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Ha Holnap lenne az érettségi

A diákok fele bukna románból és matematikából
az általános összesítés alap-
ján alacsony az átmenő jegye-
ket szerző diákok százaléka a 
próbaérettségin. A tanárok egy 
része úgy látja, a diákok nem 
érzik a vizsga súlyát, és a lema-
radást már nehéz lesz június vé-
géig behozni. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Atanfelügyelőség összesítet-
te a márciusban megtar-
tott próbaérettségi ered-

ményeit. A román szóbeli vizsgán 
megjelent 2361 diákból 966 kapott 
közepes minősítést, 747-en haladó-
képes felhasználói a nyelvnek, és 
mindössze 648-an érték el a legma-
gasabb, hozzáértő fokozatot. Ma-
gyarból valamivel jobb a helyzet, 
de nem rózsás: a vizsgán részt vett 
1843 diáknak a fele kapta a legjobb 
minősítést, 697-en haladóképes fo-
kon, 226-an pedig közepes fokon 
állnak, ami a nyelvi kompetenciá-
kat illeti.

Elégtelen írásbelik
Az írásbeli vizsgák eredményeit 

tekintve a leggyengébb eredmények 
kémiából születtek, a vizsgázóknak 
csak 35 százaléka kapott átmenő 
jegyet. A sorban a fizika következik 
46,43 átmenési százalékkal, igaz, 
csak 28 diák dolgozatának eredmé-
nyét vették figyelembe. 

Románból és magyarból vi-
szont minden diáknak vizsgáznia 
kell majd. A próbán román írás-
belin 2722 diák vett részt, közü-
lük 1248-an, tehát a 45,85 száza-
lék nem érte el az átmenő jegyet. 
Ötös és 6,99 között volt 911 diák 
jegye, hetes és 8,99 közötti jegyet 
adtak 458 dolgozatra és 105 dol-
gozat jegye volt kilences és tízes 
között. 

Magyarból az arányok jobbak, 
a 2105 vizsgázónak 76,01 százaléka 
kapott átmenő jegyet. Ötös és 6,99 
között volt 722 dolgozat jegye, he-
tes és 8,99 között 634-é, míg 244 
dolgozatot értékeltek 9-10 közötti 
jeggyel. 

A matematikavizsga eredmé-
nyei már sokkal rosszabbak: az 
átmenési százalék 47,73. A 2066 
vizsgázó közül 1080 ötös alatti je-

gyet kapott, 737 ötös és 6,99 közöt-
tit, 196-an hetes és 8,99 közöttit, és 
csak 53-an értek el kilences és tízes 
közötti jegyet.

„A tanárok kétségbe 
vannak esve”
Páll Olga csíkszeredai mate-

matikatanár diákjai kb. 50 száza-
lékos átmenési százalékot értek el. 
A kapott tétel nem volt nehezebb, 
mint az előző évek tételei, és mint 
amilyenre idén is számítani lehet. A 
tanárnő nincs megelégedve a gyen-
ge teljesítménnyel. Úgy látja, hogy 
a tanárok, szülők kétségbe vannak 
esve a közelgő vizsgák miatt, a di-
ákok viszont, akik két órán át tud-

nak koncentrálni, de a háromórás 
vizsgán kifáradnak, nem érzik még 
a rájuk váró vizsga súlyát. Ezért ő 
még irat egy, az érettségihez hason-
ló dolgozatot.

Mihály András romántanár 
sokkal elégedettebb az érettségi 
előtt álló diákjaival. Ő úgy látja, 
úgy állnak a tanuláshoz, a vizsgá-
hoz, ahogy szükséges. A szóbeli 
vizsgán úgy hetes-nyolcas szintet 
értek el, a tananyag ismeretével te-
hát nincs baj, a szókincsfejlesztés 
és nyelvtanismeret terén viszont 
még sok tennivaló van. 

Tifán Magdolna, a székely-
udvarhelyi Eötvös József Szak-
középiskola magyartanára a 

Hargita Népének elmondta, 
diákjai közepes vagy azon aluli 
osztályzatot kaptak, igazán ki-
emelkedő dolgozat nem volt. A 
tanórán a diákjaival együtt érté-
kelte ki a dolgozatokat. A tanár-
nő véleménye szerint volt haszna 
a próbaérettséginek, a diákok 
láthatták, mit és hogyan kérnek 
tőlük a vizsgán, és hogyan kell 
gazdálkodniuk az idővel, hogyan 
történik az osztályzás. Tifán 
Magdolna azt mondta: a tanárok 
belefáradtak a diákok nógatásá-
ba, és tudják, aki eddig nem olva-
sott, azt a hiányt már nem tudja 
bepótolni. Véleménye szerint a 
diákok bíznak abban, hogy majd 
az igazi vizsgán puskázni fognak, 
és átmennek. A tanárok viszont 
ezúttal is úgy döntöttek, nem 
fogják hagyni, hogy valaki csa-
lással érjen el jobb eredményt. 

Szabó Zsolt, a gyergyószent-
miklósi Batthyány Ignác Techni-
kai Kollégium román–angol sza-
kos pedagógusa szerint a diákok 
egy része nem vette komolyan a 
próbaérettségit, főként, mivel nem 
is volt kötelező a jelenlét. Saját di-
ákjait arra biztatta, hogy mérjék 
fel tudásukat, szerezzenek tapasz-
talatokat. – Főként arra volt ez 
jó, hogy a diákok ráeszméljenek, 
nem gyerekjáték az érettségi, neki 
kell fogni komolyan tanulni, ha jó 
eredményt szeretnének elérni – 
hangsúlyozta. 

Gál Enikő, a Batthyány Ig-
nác Technikai Kollégium al-
igazgatója kémiát oktat, szerin-
te örvendetes, hogy a diákok 
nagy százalékban vettek részt a 
próbaérettségin, mert ez segíthet 
az érettségire való felkészülés-
ben. Úgy tapasztalta, akárcsak 
az előző években, most is a nehe-
zebb tantárgyak esetén születtek 
gyengébb eredmények.

Egy tizenkettedikes fiú szerint a 
próbaérettségi legnagyobb haszna 
az volt, hogy kiderült, ki mennyi-
re tudja kezelni a stresszhelyzetet. 
Csergő Enikő diák véleménye sze-
rint egyes tantárgyakból túlságosan 
nehezek voltak a feladatok, viszont 
a próba számára hasznosnak bizo-
nyult, mert így már tudja, mit kell 
bepótolnia. 

Napló a diákok jegyeivel. Aki eddig nem tanult, már nem lesz ideje pótolni fotó: mihály lászló

hirdeTÉsek

A GYERGYÓALFALVI  KÖZBIRTOKOSSÁG 
VEZETŐSÉGE

meghívja tagságát a 2011. április 28-án 16 órakor tartandó köz-
gyűlésre a gyergyóalfalvi Sövér Elek Iskolaközpont dísztermébe.

Mivel előreláthatóan az első közgyűlés nem lesz határozat-
képes, a második 2011. május 5-én 16 órakor lesz megtartva, a 
gyergyóalfalvi kultúrotthonban.

Napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2010-es évi gazdasági-pénzügyi tevékeny-

ségről;
2. A 2011-es évi költségvetés megvitatása;
3. Javaslat egyes közbirtokossági tagok kiválására, külön 

közbirtokosság formájában;
4. Különfélék.

A jelenlét igazolása a tagsági könyvek alapján történik. 

A gyergyószentmiklósi 
GHECONSTAR Rt. vezetőtanácsa

 összehívja részvényesi közgyűlését 2011. május 5-én 12 órára 
a Gheconstar Rt. Székhelyére, Gyergyószentmiklós, Carierei út 
6. szám.

Napirendi pontok:
– a vezetőtanács jelentése a 2010-es év tevékenységéről;
– a cenzorbizottság jelentése;
– a 2010-es számviteli mérleg jóváhagyása;
– a nyereség elosztása és jóváhagyása;
– a 2011-es év költségvetési és gazdasági tervének jóváhagyása.

Amennyiben a meghirdetett dátumon a közgyűlés nem lesz 
határozatképes, a részvénytársaság statútuma értelmében 

a közgyűlést 2011. május 6-án 12 órakor tartja ugyanazon 
a helyen, ugyanazokkal a napirendi pontokkal.

A CSÍKSZENTMIHÁLY–AJNÁD 
KÖZBIRTOKOSSÁG 

vezetőtanácsa tisztelettel meghívja tagságát 2011. ápri-
lis 30-án 10 órai kezdettel tartandó közgyűlésre. Elégte-
len részvétel esetén a közgyűlés 2 óra múlva megismét-
lődik.

Napirendi pontok:
• a 2010-es évi tevékenység ismertetése és elfogadása;
• az ellenőrző bizottság jelentése;
• a 2011-es évi költségvetés-tervezet megvitatása 
   és elfogadása;
• különfélék.

Szimulált 
börtönlázadás

Taktikai gyakorlat során vetették 
be tegnap a csíkszeredai bün-
tetés-végrehajtási intézet 115 
különleges státussal rendelkező 
közalkalmazottját. A szimulált 
közbelépésen valódi fegyvereket 
és maroktelefonokat találtak el-
rejtve a fogvatartottak celláiban.

hN-információ

Szimulált taktikai bevetésben 
vett részt tegnap a csíkszeredai 
börtön dolgozóinak majdnem 

teljes állománya: 115 különleges 
státussal rendelkező közalkalmazott 
azt gyakorolta, mi a teendő abban az 
esetben, ha a börtön területének egy 
részén fellázadnak a fogvatartottak, 
illetve hogyan kell közbelépni, ha egy 
cellában öt rab elbarikádozza magát. 
A szimulációs gyakorlatot az orszá-
gos börtönparancsnokság rendelte 
el, így az egy időben zajlott minden 
büntetés-végrehajtási intézetben. A 
gyakorlattal párhuzamosan kutatást 
rendeltek el a cellákban, amely során 
három fehérfegyver, kilenc mobil-
telefon és három SIM-kártya került 
elő különböző rejtekhelyekről. 

Kerékpáros 
felvonulás

A Föld napján, április 22-én új ra 
kerékpáros felvonulást szervez 
Csíkszeredában a Zöld Szé kelyFöld 
Egyesület. Idén a Szabadság térről 
indul a biciklis menet.

hN-információ

Harmadik alkalommal szer-
vez kerékpáros felvonulást 
a megyeszékhelyen a Föld 

napja tiszteletére a Zöld SzékelyFöld 
Egyesület. Az április 22-i felvonulás 
gyülekezőjét 15–15.30 között tartják 
a Szabadság téren, innen kiindulva a 
résztvevők végigkerekeznek a Kossuth 
Lajos utca, a Márton Áron utca, a Szék 
utca, a csíksomlyói kegytemplom, a 
Nagymező utca és a Taploca utca út-
vonalán, majd innen visszaérkeznek a 
Szabadság térre a kerékpárutakon. A 
gördülékenység érdekében a szervezők 
az előzetes bejelentkezést javasolják, 
amit az érdeklődők a www.zoldportal.
ro vagy a www.zoldszekely.ro honla-
pokon tehetnek meg. 


