
  

 

În anul școlar, 2021 - 2022, etapa județeană/a sectoarelor municipiului București a 

olimpiadei de Fizică se va desfășura în ziua de sâmbătă, 19  martie 2022 între orele 10.00 - 13.00 

la Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu” Slatina. 

Accesul elevilor participanți în sălile de concurs, pe baza cărții de identitate sau a carnetului 

de elev vizat, până cel târziu la ora 9.30. 

Subiectul probei scrise va conține trei itemi. Punctajul maxim ce poate fi obţinut de 

candidat în urma rezolvării oricărui item este de 10 puncte. 

Oricare item poate conține maxim două probleme propuse spre rezolvare, astfel ca 

numărul de cerinţe per/item să nu fie mai mare de 5, iar numărul total de cerinţe al subiectului 

probei mai mare de 15.  

Calificarea elevilor la etapa națională se face prin sistem competițional, individual, în 

cadrul fiecărei clase, având la bază:  

A. Ierarhia realizată, la fiecare clasă, prin ordonarea descrescătoare a punctajelor totale 

obținute de elevi  în urma susținerii probei. 

B. Condiţia  ca punctajul obţinut de elev să fie cel puţin 50% din punctajul maxim ce poate fi 

obținut la clasa şi la proba corespunzătoare etapei. 

Art. 9.  (1) Departajarea elevilor care au obținut punctaje totale egale la etapa județeană se 

realizează în baza ierarhiei dificultății itemilor ce constituie subiectul dat la fiecare clasă, stabilit 

după cum urmează:  

După finalizarea etapei de contestații, pentru fiecare clasă se calculează, pentru fiecare 

item, punctajul mediu al itemului ca media aritmetică a tuturor punctajelor obţinute, în urma 

rezolvării acestuia, de către elevii participanţi la clasa respectivă. Ierarhia dificultăţii itemilor din 

cadrul subiectului propus la fiecare clasă este dată de ordinea crescătoare a valorilor punctajelor 

medii ale itemilor. Astfel, se consideră că itemul cel mai dificil, din cadrul subiectului dat la o 

clasă, este cel pentru care are punctajul mediu cel mai mic. 

Se califică elevul care a obţinut punctaj mai mare la itemul cel mai dificil.  În cazul 

menţinerii egalităţii, se aplică acelaşi criteriu pentru punctajul obţinut la următorul item ca nivel de 

dificultate .  

În conformitate cu prevederile Metodologiei- cadru de organizare și desfășurare a 

competițiilor școlare, aprobată prin Ordinul MEN nr. 3035/2012, cu modificările și completările 

ulterioare, pentru etapa națională a olimpiadei de fizică 2022 se atribuie din oficiu câte 1 loc pe 

clasă fiecărui inspectorat școlar județean (IȘJ) precum și maximum 23 de locuri suplimentare(la 

nivel național) pentru fiecare clasă, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform 

clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene și calificarea participanților pe 

locurile din oficiu. Se califică la etapa națională a olimpiadei, atât pe locurile din oficiu cât și pe 

locurile suplimentare elevii care au obținut la etapa județeană cel puțin 50% din  punctajul maxim 

acordat rezolvării subiectelor de la această etapă. 

Evaluarea și reevaluarea lucrărilor elevilor se vor realiza de către subcomisia de evaluare și 

respectiv, de către subcomisia de soluționare a contestațiilor în conformitate cu prevederile 

Metodologiei – cadru. 


