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Regulamentul Concursului interjudeŃean de matematică 
„MISTERELE MATEMATICII” 

EDIŢIA a XIII-a – 17 noiembrie 2018 
 

Concursul „ Misterele matematicii” se adresează elevilor din clasele IV-VII şi are ca scop 
stimularea interesului şi depistarea elevilor talentaţi şi pasionaţi de matematică. 
 Problemele de concurs, altele decât cele întâlnite în mod obişnuit la clasă, se bazează pe 
logica matematică, perspicacitate, intuiţie, ingeniozitate şi aplicaţii practice. Soluţiile acestora se 
încadrează în programa şcolară în vigoare.  
 Profesorii şi învăţătorii sunt rugaţi să facă propuneri de probleme pe care le vor trimite în 
plicuri sigilate la secretariatul Şcolii Gimnaziale « Ştefan cel Mare », cu menţiunea „Pentru 
Concursul «Misterele matematicii»”, până pe data de 9 noiembrie 2018, ora 15.00 sau să le trimită pe 
mail la adresa mireluta_2005@yahoo.com. 

Se pot înscrie maxim cinci elevi pe an de studiu, de la fiecare şcoală. 
 Concurenţii vor susţine o probă scrisă de 2 h. Proba  de  concurs  constă  în  3  probleme  
pentru  care  se  cere  redactarea  rezolvărilor  complete. 
 Câştigătorii concursului vor fi premiaţi cu diplome şi medalii.  
 NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE. 

Înscrierile  se  fac  până  miercuri, 14 noiembrie  2018, ora 15  (prin  fax  la  nr.  0335 
417379) sau direct la secretariatul şcolii. 

Relaţii   suplimentare  puteţi  obţine  la: 
        - prof.  Obreja Mirela -  tel.  0766630518  
        - prof.  Anton Flavia   - tel. 0744848771 
        
Programa de concurs 

• Clasa a IV a  - Materia claselor anterioare   şi materia clasei a IV a până la „Operaţii cu 
numere naturale mai mici decât 1000000’” inclusiv 

• Clasa a V a  - Materia claselor anterioare şi materia clasei a V a până la „Puteri” inclusiv 
• Clasa a VI a  - Materia claselor anterioare şi materia clasei a VI a până la „Divizibilitate”  şi 

„Unghiuri”  inclusiv 
• Clasa a VII a  - Materia claselor anterioare şi materia clasei a VII a până la „Nr. raţionale” şi 

„Patrulatere”  inclusiv 
 

PROGRAMUL CONCURSULUI -  17 noiembrie 2018:   
 

� orele 10.00-12.00 – desfăşurarea concursului 
� orele 13.00-16.00 – corectarea lucrărilor 
� ora 16.00          - afişarea rezultatelor 
� ora 17.00           – afişarea rezultatelor finale, după contestaţii 
� ora 17.30           – festivitatea de premiere 

 
 

 


