MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN BISTRIȚA–NĂSĂUD

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU
MINORITĂȚILE NAȚIONALE ȘI PENTRU ROMÂNII DIN DIASPORA
ETAPA JUDEȚEANĂ, 1 februarie 2020
Școala Gimnazială „Grigore Silași” Beclean
 Etapa județeană a OLIMPIADEI DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
PENTRU MINORITĂȚILE NAȚIONALE ȘI PENTRU ROMÂNII DIN DIASPORA
va avea loc la Școala Gimnazială „Grigore Silași” Beclean, în data de 1 februarie
2020.
 Proba scrisă va începe la ora 10,00. Elevii vor avea acces în sălile de concurs în
intervalul orar 9,00 – 9,30 și vor avea asupra lor carnetul de elev (vizat la zi, ștampilat, cu
fotografie).
 Elaborarea lucrării scrise se face numai cu cerneală albastră sau pastă de culoare
albastră.


Proba scrisă durează trei ore.

 Etapa judeţeană a Olimpiadei de limba şi literatura română se organizează în
conformitate cu:
 prevederile Ordinului nr. 3015/08.01.2019 pentru modificarea și completarea
anexei nr. 1 a Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului
nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și
desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a
activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și
extrașcolare, cu modificările și completările ulterioare;


Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de
limba și literatura română pentru minoritățile naționale și pentru românii din
diaspora, nr. 24.788/16.01.2019.

 Olimpiada se desfăşoară pe secţiuni, cu subiecte specifice, după cum urmează:
a) pentru elevi de la şcoli/secții cu predare în limba maghiară, care studiază
limba și literatura română după o programă specifică;
b) pentru elevi de la şcoli/secții cu predare în limbile celorlalte minorităţi
naţionale (din țară) și pentru elevii români din diaspora, după programa limba și
literatura română pentru școli cu predare în limba română.
 Probele scrise ale celor două secțiuni se vor desfăşura concomitent.
 Structura subiectelor se regășește în:
 Articolul 6 (1) din Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea
Olimpiadei de limba și literatura română pentru minoritățile naționale și pentru
românii din diaspora, nr. 24.788/16.01.2019:
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Proba scrisă pentru etapa județeană a olimpiadei are următoarea structură, unică
pentru ambele secțiuni, iar punctajul este distribuit astfel:
a. pentru secțiunea școli cu predare în limba maghiară:
SUBIECTUL I (de tip grilă) – Elemente de construcție a comunicării (fonetică, vocabular,
morfosintaxă) – 50 de puncte
SUBIECTUL al II-lea – Lectură și redactare – 40 de puncte:
a. Înţelegerea textului nonficţional – 30 de puncte
b. Scriere despre textul ficţional – 10 de puncte
SUBIECTUL al III-lea - Elemente de interculturalitate (jurnal de lectură, ghid turistic, glosar
de norme culturale care influențează comunicarea, articole pentru revista școlii, interviuri cu
personalități culturale) -20 puncte
10 puncte din oficiu
Total – 120 de puncte
b. pentru secțiunea școli cu predare în limbile altor minorități:
SUBIECTUL I (de tip grilă) – Elemente de construcție a comunicării (fonetică, vocabular,
morfosintaxă) – 50 de puncte
SUBIECTUL al II-lea – Lectură și redactare – 40 de puncte:
a. Înţelegerea textului nonficţional – 20 de puncte
b. Scriere despre textul ficţional – 20 de puncte
SUBIECTUL al III-lea* - Elemente de interculturalitate (jurnal de lectură, ghid turistic, glosar
de norme culturale care influențează comunicarea, articole pentru revista școlii, interviuri cu
personalități culturale) -20 puncte
10 puncte din oficiu
Total – 120 de puncte
 Criteriile de calificare şi numărul de locuri alocate pentru etapa naţională a
Olimpiadei de limba și literatura română pentru minoritățile naționale și pentru românii
din diaspora
 Conform prevederilor Art. 15 (7) din Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a
competițiilor școlare, pentru a participa la etapa națională a olimpiadei, candidații trebuie să obțină
un punctaj cel puțin egal cu 40% din punctajul maxim posibil de obținut la etapa județeană (48 de
puncte din maximum de 120 de puncte), cu încadrarea în limita locurilor disponibile, conform
prevederilor normativelor în vigoare.
 În situația de eventuală egalitate de punctaj la etapa județeană, nu se face departajare,
chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare cuvenite fiecărui județ.
 Premierea: Conform prevederilor Art. 10. (1, 2) din Regulamentul specific privind
organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limba și literatura română pentru minoritățile
naționale și pentru românii din diaspora, nr. 24.788/16.01.2019:
 la etapa județeană a olimpiadei, ierarhia concurenților stabilită în vederea premierii respectă
ordinea descrescătoare a punctajelor finale obținute.

Str. 1 Decembrie nr.5, Cod 420080, Bistriţa, Jud. B-N
Tel: +40 (0)263 213529
Fax: +40 (0)263 216654
www.isjbn.ro

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN BISTRIȚA–NĂSĂUD

la fiecare secţiune şi la fiecare clasă, la etapa județeană se acordă câte 3 premii (de regulă un
premiu I, un premiu II şi un premiu III) şi un număr de menţiuni reprezentând cel mult 30% din
numărul participanţilor (conform Procedurii de Sistem Privind Organizarea Olimpiadelor și
Concursurilor Școlare Cod: PO – 02.11, Ediția I), cu respectarea strictă a ierarhiei valorice şi a
condiţiei de punctaj, după cum urmează:
- peste 90 de puncte la proba scrisă, pentru premii;
- peste 80 de puncte la proba scrisă, pentru mențiuni.
 La etapa județeană, rezolvarea contestațiilor se face de către subcomisia de soluționare a
contestațiilor din cadrul Comisiei județene de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor,
conform procedurii stabilite de Comisia națională pentru coordonarea competițiilor școlare.
Eventualele contestații se vor depune la secretariatul Școlii Gimnaziale „Grigore
Silași” Beclean, luni, 3 februarie 2020, între orele 12,00 – 15,00. Rezolvarea contestațiilor se
face conform prevederilor art. 40 și ale art. 43 din Metodologia – cadru de organizare și
desfășurare a competițiilor școlare.

Comisia județeană de organizare
a Olimpiadei de limba și literatura română
pentru minoritățile naționale și pentru românii din diaspora
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