Concursul Naţional de matematică
LuminaMath – a XIX-a ediţie
Doamnă/domnule director
Fundaţia Lumina Instituţii de Învăţământ organizează la nivel naţional concursul de
matematică LuminaMath pentru elevii de clasele II-VIII. Concursul este FĂRĂ TAXĂ DE
ÎNSCRIERE. Perioada de înscriere a început pe 10 octombrie 2015 şi se va încheia pe 17
noiembrie 2015.
Concursul se va desfăşura în două etape: Etapa Online şi Etapa Scrisă
Etapa Online va avea loc pe 21 noiembrie 2015 şi la această etapă vor participa toţi elevii
care se vor înscrie pe platforma www.luminamath.ro în perioada 10 octombrie-17 noiembrie
2015. În această etapă, concursul se va desfăşura online timp de 2 ore (120 minute) pentru
fiecare participant, cu menţiunea că elevii se pot loga în intervalul orar 15:00-18:00 pentru a
începe concursul.
Etapa Scrisă va avea loc pe 5 decembrie 2015 şi la această etapă vor participa doar
concurenţii selectaţi la Etapa Online, conform criteriilor stabilite.

Metoda de înregistrare:

Etapa Online:
Înscrierea se va face în perioada 10 octombrie-17 noiembrie online, pe platforma
www.luminamath.ro, completând toate datele cerute în formularul de înregistrare; după
înregistrare, sistemul va trimite automat un e-mail de confirmare care va conţine datele înscrise
pentru userul respectiv. Username-ul va fi adresa de e-mail cu care s-a completat formularul de
înscriere, iar parola este aleasă de către utilizator.
Atenţie! Sunteţi înregistraţi cu succes dacă veţi primi un e-mail cu titlul Register is ok. La
finalul acestui e-mail trebuie să daţi click pe Apăsaţi aici pentru a vă înregistra! şi aşa veţi
confirma înregistrarea.
Vă veţi putea loga pe site cu adresa de e-mail şi parola aleasă şi veţi putea modifica
anumite detalii ale contului dumneavoastră (şcoala, judeţul, etc) mai puţin parola şi adresa de
e-mail.
Etapa Scrisă:
La aceasta etapă vor participa doar concurenţii selectaţi la Etapa Online, conform
crietriilor stabilite. Aceştia se vor prezenta în centrele stabilite de către organizatori şi anunţate
pe website-ul oficial: www.luminamath.ro

Premii
Se acordă diplomă de participare tuturor elevilor înscrişi la Etapa Online. Diplomele
de participare se vor găsi în format pdf. pe conturile aferente adreselor de e-mail cu care
s-au înregistrat.






Pentru Etapa Scrisă se vor acorda următoarele premii:
Diplomele de premii se acordă după următorul punctaj:
80-100 puncte - Premiul I
70-79,5 puncte - Premiul II
60-69,5 puncte - Premiul III
50-59,5 puncte – Menţiune

Tabăra Naţională
Elevul care va ocupa primul loc pe judeţ, pe fiecare clasă în parte, având un punctaj de
minim 80 de puncte, va fi premiat cu o tabără naţională care va cuprinde şi ore de matematică.
De asemenea, elevii care vor obţine un punctaj de minim 80 de puncte şi care se vor clasa
în primii treizeci de elevi la nivel naţional vor fi premiaţi cu o tabără naţională.

Inspector de specialitate,
Prof. Cristian Petru POP

