CONCURSUL INTERJUDEȚEAN
DE MATEMATICĂ,
„PROFU’ DE MATE”
Concursul este de tip „grilă” și se adresează elevilor claselor II-VIII
care doresc să-și evalueze cunoștințele de matematică. Calendarul de
desfășurare este întocmit în așa fel, încât punctajul obținut să reflecte
cunoștințele dobândite înaintea evaluărilor finale, semestriale.

Calendarul concursului în anul școlar 2015-2016
Sunt două etape de desfășurare, câte una în fiecare semestru:
 Prima etapă se desfășoară în perioada 23-29 noiembrie 2015.
Această etapă a concursului se poate susține începând cu data de 23
noiembrie, ora 9:00, până în data de 29 noiembrie, ora 16:00.
 Cea de a doua etapă se desfășoară în perioada 9-15 mai 2016.
Această etapă a concursului se poate susține începând cu data de 9
mai, ora 9:00, până în data de 15 mai, ora 16:00.
Este un concurs pe care elevii pot să-l susțină de la școală, de
acasă, la orice oră, numai în perioada prevăzută în calendarul concursului.
Recomandăm susținerea concursului în unitățile școlare, sub
supravegherea cadrelor didactice.
Punctajul obținut se generează pe loc, la încheierea testului, iar
elevului participant i se acordă o diplomă în format digital pe care o poate
printa, în vederea întocmirii portofoliului personal.
Timpul alocat este de 2 ore, concursul poate fi susținut o singură
dată.
Elevii claselor II- IV au de rezolvat 40 de subiecte, iar elevii claselor
V-VIII au de rezolvat 60 de subiecte.
Toate subiectele sunt de tip grilă, având fiecare câte 5 variante de
răspuns, dintre care numai una este cea corectă.

Site-ul oficial al concursului este la adresa http://profu112.ro/
Pentru susținerea concursului elevii își creează un cont pe acest site și
urmează instrucțiunile de înscriere.
La finalul etapei de concurs, elevii se vor regăsi într-un clasament
pe an de studiu, la nivel național.
Concursul este organizat și administrat de domnii profesori de
matematică, Cătălin Osiceanu și Radu Titel și de experții IT Cristian
Oancea și Bogdan-Sorin Țifrea, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al
Municipiului București și Inspectoratul Județean Ilfov.
Participarea elevilor la acest concurs a fost, de la an la an, tot mai mare.
Prin forma sa inedită dar și datorită calității conținutului subiectelor, concursul
a fost apreciat de profesori, elevi și de părinți.
Subiectele concursului au fost propuse de cadre didactice de prestigiu în
învățământul românesc și validate de inspectori de specialitate.
Precizări:
1. Subiectele sunt întocmite în conformitate cu programa școlară și
programa școlară pentru olimpiade și concursuri școlare.
2. Fiind un concurs online pe care elevii pot să-l susțină de la școală, de
acasă, la orice oră, diplomele obținute sunt recunoscute numai dacă
concursul se desfășoară în unitățile școlare, sub supravegherea
cadrelor didactice și sunt validate de unitatea școlară cu semnătură și
ștampilă.
3. Punctajul maxim obținut este de 100 de puncte.
4. Elevilor care obțin un punctaj de cel puțin 95 de puncte li se va genera o
„Diplomă de Excelență”, celor care obțin un punctaj între 80 și 94 de
puncte li se va genera o „Diplomă de Merit” iar celorlalți, care obțin un
punctaj sub 80 de puncte, li se va genera o „Diplomă de participare”.
5. Pe site-ul concursului de la adresa http:/profu112.ro/ se poate crea un
cont de participare, oricând, respectând pașii de înscriere.
6. Elevii trebuie să completeze corect datele solicitate, respectând cu
strictețe toate solicitările, deoarece diploma se generează cu numele,
prenumele, unitatea școlară, județ etc. care au fost solicitate la
realizarea contului. Organizatorii nu răspund pentru eventualele erori
de completare.

