
 

 

 

 

 

 

Sandor Viviana, clasa a VIII-a B 

Rezultate obținute la concursurile și olimpiadele școlare 

 

Clasa I, an școlar 2009-2010 

Premiul II – Concursul de creație plastică ,,Ziua păsărilor” 

 

Clasa a II-a, an școlar 2010-2011 

Premiul I - Concursul de creație plastică ,,Ziua păsărilor” 

Premiul I – Concursul interdisciplinar ,,Euroșcolarul” 

 

Clasa a III-a, an școlar 2011-2012 

Premiul I - Concursul județean ,,Așii cunoașterii” 

Premiul II - Concursul de creație plastică ,,Ziua păsărilor” 

 

Clasa a IV-a, an școlar 2012-2013 

Premiul I – Concursul județean ,,Așii cunoașterii” 

Premiul I - Concursul de creație plastică ,,Ziua păsărilor” 

Premiul II – Concursul județean de creație literară ,,Legendele Brașovului” 

Diplomă de merit Concursul ,Evaluare în educație” – matematică 

Premiul II – Concursul interdisciplinar ,,Euroșcolarul” 

 

Clasa a V-a, an școlar 2013-2014 

Premiul III – Concursul de matematică ,,Euclid”, etapa a II-a 

Premiul II – Concursul de matematică ,,Euclid”, etapa a III-a 
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Premiul II – Baraj național ,,Poveștile Cangurului” 

Premiul I – Concursul național ,,Comunicare și ortografie” 

Premiul I – Concursul județean de creație literară ,,Basmul primăverii” 

Loc 4 Olimpiada județeană de lingvistică 

Diplomă de merit – Concursul ,,Evaluare în educație” – limba engleză 

 

Clasa a VI-a, an școlar 2014-2015 

Premiul II – Olimpiada județeană de fizică 

Participare la etapa națională a olimpiadei de fizică 

Mențiune – Olimpiada județeană de limba română 

Premiul I – Baraj național ,,Poveștile Cangurului” 

Premiul I – Concursul național ,,Comunicare și ortografie” 

Premiul I – Concursul județean de creație literară ,,Basmul primăverii” 

Premiul III – Concursul național de creație literară ,,Ion Creangă” 

Loc 6 Olimpiada județeană de matematică 

 

Clasa a VII-a, an școlar 2015-2016 

Premiul I - Olimpiada județeană de lingvistică 

Premiul I – Baraj național ,,Poveștile Cangurului” 

Premiul I – Concursul județean de creație literară ,,Basmul primăverii” 

Premiul II-  Olimpiada județeană de ,,Științe pentru juniori” 

Participare la etapa națională a olimpiadei de ,,Științe pentru juniori” 

Premiul II - Centrul de excelență în matematică 

Paticipare la concursul național de matematică ,,Laurențiu Duican” 

Premiul III - Concursul național de matematică ,,LuminaMath” 

Premiul III - Olimpiada județeană de limba română 

Mențiune - Olimpiada județeană de fizică 

 

Clasa a VIII-a, an școlar 2016-2017 

Mențiune Concursul național de matematică ,,LuminaMath” 

Diplomă de participare la concursul județean de fotografie ,,ZOOM” 


