
Evaluarea Nationala la Matematica, mai usoara decat teza

   "Am facut tot", "Am numai o greseala" sau "Iau sigur peste opt" sunt vorbele care exprima bucuria
elevilor de clasa a VIII-a de la Scoala Gimnaziala "Nicolae Iorga" din Sibiu. Cativa dintre ei au iesit din
salile de examen inainte de ora 11 si au alergat cu bratele larg deschise catre parintii care ii asteptau in
fata scolii. "A fost usor", le-au spus elevii parintilor. Acum, ei asteapta rezultatele, pentru a se putea
inscrie la liceu.
   
   Exercitiile au fost "previzibile"
   
   Potrivit elevilor, la cat de usoare au fost subiectele, oricine ar putea sa promoveze cu cel putin nota
sapte. "Mi s-au parut prea usoare pentru un examen de Evaluare Nationala. Au fost chiar mai usoare
decat tezele. Oricine ar putea sa ia un sapte lejer", a spus Alexandru Dangl, care spera sa obtina nota 10 la
examen. Despre gradul de dificultate sau, mai bine zis, despre cat de usoare au fost subiectele primite de
elevi a vorbit si o profesoara de matematica, de la o alta scoala. "Totul a fost previzibil. La prima parte
exercitiile au fost foarte, foarte usoare, nimic cu grad de dificultate foarte ridicat", a spus profesoara care
a asteptat elevii in fata scolii pentru a vedea subiectele.
   
   Emotii pentru parintii prezenti
   
   In fata scolii, parintii au venit sa-si astepte copiii. Cu emotii, au numarat minutele pana ca usa scolii sa
se deschida. "Am avut emotii. Mai multe eu, asa e regula. Radu s-a pregatit, sper ca s-a descurcat, asa cum
a facut si la romana si la matematica", a spus Dalia, mama unui elev de clasa a VIII-a de la Scoala
Gimnaziala "Nicolae Iorga".
   
    Proba la matematica a fost ultima din cadrul Evaluarii Nationale. Elevii vor afla rezultatele vineri, 26
iunie, si tot atunci vor putea depune contestatiile, care vor fi rezolvate in perioada 27-29 iunie. Rezultatele
finale se vor afisa pe 30 iunie.  
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