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Către,

Unităţile de învătământ din judeţul Brăila
In atenţia doamnelor / domnilor Directori

In atenţia doamnelor / domnilor profesori de matematică

Şcoala cu clasele I – VIII Surdila Greci în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Brăila şi Primăria Comunei Surdila Greci, vă invită să participaţi la cea de – a  
III – a ediţie a Concursului Interjudeţean de Matematică “ Rural Math ” destinat elevilor 
din clasele  V – VIII, din mediul rural.

Concursul se va desfăşura în data de 3 – 4 aprilie 2009, orele 10 la sediul Şcolii 
cu clasele I – VIII Surdila Greci, Comuna Surdila Greci, judeţul Brăila. Afişarea 
rezultatelor şi festivitatea de premiere va avea loc 4 aprilie 2009, orele 16, iar după orele 
20 vor fi afişate pe www.ruralmath.com. 

Tematica de concurs este cea parcursă conform programei până la data de 1 
aprilie, la clasele a V – a şi a VI – a  proba de concurs va consta în rezolvarea unui test cu 
probleme de tip grilă, iar la clasele a VII – a şi a VIII – a proba de concurs va consta în 
rezolvarea unui test tip teză cu subiect unic.

Cheltuielile pentru deplasarea elevilor şi a profesorilor vor fi suportate de către 
fiecare unitate şcolară. Participarea elevilor este gratuită, concursul se vrea o alternativă 
a concursurilor în care participarea este condiţionată de achitarea unei sume de bani. La 
finalul concursului fiecare elev va primi o diplomă de participare.

Recomandăm ca fiecare lot sa fie constituit din cel mult 5 elevi din clasele V –
VIII şi de un profesor insoţitor care va participa la supraveghere / evaluare.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail 
scoalasurdilagreci@yahoo.com sau la telefon 0744430519 ( prof. Ciochină Ştefănuţ).

Vă rugăm să ne transmiteţi confirmarea de participare prin fax la numarul 
0239661010 şi la adresa de e-mail scoalasurdilagreci@yahoo.com, până la data de 27
martie 2009, iar pentru membrii lotului vă recomandăm să folosiţi tabele de tipul:

Nr. 
Crt.

Numele şi prenumele elevului Clasa Şcoala de 
provenienţă

Numele şi prenumele 
profesorului insoţitor

1.


