
BACALAUREAT 2004 - La rom��s-a dat Bacovia
♦ Ieri, la proba scrisa la limba romana, candidatii au avut de analizat o poezie de Bacovia ♦ Azi, in jur de
350 de fosti liceeni, care apartin minoritatilor, sustin proba scrisa la limba materna, iar maine se va
desfasura examenul pentru proba obligatorie de profil
  
  Cei aproximativ 3.200 de elevi care au terminat clasa a XII-a si s-au inscris la examenul de bacalaureat
au sustinut, ieri, proba scrisa de limba romana. Tinerii au avut de rezolvat trei cerinte. Primul dintre
subiecte a presupus analiza a doua strofe dintr-o poezie de George Bacovia. 
  La al doilea subiect, candidatii au trebuit sa se foloseasca de toate cunostintele lor despre genul
epistolar, pentru ca au avut de compus o scrisoare, iar al treilea subiect a constat in elaborarea unui eseu
pe baza particularitatilor de realizare a unui personaj, dintr-o opera literara de tip obiectiv studiata in cei
patru ani de liceu.  "Subiectele au fost de nivel mediu, astfel incat fiecare elev poate lua nota cinci, nota
de trecere. Subiectele au fost asemanatoare cu cele de la simularea care a avut loc in timpul anului" , a
specificat Constantin Catrina, inspectorul scolar general si presedintele Comisiei Judetene a Examenului
de Bacalaureat.
  
  Nemtii si maghiarii au si azi emotii
  Azi are loc cea de-a doua proba scrisa, dar de aceasta data doar pentru elevii care apartin minoritatilor. 
  La limba germana, 184 de absolventi de la de la Liceul Teoretic  "Onisifor Ghibu"  isi dau azi examenul
scris, iar de la Liceul Teoretic  "St. L Roth" , din Medias, 45. La limba maghiara sunt inscrisi doar sase
elevi, de la Colegiul National  "Octavian Goga" . 
  Copiii vor trebui sa fie in sala de examen cel tarziu la ora 8.30 si sa aiba asupra lor  cartea de identitate
sau pasaportul. La 9.00 se va deschide plicul cu subiectele, care vor fi anuntate in direct la Radio
Romania Actualitati.
  Urmatoare proba scrisa se va desfasura maine, la materia obligatorie de profil.
  
  Claudia BUIDAN   
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