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 REGULAMENT SPECIFIC 
privind organizarea şi desfăşurarea 

CONCURSULUI ONLINE DE LINGVISTICĂ 2021 
și 

SELECȚIA LOTULUI RESTRÂNS pentru OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE 
LINGVISTICĂ 2021  

CAPITOLUL I. Cadrul general 
Art. 1 (1) Prezentul regulament cuprinde cadrul de organizare și desfășurare a Concursului Online 
de Lingvistică (COL) care are ca obiectiv general descoperirea şi înţelegerea de către elevi a 
algoritmului lingvistic în baza căruia se dezvoltă competenţa de comunicare lingvistică, indiferent 
de idiom. Acest regulament poate fi modificat în orice moment, dar în timp util, în funcție de 
regulile impuse la nivel național de evoluția pandemiei. 
(2) Concursul Online de Lingvistică este o competiție organizată de Institutul de Lingvistică „Iorgu 
Iordan – Al. Rosetti” împreună cu Comisia Națională a Olimpiadei de Lingvistică din România (ONL). 
Scopul organizării acestui concurs este de a menține interesul elevilor pentru problemele de 
lingvistică, precum și de a populariza acest tip de competiție în rândul elevilor și al profesorilor. 
Art. 2 Ca urmare a publicării OMEN 5924/03.11.2020 privind suspendarea olimpiadelor naționale 
pentru anul școlar 2020-2021, această competiție va constitui prima etapă de selecție a lotului 
României pentru Olimpiada Internațională de Lingvistică (IOL) 2021. 
Art. 3 Promovarea acestei competiții are loc prin pagina de Facebook a ONL 
(https://www.facebook.com/olimpiadadelingvistica/). 
Art. 4 Această competiție nu este organizată sub egida Ministerului Educației Naționale, drept 
urmare diplomele oferite vor avea doar o valoare simbolică.  
 
CAPITOLUL II. Structura și tematica subiectelor 
Art. 5  (1) Subiectele propuse vor respecta formatul problemelor de lingvistică date la olimpiadele 
naționale de lingvistică din România și din alte țări, precum și la Olimpiada Internațională de 
Lingvistică (IOL).  
(2) O problemă de lingvistică constă într-un set de date dintr-o limbă necunoscută, iar rezolvarea 
ei presupune aplicarea unor raționamente logice pentru a descifra diferite aspecte ale limbii 
(înțelesul cuvintelor și/sau regulile gramaticale). Rezolvarea problemelor nu necesită cunoștințe 
preliminare de lingvistică. Folosirea termenilor lingvistici nu este necesară, însă cunoașterea 
minimală a următorilor termeni specializați poate fi utilă pentru a înțelege și a explica unele 
aspecte lingvistice: 
 

afix, prefix, sufix, infix, accent, desinență, morfem, fonem, armonie vocalică, armonie consonantică, 
supletivism, ergativ-absolutiv, aglutinare, ierarhie pronominală, clasificator, evidențiator, topică, 

antepunere, postpunere, elidare, consoană surdă, consoană sonoră. 
 

https://www.facebook.com/olimpiadadelingvistica/
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Art. 6 Competiția va fi desfășurată pe trei niveluri de dificultate, după cum urmează: 
a) Secțiunea Exercițiu A – dedicată elevilor claselor a V-a și a VI-a – va consta în 2 probleme și va 
dura 3 ore; 
b) Secțiunea Exercițiu B – dedicată elevilor claselor a VII-a și a VIII-a – va consta în 3 probleme și 
va dura 3 ore; 
c) Secțiunea Performanță – dedicată elevilor de liceu (clasele a IX-a – a XII-a) – va consta în 3 
probleme și va dura 4 ore. 
Art. 7 Pentru fiecare secțiune, punctajul maxim va fi 100 de puncte (dintre care 10 puncte acordate 
din oficiu). Astfel, pentru secțiunea Exercițiu A, fiecare problemă va fi notată cu maximum 45 de 
puncte, iar la secțiunile B și Performanță, cu 30 de puncte. 
Art. 8 Spre deosebire de alte olimpiade și concursuri de lingvistică, pentru a exclude posibilitatea 
de a folosi resursele disponibile online în timpul desfășurării probei, la această competiție 
problemele vor conține date din limbi reale, dar codate. 
Art. 9 (1) Subiectele și soluțiile ediției anterioare a COL pot fi consultate pe pagina de Facebook. De 
asemenea, în folderul Google Drive de mai jos, pot fi găsite problemele și rezolvările de la etapele 
din anii trecuți ale ONL (https://drive.google.com/open?id=1NrP8By7zArtotqy5V-
Gtp3V6OhWiX0aG). 
(2) Mai multe tipuri de probleme de la competițiile similare din alte țări pot fi găsite accesând 
linkurile: 

● Olimpiada Internațională de Lingvistică: https://ioling.org/problems/by_year/ (în limba 
engleză 2003-2019, în limba română 2012-2019); 

● NACLO: http://www.naclo.cs.cmu.edu/practice.html (în limba engleză); 
● Panini Linguistics Olympiad: https://ltrc.iiit.ac.in/nlpmt/plo/#/resource/ (în limba 

engleză); 
● APLO: https://aplo.asia/problems-by-year/ (în limba engleză); 
● Princeton Sample Problems:  

https://lingclub.mycpanel.princeton.edu/challenge/puzzles.php (în limba engleză); 
● Online Linguistics Olympiad: https://onling.org (în limba engleză 2019-2020, în limba română 

2020); 
 
CAPITOLUL III. Înscrierea participanților 
Art. 10  (1) Înscrierea participanților se va face individual, prin completarea unui formular Google 

Forms. În urma completării formularului, se va transmite o confirmare automată pe adresa de 
e-mail de pe care s-a făcut înscrierea. 

(2) Adresa de e-mail folosită pentru înscriere trebuie să coincidă cu adresa de e-mail folosită pentru 
trimiterea soluțiilor. 

(3) Prin completarea formularului de înscriere, elevul își dă acordul pentru afișarea publică a 
punctajului obținut în dreptul numelui său. 

(4) Cu câteva zile înainte de data probei se va trimite un nou e-mail pe adresa folosită la înscriere 
pentru confirmarea zilei și orei exacte de începere a probei. 

https://drive.google.com/open?id=1NrP8By7zArtotqy5V-Gtp3V6OhWiX0aG
https://drive.google.com/open?id=1NrP8By7zArtotqy5V-Gtp3V6OhWiX0aG
https://ioling.org/problems/by_year/
https://ioling.org/problems/by_year/
http://www.naclo.cs.cmu.edu/practice.html
http://www.naclo.cs.cmu.edu/practice.html
https://ltrc.iiit.ac.in/nlpmt/plo/#/resource/
https://aplo.asia/problems-by-year/
https://lingclub.mycpanel.princeton.edu/challenge/puzzles.php
https://onling.org/
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CAPITOLUL IV. Desfășurarea propriu-zisă a probei 
Art. 11 (1) În dimineața competiției, setul de probleme parolat va fi trimis pe adresa de e-mail a 
fiecărui participant.  
(2) Parola pentru accesarea subiectelor va fi postată pe pagina de Facebook în momentul începerii 
probei.  
(3) Linkurile către formularele Google Forms (câte unul pentru fiecare problemă), prin care elevii 
vor trimite răspunsurile corecte, vor fi incluse în setul de probleme. Formularele vor fi active pe 
toată durata concursului, urmând a fi închise în momentul expirării timpului oficial de lucru. 
Art. 12 După finalizarea competiției, pe pagina de Facebook vor fi publicate subiectele și rezolvările 
lor. 
 

CAPITOLUL V - Evaluarea formularelor de răspuns 
Art. 13 Evaluarea formularelor primite se va face de către membrii Comisiei Naționale a Olimpiadei 
de Lingvistică (ONL). 
Art. 14 (1) Rezultatele vor fi afișate nominal, în ordine alfabetică, în conformitate cu Art. 10, alin. 
(3) din prezentul regulament. 
(2) Termenul de afișare a rezultatelor va fi anunțat pe pagina de Facebook, după încheierea 
competiției, în funcție de numărul de participanți.  
Art. 15 Se vor acorda diplome cu valoare simbolică, în ordinea ierarhică a punctajelor pentru fiecare 
secțiune, tuturor participanților care au obținut peste media punctajelor de la acea categorie, după 
cum urmează: 

● 
1

12
  din totalul premiilor vor fi Diplomă pentru Medalia de Aur; 

● 
1

6
 din totalul premiilor vor fi Diplomă pentru Medalia de Argint; 

● 
1

4
 din totalul premiilor vor fi Diplomă pentru Medalia de Bronz; 

● 
1

2
 din totalul premiilor vor fi Mențiune Onorabilă; 

În plus, se pot acorda diplome pentru Cea mai bună rezolvare pentru fiecare problemă, la fiecare 
secțiune. 
 
 

CAPITOLUL VI – Selecția lotului restrâns al României pentru IOL 2021 

Art.   16  La procesul de selecție a lotului restrâns al României pentru IOL 2021 vor participa doar 
elevii de la secțiunea de Performanță. 
Art. 17 De la COL 2021, se vor califica primii 10% dintre participanți, în ordinea descrescătoare a 
punctajelor, cu condiția să fi obținut un punctaj mai mare sau egal cu media punctajelor de la acea 
categorie. 
Art.   18  (1) A doua etapă de selecție se va desfășura prin participarea la Olimpiada de Lingvistică 
Asia Pacific (Asia Pacific Linguistics Olympiad, APLO), la care România va fi prezentă în calitate de 
țară invitată. 
(2) Subiectele acestei competiții vor respecta formatul olimpiadei internaționale. Elevii vor avea de 
rezolvat un set de 5 subiecte, într-un interval de timp de 6 ore.  
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(3) Această competiție se va desfășura online, sub supraveghere video, la începutul lunii aprilie. 
Pentru aceasta, participanții vor fi nevoiți să aibă la dispoziție un calculator/laptop cu cameră video 
și microfon. Răspunsurile la probleme vor fi scrise pe hârtie, urmând ca lucrările să fie 
scanate/fotografiate și trimise către comisia națională pentru evaluare. 
(4) Detaliile organizatorice cu privire la această probă (platforma de supraveghere, modul de 
trimitere a foilor de răspuns etc.) vor fi comunicate ulterior prin e-mail elevilor calificați. 
Art. 19 (1) Primii 10 elevi, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la APLO, vor face parte 
din lotul lărgit. Aceștia vor beneficia de o pregătire online asigurată de membrii Comisiei Naționale. 
(2) Ulterior, aceștia vor participa la o ultimă etapă de selecție, ce se va desfășura la jumătatea lunii 
mai și va consta în rezolvarea unui set de 5 probleme în 6 ore, respectând modelul Olimpiadei 
Internaționale de Lingvistică. 
(3) Primii patru elevi clasați în urma acestei selecții vor constitui lotul restrâns și vor reprezenta 
România la Olimpiada Internațională de Lingvistică 2021. 
(4) În cazul în care unul dintre elevii din lotul restrâns nu mai poate sau nu mai dorește să participe 
la IOL 2021, acesta va fi înlocuit de următorul elev clasat în urma selecției finale. 
 
 
 
APROBAT        Director, 
decembrie, 2020     Conf. univ. dr. Adina Dragomirescu 


