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Regulamentul concursului de cultura generala „EU STIU” 

 

 

 

 
Concursul de cultură generală “EU STIU” este o provocare pentru elevii  

de liceu, angrenati să lucreze în echipă si să reprezinte cu succes instituția de 
învățământ din care fac parte.  
Concursul va loc in data de 2 mai 2017, in sala de sedinte a Primariei 
Municipiului Alexandria iar scolile si liceele se pot înscrie până la data de 
14.04.2017  la concursul interșcolar de cultură generală “Eu stiu”. Fiecare 
scoala sau liceu va trimite pe email (primalex@alexandria.ro)  lista cu echipa 
care va participa în cadrul competiției. Această listă va cuprinde 3 elevi si 
profesorul coordonator desemnați de conducerea unității de învățământ 
respective.  
Desemnarea echipelor se face exclusiv de către conducerea unităților de 
învățământ. In cazul în care un elev nu poate participa la competiție din motive 
personale este înlocuit de către conducerea liceului cu un alt elev.  
Domeniile concursului: 
1. Literatura universala 
2. Istoria universala 
3.Istoria municipiului Alexandria 
4. Geografia lumii 
5. Arta si cultura 
 
Fiecare domeniu va avea câte 10 întrebări, iar competiția va parcurge succesiv 
fiecare domeniu.  
Concurenții vor primi întrebarea, se vor consulta în cadrul echipei timp de 
maxim 1 minut și vor da un singur răspuns colectiv. 
Răspunsurile corecte se vor puncta cu câte 1 punct. 
După ce vor fi parcurse cele 10 întrebări dintr-un domeniu se va trece la 
domeniul următor. 
Fiecare liceu se prezintă la competiția în care participă cu echipa de elevi 
desemnată. În sală sunt așteptați de profesori, părinți și galerii de susținători 
constituite din elevi, maxim 10 persoane/ unitate de invatamant.  
Daca se constata egalitate intre doua sau mai multe echipe concurente, se vor 
extrage intrebari suplimentare, iar concurentul (scoala sau liceul/colegiul) care 
nu va raspunde corect la intrebare va fi invins.  



Se vor acorda premiile I, II si III substantiale si premii de participare pentru toti 
concurentii. 
Dispozitii finale: 
Întrebările și răspunsurile sunt întocmite și gestionate de Inspectoratul Școlar 
Judetean Teleorman. 
Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de 
acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor 
impuse  prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea 
personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.  
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