PRECIZĂRI
OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU MINORITĂȚI
Revenim cu o modificare a calendarului olimpiadelor, pentru etapa județeană.
Etapa județeană:
- olimpiada de limba română pentru minorități: 16 februarie
- olimpiada de limbi clasice: 17 februarie
- olimpiada de neogreacă: 16 februarie
- olimpiada de lingvistică:16 februarie
- olimpiada Universul cunoașterii prin lectură - 17 martie
Referitor la structura subiectelor pentru olimpiada de limba română pentru minorități, vă
comunicăm urmatoarele:
1. Această olimpiadă va avea, ca și anul trecut, două secțiuni:
a. pentru minoritatea maghiară
b. pentru celelalte minorități
2.La toate clasele gimnaziale, olimpiada va avea subiecte diferite la cele doua secțiuni, chiar
dacă la clasele a VII-a și a VIII-a, se învață dupa o singură programă, comună pentru toți
elevii din gimnaziu, indiferent de tipul de școală.
3. subiectele vor avea în vedere specificul fiecărei secțiuni, iar la clasele a V-a și a VI-a, se va
avea în vedere și faptul că elevii învață după noile programe, care sunt diferite.
Noua structură a subiectelor este următoarea:
Pentru școli cu predare în limba maghiară:
SUBIECTUL I* (de tip grilă) – Elemente de construcție a comunicării (fonetică,
vocabular, morfosintaxă) – 50 de puncte
SUBIECTUL al II*-lea – Lectură și redactare – 40 de puncte:
a. Înţelegerea textului nonficţional – 30 de puncte
b. Scriere despre textul ficţional – 10 de puncte
SUBIECTUL al III-lea* - Elemente de interculturalitate (jurnal de lectură, ghid turistic,
glosar de norme culturale care influențează comunicarea, articole pentru revista
școlii, interviuri cu personalități culturale) -20 puncte
10 puncte din oficiu
Total – 120 de puncte
Pentru scoli cu predare în limbile altor minoritati:
SUBIECTUL I* (de tip grilă) – Elemente de construcție a comunicării (fonetică,
vocabular, morfosintaxă) – 50 de puncte
SUBIECTUL al II*-lea – Lectură și redactare – 40 de puncte:
a. Înţelegerea textului nonficţional – 20 de puncte
b. Scriere despre textul ficţional – 20 de puncte
SUBIECTUL al III-lea* - Elemente de interculturalitate (jurnal de lectură, ghid turistic,
glosar de norme culturale care influențează comunicarea, articole pentru revista
școlii, interviuri cu personalități culturale) -20 puncte
10 puncte din oficiu
Total – 120 de puncte
*Subiectele la cele două secțiuni vor fi diferite, conform programelor diferite după care se
studiază disciplina Limba și literatura română.
Aceste detalii se află și în regulamentul specific. Acesta va fi publicat pe site atunci cand va fi
aprobat.
Inspector școlar general MEN,
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