
CONCURSUL CANGURUL 
EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE 

Concursul este avizat prin OMEN nr. 3076/17.01.2018 şi se află în 
Calendarul Concursurilor Școlare ce se vor organiza şi desfăşura la nivel naţional, 

fără finanţare M.E.N. – poziţia 101
 

NU SE PERCEP TAXE DE ÎNSCRIERE ŞI PARTICIPARE!
        Organizatori: Inspectoratul Școlar Judeţean Dolj și Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie

Concursul îşi propune să formeze şi să testeze capacitatea elevilor din gimnaziu de a înţelege texte care conţin 
itemi de educaţie socială, educaţie civică, istorie sau geografie. 

Fiecare test va conţine texte pe baza cărora sunt formulate întrebări tip grilă cu câte 5 variante de răspuns, 
una singură fiind corectă. Textele sunt alese în așa fel încât elevii să poată înţelege elemente de legislaţie, istorie, 
geografie, probleme legate de acţiunea omului în societate. Pentru a răspunde la întrebări, elevii trebuie să citească 
cu atenţie textele propuse. 

Testele sunt structurate pe două niveluri astfel: 
 Nivelul A - recomandat elevilor de clasele V-VI, conţine întrebările numerotate de la 1 la 36.
 Nivelul B - recomandat elevilor de clasele VII-VIII, conţine întrebările numerotate de la 19 la 54.
 Se punctează în ordine descrescătoare maximum 30 de întrebări la care s-a indicat un răspuns, corect sau 
greșit. Fiecare elev, indiferent de clasă, poate aborda nivelul la care consideră că va obţine cel mai bun punctaj.
 Întrebarile de la 1 la 36 valorează câte 10 puncte, iar întrebările de la 37 la 54 câte 15 puncte. Pentru 
fiecare răspuns greșit elevul pierde 2,5 puncte. Daca bifează opţiunea SIGUR, se obţin în plus 3.5 puncte 
pentru răspuns corect, dar se pierd 8.5 puncte pentru răspuns greșit. Se acordă 50 de puncte din oficiu.

Timpul efectiv de rezolvare a testului este de 50 minute.
Acest concurs se desfăşoară în şcoală. Supravegherea participanţilor trebuie să asigure un climat de lucru 
individual. Participarea onestă este cel mai important câștig!
Comisia de organizare a concursului poate aduce modificări punctuale şi justificate acestui regulament.

ETAPELE DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
1. Înscrierea participanţilor și pregătirea concursului

Un cadru didactic responsabil de concurs va înscrie elevii şi va transmite telefonic, prin e-mail sau 
online numărul elevilor înscrişi pe clase. De asemenea, responsabilul va expedia prin email, Contractul de 
Parteneriat cu școala semnat şi ştampilat de directorul unităţii de învăţământ. Acesta va fi descărcat de pe site-ul 
www.cangurul.ro. Responsabilul va afişa ora și clasele în care se va desfășura concursul. Foile de răspuns vor fi 
trimise responsabililor prin poştă. Cu o zi înaintea concursului, responsabilul va primi testele pe email pentru a fi 
multiplicate și distribuite elevilor.

2. Ziua concursului 
Responsabilul distribuie foile de răspuns. Elevii le vor completa cu numele, clasa şi nivelul, iar apoi se vor 

distribui subiectele. Timpul de lucru de 50 minute se cronometrează din momentul primirii subiectelor. După 
concurs, responsabilul pune foile de concurs într-un plic sigilat pe care va scrie numărul de participanţi pe clase. 
Plicul va fi trimis organizatorilor pe adresa Editura Sigma, OP 83, CP 36, București.

3. Corectarea testelor și afișarea punctajelor
Grilele cu răspunsurile corecte vor fi trimise, prin email, responsabilului şi după data de 2 aprilie vor fi afișate 

și pe site-ul www.cangurul.ro. Responsabilii de concurs nu vor comunica răspunsurile corecte în prima săptămână 
după ziua concursului, pentru a permite elevilor să le descopere singuri.
Listele cu punctajele concurenţilor vor fi afișate pe site-ul www.cangurul.ro. 
Toţi elevii participanţi vor primi diplome de participare, care pot fi descărcate online.
Cadrele didactice participante vor primi adeverinţe de participare.

INFORMAŢII ŞI ÎNSCRIERI
• Tel./fax: 021-243.40.35, 021-243.40.36, 031-402.52.25, 031-402.52.24, 021-313.96.42, 021-315.39.70
• E-mail: inscrieri@cangurul.ro; site web: www.cangurul.ro


