Concursul
Micul matematician este organizat de către asociaţia Inteligent în
parteneriat cu Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului şi editura
Nomina
Concursul se organizează la nivel naţional pentru elevii claselor a II -a - a IV-a

1. Perioada de înscriere, respectiv achiziţionarea culegerilor suport
pentru concurs, este 10 octombrie 2009 - 28 februarie 2010.
2. Testul preliminar, respectiv etapa pe şcoală, se va desfăşura în
luna MARTIE 2010.
• Testul preliminar este gratuit, iar problemele trebuie sa fie
selectate din culegerea oferită ca material suport pentru
concurs, în aşa fel încât să acopere materia predată până la
31 ianuarie 2010.
• În timpul probei de evaluare supravegherea elevilor se va
realiza de către altă persoană decât cea care predă la clasa
respectivă.
• Clasamentul rezultat va folosi în selectarea participanţilor
pentru faza finală.
3. Proba de evaluare naţională se va desfăşura pe 16 APRILIE 2010.
• Foile de concurs (cele pe care le trimite organizatorul) vor fi securizate prin colţ negru,
ştampilate cu ştampila şcolii şi vor fi sigilate înainte de ieşirea din sală a elevului.
• Durata probei scrise va fi de 50 de minute.
• Şcolile organizatoare vor fi aceleaşi, ca şi în 2009: pentru Galaţi – Şcolile 11; 13; 18; 22; 25;
28; pentru Tecuci – Şcoala 10, în principiu, cu aceleaşi arondări .
• Precizări referitoare la proceduri, vom face în săptămâna ce precede vacanţa Paştelui.
4. Afişarea rezultatelor se va face la sediul şcolii unde s-a desfăşurat proba de examen.
5. Lucrările care au obţinut un punctaj de peste 90 de puncte vor fi trimise la sediul Asociaţiei
InteligenT, urmând a fi retrimise către Comisia Centrală de Evaluare.
6. Rezultatele finale vor fi puse pe site-urile inspectoratelor şcolare şi pe www.edituranomina.ro
7. Toţi învăţătorii/institutorii care vor participa la supravegherea participanţilor /evaluarea lucrărilor
vor primi diplomă de participant oferită de organizator, şi adeverinţă de supraveghetor/ evaluator
acordată de organizator şi I.S.J
8. Toţi elevii care au obţinut 100 de puncte vor fi nominalizaţi în volumul editat de catre Editura
Nomina şi vor primi diploma de merit a concursului Micul Matematician.
9. Toţi elevii participanţi la concurs vor primi diplomă de participant.
10. Pentru cei mai buni matematicieni se vor acorda şi alte premii, conform precizărilor din
Regulamentul de concurs.
VĂ VOM ŢINE LA CURENT CU TOATE INFORMAŢIILE NECESARE PENTRU BUNA
DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
SUCCES!
Inspector de specialitate,
Prof. Teodor Ştefănică

