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Art. 1. La concursul Geomondis se pot înscrie licee din județele Cluj, Alba, Mureș, Bistrița-Năsăud, 

Maramureș, Satu Mare, Sălaj și Bihor.  

Art. 2. Echipele sunt formate din 4 elevi de liceu, câte un reprezentat din fiecare clasă (a IX-a, a X-

a, a XI-a și a XII-a).  

Art. 3. Comisia de concurs este compusă atât din  profesori ai Facultăţii de Geografie cât şi din 

reprezentanţi ai Asociației Studențești EGEA Cluj-Napoca. 

Art. 4. Probele de concurs sunt în număr de 3 (teoretică scrisă, teoretică aplicată și teoretică orală). 

 

Art. 5. Timpul de lucru pentru probe este: 

I. Probă teoretică scrisă (grilă): 50 de minute;  

Pauză: 20 de minute. 

 

II. Probă teoretică aplicată (răspuns deschis): 30-40 de minute; 

Pauză: 20 de minute. 

 

III. Proba teoretică orală: 15 minute (elaborarea răspunsului de către fiecare echipă). 

 

Art. 6. Prin intermediul probelor se are în vedere surprinderea cunoştinţelor de geografie specifice 

nivelului liceal,  dobândite de elevi atât prin parcurgerea programei școlare, cât și a celor de cultură 

geografică generală, dobândite prin alte mijloace. 

 De asemenea, se va pune în valoare și evalua spiritul de inovaţie şi de creaţie al 

participanţilor, munca în echipă precum şi capacităţile de analiză, sinteză, evaluare, soluţionare şi de 

utilizare a cunoştinţelor dobândite. 

 

Art. 7. Structura concursului: 

I. Proba teoretică scrisă (grilă): 

 

Întrebări tip grilă (40 itemi) cu completări de spații libere și variante de alegere. Se 

completează un singur formular de către fiecare echipă, fiecare răspuns corect valorând 0,25 

puncte.  

II. Proba teoretică aplicată (răspuns deschis) 

III.      Proba teoretică orală: 

        Echipele vor extrage un bilet cu două subiecte la care vor răspunde, după un timp de 

gândire de 15 minute, oral în fața comisiei, prin delegarea unui membru al echipei. Răspunsul 

oral va fi notat de către membrii comisiei de concurs iar nota finală a probei va fi 

reprezentată de media aritmetică a notelor acordate. 

 

Platforma utilizată în cadrul probelor teoretice va fi  Socrative, iar în cadrul probei 

orale va fi Zoom. Fiecare echipă va fi direcționată către o „Cameră” (Room) unde membrii 

acesteia se vor putea consulta pentru elaborarea răspunsurilor. 



 

 Ponderile probelor sunt următoarele: 

- proba teoretică scrisă: 30% din nota finală; 

- proba teoretică aplicată: 30% din nota finală; 

- proba teoretică orală: 40% din nota finală. 

 

Art. 8. Pentru proba teoretică orală se vor trage la sorți ordinea în care echipele vor prezenta 

răspunsurile. 

Art. 9. Proba teoretică orală va consta în extragerea de către fiecare echipă participantă a câte 

2 întrebări. 

Art. 10. Timpul de lucru acordat pentru elaborarea răspunsurilor de către fiecare echipă la 

proba teoretică orală este de 15 minute. 

 

Art. 11. Nota finală este reprezentată de media ponderată a notelor obţinute la cele 3 probe 

(teoretică scrisă, teoretică aplicată, teoretică orală). 

Art. 12. Rezultatele probelor sunt apreciate de la 0 la 10, dupa baremele alcătuite de comisia de 

evaluare. 

Art. 13. Ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. 

Art.14. Elevii participanţi pot contesta numai punctajul probei scrise a propriei lucrări. Contestaţiile 

sunt depuse în cel mult 1 oră de la afişare, termenul de analiză și răspuns fiind de cel mult 2 ore de 

la depunerea contestaţiilor. La celelalte probe nu se depun contestaţii. 

Art. 15. În cazul în care nota finală a 2 echipe coincide până la a treia zecimală, departajarea se va 

face în favoarea echipei cu punctaj mai mare la proba teoretică scrisă; în caz de egalitate în 

continuare, departajarea se va face în favoarea echipei cu punctaj mai mare la proba teoretică orală. 

Art. 16. Camera și microfonul fiecărui membru sunt obligatorii pe tot parcursul probelor. Este 

interzisă utilizarea surselor de inspirație (cărți, internet, etc) iar nerespectarea acestei reguli atrage 

după sine și descalificarea echipei. 


