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Descriere: 

Concursul ELITE  se adreseaza elevilor claselor IV-VIII  si  isi propune ca si obiective principale o evaluare 

a elevilor in ceea ce priveste cunostintele acestora de Limba Engleza, stimularea capacitatii lor 

intelectuale, fiind in acelasi timp un prilej de stabilire a relatiilor de colaborare dintre unitatile scolare 

din tara. 

Concursul ELITE a debutat in luna Februarie 2011 in judetul Constanta, cu o prima editie la care au 

participat  612, iar la cea de-a doua editie, din Februarie 2012 au participat  1622 elevi din 4 judete: 

Bucuresti, Prahova, Constanta si Timisoara. 

 

Detalii privind concursul: 

Concursul are o singura etapa. Concurenții vor trebui să răspundă la 50 de întrebări tip grilă incluzând 

aptitudinile de lectură și gramatică. ELITE se adreseaza elevilor claselor IV-VIII si este structurat pe 

urmatoarele nivele : 

Beginner Level – pentru clasa a 4-a  

Elementary Level – pentru clasa a 5-a  

Pre-Intermediate Level – pentru clasa a 6-a  

Intermediate Level – pentru clasa a 7-a  

Upper-Intermediate Level – pentru clasa a 8-a 

 

Perioada de inscriere: 14 ianuarie – 16 Februarie 2013 

Taxa: 10 Lei 

Modalitatea de inscriere:  

Concursul ELITE se desfasoara in 3 judete : Cluj, Constanta si Prahova, insa inscrierile sunt deschise si 

pentru elevii din alte judete, daca exista o persoana responsabila cu inregistrarea participantilor in 

scoala respectiva.  

Profesorii de Limba si Literatura Engleza din partea scolilor participante sunt rugate sa transmita in 

format electronic, lista elevilor participanti, conform tabelului transmis de catre organizatori ,la adresa 

de email _____________________ pana la data de 16 Februarie 2013, ora 17.00. 

 

La sediul : Scolii Spectrum Constanta, Bd. A. Lapusneanu, Nr. 101, Constanta 

La sediul : Scolii Internationale Spectrum Ploiesti, Str. Infratirii, Nr. 4 ( in intersectia cu Str. Minerva), 

Ploiesti 

La sediul : Scolii Internationale Spectrum Cluj, Str. Zorilor, Nr. 27, Cluj 
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Data desfășurării concursului: 

Testul va avea loc pe data de 23 Februarie 2013 si se va desfasura la sediul scolilor Spectrum din orasele 
Constanta, Ploiesti si Cluj. Ora desfasurarii va fi dupa cum urmeaza: 

 Clasele IV-V ora 09:00 

 Clasele VI-VII-VIII ora 12:00 

 

Premii: 

Premierea elevilor va avea loc la nivelul fiecarui judet. 

Se acorda : 

- diplome de participare pentru toti elevii prezenti la concurs si pentru profesorii  indrumatori. 

- diplome de merit pentru elevii care au obtinut  Premiul I, II, III si Mentiune pe judet. 

- premii in bani pentru primii trei elevi din clasament din fiecare judet, respectiv : locul I – 100 lei,           

locul II- 75 lei si locul III – 50 lei pentru fiecare clasa. 
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Regulament 

1. Durata concursului este de 75 de minute. Participanții nu pot părăsi sala de concurs în primele 

30 de minute. Când supraveghetorul anunță sfârșitul concursului participanții trebuie să 

aștepte strângerea lucrărilor. 

 

2. Participanții la concurs nu au voie să folosească telefoane mobile sau alte aparate electronice 

în timpul concursului. 

 

3. Discuțiile cu supraveghetorii și cu ceilalti concurenți sunt interzise. 

 

4. Participanții care încearcă să copieze la concurs vor fi descalificați și dați afară din concurs. 

 

5. În eventualitatea în care lucrările dintr-o anumită sală prezintă un număr neobișnuit de mare de 

similarități, ele pot fi anulate.  

 

6. Este responsabilitatea participantului de a se asigura că răspunsurile sale nu sunt văzute de alți 

elevi concurenți. 

 

7. La începutul concursului, se recomandă participanților să verifice dacă broșura cu subiecte 

este completă și nu conține erori (de tipărire, de publicare), acestea trebuind să fie aduse la 

cunoștința supraveghetorului. Acesta va oferi participantului o nouă broșură și o va anula pe 

cea greșită. 

 

8. Având în vedere că timpul mediu alocat este de 1-2 min/ întrebare, participanții sunt sfătuiți să 

îl folosească eficient. 

 

9. Trebuie să completați foaia de concurs, iar pentru completare se va folosi numai creionul. 

Trebuie să bifați răspunsurile pe foaia de răspunsuri. 

 

10. Fiecărei întrebari îi corespunde  un singur răspuns corect, care trebuie marcat în secțiunea de 

“Răspunsuri”, în cerculețul cu litera răspunsului corect, din dreptul numărului întrebării 

respective. Dacă la aceeași întrebare sunt marcate 2 sau mai multe alternative, ea va fi 

considerată gresită, chiar dacă una dintre ele este cea corectă. 

 

11. În cazul în care marcați greșit un răspuns pe foaia de răspunsuri este foarte important să 

ștergeți cu atenție orice urmă înainte de a marca o alta variantă. 

 

12. În cazul în care un răspuns este greșit se depunctează cu 0.25 puncte. 

 

13. În cazul egalității de puncte între mai multe lucrări, la nivel național premiile vor fi acordate 

după următoarele criterii: a) numărul mai mare de răspunsuri corecte b) gradul de dificultate a 

problemelor rezolvate. 

 

14. La festivitatea de premiere sunt invitați atât concurenții, cât și părinții/profesorii lor. 

 

 


