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PROGRAMUL 
CONCURSULUI NAȚIONAL DE GEOGRAFIE 

”LA ȘCOALA CU CEAS” 
 

EDIȚIA a XIX-a  
30.01.2016 

 
           Vineri, 29.01.2016, ora 16,00 -  sosirea participanților din județele țării și cazarea la Colegiul de 
Silvicultură şi Protecţia Mediului Rm.Vâlcea (fostul Colegiu Forestier-lângă Spitalul Judeţean Vâlcea). 
            
 

Sâmbătă, 30.01.2016 – orele 10,00 – 12,00 – proba scrisă, clasele V-VIII, la Școala Gimnazială 
        “Take Ionescu” Rm.Vâlcea  

                       orele 13,00 – 16,00 - evaluarea lucrărilor 
ora    17,00 - festivitatea de premiere în Sala de Festivităţi a Şcolii 

 Gimnaziale “Take Ionescu” Rm.Vâlcea 
     
Înscrierea se face la adresa de mail: catadela8@yahoo.com prin completarea următorului tabel: 

 

Nr.crt. Numele şi prenumele Unitatea de învăţământ / localitate Clasa  Profesor îndrumător 

     

 

În tabelul pe care îl trimiteţi, precizaţi dacă solicitaţi cazare. 

Cazarea se realizează contra cost-20 lei/persoană, iar pentru masă 20 lei/persoană-cină, mic dejun, prânz. 
 

Persoane de contact: Prof. Diaconu Iulia – telefon 0744615491 

   Prof. Văduva Cătălin – telefon 0740459834 

   Prof. Manda Mihai – telefon 0766689471 

 

Înscrierile se fac  până în data de 26 ianuarie 2016.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGULAMENTUL  
CONCURSULUI NAȚIONAL „LA ŞCOALA CU CEAS” 

DISCIPLINA GEOGRAFIE 
EDIŢIA a XIX-a 

Râmnicu-Vâlcea, 30.01. 2016 
 
 

INFORMAŢII GENERALE 

 

Art.1   Concursul Național  de Geografie„La Şcoala cu Ceas” se adresează  elevilor din clasele V-VIII care îşi 

  propun obţinerea unor rezultate bune la etapele superioare ale Olimpiadei Terra și de Geografie-2016. 

 

Art.2   Înscrierea este deschisă elevilor de la clasa a V-a la clasa a VIII-a, cu condiţia respectării condiţiilor de  

            participare. 

 

Art.3   Concursul Național  de Geografie„La Şcoala cu Ceas” se desfăşoară pe baza unei  probe scrise având 

  durata de 120 de minute.  

 

Art.4   Site-urile oficiale  ale Concursului sunt: www.scoalatakeionescu.ro şi www.scoalacuceas.ro. 

 

                                                         EVALUAREA LUCRĂRILOR 

 

Art.5   Subiectele  se redactează pe mapa tipizata, corectarea şi evaluarea unei lucrării fiind realizată de  

2 profesori diferiţi. 

 

Art.6   Comisia de corectare şi evaluare este formată din profesori  selectaţi de inspectorul de specialitate,   

             respectiv de preşedintele de concurs, avându-se în vedere  şi includerea profesorilor de specialitate din  

            judeţele participante.  

 

Art.7   Elevii care doresc să conteste evaluarea unei lucrări vor depune o cerere la Secretariatul şcolii, respectând  

            intervalul orar afişat şi alocat acestei activităţi. Elevii, profesorii lor pregătitori/însoţitori nu pot  

            să asiste la reevaluarea lucrării contestate. 

 

Art.8   Dacă numărul contestaţiilor este prea mare şi poate duce la  nerespectarea programului, atunci rezolvarea  

            lor se va face în a doua zi lucrătoare, după concurs, urmând ca elevul  (eleva) să beneficieze de toate  

            drepturile, dacă este acceptată contestaţia cu un punctaj mai mare decât  punctajul iniţial.  

 

Art.9   Reevaluarea fiecărei lucrări se face de către comisia de contestaţii formată din cadre didactice cu  

            experienţă în ceea ce priveşte evaluare la concursurile şi olimpiadele şcolare (nivel judeţean şi naţional) şi  



 

 

            coordonată de un cadru didactic universitar, punctajul acordat de aceasta fiind cel final. 

 

Art.10 Acceptarea unei contestaţii se face (prin mărirea sau scăderea punctajului iniţial), dacă este o diferenţă  

            mai mare sau egală cu 10 puncte faţă de punctajul iniţial.  

 

Art.11 Se acordă din oficiu 10 puncte.  

             Punctajul maxim este 100 de puncte. 

 

                                                                DISTINCŢII ŞI PREMII 

 

Art.12 La fiecare clasă se va acorda Cupa „La Şcoala cu Ceas” elevului cu cel mai mare punctaj.  

 

Art.13 La fiecare clasă 25 % din numărul participanţilor vor primi diplome.  

 

Art.14 Elevilor li se acordă diplome ce atestă premiul I, premiul II, respectiv premiul III. 

 

Art.15 La fiecare clasă, 25 % din numărul participanţilor vor primi menţiuni. 

 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.16 Comisia de concurs poate acorda şi alte premii/menţiuni speciale. 

 

Art.17 Copiatul, folosirea calculatorului, a telefonului mobil precum şi vorbitul în timpul examenului sunt  

            interzise. Elevii care nu respectă aceste prevederi vor fi eliminaţi din concurs. 

       

             Preşedinte al Concursului de Geografie 

„Şcoala cu Ceas” 

             Prof. Iulia Diaconu 

 
CONCURSUL NATIONAL DE GEOGRAFIE – 

“LA SCOALA CU CEAS”- RÂMNICU VÂLCEA-30  IANUARIE 2016 
                                                      PROGRAMELE DE CONCURS 
 
             Programa de concurs-clasa a V-a (1ora/saptamana) 
 
   1.Pamantul-corp cosmic 
   2.Reprezentarea suprafetei Pamantului 
   3.Harta geografica 
   4.Reprezentarea orizontului local 
   5.Relieful-caracteristici generale 
   6.Forme majore ale reliefului terestru 
   7.Relieful major al continentelor 
   8.Relieful orizontului local 



 

 

. 
           Programa de concurs-clasa a VI-a (1 ora/saptamana) 
 
    1.Pozitia geografica,limitele,tarmurile,intinderea Europei 
    2 Relieful Europei 
    3 Clima Europei 
    4.Hidrografia Europei 
    5.Vegetatia,fauna,solurile din Europa 
    6.Populatia Europei 
    7.Asezari umane in Europa 
    8.Harta politica a Europei 
    9.Resurse naturale 
   10.Activitati economice in Europa 
   11.Diferentieri geografice regionale in Europa. Uniunea Europeana. 
 
        Programa de concurs-clasa a VII-a (1 ora / saptamana ) 
 
    1.Asia-pozitie geografica,limite,intindere 
    2.Relieful Asiei 
    3.Clima Asiei 
    4.Hidrografia Asiei 
    5.Vegetatia,fauna si solurile Asiei 
    6.Populatia si asezarile umane din Asia 
    7.Harta politica a Asiei 
    8.Resure naturale si economie in Asia 
    9.Asia de Vest si de Sud-Vest-elemente specifice 
   10.Statele Israel si Turcia 
   11.Asia de Sud-caracteristici  
   12.India 
   13.Asia de Est si de Sud-Est-caracteristici generale 
    14.China 
    15.Japonia 
         
  Programa de concurs-clasa a VIII-a 
 
    1.Romania-pozitia geografica 
    2.Relieful.Caracteristici generale-trepte si forme de relief,proportionalitatea reliefului 
    3.Unitatile majore de relief: Carpatii,Depresiunea Colinara a Transilvaniei, dealurile si podisurile, 
campiile, Lunca si Delta Dunarii, platforma continentala a Marii Negre 
    4.Factorii genetici ai climei 
    5.Elementele climatice; tipuri si nuante de clima. 

                        

 

                                                                  


