
POVEŞTILE CANGURULUI
clasele V-XII

REGULAMENT
Organizator:  Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație (IDEE) 
Partener:  Inspectoratul Școlar Județean Dolj 
NOU! Testele conțin câte 40 de itemi dintre care se punctează cel mult 30 de itemi, primii la care 

s-a răspuns corect sau greșit. Acestea sunt structurate pe 2 niveluri de competențe. Fiecare elev, 
indiferent de clasă, poate să aleagă nivelul la care consideră că va obţine cel mai bun punctaj.

1. Nivelul Creativii - se adresează în special claselor V-VI. Cei care aleg nivelul Creativii au 5 puncte  
din oficiu.

2. Nivelul Cercetașii - se adresează în special claselor VII-VIII. Cei care aleg nivelul Cercetașii 
au 10 puncte din oficiu.

3. Nivelul Cutezătorii - se adresează în special claselor IX-X. Cei care aleg nivelul Cutezătorii au 
15 puncte din oficiu.

4. Nivelul Cugetătorii - se adresează în special claselor XI-XII. Cei care aleg nivelul Cugetătorii au  
20 puncte din oficiu.

 Fiecare răspuns corect valorează 1 punct. Se pierd 0,25 puncte pentru fiecare răspuns incorect. 
Bifând Sigur se obţin 1,30 puncte pentru fiecare răspuns corect, dar se pierd 0,60 puncte pentru fiecare 
răspuns greşit. 

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

Completarea corectă a foii de răspuns 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. 

Supravegherea în clase trebuie să asigure un climat de lucru individual. Participarea onestă este 
cel mai important câștig! Corectarea răspunsurilor se face computerizat, asigurând analiza impar-
țială 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 concursului. Contestațiile pe grila 
de răspunsuri se pot face în cursul săptămânii următoare afişării grilei. Listele cu punctajele partici-
panților vor fi afișate pe site-ul www.concursurilecangurul.ro, iar ulterior trimise în școli. Fiecare 
elev, folosind parola scrisă pe foaia de răspuns, va găsi pe site testul, foaia de răspuns, calculul 
punctajului, precum și analiza răspunsurilor sale.

Clasamentele de promovare la concursul Poveștile Cangurului se fac pe clase, la nivel național, 
indiferent de nivelul ales (Creativii, Cercetașii, Cutezătorii, Cugetătorii).

O comisie de validare a rezultatelor va analiza clasamentele, matricele de răspuns ale elevilor, oglinda cla-
sei și va desemna elevii calificați la proba de baraj. Numărul de participanți la proba de baraj dintr-un centru  
de concurs este limitat la 2 pe clasă, cu excepția centrelor supravegheate direct de către reprezentanții IDEE.  
La proba de baraj, elevii pot concura pe nivelul ales la faza de masă sau, la cerere, pe un nivel superior.  
Cererea trebuie depusă (prin fax sau e-mail) cu cel puțin o săptămână înaintea desfășurării probei.

Pe baza rezultatelor obținute se pot acorda cărți sau locuri în Tabăra Cangurul.
Comisia poate aduce modificări punctuale și bine justificate acestui regulament.


