
 

 

 

 

Colegiul Naţional “I.L.Caragiale” Ploieşti vă invită să 

participaţi la concursul de matematică “INTELIGENŢE PRAHOVENE” 

pentru elevii claselor a III-a, a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a. 

Acest concurs îşi propune să contribuie în mod substanţial la 

atingerea urmatoarelor obiective: 

 Îmbunătăţirea cooperării între şcoli; 

 Atragerea elevilor către ştiinţele exacte; 

 Creşterea randamentului elevilor la matematică; 

 Familiarizarea elevilor cu atmosfera de examen şi cu testele de tip 

grilă; 

 Pregătirea elevilor în vederea examenelor viitoare; 

 Sprijinirea şcolilor în vederea aprecierii nivelului educaţional al 

elevilor. 

 

 

COLEGIUL NAŢIONAL “ION LUCA CARAGIALE” – PLOIEŞTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURS DE MATEMATICĂ 

 

 

 

23 IANUARIE 2010 

 



 

 

Regulament de desfăşurare 

 Înscrierea participanţilor: 

 Perioada: 4 ianuarie - 15 ianuarie 2010 

 Nu se admit inscrieri dupa 15 ianuarie 2010. 

 Asistenta este asigurata de organizatori. 

 Taxa de participare: 20 RON / participant. 

 La înscriere fiecare unitate de învăţământ va preda valoarea taxei de 

participare şi un tabel (tehnoredactat) cu elevii înscrişi intocmit după 

urmatorul model: 

 

 

 

 
UNITATEA DE INVĂŢĂMÂNT 

TABEL CU ELEVII PARTICIPANŢI 
LA CONCURSUL DE MATEMATICĂ 

“INTELIGENŢE PRAHOVENE” 

23 IANUARIE 2010 

 

NR. 

CRT. 
NUMELE ŞI PRENUMELE CLASA 

NUMELE CADRULUI DIDACTIC 

DE LA CLASĂ 

1.    

2.    

_ _ _    

DIRECTOR, 

 

 

 

 

 Pentru o mai operativă întocmire a bazei de date e de preferat ca tabelul de 

mai sus sa fie însoţit de acelaşi tabel în format electronic. 

 Pentru elevii din clasele a III-a si a IV-a înscrierea se face la Colegiul 

Naţional “I.L.Caragiale” Ploieşti: 

- Inv. Niţă Eugen – tel.: 0745.751.087 

- Inv. Baroianu Aida – tel.: 0726.176.446 

 Pentru elevii din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a înscrierea se face 

la Colegiul Naţional “I.L.Caragiale” Ploieşti: 

- Prof. Purcaru Octavian – tel.: 0723.623.947 

- Prof. Negrilă Anton – tel.: 0722.454.553 

- Prof. Negrilă Maria – tel.: 0721.297.829 

 Concursul: 

 Consta într-un test de tip grilă cu 15 întrebari; 

 Participarea este condiţionată de prezentarea carnetului de elev vizat la zi 

sau a certificatului de naştere; 

 Concursul se desfăşoară la Colegiul Naţional “I.L.Caragiale” Ploieşti în 

ziua de sâmbătă 23.01.2010: 

- între orele 09
00

-10
30

 clasele III-IV; 

- între orele 12
00

-14
00

 clasele V-VIII. 

 Premiile (pentru fiecare clasă): 

 Vor fi premiaţi primii trei elevi clasaţi. 

 Se vor acorda menţiuni în limita a maxim 20% din numărul de 

participanţi în funcţie punctajul obţinut. 

 Va fi premiat cadrul didactic de la clasă al elevului clasat pe locul 1. 

 Rezultatele şi ceremoniile de premiere: 

 Rezultatele se vor afişa pe 23.01.2010 ora 19
00 la avizierul Colegiului 

Naţional “I.L.Caragiale” Ploieşti si pe site-ul  www.cn-caragiale.ro; 

 Ceremoniile de premiere vor avea loc la Colegiul Naţional 

“I.L.Caragiale” Ploieşti în ziua de duminică 24.01.2010: 

- între orele 9
00

-10
00

 clasele III-IV; 

- între orele 10
30

-11
30

 clasele V-VIII. 

 


