
Cel mai copiat Bac
Procent de promovabilitate mai mic decat anul trecut si un numar record de elevi eliminati din examen
sunt primele concluzii ale examenului de BAC.

 Examenul de Bacalaureat s-a incheiat cu un procent de promovabilitate de 68,83 la suta in judetul Sibiu,
sub cel de anul trecut. Din punct de vedere al promovabilitatii, la Bac, cel mai slab s-au prezentat
absolventii de seral. Desi au fost doar 363 inscrisi la Bac si 322 prezenti la examen, numai 69 dintre
acestia au reusit sa promoveze, majoritatea dintre ei cu nota minima de trecere. De altfel, aproape o
treime din elevii sibieni inscrisi la examenul de Bacalaureat au fost declarati nepromovati.

 In judetul Sibiu s-au inscris la Bac 4453 absolventi de liceu si 4271 s-au prezentat la examen. 1332 dintre
nu au reusit nici macar nota de trecere si au fost declarati nepromovati. Un singur elev in judetul Sibiu a
obtinut performanta de a incheia examenul de Bacalaureat cu nota 10 pe linie. Este vorba despre fosta
eleva a Colegiului National „Gheorghe Lazar ", Cristina Vasiu. Topul celor mai buni elevi ai judetului
este continuat de Ibolya Imola Peppel, eleva a Liceului Teoretic " Gheorghe Lazar " din Avrig care a
promovat examenul de Bacalaureat cu nota 9,96, incurcata doar de proba scrisa la limba si literatura
romana unde a obtinut nota 9,8. Locul  trei pe judet este ocupat de Alexandra Lazar de la Colegiul
National „Octavian Goga ", ea promovand examenul de Bacalaureat cu nota 9,95, incurcata si ea tot de
proba scrisa la limba si literatura romana, la care a obtinut doar 9,75.

 De partea cealalta, mai putin demne de laudat sunt cele opt cazuri de absolventi eliminati din examen
pentru tentativa de frauda. Cifra reprezinta un adevarat record pentru judetul nostru, reprezentantii
Inspectoratului Şcolar Judetean spunand ca sunt ingrijorati de cresterea alarmanta a tentativelor de frauda
in comparatie cu anii trecuti. La Bac-ul de anul acesta s-au folosit SMS-uri, fituici si rezolvari ale
subiectelor facute de acasa, fiind cel mai incercat Bacalaureat din ultimii ani, din acest punct de vedere.

 Copiii personalitatilor sibiene s-au descurcat onorabil la Bacalaureat. Nicolae Carabulea, baiatul
magnatului Ilie Carabulea nu a scapat de ce i-a fost frica. inainte de Bac acesta declara ca cel mai mult ii
este teama de proba la biologie. Tocmai la aceasta proba a obtinut cea mai mica nota, 8,10, dar la final, a
terminat Bac-ul cu media 9,37. Nota buna, dar ceva mai mica a obtinut si baiatul Inspectorului scolar
general adjunct, Roberto Dietrich, el terminand BAC-ul cu media 9, avand ceva probleme la limba
engleza unde nu a obtinut decat 7,30.
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