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                                                                      PRECIZĂRI  

CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 
OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ,  

                                                        21 IANUARIE 2017 
 

Etapa judeţeană a OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ se va desfășura în data de  
 21 ianuarie 2017, la ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SF. APOSTOL ANDREI”, Buzău. 

Listele cu elevii participanți vor fi transmise electronic, în Word, până joi, 19 ianuarie 
2017, ora 13:00, pe adresa de e-mail catibadea@yahoo.com, cu menţiunea Școala…/Liceul…. - 
O.L. etapa judeţeană, 2017. Listele trebuie să conţină numele, prenumele, clasa, şcoala, 
profesorul îndrumător de limba şi literatura română și profesorul îndrumător de 
matematică. De asemenea, va fi trimis un tabel cu numele şi prenumele profesorilor 
evaluatori (limba și literatura română și matematică) desemnaţi de şcoală să participe la 
evaluare, conform anexei şi precizărilor de mai jos.  

Listele trimise ulterior nu vor fi luate în considerare. 
Norma de reprezentare pentru OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ: 
I. Gimnaziu 
Algoritmul de reprezentare pentru etapa judeţeană a  Olimpiadei de lingvistică -  

gimnaziu este următorul: fiecare şcoală are dreptul la 6 locuri (câte 3 pentru fiecare nivel: 
nivelul I – clasele V-VI; nivelul II – clasele VII-VIII). La acestea se adaugă un număr de locuri 
egal cu numărul de punctaje peste 70, obţinute anul trecut de elevii şcolii respective la etapa 
judeţeană a olimpiadei. La acestea se adaugă câte 2 locuri pentru fiecare elev calificat anul trecut 
la etapa naţională şi câte un loc pentru cei care au fost pe locul II şi III la etapa judeţeană. La 
acestea se adaugă câte un loc pentru fiecare menţiune naţională şi 2 locuri pentru fiecare premiu 
naţional sau internaţional.  

I. Liceu 
Algoritmul de reprezentare pentru etapa judeţeană a Olimpiadei de lingvistică – liceu este 

următorul: fiecare liceu are dreptul la 12 locuri (câte şase pentru fiecare nivel: nivelul III – 
clasele IX-X; nivelul IV – clasele XI-XII). La acestea se adaugă un număr de locuri egal cu 
numărul de punctaje peste 50 obţinute anul trecut de elevii şcolii respective la etapa judeţeană a 
olimpiadei. La acestea se adaugă câte 2 locuri pentru fiecare elev calificat anul trecut la etapa 
naţională şi câte un loc pentru cei care au fost pe locul II şi III la etapa judeţeană. La acestea se 
adaugă câte un loc pentru fiecare menţiune naţională şi 2 locuri pentru fiecare premiu naţional 
sau internaţional.  

Pentru elevii de la toate secţiunile, criteriul de selecţie îl constituie rezultatele deosebite 
ale elevilor capabili de performanţă la disciplina limba şi literatura română.   

De corecta selecţie a elevilor şi de respectarea normei de reprezentare răspunde 
responsabilul comisiei metodice de limba şi literatura română din fiecare şcoală. Şcolile cu elevi 
participanţi au obligaţia de a desemna profesorii evaluatori, care vor fi prezenți sâmbătă, 21 
ianuarie 2017, ora 13:30 la Școala Gimnazială „Sf. Apostol Andrei”, Buzău. Numele şi 
prenumele profesorilor evaluatori vor fi menţionate în documentul care conţine lista cu elevii 
participanţi, conform anexei.  
 

Inspector şcolar, 
 

                                           Prof. dr. Emilia-Elena Bodea                             
 



                     
 
 

 _______________________________________________________________________ 
              

___________________________________________________________________________Page 2 of 2 
Str. Al.Marghiloman nr. 30, 120031,  Buzău  
Tel: +40 (0)238 721655,  Fax: +40 (0)238 414655, www.isjbz.ro  

  

Anexa 1  
 
Unitatea de învăţământ____________________________ 
 
 

Nr.______________________ 
 
 
 
Lista elevilor participanţi la OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ, etapa judeţeană, 2017 
 

Nr. 
crt.  

Numele şi prenumele  Clasa  Şcoala  Profesori 
îndrumători  

    
    

 
 
 
 
Lista profesorilor de limba şi literatura română desemnaţi să participe în calitate de 

evaluatori, sâmbătă, 21 ianuarie 2017 
  

Nr. 
crt.  

Numele şi prenumele  Şcoala Semnătura  
profesorului  

   
   

 
 
Director,    
 

 Responsabilul comisiei metodice,                                                                      
 

 
 

 

 


