
 



CERINTE  participare   directă: 
Pentru  elevii  din județul Vaslui  și alte  județe limitrofe 

Concursul  constă  în  rezolvarea  unor  cerinţe  impuse de anumite  jocuri  

matematice sau  logice  pe  calculator  într-un timp  dat, jocuri din reţeaua  Internet  

sau  din  alte  surse. 

Elevii vor  fi  prezenţi  la  Palatul  Copiilor  Vaslui , în  laboratorul de informatică 

după  un anumit  program  stabilit  de  comun  acord  cu  cadrele  didactice  

coordonatoare în  perioada  9-15 mai 2022. 

Elevilor  li  se  va prezenta  un  joc  pe  care  îl  vor  juca  15-20  min,  pentru  a  se  

acomoda  cu  acel  joc.  

Apoi  vor    participa  la  concursul  efectiv  în  care  vor  juca  acelaşi  joc   timp de 

10 minute. 

Elevii   vor  fi  clasaţi  în  funcţie  de  punctajul / scorul   obţinut.   

 

La etapa pe locală pot participa toți elevii dintr-o clasă, dar daca sunt înscriși mai 

mult de 10 elevi , profesorul va completa doua fise de înscriere, cu fixarea a doua 

ore de participare la concurs, deoarece in laborator sunt doar 10 calculatoare. 

   

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

locală . 

  

 Pentru participare la concurs cadru  didactic  coordonator  va completa fişa de 

înscriere din prezentul regulament  şi o va trimite pe adresa de e-mail  

aurelia.tonita@gmail.com   până  pe  data de 9 mai  2022  în fișa de înscriere cadru 

didactic trebuie să menționeze data si ora/orele la care va avea loc întâlnirea – 

concurs, dar și o adresă de email / telefon unde va putea fi contactat. 

 
 

CERINTE  participare   online: 

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

  Concursul  constă  în  rezolvarea  unor cerințe  impuse de anumite  jocuri  

matematice  pe  calculator  într-un timp  dat. 

  Concursul va ava o  etapă locală  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 

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 locală 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. 
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Întâlnirea va fi planificată de organizatori împreună cu profesorul coordonator al 

elevilor,  în perioada 9-15 mai 2022 

 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 națională vor participa  elevii clasați pe primele 5 locuri de la etapa 

locală . 

  

 Pentru participare la concurs cadru  didactic  coordonator  va completa fişa de 

înscriere din prezentul regulament  şi o va trimite pe adresa de e-mail  

aurelia.tonita@gmail.com   până  pe  data de 9 mai  2022  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 
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FISA DE ÎNSCRIERE 

la 

Concursul national 

„LogicMath” 2022 
 organizat de Palatul Copiilor Vaslui, 

 
Instituţia  şcolara………………………………………. 

Numele şi prenumele îndrumătorului:         ……………….. 

Clasa…………….. 

  e-mail contact ………………….                          telefon de  contact………………….. 

Elevi participanţi: 

 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

Clasa 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

 

Data  si  ora  in  care  cadrul  didactic  coordonator  poate  participa la  concurs  ( 9 – 15 mai 

2022)……………………………………… 

Sunt de acord  cu  regulamentul  concursului.      

                                                                                          Semnătura cadrului didactic,  

                                                                          prof.   

 

 


