PRECIZĂRI ETAPA NAȚIONALĂ a Concursului Național de Biologie ”George Emil
Palade”
În anul școlar, 2021 - 2022, etapa națională a Concursului Național de Biologie "George Emil
Palade" se va desfășura în ziua de sâmbătă, 28 mai 2022, între orele 10,00 - 12,00. Pentru
buna organizare și desfășurare a acestei etape a concursului se fac următoarele precizări:
- în ziua de concurs, 28 iunie 2022, în intervalul 9,00 - 9,30, elevii se vor prezenta la Colegiul
Național ,,Ion Minulescu” Slatina și vor fi legitimați și însoțiți de doi profesori asistenți, în
sala de concurs cu supraveghere audio-video;
- începând cu ora 9,30, elevii vor fi instruiți în legătură cu desfășurarea concursului, se va
accesa platforma de testare accesibilă la adresa http://www.concursgepalade.ro/ (site-ul
concursului) și se vor conecta în secțiunea GEP 2022 -> Etapa Națională 2002 ->
Autentificare;
- începând cu ora 10,00, testul va fi activat pentru elevii participanți care trebuie să bifeze
răspunsurile pe care le consideră corecte, în timpul acordat (2 ore): întrebările testului vor fi
afișate câte unul pe pagină, existând posibilitatea de a salva răspunsul la fiecare întrebare, de a
trece la următoarea/precedenta întrebare și de a reveni la orice întrebare dorită.
În momentul în care testul este rezolvat în întregime se va folosi butonul ”Finalizează test”
pentru a încheia testul și a transmite răspunsurile finale (butonul ”Finalizează test" poate fi
trimis o singură dată).
Testul va fi activ până la ora 12,00. După această oră, testul nu va mai putea fi accesat;
- după trimiterea răspunsurilor cu ajutorul butonului "Finalizează test", elevii nu au voie să
părăsească sala decât după ce își citesc punctajul total realizat;
- testul și baremul de evaluare vor fi afișate pe site-ul concursului la ora 12,30. Tot la aceeași
oră fiecare elev poate vizualiza, pe contul lui de concurs, fișa de evaluare detaliată proprie;
- clasamentul elevilor la etapa națională a concursului și modalitatea de premiere a
câștigătorilor vor fi afișate pe site-ul concursului, în maximum 7 zile de la finalizarea
acestuia.
Pentru familiarizarea elevilor cu testul online, vă rugăm să-i antrenați prin rezolvarea testelor
online pentru clasa a V-a, respectiv clasa a VI-a, postate pe site-ul concursului la secțiunea
Ediții anterioare.
În zilele de 25, 26 și 27 mai elevi participanți la faza națională se pot familiariza cu platforma
de concurs, în modul de simulare examen!
În fiecare zi de simulare se poate susține un singur test de simulare-evaluare!
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