
CANGURAªUL EXPLORATOR
• clasa pregătitoare ºi clasele I-IV •

5 martie 2021
●  Organizatori:  Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație (IDEE) și  

Inspectoratul Școlar Județean Dolj.

Canguraşul Explorator se desfăşoară în limba română și în limba maghiară. 
Testele sunt grupate astfel: clasa pregătitoare, I, II, III-IV.

•  Elevii din clasa pregătitoare vor primi un test sub forma unor puzzle-uri cu  
18 abțibilduri.

• Participanții din clasele I și a II-a vor primi câte un test alcătuit din 24 de itemi.
• Participanții din clasele III-IV vor primi un test format din 30 de itemi.

Timpul efectiv (de rezolvare a testului) este de 60 de minute din momentul primirii su-
biectelor. Înainte de primirea subiectelor, elevii trebuie să completeze foile de răspuns cu: 
numele, clasa, parola și școala de proveniență.

Atenţie! Cu ajutorul parolei elevul are acces la rezultatul şi analiza lucrării sale. 
Completarea corectă a foii de concurs face parte din joc. Elevul trebuie să scrie numai 

cu negru sau albastru închis. Calculatorul poate să nu recunoască cruciulițe, liniuțe, puncte 
mai mici etc. Foile de răspuns nu trebuie să prezinte pete sau ștersături. 

Etapele desfăşurării concursului
Înscrierea elevilor: 3 decembrie 2020 – 26 februarie 2021

Responsabilul de concurs (un părinte sau un profesor) se va ocupa de înscrierea elevilor, de 
prezentarea şi de organizarea concursului. În perioada de înscriere, acesta va putea comanda  
telefonic, prin e-mail sau online, revistele cu testele de antrenament pentru minimum 10 elevi. 
Revista cu teste pentru antrenament conține foaia de răspuns (pentru concurs), diploma de 
Explorator, dar și alte surprize. Plata revistelor comandate va fi efectuată prin mandat poştal sau 
virament bancar în contul:

Sigma Educațional, RO77PIRB4203701997003000  
First Bank – Victoria, Bucureşti, CUI RO15934747, pentru Cangurașul Explorator

Itemii de antrenament din revistă se vor regăsi în mare parte printre subiectele de concurs.

Cangurașul Explorator se va desfăşura în data de 5 MARTIE 2021.
Participarea la concurs este GRATUITĂ!

Atenție! În revista cu teste pentru antrenament se va regăsi foaia cu 
abțibilduri. În ziua concursului, elevii trebuie să găsească abțibildul 
potrivit care lipsește de pe foaia de răspuns și să-l lipească. 

REGULAMENT

 

Păstrează această foaie
ca să bifezi în ea răspunsurile la

jocul-concurs Cangurașul Explorator 
care se va desfășura 

în ziua de 5 martie 2021.



Responsabilul va expedia foile de răspuns completate de elevi prin colet poştal, în termen de 
două zile lucrătoare de la data concursului, la adresa: 

Asociația IDEE, O.P. 83, C.P. 101, Bucureşti
Corectarea răspunsurilor se face computerizat, asigurând analiza imparțială a foilor de 

răspuns și stabilirea clasamentelor. Grila cu răspunsurile corecte va fi afișată pe site-ul www.
concursurilecangurul.ro la o săptămână de la data desfășurării concursului. Contestațiile 
pe grila de răspunsuri se pot face în cursul săptămânii următoare afişării grilei. Punctajele 
concurenților vor fi trimise responsabililor de concurs. Fiecare elev, folosind parola scrisă pe 
foaia de răspuns, va găsi pe site-ul concursului: foaia de răspuns, calculul punctajului, precum 
și analiza răspunsurilor sale.

BAREM DE NOTARE

Elevii primesc câte un punct pentru fiecare răspuns corect.
•   La clasa pregătitoare se acordă: PREMIUL I pentru 15-18 puncte, PREMIUL II pentru 

11-14 puncte şi PREMIUL III pentru 7-10 puncte.
•   La clasele I şi a II-a se acordă: PREMIUL I pentru 22-24 de puncte, PREMIUL II pentru 

19-21 puncte şi PREMIUL III pentru 16-18 puncte.
•   La clasa a III-a se acordă: PREMIUL I pentru 28-30 de puncte, PREMIUL II pentru 24-27 

puncte şi PREMIUL III pentru 18-23 puncte.
•   La clasa a IV-a se acordă: PREMIUL I pentru 29-30 de puncte, PREMIUL II pentru 26-28 

de puncte şi PREMIUL III pentru 20-25 puncte.
Rezultatele vor fi trimise responsabilului din fiecare școală.

PREMII

• Fiecare participant va primi: cartea cu teste de antrenament, diploma de participare, analiza 
testului și o surpriză. 

• Profesorii organizatori vor primi: acces la analiza oferită fiecărui elev, statistici ale rezulta-
telor, diplome și adeverințe de participare semnate de către inspectorul de specialitate.

 În funcție de numărul de participanți înscriși, vor avea oportunitatea participării la conferința 
națională „Tradiție şi creativitate în şcoală“ sau la alte evenimente pe care le vom organiza 
și, în plus, posibilitatea colaborării cu revista „EduŞcoala“.

INFORMAŢII ŞI ÎNSCRIERI

• Tel./fax: 021-243.40.35, 021-243.40.36, 0756.712.798, 021-243.42.40
• E-mail: inscrieri@concursurilecangurul.ro; 
• Site web: www.concursurilecangurul.ro; www.edusigma.ro

Subiectele antrenante şi premiile atractive vă vor convinge  
să participaţi la Cangurul!


