
 

 

Etapa I   ONGM – proba online   (20.02.2021) 
 

A.  Programul probei:  

 La 8.40 se intră pe classroom cu contul creat în acest scop  x.y@excelentabn.ro    

 La 8.58 se primește testul. Pentru rezolvarea și bifarea variantelor de răspuns aveți la 

dispoziție 2 ore.  

 În intervalul 11.00 -11.15, se fac poze la rezolvări și se încarcă pentru a finaliza tema.  

 

B.  Intervalul 8.40 – 9.00. Este cel de acomodare și de pregătire pentru probă.  

     La intrarea în întâlnire să vă asigurați că: 

        1.  Sunteți singuri în camera 

        2. Aveți două dispozitive la dispoziție, care funcționează bine și sunt încărcate (full) 

            Aceste dispozitive pot fi:   laptop și telefon mobil, sau 

                                                       tabletă și telefon mobil, sau 

                                                       două telefoane mobile 

       3. Unul dintre dispozitive, este cel cu camera web. Trebuie să fiți văzuți permanent (de  

           la intrarea în întâlnire până la ieșirea din apel). Trebuie să vă asigurați că se vede o  

           zonă care prinde cel puțin cât apare în imaginea de mai jos. (Imaginea este de la o oră  

           obișnuită, de aceea apare caiet și manual)  
                        

                                                
              Concret:  

- se vede masa/biroul de lucru pe care aveți doar foi albe pregătite într-un  

                          număr suficient, echer, pix, creion. 

- vă vedeți voi, cu fața,  bustul și ambele mâini  

- al doilea dispozitiv să se vadă (rămâne închis dacă îl folosiți  doar la final 

pentru poze, sau este deschis pentru a vedea testul) 

Ascultați cu atenție indicațiile profesorului responsabil de sală. În acest interval puteți 

să adresați anumite întrebări, dacă este cazul. Dacă în indicații a fost prins tot ce este 

legat de desfășurarea probei, atunci înseamnă cu nu mai este nevoie să solicitați ajutor. 

 Atenție, nu se admite să purtați căști. 

 

mailto:x.y@excelentabn.ro


 

C. Pe timpul probei aveți microfonul înschis. Deschideți microfonul doar dacă vă solicită  

     acest lucru unul dintre profesorii supraveghetori. Dacă în mod exceptional, este nevoie să  

     întrebați ceva, scrieți întrebarea pe chat.  
 

     Rezolvările să fie concise. E bine să reușiți în cele două ore să faceți cât mai mulți dintre  

     cei 20 de itemi – poate chiar toți. Până sâmbătă discutați cu profesorul de la clasă ce  

     înseamnă o rezolvare concisă. Puteți chiar exersa, în acest sens. Sunt răspunsuri care pot  

     fi decise în urma unui singur calcul, sau de asemenea e posibil să găsiți varianta corectă 

     prin verificarea fiecărui opțiuni.  

 

    La finalul intervalului de timp alocat rezolvării testului, o să fiți atenționați de profesor.  

    În  acel moment, vă opriți din scris și trimiteți testul. Cu cât ați reușit să faceți până la  

    acel moment. Se va bloca primirea de răspunsuri și atunci nu se mai înregistrează nici  

    un  răspuns, ceea ce înseamnă că o să aveți 0 puncte. 

 

   După trimiterea testului, urmează încărcarea pozelor cu rezolvările scrise. Pentru aceasta să  

   aveți numerotate secvențele de calcule sau rezolvările, pentru a putea fi verificate. Vă  

   reamintim că punctajul este validat doar după verificarea acestor rezolvări. 

    

   După ce ați încărcat pozele, așteptați ca profesorul să vă confirme că, într-adevăr,  apare  

   tema voastră predată și că are  n  atașamente. După aceasta, puteți ieși din apel. 

 

 

D. Verificările vor dura câteva zile. La finalul lor se va vedea lista cu elevii calificați  

     pentru etapa următoare. Rezultatele nu se "afișează/postează" și nu sunt publice. O să le      

     aflați de la profesorul vostru. Fiecare școală trebuia să fie reprezentată prin cel puțin  

     un profesor, în acest concurs.  

 

E. Vă reamintim că s-a făcut înscrierea voastră în concurs, după ce ați completat o declarație  

    prin care v-ați asumat că dispuneți de dispozitive funcționale și internet corespunzător și  

    sunteți corecți, respectiv onești în susținerea acestei probe. Prin urmare nerespectarea  

    regulilor stabilite, a indicațiilor sau precizărilor profesorilor supraveghetori, întârzierea în  

    a răspunde unei solicitări concrete, blocarea camerei sau închiderea temporară a acesteia,  

    pot duce la penalizare (cu puncte) sau chiar la descalificare. Rețineți: NU se poate părăsi  

    locul în care scrieți, decât la finalul probei. Puteți să aveți în apropierea voastră pregătite:  

    apă, ceai sau ceva dulce și este permis să consumați din acestea. Dar alte necesități trebuie  

    rezolvate înainte, respectiv, după probă. 

 

 

SUCCES! 

 


