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REGULAMENTUL 

CONCURSULUI   INTERJUDEŢEAN  ONLINE 

de  jocuri  matematice pe  calculator 

”LogicMath” , ediția a VI-a 

 12 – 29  aprilie  2021 

1-15 mai 2021 
 

 

Concursul  se  adresează   copiilor din  ciclul  primar  care doresc  să-şi  verifice  

cunoştinţele  lor  matematice şi  capacitatea  lor  de a raţionaliza  în  mod  logic,  

prin  jocuri  pe  calculator. 

 

SCOPUL          

Prin acest concurs ne propunem să încurajăm  şi să atragem elevii  în activităţi de 

formarea a competenţelor de gândire logică şi raţională. 

 

PARTICIPANTI 

La concurs pot participa preşcolari şi elevi  din ciclul primar din şcolile din țară. 

Concursul este  organizat  pe următoarele  categorii de vârsta :  

clasa I, clasa a II-a, clasa  a III-a, clasa a IV-a. 

 

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

  

 Concursul  constă  în  rezolvarea  unor cerințe  impuse de anumite  jocuri  

matematice  pe  calculator  într-un timp  dat. 

  Concursul va ava o etapă pe clasă, o etapă locală /pe municipiu și etapa 

interjudețeană. 

 Concursul se va desfășura online prin întâlniri cu elevii și profesorul lor 

coordonator, pe meet sau alte aplicații de întâlniri audio – video online. Pentru a putea 

participa la concurs elevii trebuie să aibă un calculator, laptop, tabletă sau telefon cu 
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ajutorul cărora vor putea participa la întâlnirea audio-video și trebuie să aibă cameră și 

microfon, deoarece la concurs elevii  vor trebui să deschidă camera și microfonul. 

 

 La etapa pe clasă pot participa toți elevii dintr-o clasă. 

 Concursul se va desfășura online prin întâlniri cu elevii și profesorul lor 

coordonator, pe meet sau alte aplicații de întâlniri audio – video online. 

Întâlnirea va fi planificată de organizatori împreună cu profesorul coordonator al 

elevilor,  în perioada 12- 25 aprilie  2021 sau 1-15 mai 2021. 

 La etapa pe clasă, în cadrul întâlnirii, organizatorul se va prezenta un joc de 

matematică, după care organizatorul va indica adresa (link-ul) unde elevii vor găsi 

jocul, elevii vor accesa acea adresă (link) vor juca jocul timp de 10 -15 minute să se 

acomodeze cu cerințele din joc, eventual să se poată rezolva unele probleme de 

conexiune sau comunicare. 

 Apoi, în cadrul aceleași întâlniri, va începe concursul efectiv care se va 

desfășura în stil campionat adică: copii participă la concurs în grupe de câte 10 elevi. 

Din cei 10 elevi din fiecare grupă  se vor alege elevii care au obținut primele 3 locuri 

și vor concura între ei, astfel se vor califica pentru etapa locală doar primii 5 elevi din 

clasă. 

 La concurs elevii vor avea în permanență camera și microfonul deschis. 

   

 La etapa interjudețeană vor participa  elevii clasați pe primele 5 locuri de la 

etapa pe clasă . 

 Concursul se va desfășura online prin întâlniri cu elevii (dacă doresc pot 

participa și profesorii coordonatori), pe meet sau alte aplicații de întâlniri audio – 

video online. Întâlnirea va fi planificată de organizatori împreună cu profesorii 

coordonatori al elevilor,  în perioada  16 - 31 mai 2021. 

 La etapa interjudețeană, în cadrul întâlnirii, organizatorul se va prezenta un joc 

de matematică, după care organizatorul va indica adresa (link-ul) unde elevii vor 

găsi jocul, elevii vor accesa acea adresă (link) vor juca jocul timp de 10 -15 minute 

să se acomodeze cu cerințele din joc, eventual să se poată rezolva unele probleme de 

conexiune sau comunicare. 

 Apoi, în cadrul aceleași întâlniri, va începe concursul efectiv care se va 

desfășura în stil campionat adică: copii participă la concurs în grupe de câte 10 elevi. 

Din cei 10 elevi din fiecare grupă  se vor alege elevii care au obținut primele 3 locuri 

și vor concura între ei, astfel  vor putea fi departajați elevii cei mai buni. 

 

 Pentru participare la concurs regulamentul va fi trimis pe adresa de email a 

unităților școlare. Cadru didactic, care dorește ca elevii pe care-i coordonează să 

participe la concurs, va populariza concursul în rândul elevilor săi. 

 Pentru participare la concurs cadru  didactic  coordonator  va completa fişa de 

înscriere  (sau formularul de înscriere  de la adresa  https://docs.google.com 

/forms/d/1EluTtXI4zgphX9J0S3li6V9Q59nkS0_FO4alVJ1DNOw/edit) din 

prezentul regulament  şi o va trimite pe adresa de e-mail  aurelia.tonita@gmail.com   
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până  pe  data  de  1 mai   2021, în fișa de înscriere cadru didactic trebuie să 

menționeze data si ora la care va avea loc întâlnirea – concurs, dar și o adresă de 

email / telefon unde va putea fi contactat. 

 

DIPOZIŢII  FINALE 

 

 Toți copii  vor  primi diplome de participare, diplomele vor fi trimise în 

format electronic la adresa de email indicată de profesorii coordonatori în fișa de 

înscriere. 

 Se vor acorda premiul I , premiul II, premiul III și 5 mențiuni pentru fiecare 

etapă. 

 Diplomele elevilor și adeverințele de participare a  profesorilor coordonatori 

vor fi trimise în format electronic la adresa de email indicată de profesorii 

coordonatori în fișa de înscriere. 

 

Rezultatele concursului vor fi afişate pe adresa de facebook a cercului de matematica 

distractivă informatica de la Palatul Copiilor  Vaslui – Cercul Mate-info Vaslui si pe 

blogul concursului https://concursuripcvaslui.wordpress.com/logicmath/ 

Informaţii suplimentare la   email: aurelia.tonita@gmail.com 
 

Coordonator proiect, 

Prof. Banu   Aurelia 

Director, 

Palatul Copiilor  Vaslui 

Prof. Cristin  Ciobotariu 
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