POVEȘTILE CANGURULUI
Vineri, 28 octombrie 2011, în cadrul Școlii ,,Ștefan cel Mare” Focșani s-a
desfășurat concursul ,,Poveștile Cangurului”, la care au participat 59 de elevi ai claselor
V-VIII.
POVEȘTILE CANGURULUI este un concurs organizat de către Fundația pentru
Integrare Europeană SIGMA , Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Institutul
pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație ce are ca țintă elevii claselor I-XII și ca domeniu
de interes disciplina Limba și literatura română.
Scopul concursului îl constituie dezvoltarea interesului pentru lectură, pentru
importanța și frumusețea parcurgerii operei literare.
Regulament:
Concursul constă într-un test grilă alcătuit din 50 de subiecte cu grade diferite de
dificultate, fiecare având 5 variante de răspuns (pentru clasele III – IV testul conține 40 de
subiecte). Subiectele sunt grupate pe clase astfel: III - IV; V - VI; VII - VIII; IX - X; XI - XII.
Se punctează numai primele 40 de întrebări la care se indică un răspuns valabil (nu și cele la
care nu se bifează niciun răspuns sau cele la care se bifează 2, 3 sau 5 răspunsuri).
Subiectele de la 1 la 10 valorează câte 3 puncte, cele de la 11 la 20 câte 4 puncte, cele
de la 21 la 30 câte 5 puncte, iar de la 31 la 50 din nou câte 4 puncte. Se acordă 40 de puncte
din oficiu. Fiecare subiect are un singur răspuns corect. Orice răspuns greșit scade punctajul
concurentului cu 1/4 din valoarea problemei. Subiectele la care nu se indică niciun răspuns
sau la care se indică mai multe răspunsuri nu se punctează. Problemele redactate sau tipărite
greșit nu se punctează.
Foaia de răspuns conține o coloană numită “Sigur?”, care poate fi completată de elevii
claselor VII-XII. Dacă umpli cercul “sigur” din dreptul unei întrebări și răspunsul este bun,
obții încă 1 punct în plus față de punctajul problemei (adică 4, 5 sau 6 puncte în loc de 3, 4,
respectiv 5 puncte). Dacă însă îl umpli și răspunsul este greșit, vei pierde încă 2 puncte (adică
2.75, 3 sau 3.25 puncte în loc de 0.75, 1 respectiv 1.25 puncte).
Dacă se dorește anularea unui răspuns, se bifează încă un răspuns.
Dacă se dorește corectarea unui răspuns, se bifează toate variantele greșite și se lasă
liber cerculețul cu varianta corectă.
Corectarea răspunsurilor se face computerizat, asigurând rapid și imparțial analiza
foilor de concurs, calcularea punctajelor și stabilirea clasamentelor
Se trimit către toate școlile înscrise la concurs listele cu punctajele obținute de elevi,
împreună cu premiile pentru elevii cu cele mai bune rezultate.
Se întrunește o comisie de validare a rezultatelor care analizează clasamentele și
rapoartele referitoare la numărul de participanți, punctaje și grad de copiere la nivel de centru
și desemnează participanții la proba de baraj.
Proba de baraj constă într-un test scris, în urma căruia sunt desemnați laureații
concursului, invitați să participe la excursii în străinătate sau la tabăra internațională din
România.
Subiectele probei din 28 octombrie 2011 sunt atașate acestui document.
Rezultatele concursului vor fi făcute publice în luna decembrie.
Mai multe informații despre concursurile Cangurului se pot afla accesând site-ul
www.cangurul.ro .

