
<b>Bacalaureat 2004 - Note �tre opt si zece la limba modern�/b>
♦ In prima zi a probei orale de limba moderna, toti cei 2.154 de candidati, care au sustinut examenul au
promovat ♦ Notele acordate au fost intre opt si zece ♦ Azi si maine se desfasoara proba orala la limba
materna pentru elevii care apartin altor minoritati.
  
  In prima de zi a probei orale de limba moderna nu a picat nici un elev din cei care au participat. La
limba engleza au promovat examenul 1.288 de elevi, la limba franceza 756, iar la limba germana 110
candidati. Miercuri au sustinut aceasta proba 2.154 de absolventi de liceu. 
  
   "Candidatii au fost bine pregatiti, dupa cum se poate observa, iar notele pe care acestia le-au obtinut au
fost de la opt la zece. Speram ca si restul elevilor, care se vor prezenta in a doua zi a acestei probe sa aiba
tot rezultate bune" , a precizat Constantin Catrina, inspectorul scolar general, din cadrul Inspectoratului
scolar Judetean Sibiu (IsJS), si seful Comisiei de Bacalaureat.
  
  Majoritaea elevilor sunt de parere ca subiectele la aceasta materie au fost usoare, mai ales ca s-au putut
pregati pentru ca acestea au fost afisate pe site-ul Ministerului Educatiei si al Inspectoratului scolar, din
timpul anului scolar.
  
   " Nu au fost subiecte grele, mie mi-au placut si m-am descurcat foarte bine. Eu am sustinut aceasta
proba la limba engleza si am luat 10. Oricum stiu bine limba engleza si-mi place, nu aveam cum sa iau o
nota mai mica" , a afirmat R.M., elev care a studiat la Colegiul National  " Octavian Goga" .
  
  De aceeasi parere sunt si fostii elevi de liceu care au sustinut examen la limbile franceza si germana.
   " Am inteles de la ceilalti colegi ai mei ca si la celelalte limbi examenul a fost usor. Eu am dat la
franceza si m-am descurcat, am luat 9,50. A fost bine, nu am de ce sa ma plang"  , a spus Ioana C., eleva
care a invatat la Colegiul Lazar.
  Azi are loc proba de limba materna pentru elevii care apartin altor minoritati, examen ce  va continua si
maine.
  
  Astfel la limba germana materna s-au inscris 184 de elevi, care vor sustine examen la Liceul Teoretic  "
Onisifor Ghibu" , apoi tot la germana materna, dar de aceasta data la Liceul Teoretic  "St. L.Roth"  din
Medias s-au inscris 45 de candidati, iar la limba materna maghiara la Colegiul Goga s-au inscris doar 6
absolventi.
  
  Claudia BUIDAN
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