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                                                                Nr. _________________ 

 

Către, _________________________________ 

 

 Liceul Teoretic „Miron Costin” din Iași și Asociația Părinților, Profesorilor și Elevilor,  organizează 

concursul de limba și literatura română și matematică „Materom”- Ediția a VIII-a, Iași – duminică 5 aprilie 

2015. 

Grup-țintă: 

 Elevii claselor  IV-VI  ai școlilor din municipiul și județul Iași; 

 Învățătorii, profesorii de limba și literatura română și de matematică. 

Loc de desfășurare: 

 Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași 

Perioada: 5-9 aprilie  2015 

Program de desfășurare:  

5 aprilie 2015: 

 830  - primirea elevilor; 

 900  - extragerea și multiplicarea subiectelor; 

 1000 -1200 - lucrarea scrisă; 

 1200 -2100 - corectarea lucrărilor; 

 2100 - afișarea rezultatelor finale; 

6 aprilie 2015: 

 8-12 - depunerea contestațiilor la secretariatul liceului; 

 1900 - afișarea rezultatelor finale; 

9 aprilie 2015: 

 17 00  - premierea elevilor în cadru festiv în incinta liceului. 

 

Înscrierea elevilor se face în perioada 23 – 31  martie 2015, individual la secretariatul liceului sau prin 

tabel din partea școlii, conform  modelului :     

Nr 

crt. 
Numele si prenumele elevului Clasa Școala 

Învățător sau prof. lb. 

romana și matematica 

 

Lucrarea scrisă se va desfășura pe durata a două ore. Clasamentul elevilor  se va realiza în funcție de 

nota obținută (suma punctelor de la limba și literatura română și matematică împărțită la zece). Elevii vor avea 

la ei carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs. 

Subiectele de limba și literatura română și matematică vor fi concepute în conformitate cu programele și 

manualele școlare în vigoare. 

Un model de subiect se găsește la  adresa  www.licmcostin.ro 

Orice alte informații se pot obține de la secretariatul liceului tel 0232-257408 , sau de la prof. 

Luchian Dorel tel. 0729077211. 

 

 

 

Director, 

Prof. Viorica Dobre      
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