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COLEGIUL NAŢIONAL „C. D. LOGA” TIMIŞOARA
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REGULAMENTUL
CONCURSULUI DE MATEMATICĂ “TMMATE”
Ediția a X-a, an școlar 2019‐2020

1. CONTEXT
Şcoala românească a format de-a lungul timpului mari personalităţi ale lumii, în
ştiinţă, artă, tehnologie, sport, fie că au trăit sau trăiesc în România sau în altă ţară.
Performanţele lor excepţionale s-au născut din competenţele dobândite în anii de
studiu şi reprezintă o carte de vizită impresionantă a învăţământului românesc.
2. TITULATURA
Concursul Euroregional de Matematică „TMMATE”
3. SCOPUL
Iniţierea în modalitațile de rezolvare şi evaluare a probelor de concurs şi obişnuința
cu situaţii de concurs. Elaborarea testelor de evaluare standardizată, tip grilă, pe
nivele de clasă și disciplină.
Afirmarea învăţământului românesc în plan european prin creşterea calităţii
activităţii didactice.
4. OBIECTIVE
- dezvoltarea competenţei-cheie de a învăţa să înveţi;
- dezvoltarea componenţei cognitive şi pragmatice a învăţării;
- dezvoltarea spiritului participativ, de interactivitate şi intercomunicare;
- dezvoltarea capacităţii de evaluare și autoevaluare într-o competiţie;
- dezvoltarea talentului, a imaginaţiei şi creativităţii;
- evaluarea competenţelor şi performanţelor generale şi specifice la nivelul
disciplinei şcolare.
5. GRUP ŢINTĂ
- Elevi din clasele V-XII din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi private
din ţară, din mediul urban şi rural, precum și elevi din alte țări;
- Profesori din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat și privat din România și
din alte ţări.
6. MATERIALE (SUPORT LEGAL ŞI INFORMAŢIONAL)
- Legea Educaţiei Naţionale (LEN nr.1/2011) cu modificările şi completările
ulterioare, regulamente şi documente şcolare în vigoare, literatura de specialitate;
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- Cărţile din bibliografia şcolară pentru concursurile de matematică, Gazeta
Matematică, Revista de matematică “RMT”.
- La fiecare ediţie a concursului, se editează revista „Tmmate”, conţinând subiectele
şi baremele.
7. MODALITĂŢI:
- Evaluarea şi ierarhizarea performanţelor obţinute de elevi la Concursul TMMATE;
- Publicarea de articole, referate, cărţi şi lucrări ştiintifice din domeniul didacticii
specialităţii, culegeri/ghiduri/îndrumătoare metodice şiauxiliare şcolare;
- Colaborarea cu organisme şi organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniu.
8. PRINCIPIILE CONCURSULUI:
Principiul deontologic: profesionalism şi moralitate (fair-play);
Principiul pragmatic: simplitate şi rapiditate;
Principiul moral: nediscriminare, gratuitate, corectitudine concurenţială.
9. ORGANIZATORI:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, Colegiul Naţional “C.D. Loga” Timişoara,
Centrul Judeţean de Excelenţă Timiş, Societatea de Ştiinţe Matematice din
România-filiala Timiş.
10. PARTENERI:
Consiliul Judeţean Timiş, Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul
Universităţii de Vest din Timişoara, Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Timişoara,
Colegiul Național Bănățean Timişoara, Colegiul Economic “F. S. Nitti” Timişoara,
Liceul Pedagogic “Carmen Sylva” Timişoara, Liceul Teoretic “Bartok Bela”
Timişoara, Colegiul Național “Ana Aslan” Timişoara.
11. LOCUL DE DESFĂŞURARE:
Colegiul Naţional „C. D. Loga” Timişoara
12. SECŢIUNILE CONCURSULUI:
-clasele V-VIII
-clasele IX-XII matematică-informatică
-clasele IX-XII celelalte specializări
13. DATA DE DESFĂŞURARE:
26 octombrie 2019
14. ELEVI PARTICIPANŢI
- Participă elevi din clasele V-XII din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
şi private din România (judeţele Timiş, Arad, Caraş Severin, Hunedoara) și din alte
țări (Ungaria, Serbia).
- Pentru clasele V - XII din județul Timiș, elevii participanţi sunt stabiliţi de către
Comisia de organizare a concursului, în funcție de rezultatele obținute la
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concursurile reprezentative de matematică județene/ naționale/ internaționale,
precedente concursului TMMATE. Elevii din alte județe, respectiv din alte țări, vor
fi selectați în funcție de rezultatele obținute la concursurile județene/ naționale/
internaționale.
Comisia de organizare invita şcolile din ţară şi străinătate să participe la concurs cu
un echipaj de 10 elevi/ şcoală.
- Nu se percepe taxă de participare la concurs.
15. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Subiectele precum şi grilele de răspuns vor avea aceeaşi structură ca şi testele şi
grilele propriu-zise de concurs din ediţia precedentă.
La ora când începe concursul se va distribui fiecărui copil fișa de concurs și grila de
răspuns.
Subiectele de concurs de tip grilă respectă programele şcolare în vigoare pentru
fiecare nivel de studiu şi sunt structurate după modelul testelor naţionale şi
internaţionale.
Subiectele de concurs vor fi alcătuite de către Comisia de elaborare a subiectelor,
compusă din cadre didactice cu experienţă recunoscută. Programa concursului
pentru fiecare nivel este programa şcolară a anului de studiu precedent.
Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Evaluarea lucrărilor va fi realizată de către Comisia de Evaluare, imediat după
încheierea probei scrise. Fiecare elev are dreptul să asiste la evaluarea propriei
lucrări. Dacă elevul nu se prezintă la sesiunea de evaluare, lucrarea se evaluează în
absenţa acestuia. Punctajele obţinute de elevi se centralizează şi se alcătuieşte un
clasament pentru fiecare clasă şi secţie.
La acest concurs nu se admit contestații.
16. Premierea
Premierea participanţilor se va face în cadrul festivităţii de premiere ce va avea loc
în ziua concursului. Premiile constau în diplome, bani şi obiecte şi se acordă la
maximum 25% dintre elevii participanţi. Elevul cu punctajul maxim din concurs va
primi un premiu special.
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