CANGURUL LINGVIST – FRANCEZĂ
Testul de selecţie – 27 octombrie 2018
● Organizatori: Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație (IDEE) şi Editura Sigma
Educațional.
● Instituții implicate: Ambasada Franței, Ambasada Elveției, Ambasada Canadei,
Delegația Wallonie‑Bruxelles, Institutul Francez din România,
BRECO OIF (Bureau régional de l’Organisation Internationale de
la Francophonie pour les pays de l’Europe centrale et orientale).
● Testul se adresează elevilor din clasele III-XII care nu sunt vorbitori nativi ai limbii franceze
sau nu au frecventat o școală cu predare în această limbă mai mult de doi ani.

REGULAMENT
Testul propune elevilor 5 niveluri de competenţe. Fiecare elev, indiferent de clasă, poate
să aleagă nivelul la care consideră că va obţine cel mai bun punctaj.
1. Testul-Poveste (Histoire) - Le niveau de langue: Débutant, conform Cadrului European
Comun de Referinţă pentru Limbi (CECRL), se adresează în special claselor III-IV. Testul
conţine 30 de itemi. Elevii din clasele III-IV vor primi calificative: EXCELENT (26-30 de
puncte), FOARTE BINE (21-25 de puncte) şi BINE (16-20 puncte).  
Testele dʼArtagnan, Porthos, Aramis şi Athos sunt compuse din câte 50 de itemi, dintre
care se punctează cel mult 40 de itemi, primii la care s-a răspuns corect sau greşit.
Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute.
2. Nivelul dʼArtagnan (Le niveau de langue: A1) se adresează în special claselor V-VI.
Cei care aleg nivelul dʼArtagnan au 10 puncte din oficiu.
3. Nivelul Porthos (Le niveau de langue: A2) se adresează în special elevilor din clasele VII-VIII.
Cei care aleg nivelul Porthos primesc 20 de puncte din oficiu.
4. Nivelul Aramis (Le niveau de langue: B1) se adresează în special elevilor din clasele IX-X.
Cei care aleg acest nivel au 30 de puncte din oficiu.
5. Nivelul Athos (Le niveau de langue: B2) se adresează în special elevilor din clasele XI-XII.
Cei care aleg acest nivel au 40 de puncte din oficiu.
Fiecare răspuns corect valorează 1 punct. Se pierd 0,25 puncte pentru fiecare răspuns
incorect. În plus, bifând Sigur, se obţin 1,25 puncte pentru fiecare răspuns corect, dar se
pierd 0,70 puncte pentru fiecare răspuns greşit.
Toţi participanţii trebuie să bifeze clasa şi nivelul.
La Testul de selecție, IDEE oferă participări gratuite elevilor cu posibilităţi materiale mai reduse.
Gratuitățile sunt în limita a 10% din numărul de elevi plătitori.

INFORMAŢII ŞI ÎNSCRIERI...
• Tel./fax: 021-243.40.35, 021-243.40.36, 0756.712.802, 0756.712.798, 021-313.96.42, 021-315.39.70
• E-mail: inscrieri@cangurul.ro; site web: www.cangurul.ro

Etapele desfăşurării concursului
Cangurul Lingvist – Franceză
Înscrierea elevilor la testul de selecţie: până la data de 12 octombrie 2018
Responsabilul de concurs (un părinte sau un profesor) se va ocupa de înscrierea elevilor și de organizarea
testului de selecție. Acesta va ține legătura cu IDEE și va transmite telefonic, prin e‑mail sau online numărul
de elevi înscrişi pe clase. Cartea „Mon français à l`épreuve“ în care se află testele pentru concurs, foaia de
răspuns și analiza personalizată costă 25 de lei. Se acordă reduceri importante pentru înscrierile în grup (de
minimum 10 elevi). Plata va fi efectuată prin mandat poştal sau virament bancar, cu o săptămână înainte
de concurs, în contul:
Sigma Educațional, Cangurul Franceză, cont nr. RO77PIRB4203701997003000
Piraeus Bank – Sucursala Știrbei Vodă, Bucureşti; CUI RO15934747
Vă rugăm să menționați pe documentul de plată numele şi numărul dumneavoastră de telefon.
Nu recomandăm transmiterea înscrierilor doar prin documentul de plată, care ar putea să ajungă la noi cu
întârziere. Vă rugăm să ne comunicaţi telefonic sau prin e-mail înscrierile şi modalitatea de plată.
În ziua testării, responsabilul va distribui elevilor cărțile cu teste şi foile de răspuns. Elevii vor completa foile de
răspuns cu numele, clasa, nivelul, parola şi şcoala de provenienţă. Responsabilul va expedia foile de răspuns sub
formă de colet poştal, în prima zi lucrătoare de după testare, la adresa:
Editura Sigma Educațional, O.P. 83, C.P. 22, Bucureşti.
După susținerea probei, elevii trebuie să găsească singuri răspunsurile corecte. RĂSPUNSURILE CORECTE
VOR FI TRIMISE MAI ÎNTÂI RESPONSABILILOR ŞI ULTERIOR AFIŞATE PE SITE.
Cu ajutorul parolei, elevii vor avea acces pe internet la punctajul lor şi la analiza personalizată a răspunsurilor.
Clasamentele de promovare la concursul Cangurul Lingvist – Franceză se fac pe clase, indiferent de
nivelul ales (d’Artagnan, Porthos, Aramis şi Athos).
Comisia de validare a rezultatelor Testului de selecție va desemna elevii calificaţi la Concursul Cangurul
Lingvist – Franceză. La acest concurs sunt invitați să participe GRATUIT elevii care obțin cele mai bune
rezultate la Testul de selecție sau obțin un premiu la Olimpiada Națională de Limba Franceză.

PREMII
• Toți participanții la Testul de selecție vor primi: cartea „Mon français à l`épreuve“, diploma de participare
și, pe internet, analiza testului lor.
• Câștigătorii Concursului Cangurul Lingvist – Franceză vor primi ca premiu participarea la tabere în vacanța
de vară, cărți sau alte produse oferite de sponsori.
• Profesorii organizatori vor avea acces la analiza oferită fiecărui elev, și vor primi statistici ale rezultatelor
obținute pe plan județean și național, diplome și adeverințe, precum și oportunitatea participării la conferințe
naționale pe care le vom organiza.
Sperăm că subiectele antrenante şi premiile atractive vă vor convinge să participaţi la Cangurul!

Fiecare elev va găsi pe internet analiza lucrării sale.
CONCURSUL ÎNTREABĂ ŞI CÂŞTIGĂ!
Trimiteți prin e-mail sau poștă întrebări istețe de limbă, logică, istorie, geografie, politică, muzică, sport etc.
O comisie va selecta cele mai interesante și originale propuneri. Cele mai interesante vor fi publicate și premiate.

