
 

 

Criteriile  de departajare  în vederea calificării la etapa națională a 

Olimpiadei de limba germană modernă 2022 

Olimpiada de limba germană modernă urmărește stimularea dezvoltării inteligenței 
lingvistice și a creativității elevilor, a competențelor sociale și a competențelor de comunicare 
eficientă în limba germană. Olimpiada se desfășoară la clasele IX – XII de la etapa pe școală 
până la etapa internațională, pentru elevii care îndeplinesc condițiile de calificare și participare la 
etapa internațională. Nu sunt admiși la olimpiadă concurenți care în trecut au fost înscriși la clase 
cu predare în limba germană maternă.  

La Olimpiada de limba germană moderna,  din partea fiecărui județ se califică la etapa 
națională câte un elev de la fiecare categorie, B2j și B2a, cel cu punctajul cel mai mare, cu 
condiția obținerii unui punctaj de cel puțin 40% din punctajul maxim posibil. Criteriile de 
evaluare a elevilor la Olimpiada Internațională de Limba Germană sunt anunțate de către 
comitetul de organizare, de fiecare dată, cu minim șase luni înaintea desfășurării acesteia.  

Elevii care obțin punctaje egale și ocupă primele poziții în clasament vor fi departajați. 
Având în vedere categoriile pentru care se organizează probe la etapa națională ( la nivelul de 
competență lingvistică B2 conform CERCL), din fiecare județ se pot califica la etapa națională 2 
elevi, câte unul de la fiecare categorie: B2 j și respectiv B2 a, cu condiția obținerii unui punctaj 
de cel puțin 40% din punctajul maxim posibil, conform articolului 6, respectiv articolului 12(2)  
al Regulamentului specific Nr.26260/07.03.2022.   

În cazul în care, în urma evaluării,  vor fi două lucrări cu punctaje identice pe primul loc 
la o anumită categorie, se aplică în ordine punctajul cel mai mare la criteriile de evaluare: 
Originalitate, Creativitate si încadrare în temă, notat SP1, Inteligența lingvistică, notat SP2, 
Competențe lingvistice, notat SP3. În cazul în care vor exista, pe locurile suplimentare, conform 
Regulamentului specific, se califică cu prioritate elevii care îndeplinesc condițiile de calificare la 
etapa internațională, fiind calificați elevii care au punctajele finale imediat următoare ultimului 
calificat din fiecare categorie. 

 

 


