
 

 

Mădălina Popa (clasa a X-a, an şcolar 2010-2011), calificată la etapa naţională a 

olimpiadei de geografie 
 

R.: Ştiu că ai reuşit să te clasezi în primele zece locuri, câştigând o menţine, ai muncit mult 

pentru asta sau o faci din plăcere? 

M.P.: Îmi place geografia, dar fără muncă susţinută nu poţi realiza nimic aşa că pe lângă 
pregătirea din timpul orelor de curs am avut și un program de pregătire suplimentar deci cam de la 8 
la 23 în fiecare zi. 

 
R.: Unde a avut loc etapa naţională? 
M.P.: La Timișoara, un oraș superb cu o arhitectură minunată și oameni deosebiţi. 
 
R.: Subiectul de la naţională a fost unul care ţi-a plăcut, ceva la care te așteptai, un capitol 

mai interesant? 
M.P.: Geografia este frumoasă în ansamblul ei, nu pe capitole, dar, dacă vrei să știi, am avut 

subiecte atât din geografia resurselor, cât și din cea umană. 
 
R.: Munca ta a fost recompensantă în vreun fel sau ai rămas doar cu participarea? 
M.P.: Da, am primit un premiu material în valoare de 140 de lei, diplomele de rigoare și un 

„ghiozdan de bomboane”, dar nu asta contează, ci experienţa căpătată. 
 
R.: Este prima dată când participi la o olimpiadă? 
M.P.: Este prima dată când am participat la olimpiada de geografie, dar prima mea experienţă 

de acest fel a fost olimpiada de istorie, la care am reușit să ajung până la faza judeţeană. 
 
R.: Ce îţi place mai mult istoria sau geografia? 

M.P.: Ambele, deoarece, după ce aprofundezi materia, realizezi că au legătură una cu cealaltă 
și pe deasupra îţi dezvoltă și abilităţile intelectuale. 

 
R.: Cum ai ales să mergi la olimpiadă la această materie? Ți s-a impus sau a fost dorinţa ta? 
M.P.: Nu mi s-a impus, pur și simplu am avut rezultate bune la orele de curs și la început a fost 

nevoie de un impuls din partea profesorului, apoi a urmat decizia mea, deci proprie iniţiativă ca să zic 
așa. 

 
R.: Pe viitor, îţi dorești să te specializezi în acest domeniu, să optezi pentru un asemenea 

profil la facultate, de exemplu? 
M.P.: Nu m-am gândit încă, optez, cred, pentru... știinţe politice... 
 
R.: Un gând pentru colegii tăi care ar dori să-ţi urmeze exemplul. 
M.P.: Dacă le place un obiect anume, să încerce să afle mai mult, și mai mult și... așa începe 

totul, apoi doar muncă și pot reuși. 
 
R.: Îţi mulţumim pentru interviul acordat și îţi dorim succes pe mai departe. 
M.P.: Eu vă mulţumesc! 
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