
Criteriile de calificare şi numărul de locuri alocate

 pentru Olimpiada națională interdisciplinare de limba şi literatura română şi religie

 CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ,

etapa naţională, 2022

            

În  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  nr.  3035/2012  privind aprobarea  Metodologiei-cadru de

organizare  și  desfășurare  a  competițiilor  școlare  și  a  Calendarului  nr.  25810/21.02.2022  cu  privire  la

competițiile naționale pe discipline școlare la  care participă elevi  români, în anul școlar 2021-2022 și  cu

REGULAMENT SPECIFIC de organizare și desfășurare a Olimpiadei naționale interdisciplinare de limba şi

literatura română şi religie CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ (clasele a V-a – a XII-a),

valabil pentru anul școlar 2021-2022 pentru etapa judeţeană a decis ca locurile repartizate de ME județului

Ilfov,  conform cap.  III.  7.  pentru etapa națională  să fie  distribuite  respectându-se  următoarele  criterii  de

departajare:

1. La olimpiada națională interdisciplinară de limba şi literatura română şi religie pot participa elevi

din învățământul de stat și particular, indiferent de forma de învățământ;

2. Participarea la această olimpiadă şcolară este opţională şi individuală;

3. Probele de concurs se desfăşoară pe clase: a V-a, a VII-a, a VII-a a VIII-a, a IX-a, a X-a a XI-a, a

XII-a;

4. Elevii, indiferent de an de studiu, pot participa numai la olimpiada organizată la nivelul clasei din

care fac parte;

5. La toate etapele de concurs se susține o proba scrisă. Durata probei scrise este de 3 ore;

6. Pentru etapa naţională a olimpiadei se califică, din fiecare judeţ/sector al municipiului București

un număr de elevi corespunzător numărului de locuri alocate pe an de studiu, numai dacă aceștia

au  obţinut  cel  puţin  70%  din  punctajul  maxim  acordat  rezolvării  subiectelor  de  la  etapa

judeţeană, conform cap. III. 7. din REGULAMENTUL SPECIFIC de organizare și desfășurare a

Olimpiadei naționale interdisciplinare de limba şi literatura română şi religie;

7. Candidații care au obţinut punctaje egale la etapa județeană/sectoarelor municipiului București şi

se află în situaţia calificării pentru etapa naţională a olimpiadei vor fi departajaţi pe baza itemului

B cu punctajul cel mai mare de la Partea a II-a. 


