COLEGIUL NAȚIONAL
„COSTACHE NEGRUZZI” IAŞI

PRECIZĂRI REFERITOARE LA DESFĂȘURAREA ETAPEI JUDEȚENE A
OLIMPIADEI DE BIOLOGIE

Olimpiada Județeană de Biologie se va desfășura sâmbătă, 3 martie 2018, între orele 10.00-13.00, la
Colegiul Național ,,Costache Negruzzi’’, Iași.
Listele cu elevii participanți și repartizarea acestora în săli vor fi postate pe site-ul și la avizierul
școlii organizatoare, vineri, cu o zi înainte de concurs, după ora 12.00.
Accesul elevilor în săli este permis pe baza actului de identitate, respectiv a carnetului de elev vizat
pentru anul școlar 2017-2018, între orele 9,00-9,30.
Proba va dura 3 ore. Subiectele sunt de tip grilă și pot fi de tipul: complement simplu, complement
grupat, probleme, cauză - efect.
Evaluarea lucrărilor se va realiza pe loc, ora 13,00, cu șablon specific testelor grilă. Evaluarea lucrărilor

se va realiza de către doi profesori evaluatori asistați de un profesor din comisia centrală, în prezența elevului-autor al
lucrării și a doi elevi-concurenți ca martori. Elevii vor fi prezenți la evaluare.

Eventualele contestații se vor depune la secretariatul Colegiului Național „Costache Negruzzi”, luni – 5
martie 2018, în intervalul orar 13 -15.
Pentru faza națională a olimpiadei de biologie, au fost repartizate pentru judeţul Iaşi, 7 locuri, din care
care 5 locuri pentru fiecare nivel de clasă (VII, IX, X, XI, XII) şi 2 locuri suplimentare, ca urmare a premiilor
obținute în anul precedent.
Sunt declarați calificați pentru faza națională primii 7 elevi, numai dacă aceștia au obţinut cel puţin 70% din
punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la etapa judeţeană. Cele 7 locuri vor fi distribuite după cum urmează:
- 5 elevi, câte unul pentru fiecare an de studiu (VII, IX, X, XI, XII), care au obținut cel mai mare punctaj;

- 2 elevi, din clase diferite ( VII, IX, X, XI), în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în clasamentul
județean.
Comisia de organizare și evaluare pentru etapa județeană, a stabilit următoarele criterii de departajare
a elevilor care în urma evaluării întrunesc un punctaj egal, în cazul elevilor care se află în situația calificării
pentru etapa națională:
1. punctajul cel mai mare obținut la subiectul de tip probleme;
2. punctajul cel mai mare obținut la subiectul de tip complement grupat;
3. numărul și tipul distincțiilor obținute la etapele naționale ale olimpiadei de biologie;
4. numărul de participări la etapa națională a olimpiadei de biologie;
5. punctaj mai mare obținut la o probă scrisă, care se susține în cazul în care se menține egalitatea în
urma aplicării celor patru criterii anterioare.
În vederea asigurării posibilităților de participare la etapa națională a olimpiadei de biologie, după
constituirea loturilor județene, pentru ceilalți elevi participanți la etapa județeană a olimpiadei care au obținut
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rezultate deosebite, se atribuie, suplimentar, la nivel național, un număr de 25 de locuri reprezentând 10% din
totalul locurilor atribuite, respectiv câte 5 locuri pentru fiecare an de studiu (clasele VII, IX, X, XI, XII). Aceste
locuri suplimentare pot fi ocupate de elevi în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute din clasamentul
național pe ani de studiu, cu condiția ca punctajul obținut la etapa județeană să reprezinte cel puțin 70% din
punctajul maxim acordat pentru rezolvarea subiectelor.
Elevii care au obținut punctaje egale și ocupă poziții în clasamentul național care le conferă o potențială
calificare la etapa națională a olimpiadei de biologie pe locurile suplimentare de 10%, vor fi departajați
utilizându-se, după caz, criteriile enumerate în ordinea următoare:
1. punctajul mai mare obținut la subiectul de tip probleme;
2. punctajul mai mare obținut la subiectul de tip complement grupat;
3. punctajul mai mare obținut la subiectul de tip cauză-efect;
4. numărul mai mare de participări la etapa națională a olimpiadei;
5. numărul mai mare și tipul distincțiilor obținute în ultimii 3 ani la etapa națională a olimpiadei.
Ministerul Educației Naționale poate stabili și alte modalități de departajare a elevilor în situația în care
se păstrează egalitatea după aplicarea criteriilor de departajare menționate mai sus. Rezultatul final va fi postat
pe site-ul MEN/site-ul olimpiadei de biologie.
Faza naţională a Olimpiadei de Biologie se va desfăşura în perioada 02 - 07.04. 2018 la Piatra Neamț, jud.
Neamț
Vă dorim succes !!!
Comisia județeană de organizare și evaluare

