
 

Colegiul Național „Carol I” din Craiova 

în colaborare cu 

Școala Gimnazială „Mircea Eliade”, Craiova 

Școala Gimnazială „Gheorghe Țițeica”, Craiova 

Școala Gimnazială „Traian”, Craiova 

Asociația pentru Promovarea Studiilor Anglo-Americane „Our Mutual Friend” 

 

organizează 

CONCURSUL JUDEŢEAN  

DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE BRITANICĂ 

„QUEEN VICTORIA” 

 

 

Ediția I 

21 – 28 mai 2022 

 

Etapa Data Descrierea activităţii 

Etapa locală 6-10.05.2022 

 

Organizarea etapei de către fiecare unitate de 

învățământ și trimiterea listelor către școala 

organizatoare. 

Etapa judeţeană 21.05.2022 Desfășurarea etapei județene la Colegiul Național 

„Carol I”, Craiova.  

Afișarea rezultatelor 

și depunerea 

contestații 

24.05.2022 Rezultatele vor fi afișate pe site-ul Colegiului Național 

„Carol I”, Craiova. Contestațiile se vor depune online, 

în intervalul 10.00-14.00.   

Finalizarea 

concursului  
28.05.2022 Rezultatele finale împreună cu distribuirea premiilor 

se vor afișa pe site-ul C. N. „Carol I”. 

Înmânarea diplomelor 10.06.2022 Diplomele se vor înmâna fie elevilor în cadru festiv, 

fie profesorilor coordonatori, în funcție de situația 

pandemică.   

Concursul se află în CAEJ, la poziția 128. 

Persoană de contact: 

Prof. dr. Daniel LEOTESCU 

daniel.leotescu@cnc.ro 

Telefon: 0723265954 

mailto:daniel.leotescu@cnc.ro


CONCURSUL JUDEŢEAN 

DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE BRITANICĂ 

„QUEEN VICTORIA” 
 

TEMATICA 

Clasele V-VI 

• Capitalele țărilor care fac parte din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord; 

• Commonwealth (ce este, care sunt țările care fac parte din Commonwealth și capitalele lor); 

• Queen Elizabeth (informații generale – când a fost încoronată, componența familiei regale, cine 

urmează la tron din familia regală, care este viitorul monarhiei);   

• Charles Dickens – Oliver Twist și A Christmas Carol, J. K. Rowling – heptalogia Harry Potter 

(informații generale despre personaje, final, o scurtă povestire). 

Clasele VII – VIII 

• Capitalele țărilor care fac parte din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord; 

• Commonwealth (ce reprezintă, care sunt țările ce fac parte din Commonwealth și capitalele lor); 

• Informații generale despre forma de guvernământ (ce semnifică monarhia, ce tip de monarhie 

este Anglia, care sunt atribuțiile suveranului, etc.); 

• Queen Victoria și Queen Elizabeth I (informații generale – în ce perioadă au domnit, cine a 

domnit înaintea lor și după ele, care sunt cele mai importante evenimente din perioada domniei 

acestora); 

• Daniel Defoe – Robinson Crusoe, Charles Dickens – David Copperfield și J. K. Rowling – 

heptalogia Harry Potter (informații generale despre personaje, final, o scurtă povestire). 

Clasele IX – X  

• Commonwealth (ce reprezintă, care sunt țările ce fac parte din Commonwealth și capitalele lor, 

informații generale despre Commonwealth); 

• Războiul Rozelor, Dinastia Tudorilor (House of Tudors) și Casa Windsor – informații generale 

(când a avut loc Războiul Rozelor și cine a luat parte, cum s-a finalizat, de unde provine numele; 

când au domnit Tudorii, care au fost regii, perioada de domnie a dinastiei, etc); 

• Informații generale despre forma de guvernământ (ce semnifică monarhia, ce tip de monarhie 

este Anglia, care sunt atribuțiile suveranului, etc.); 

• Beowulf, William Shakespeare – A Midsummer Night’s Dream, Jonathan Swift – Gulliver’s 

Travels. 

Clasele XI – XII  

• Commonwealth-ul și Casa regală Windsor (informații generale și perspective referitoare la 

viitorul Monarhiei britanice); 

• Influența popoarelor invadatoare (Celții, Vikingii, Romanii) asupra culturii engleze; 

• Casa Stuart și Casa Hanovra (informații generale cu accent pe perioada protectoratului lui Oliver 

Cromwell și pe domnia Reginei Victoria); 

• Aldous Huxley – Brave New World, Jane Austen - Pride and Prejudice; 



 

Extras din Regulamentul de organizare și desfășurare 

 

Concursul județean de cultură și civilizație britanică „Queen Victoria” a fost gândit pentru 

a veni în sprijinul elevilor din ciclul gimnazial și ciclul liceal care doresc să-și aprofundeze cunoștințele 

de cultură și civilizație britanică răspunzând, în același timp, nevoii de competiție în limba engleză.  

 

➢ Concursul se adresează tuturor elevilor din unitățile de învățământ din județul Dolj; 

➢ Concursul este structurat pe două cicluri de învățământ, respectiv ciclul gimnazial și ciclul liceal 

și pe patru secțiuni, respectiv clasele V – VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII;  

➢ Etapa județeană a concursului se va desfășura la Colegiul Național „Carol I” din Craiova; 

➢ Concursul se va desfășura cu participare directă. 

➢ Nu se percepe taxă de participare.  

 

Durata probelor de concurs pentru etapa județeană este de 60 de minute pentru elevii de la 

ciclul gimnazial și de 90 de minute pentru elevii de la ciclul liceal. 

 

Etapa locală va fi organizată la nivelul fiecărei unități de învățământ. La etapa județeană se vor 

califica doar elevii care au participat la etapa locală.  

Rezultatele de la etapa locală se vor trimite, în format Excel, la adresa de mail 

daniel.leotescu@cnc.ro    

Concursul este structurat în două părți. În prima parte, elevii, în funcție de nivelul la care 

participă, vor răspunde la 30 de întrebări cu variante de răspuns multiplu, fiecare întrebare având un 

singur răspuns corect.  

În cea de-a doua parte, elevii vor avea de redactat un text, pornind de la o imagine care este 

reprezentativă pentru un eveniment istoric. În funcție de nivelul de studiu, participanții vor trebui să se 

încadreze într-un număr maxim de cuvinte. Toate întrebările vor fi formulate conform tematicii de 

concurs, parte a Regulamentului.    

 

Mai multe detalii: 

Prof. dr. Daniel LEOTESCU 

daniel.leotescu@cnc.ro 

Telefon: 0723265954 

www.cnc.ro 

mailto:daniel.leotescu@cnc.ro
mailto:daniel.leotescu@cnc.ro

