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Către toate unitățile de învățământ cu nivel de învățământ, 

În atenția directorilor și a profesorilor de limba și literatura română 

 

Prin prezenta, vă informăm că, sâmbătă, 18 februarie 2023, va avea loc etapa 

județeană a Olimpiadei de Lingvistică „Solomon Marcus”-clasele V-XII  organizată în 

conformitate cu Regulamentul specific nr.24766/31.01.2023 și Metodologia -cadru de 

organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OME 3123/09.02.2022. 

Olimpiada se  adresează elevilor din ciclul gimnazial și din cel liceal, înmatriculați la o 

unitate de învățământ din România în clasele a V-a – a XII-a, indiferent de limba de școlarizare 

(școli cu predare în limba română și școli cu predare în limbile minorităților naționale/într-o 

limbă străină). Participarea la competiție este gratuită, opțională și individuală. 

Este organizată de Ministerul Educației, în colaborare cu Institutul de Lingvistică 

„Iorgu Iordan – Al. Rosetti” și cu Departamentul de Lingvistică al Facultății de Litere de la 

Universitatea din București și cuprinde două secțiuni:  

 

 secţiunea de EXERCIȚIU – pentru elevii din învățământul secundar inferior (clasele 

gimnaziale), astfel:  

- categoria A: elevii din clasele V-VI;  

- categoria B: elevii din clasele VII-VIII.  

 secţiunea de PERFORMANŢĂ – pentru elevii din învățământul secundar superior 

(clasele IX – XII).  

Olimpiada de  Lingvistică „Solomon Marcus”-clasele V-XII  se va desfășura 

ONLINE (fiecare elev va fi conectat la un dispozitiv electronic ) lista unităților de 

învățământ desemnate centre pentru olimpiadă urmând să fie afișată după centralizarea  

participanților, nu mai târziu de 14.02.2023. 

Norma de participare pentru fiecare școală este de 1 elev x numărul de clase pe 

secțiune (media claselor de la o secțiune, nu suma acestora), cu suplimentarea numărului de 

elevi pentru școlile care au obținut anii trecuți premii și mențiuni la etapa județeană. 

Evaluarea răspunsurilor va fi efectuată de către profesorii evaluatori din Comisia 

centrală, în maximum 30 de zile de la desfășurarea probei. Listele cu rezultatele finale vor fi 

transmise inspectoratelor școlare județene și Inspectoratului Școlar al Municipiului București. 

Listele cu elevii participanți  vor fi transmise obligatoriu până joi, 9 februarie 2023, 

ora 14.00,   inspectorului de specialitate pe adresa de mail claudia.feldrihan@isjbn.ro,  în 

format EXCEL, după modelul de mai jos, dar și SCANAT, lista fiind asumată prin 

semnătură și  nr. de înregistrare de către directorul instituției și cadrele didactice care 

coordonează elevii.  

   
Nr.crt. Denumirea 

competiției 

Școala Clasa Numele și prenumele 

elevului 

Profesor 

îndrumător 

 

Competiția este construită după modelul olimpiadelor internaționale de profil. 

Subiectele propuse respectă formatul celor de la olimpiadele naționale de lingvistică din alte 

țări, precum și de la Olimpiada Internațională de Lingvistică și presupun rezolvarea unor 

probleme. 

http://www.isjbn.ro/


INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 

BISTRIȚA – NĂSĂUD 
MINISTERUL EDUCAȚIEI  

Str. 1 Decembrie nr.5, Cod 420080, Bistriţa, Jud. B-N 

Tel:   +40 (0)263 213529 

Fax: +40 (0)263 216654 

www.isjbn.ro 

 

 

 

Fiecare problemă va fi notată cu maximum 100 de puncte, fără a se acorda puncte din 

oficiu. Punctajul final reprezintă media aritmetică a punctajelor obținute la fiecare problemă. 

Pentru a se exclude posibilitatea de a folosi resursele disponibile pe internet în timpul 

desfășurării probei, problemele vor conține date din limbi reale, dar codate, fără a afecta logica 

rezolvării acestora. 

 Proba de la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București va fi structurată astfel: 

 Elevii de la categoria EXERCIȚIU A vor avea de rezolvat 2 probleme în 3 ore. 

 Elevii de la categoria EXERCIȚIU B vor avea de rezolvat 3 probleme în 3 ore. 

 Elevii de la secțiunea PERFORMANȚĂ vor avea de rezolvat 3 probleme în 4 ore. 

La această etapă, cerințele vor consta în itemi de tip alegere multiplă cu un singur 

răspuns corect și itemi cu răspuns scurt, fără a fi necesar ca elevii să prezinte modul de 

raționament sau regulile identificate în problemă. 

În vederea pregătirii pentru Olimpiadă, elevii pot găsi probleme de antrenament și 

subiecte date la competiții anterioare pe pagina de Facebook1 și în folderul Google Drive2. 

Pentru pregătire pot fi consultate și următoarele cărți: 

 Olimpiada de Lingvistică. Ghid de pregătire – Neacșu, Vlad - Editura Universității 

din București, 2022; 

 Olimpiada de lingvistică „Solomon Marcus”. Tehnici de înțelegere a limbilor lumii 

– Rusu, Mina-Maria(coordonator), Cojocaru Valentina, Dincă Roxana Magdalena, 

Dragomirescu Adina, ediția a II-a - Editura Paralela 45, 2017. 

(2) Mai multe probleme de la competițiile similare din alte țări pot fi găsite accesând 

linkurile: 

 Olimpiada Internațională de Lingvistică3 (în limba engleză: 2003-2019, 2021; în 

limba română: 2012-2019, 2021); 

 NACLO4 (în limba engleză); 

Panini Linguistics Olympiad5 (în limba engleză); 

 APLO6 (în limba engleză: 2019-2021, în limba română: 2021); 

 Online Linguistics Olympiad7 (în limba engleză: 2019-2021; în limba română: 2020-

2021); 

Elevii participanţi se vor prezenta la concurs având asupra lor carnetul de elev cu 

fotografie, vizat pe anul şcolar în curs sau actul de identitate, ca document necesar profesorilor 

asistenţi pentru verificarea identităţii concurenţilor.  

La această competiție nu se admite depunerea de contestații pentru reevaluarea 
lucrării. 

Pentru alte  multe detalii, vă rugăm să accesați și să urmăriți pagina de facebook 

dedicată- https://www.facebook.com/olimpiadadelingvistica/.   

Mult succes!                                          Inspector școlar pentru limba și literatura română, 

Prof. Claudia Feldrihan                                                                                             

http://www.isjbn.ro/

