Către unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bihor
În atenția catedrei de matematică
Concursul Națională de Matematică Aplicată

„Adolf Haimovici” se desfășură în conformitate

cu Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexa 1 la OMECTS nr.
3035/10.01.2012, cu modificările și completările ulterioare și Regulament specific privind organizarea și
desfășurarea Concursului de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici” 2021-2022.
Etapa județeană Concursului este programată pentru data de 26 martie 2022, ora 10:00 și se desfășoară cu
prezență fizică la Colegiul Economic „Partenie Cosma” Oradea.
Proba scrisă constă în patru probleme pentru care se cere redactarea completă a soluțiilor, punctajul fiecărei
probleme este minimum 0 până la maximum 7 puncte. Nu se acordă puncte din oficiu. Punctajul maxim posibil este
de 28 de puncte. Proba scrisă are durata de 3 ore.
Vă rugam să verificați listele cu elevii calificați la etapa județeană a concurcusului și să semnalați orice
neconcordanță între listele afișare pe site-ul olimpiadei matebh.edubh.ro și situația reală din școală, inspectorului
școlar pentru disciplina matematică până, cel târziu, luni 21.03.2022 ora 12:00.
Listele cu elevii care participă la olimpiadă se vor afișa utilizând un cod de anonimizare, acest cod va fi
comunicat fiecărui elev în sala de concurs.
Listele neanonimizate se pot consulta pe site-ul olimpiadei (matebh.edubh.ro) după autentificare la secțiunea
Etapa pe scoală.
Mai multe precizări găsiți pe site-ul concursului https://matebh.edubh.ro/ah/ah_scoala/
 Elevii vor fi prezenți cel târziu la ora 9:30 având asupra lor carnetul de elev sau un act de identitate;
 Profesorii asistenți vor fi prezenți la ora 9:00;
 Profesorii evaluatori vor fi prezenți la ora 13.30.
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