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A vizsgák zökkenőmen-
tes lefolyását audiovi-
zuál is  rendszer,  azaz 

kamerák és hangot rögzítő 
eszközök segítik, továbbá két 
felvigyázó tanár is jelen lesz 
a vizsgák alatt. A megmérette-
tés mindhárom nap reggel ki-
lenckor kezdődik, és tizenegy 
órakor ér véget – nyilatkoz-

ta érdeklődésünkre Hodgyai 
László, a Hargita Megyei Tan-
felügyelőség illetékese. El-
mondta, Hargita megyében 
több mint 2500 nyolcadikos ta-
nuló iratkozott be az országos 
felmérés vizsgáira, viszont 
vannak,  akik nem vesznek 
részt a megmérettetésen. Ők 
vagy megbuktak bizonyos tan-

tárgyakból, vagy csak egysze-
rűen nem akarnak vizsgázni. 
A kisérettségit kihagyó nyol-
cadikosok is bejutnak kilen-
cedik osztályba, viszont őket 
csak az ősszel még üresen 
maradt helyekre osztják el – 
fűzte hozzá Hodgyai.

Eredmények hamarosan

Az országos felmérésen el-
ért eredmény a nyolcadikosok 
középiskolai felvételi jegyé-
be számít bele az öt-nyolc 
osztály tanulmányi átlagával 
együtt. A végleges minősítés 
a következőképp áll össze: a 
négy évi átlag a jegy 20 szá-
zalékát teszi ki, a képesség-

vizsga összesített eredménye 
pedig a 80 százalékát. Az el-
ső eredményeket június 26-án 
függesztik ki, és aznap es-
te nyolc óráig nyújthatnak be 
óvást a jegyükkel elégedetlen 
diákok. Az újrajavítások után 
a végleges eredményeket júni-
us 30-án teszik közzé. 

Mint ismeretes, tavaly nem 
szerepeltek jól a Hargita me-
gyei nyolcadikos tanulók az 
országos felmérésen, a vizs-
gázók 67,55 százalékának jött 
össze az ötösnél magasabb 
média. Messze elmaradtak az 
országos átlagtól is, amely 75,1 
százalék volt 2016-ban.

MOLNÁR RAJMOND

Kisérettségi több mint 2500 Hargita megyei diák számára

Vizsgáznak a nyolcadikosok

A nyolcadikosoknál is beindul a vizsgadrukk. Nehéz hét elé néznek

Véget ért az érettségi vizs-
gák szóbeli szakasza pénteken. 
A végzősöknek még egy hetük 
maradt készülni, hiszen jövő 
hétfőn kezdődik az írásbelik so-
rozata a román nyelv és iroda-
lom próbával.

Idegen nyelvből szóbeliz-
tek az érettségizők pénteken, 
amely vizsgával le is zárult a 
szóbelik szakasza. Azt megelő-
zően románból, anyanyelvből, 
illetve digitális kompetenci-
ákból mérettettek meg a vég-
zősök. Idén először azoknak a 
diákoknak, akik valamilyen ob-
jektív oknál fogva nem tudtak 
részt venni a vizsgákon, ked-
den a vizsgaközpontokban lehe-
tőségük van pótolni azt – tudtuk 
meg Görbe Péter megyei fő-
tanfelügyelőtől. A vizsga me-
nete ugyanúgy zajlik majd, 
ahogyan eddig, a vizsgaköz-
pontok szervezik, új tételeket 
kapnak a diákok, és egy nap 
alatt akár több vizsgát is lete-
hetnek – fűzte hozzá. Bár pon-
tos adatot nem tudott közölni 
a főtanfelügyelő, megyeszerte 
összesen legfeljebb tíz diákra 
teszi a pótlók számát. 

Eddigi eredmények 

A Hargita Megyei Tanfelügyelő-
ség közlése szerint a román nyel-
vi készségfelmérőn részt vevők 
közül 832-en en szerezték meg 
a legjobb minősítésnek számító, 
gyakorlott besorolást, a legala-
csonyabb szintet jelentő, közepes 
besorolást 562 vizsgázó kapott, a 
középső, haladónak nevezett mi-
nősítést pedig 617 végzős érte el. 
A magyar nyelv szóbeli vizsgák 
eredménye a következő: a túl-
nyomó többség, azaz 1245 diák 
a legjobbnak számító gyakorlott 
besorolást kapta, 315-en hala-
dó minősítést értek el, és volt 42 
olyan diák is, akik anyanyelvük-
ből a legalacsonyabb minősítést 
jelentő közepes besorolást érde-
melte ki. A digitális kompetenci-
ák próbán 215-ön kezdő, 627-en 
középszintű, 378-an haladó és 
139-en szakértői képesítést sze-
reztek. 71 diák viszont nem ka-
pott minősítést, mivel nem érte el 
a minimum pontszámot. Az utol-
só, idegen nyelv megmérettetésen 
nem minősítést kapnak a diákok, 
hanem a nyelvtudásuknak meg-
felelően bizonyos szintek közé 

sorolják be őket. A kompetencia-
vizsgákon nem lehet megbukni, 
mivel az írásbelik eredményével 
ellentétben nem számítanak bele 
a végső érettségi jegybe. 

Egy hét múlva írásbeli

Az írásbeli vizsgák június 26-
án kezdődnek a román nyelv és 

irodalommal, 27-én anyanyelv-
ből, 28-án a szaknak megfelelő 
kötelező, 30-án pedig a választott 
tantárgyból vizsgáznak a végző-
sök. Az eredményeket július 5-én 
16 óráig teszik közzé, és ugyan-
aznap 16 és 20 óra között fogadják 
az óvásokat. A végleges eredmé-
nyeket július 10-én ismertetik.

M. R.

Véget ért a szóbeli érettségi

A vizsgaközpontokból ezúttal sem hiányoznak a kamerák

Elkezdődtek az országos felmérés vizsgái a 

nyolcadikos diákok számára: ma reggel kilenctől 

a román nyelv és irodalom vizsga zajlik, szerdán 

tartják a matematika próbát, csütörtökön pedig 

a magyar nyelv és irodalom megmérettetést.
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ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
A Csíki Hírlapra előfizethet lapkihordóinknál és a 
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 Az (X)-szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek.  

 A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!

 Szerkesztõségünk fenn tart ja a 
jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek és 
más fé le írá sok közlésérõl dönt sön.

 Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza!

Hir de tés-
fel vé tel és 

ter jesz tés a 
fenti címen 
hétköznap 
8–16 óra 
között.
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