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CĂTRE
UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢUL OLT
În atenţia profesorilor de limba latină din judeţul Olt
Prin prezenta, vă informăm că etapa județeană a Olimpiadei de Limbi clasice: GREACĂ
VECHE, LATINĂ, pentru elevii din clasele clasa a VII-a (disciplina Elemente de limbă latină și
de cultură romanică), clasele a IX-a – a XII-a, se va desfășura conform Regulamentului specific
Nr. 26167/02.03.2022, duminică, 13.03.2022, ora 10:00, la Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga’’
Slatina.
Olimpiada vizează evaluarea competențelor din programele școlare de limba latină, în
vigoare. Pentru clasa a VII-a sunt vizate competențele din programa școlară pentru disciplina
Elemente de limbă latină și de cultură romanică.
Olimpiada se desfășoară pe două secțiuni:
 Limba greacă veche (elină) – clasele a IX-a – a XII-a
 Limba latină – clasa a VII-a (disciplina Elemente de limbă latină și de cultură romanică),
clasele a IX-a – a XII-a
Punctajul maxim pentru proba scrisă este de 100 de puncte.
Timpul de lucru pentru proba scrisă este de trei ore.
La etapa județeană, calificarea la etapa superioară a competiției este condiționată de obținerea
a minimum 80 de puncte la secțiunea limba latină.
La toate etapele Olimpiadei, este permisă utilizarea de către concurenți, în timpul probei, a
dicționarelor latin– român sau latin– o limbă modernă, dar nu și a unor dicționare român/o limbă
modernă – latin sau a unor dicționare care conțin părți de morfologie/morfosintaxă (inclusiv
tabele/scheme gramaticale, paradigme flexionare etc.).
Evaluarea se realizează în conformitate cu prevederile din secţiunea 2, Desfășurarea probelor
de evaluare din Metodologia-cadru.
Organizarea etapei județene se va face cu respectarea prevederilor Metodologiei-cadru cu
privire la securitatea igienico-sanitară a elevilor și a întregului personal implicat.
La etapa județeană a Olimpiadei, elevii participanţi se vor prezenta la concurs având asupra
lor carnetul de elev cu fotografie, vizat pe anul şcolar în curs (pentru elevii care nu au împlinit 14
ani) sau actul de identitate, ca document necesar profesorilor asistenţi pentru verificarea identităţii
concurenţilor.
Norma de reprezentare este de maximum 2 elevi*nr. de clase/ nivel. Vă rog să selectați
elevii, astfel încât să respectați norma de reprezentare.
În vederea pregătirii acestei etape județene, vă rog să trimiteți pe adresa de e-mail
scoala.nicolaeiorga@yahoo.com, până vineri, 11.03.2022, ora 12:00, tabelele cu elevii
participanți și profesorii evaluatori (conform machetelor atașate), cât și prin fax la școala
organizatoare (tel.fax: 0349/401699), sub semnătura directorului, din fiecare unitate de
învățământ. Elevii se vor legitima cu o copie după certificatul de naștere/ carnet de elev avizat
pentru anul școlar în curs/ carte de identitate.
Inspector școlar pentru limba și literatura română,

Mihaela TORBĂ

