CANGURUL LINGVIST- FRANCEZĂ
REGULAMENTUL PROBEI DE BARAJ
26 MAI 2018
Testele de la proba de baraj pentru Cangurul Lingvist – Franceză sunt structurate astfel:
 Testul d'Artagnan este alcătuit din 50 de itemi. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Testul Porthos este alcătuit din 50 de itemi. Se acordă 20 de puncte din oficiu.
 Testul Aramis este alcătuit din 50 de itemi. Se acordă 30 de puncte din oficiu.
 Testul Athos - Nu se sustine
Dintre cei 50 itemi propuşi, se punctează cel mult 40 de itemi, primii la care s-a răspuns corect
sau greşit. Fiecare răspuns corect valorează 1 punct.
Fiecare item are un singur răspuns corect. Orice răspuns greşit scade punctajul cu 0,25 puncte. Itemii la
care nu se indică niciun răspuns sau se indică mai multe răspunsuri, nu se punctează.
Opţiunea “Sigur” de pe foaia de răspuns intervine în calcularea punctajului. Dacă se bifează “Sigur” în
dreptul unui item, iar răspunsul este corect, obţineţi 1,25 puncte, dar pierdeţi 0,75 puncte pentru răspuns
greşit. Opţiunea “Sigur” este valabilă pentru toate cele trei niveluri.
Completarea corectă a foii de răspuns face parte din concurs.
Timpul de lucru efectiv (de rezolvare a testului) este de 60 de minute din momentul primirii subiectelor.
Înainte de primirea subiectelor, elevii trebuie să completeze pe foaia de răspuns numele complet, clasa,
adresa şi parola.
În urma acestei probe se stabilesc câştigătorii la nivel naţional.

Elevii invitaţi trebuie să prezinte, la intrarea în sălile de concurs, următoarele documente: carnet de note cu poză,
vizat pe anul şcolar în curs / carte de identitate / paşaport; adeverinţă de la şcoală (semnată şi stampilată) care
să ateste clasa din care face parte.
Participarea elevilor selectați pentru proba de baraj este gratuită.
La proba de baraj, elevii vor concura pe nivelul ales la prima etapă sau, la cerere, pe un nivel superior. Această
cerere trebuie trimisă (prin fax sau e-mail) până vineri, 18 mai 2018.
Această probă se susține în 3 centre, respectiv, București, Bacău și Cluj. Pentru informații suplimentare vă
rugăm să accesați link-ul.

