
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCURS MATEMATICĂ-BRĂTEŞTII  ISTEŢI 

REGULAMENT 

 

1.  La concurs pot participa elevi din clasele V-VIII ai şcolii gimnaziale I.Al Brătescu- Voineşti. 

 

2. Concursul  constă în rezolvarea problemelor propuse în  fiecare lună la avizierul şcolii şi pe site-ul şcolii. 

Înscrierea pentru Concursul Brăteştii cei isteţi: 

Se consideră înscris orice rezolvitor care scrie pe plic “Pentru Concursul “ Brăteştii cei isteţi”. 

În plic se vor introduce: rezolvările problemelor propuse lunar.  

Pe aceeaşi foaie se va redacta o singură problemă, începând cu numărul şi enunţul problemei,  

numele autorului, apoi soluţia. La sfârşitul fiecărei soluţii rezolvitorul va scrie citeţ numele său şi clasa. 

Plicurile se vor expedia pâna pe data de 15 ale fiecărei luni. Problemele rezolvate de fiecare elev 

trebuie să corespundă clasei în care este înscris elevul.într-o cutie special amenajată amplasată în holul 

şcolii. 

 

3. Conţinutul Concursului Brăteştii cei isteţi. 

 Calendarul concursului va fi structurat astfel: 

 

- în fiecare  lună  a anului şcolar, în perioada 1- 15 se afişează la avizierul şcolii probleme propuse pentru 

fiecare an de studiu; elevii vor rezolva problemele propuse. 

- în perioada 16-30/31 a fiecărei luni soluţiile propuse vor fi evaluate şi se vor afişa punctajele obţinute. 

 

4. Punctaje 
 

La Concursul Brăteştii cei isteţi, punctajul acordat este cuprins între 0 şi 10 puncte, pentru fiecare 

problem propusă. 

 

  5. Contestaţii 

 

La Concursul Brăteştii cei isteţi, nu se acceptă contestaţii. 

 

  6. Premii şi recompense 

 

În cursul lunii mai 2019, pe baza punctajului obţinut, se vor selecta elevii participanţi la etapa finală ce 

constă în susţinerea unei probe scrise, în luna iunie 2019. 

    

  Condiții de calificare: 

- Obținerea de punctaje nenule la cel puțin 2 etape ale Concursului Brăteştii cei isteţi. 

- Fiecare concurent trebuie să își ia angajamentul că va respecta întru totul Regulamentul, că nu va folosi 

alte rezolvări decât pe cele proprii şi că a luat la cunoştinţă  faptul că, în cazul în care corectorii vor 

descoperi soluţii copiate, va fi descalificat la acea etapă. 
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