler@gmail.com (matematică clasele III-IV). 

 

*** Concursul este activitatea principală a proiectului „Performanță  și creativitate” înscris 

în CAEJ 2019, Poziția 151. 
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