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MINISTERUL EDUCAȚIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

OLIMPIADA UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ 
ETAPA JUDEȚEANĂ, 29 februarie 2020 

Școala Gimnazială Spermezeu 

 

 Etapa județeană a OLIMPIADEI UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ 

va avea loc la Școala Gimnazială Spermezeu, în data de 29 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 două ore. 

 

 Etapa judeţeană a OLIMPIADEI UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ 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 

UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ- competiție transdisciplinară 

pentru elevii din mediul rural (școli gimnaziale), nr. 24.792/16.01.2019.  

 

 Olimpiada se desfăşoară pe secţiuni, după cum urmează:  

a) pentru elevi de la şcoli cu predare în limba română;  

b) pentru elevi de la şcoli/secții cu predare în limba  minorităţilor naţionale  

 

Probele scrise ale celor două secțiuni se vor desfăşura concomitent. 

 

 Structura subiectelor este comună pentru ambele secțiuni:  

 Anexa Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea 

OLIMPIADEI UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ- competiție 

transdisciplinară pentru elevii din mediul rural (școli gimnaziale), nr. 

24.792/16.01.2019.  

Proba scrisă pentru etapa județeană a olimpiadei are următoarea structură, unică 

pentru ambele secțiuni, iar punctajul este distribuit astfel:  
Partea I cuprinde cinci itemi prin care se evaluează competenţele specifice la limba şi 

literatura română. Textul-suport este un text sau fragment de text literar, selectat cu respectarea 

particularităţilor de vârstă ale elevilor şi a programei şcolare la fiecare clasă. Punctajul maxim 

acordat - 20 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare item).  
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Partea a II-a cuprinde cinci itemi prin care se evaluează universul cunoaşterii la nivel de 

cultură generală. Textul-suport este un text nonficţional (nonliterar) în conformitate cu programa 

şcolară. Punctajul maxim acordat - 20 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare item).  

 Partea a III-a cuprinde şase itemi care evaluează competenţele deţinute de elevi privind 

scrierea despre textul nonliterar sau imaginativă. Primii patru itemi vizează competenţa de 

receptare a mesajului scris (text nonfincţional), iar următorii doi itemi vizează competenţa de 

producere de text (ficţional sau nonficţional). Prin identificarea şi prelucrarea informaţiilor din 

textul-suport (text nonficţional/nonliterar), elevii vor răspunde unor întrebări de logică şi cultură 

generală (cu respectarea particularităţilor de vârstă) conform programelor şcolare, după modelul 

testărilor internaţionale. Punctajul maxim acordat - 50 de puncte (câte 5 puncte pentru fiecare din 

primii patru itemi şi câte 15 puncte pentru fiecare din ultimii doi itemi) 10 puncte se acordă din 

oficiu.  

Total – 100 de puncte  
*Subiectele se elaborează pe clase și respectă programele și particularitățile de vârstă ale 

elevilor. 

 SELECȚIA ELEVILOR ȘI NORMA DE REPREZENTARE PENTRU 

ETAPA NAȚIONALĂ a OLIMPIADEI UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN 

LECTURĂ se stabilește conform Articolului 8 alineatele (4) și (5) din Capitolul 

IV al  Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea 

OLIMPIADEI UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ- competiție 

transdisciplinară pentru elevii din mediul rural (școli gimnaziale), nr. 

24.792/16.01.2019.  

 Capitolul IV 

Art. 8  (4)La etapa naţională a olimpiadei, din fiecare judeţ va participa câte un echipaj alcătuit din 

4 elevi (câte un elev pentru fiecare clasă gimnazială, primul din ierarhia clasei, stabilită în urma 

etapei județene a olimpiadei). 

Art. 8 (5) Din județele cu şcoli/secții cu predare în limbile minorităţilor naţionale, va participa încă 

un echipaj reprezentativ. 

 Premierea: Conform prevederilor  Art. 10. (1) Capitolul V din Regulamentul specific 

privind organizarea şi desfăşurarea OLIMPIADEI UNIVERSUL CUNOAȘTERII 

PRIN LECTURĂ - competiție transdisciplinară pentru elevii din mediul rural (școli 

gimnaziale), nr. 24.792/16.01.2019.  

- la  etapa județeană, în vederea premierii, ierarhia concurenţilor se stabileşte în ordinea 

descrescătoare a punctajelor finale individuale obţinute. 

- la fiecare secţiune și la fiecare clasă , 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 

participanților (conform procedurii ISJBN), cu respectarea strictă a ierarhiei valorice. 

 

 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 Spermezeu, 

luni, 2 martie 2020, între orele 12,00 – 15,00. Rezolvarea contestațiilor se face conform 

prevederilor art. 49 și ale art. 52 din Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a 

competițiilor școlare.  

   

Comisia județeană de organizare a 

  OLIMPIADEI UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ  


