
10th International Mathematics Assessments for Schools  

12 Martie 2021 

Clasele 5-6  Round 2 

Timp de lucru: 120 minute 

INSTRUCTIUNI SI INFORMATII 

GENERALE 

1. Nu deschideți broșura până nu vi se spune să faceti acest lucru de către profesor. 
2. Nu sunt permise calculatoare, rigle , telefoane mobile sau alte mijloace de calcul.  
3. Figurile nu sunt desenate la scară . Ele sunt doar orientative. 

4. Runda a doua de la IMAS are trei parti; punctajul total este 100. 
5.  Subiectele sunt in limba engleza. Se pot folosi dictionare Englez-Roman sau elevul poate intreba profesorul 

supraveghetor daca nu intelege o formulare.  

6. Intrebarile de la 1 la 5 sunt itemi cu alegere multipla. Fiecare item are 5 variante de raspuns notate A, B, C, D si E. Un 
singur raspuns este corect. Dupa ce ati ales, scrieti litera corespunzatoare in Foaia de raspuns primita. Fiecare raspuns 
corect valoreaza 4 puncte. Nu sunt penalizate raspunsurile gresite. 

7. Intrebarile de la 6 la 13 sunt itemi cu raspuns scurt. Raspunsul va fi scris doar cu cifre arabe. Unele intrebari au mai multe 
raspunsuri. Doar pentru toate raspunsurile corecte se acorda punctajul maxim. Fiecare raspuns corect valoreaza 5 
puncte. Nu sunt penalizate raspunsurile gresite. 

8. Intrebarile 14 si 15 sunt itemi de tip rezolvare de probleme, unde se cere o solutie detaliata in limba romana pentru a 
carei corectitudine se acorda 20 puncte. Se pot acorda si punctaje partiale, corespunzator etapelor parcurse.  Nu sunt 
penalizate raspunsurile gresite 

9. Aceasta este o evaluare la matematica , nu un test , nu este nevoie să răspundeti la toate întrebările.  
10. Citiți cu atenție instrucțiunile de pe foaia de răspuns . Scrieti cu atentie numele si prenumele dvs, codul pe care l-ati primit 

și clasa la care participati. Este responsabilitatea dumneavoastră ca Foaia de Răspuns sa fie completata corect . 

11. Când profesorul dă semnalul , începeti să rezolvati problemele.  

FOAIA DE RĂSPUNSURI  

1. Foaia de răspuns finală se completează cu majuscule cu stilou sau pix de culoare albastră. Nu se admit ştersături sau 
răspunsuri tăiate pe foaia de răspuns finală. Elevul poate avea oricâte ciorne doreşte.  

2. În intervalul 11:15-11:30 elevii vor trimite foile de răspuns finale pe email ca ataşament spre profesorii corectori la adresele 
mai jos menţionate. Titlul emailului şi al ataşamentului vor fi: clasa_nume_prenume_cod 
De exemplu: elevul Ionescu Horaţiu din clasa a V-a A care a primit codul 30020102 va intitula atât mesajul, cât şi 
ataşamentul: 5A_Ionescu_Horatiu_30020102 

3. Elevii claselor a 5-a şi a 6-a vor trimite foaia de răspuns finală la adresa de email: corector1@cniasi.ro 

4. Toate foile de răspuns finale vor fi trimise de către fiecare elev şi profesorului clasei ȋn acelaşi interval orar, 12:15-12:30 

sub forma reciproc agreată 

INTEGRITATEA CONCURSULUI  

Executive Council IMAS își rezervă dreptul de a re - examina elevii înainte de a decide punctajul final al acestora. 

Pe tot parcursul testarii elevii vor avea camerele si microfoanele deschise conform indicatiilor profesorului supraveghetor. 

Nerespectarea cererii profesorului supraveghetor atrage descalificarea elevului. Elevii care nu s-au conectat până la 

ȋnceperea concursului vor fi descalificaţi. De asemenea, elevii care se deconectează ȋn timpul concursului vor fi descalificaţi 
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