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Pedagógusok szerint sem a 
történelem, sem a matematika 
érettségi vizsga nem volt nehe-
zebb a szokásosnál: aki tanult, 
mindkettőből könnyedén meg-
szerezhette legalább az átmenő 
osztályzatot. A szaknak megfe-
lelő kötelező tantárgyból tartott 
érettségin összesen 105 tanulót 
zártak ki a vizsgáról csalási 
kísérlet miatt.

 » ISZLAI KATALIN

A z oktatási minisztérium össze-
sítése szerint 138 104 diák vett 
részt tegnap a szaknak megfe-

lelő kötelező tantárgyból tartott érett-
ségi vizsgán. 5935-en nem jelentek 
meg a vizsgán, közülük 57-en lakhe-
lyi elkülönítésben, öten kórházban/
hatósági karanténban vannak. Egy 
vizsgázónál sem mértek 37,3 Celsi-
us-foknál magasabb testhőmérsékle-
tet, és összesen 105 tanulót zártak ki a 
vizsgáról csalási kísérlet miatt. A ko-
rábbi években megszokott gyakorlat 

szerint a reál és pedagógia szakosok 
matematikából, az egyéb humán sza-
kon végzettek pedig történelemből 
vizsgáztak, és egyik tantárgyból sem 
voltak a szokásosnál nehezebbek a 
tételsorok.

Hunyadi János és Vlad Țepeș
Történelemből ezúttal is a hagyomá-
nyos, megszokott szerkezetű tételsort 
kellett megoldaniuk a vizsgázóknak: 
három, egyenként 30 pontot érő té-
telt kaptak, az első kettő történelmi 
forrásokkal kapcsolatos gyakorlato-
kat tartalmazott, a harmadik pedig 
egy összefoglaló esszé volt – értékelt 
érdeklődésünkre Sipos István, a Har-
gita megyei tanfelügyelőség történe-
lem szakos vezetője. Mint mondta, 
az első tétel újkorhoz kötődő törté-
nelmi szövegeket tartalmazott, az 
ezzel kapcsolatos hét kérdésből az 
első ötre a szövegben meg lehetett 
találni a választ, és csak kettő igé-
nyelt tárgyi tudást. Ugyanez mond-
ható el a második tételről is, az ot-
tani szöveg Hunyadi János és Vlad 
Țepeș személyével volt kapcsolatos. 
Megfelelő szövegértéssel tehát az első 
két tétel első kérdéseinek megoldása 

már biztosítja az átmenő jegyet. A 
harmadik tételben kétoldalas esszét 
kellett írniuk a vizsgázóknak mega-
dott szempontok alapján Románia 
alkotmányos fejlődéséről a 20. szá-
zadban. A tanfelügyelő szerint ösz-
szességében egy közepes nehézségű 
vagy még annál is könnyebb tétel-
sornak tekinthető az idei, mivel csak 
a harmadik tétel igényelt átfogóbb 
és pontosabb tudást, de ugyanakkor 
hálás feladatnak is tekinthető, hiszen 
nem konkrét történelmi eseményeket 
kellett feldolgozni. „Egy közepes diák 
is meg kell hogy szerezze a 6-os, 7-es 
jegyet. A tízeshez komolyabb tudásra 
volt szükség, de az sem elérhetetlen” 
– magyarázta Sipos István.

A matek sem okozott 
meglepetést
A matematikatételek sem okoztak 
meglepetést, a korábbi évekhez 
hasonló felépítésű és nehézségű 
feladatok jelentek meg ezúttal is 
– fejtette ki Bíró Zoltán, a gyergyó-
szentmiklósi Salamon Ernő Gim-
názium matematika szakos tanára. 
Matematikából négy eltérő tételsort 
kapnak a matematika–informatika, 

PEDAGÓGUSOK SZERINT KÖNNYEN MEG LEHETETT SZEREZNI AZ ÁTMENŐ JEGYET AZ IDEI MATEMATIKA- ÉS TÖRTÉNELEMÉRETTSÉGIN

Közepes nehézségű tételeket kaptak a végzősök
a természettudományok, a peda-
gógia szakon, valamint a szakkö-
zépiskolai osztályban végzett érett-
ségizők. A gyergyószentmiklósi 
pedagógus több tételsor átnézése 
és a diákokkal való átbeszélés után 
úgy látta, kiszámítható feladatso-
rokat kaptak a vizsgázók. A tétel 
összeállítói betartották azt az ígére-
tet is, hogy a járványhelyzet miatt a 
feladatsorban nem szerepeltek kér-
dések a második félévi anyagból. 
„Kirívóan nehéz feladatok nem 
voltak, aki készült az érettségire, 
végigoldotta a gyakorlóteszteket, 
minden kérdéssel találkozott már. 
A 18 kérdésből volt annyi egysze-
rű, jól begyakorolt feladat, amiből 
az átmenő osztályzat összejön” – 
emelte ki Bíró Zoltán. Ma a szak-
nak megfelelő választott tantárgy-
ból szervezett, utolsó vizsgával 
folytatódik az érettségi. Az ered-
ményeket június 30-án 12 óráig 
függesztik ki, és aznap 16–20 óra 
között, illetve július elsején 8 és 12 
óra között fogadják az óvásokat. 
Ezek kivizsgálása után, július 5-én 
hozzák nyilvánosságra az idei 
érettségi végleges eredményeit.

 » Egy közepes 
diák is meg kell 
hogy szerezze a 
6-os, 7-es jegyet 
történelemből. A 
tízeshez komo-
lyabb tudásra 
volt szükség, de 
az sem elérhetet-
len” – magyaráz-
ta Sipos István.

 » KRÓNIKA

Huszonkilenc megye 161 telepü-
lésén okoztak károkat az ára-

dások a tegnap reggelt megelőző 24 
órában, a katonai tűzoltóknak 387 
lakásból, 578 udvarból és 219 pin-
céből, alagsorból kellett kiszivaty-
tyúzniuk a vizet. Hárman életüket 
vesztették az ítéletidő nyomán. Az 
országos katasztrófavédelem (IGSU) 
tájékoztatása szerint ugyanakkor az 
erős szél 78 villanyoszlopot és 5 fát 
döntött ki. Összesen 71 személyt kel-
lett otthonukból evakuálni az ára-
dás miatt Fehér, Beszterce-Naszód, 
Krassó-Szörény és Máramaros me-
gyében. Ők rokonoknál húzták meg 
magukat, vagy pedig a helyi ható-
ságok által rendelkezésre bocsátott 
menedékhelyekre kerültek ideigle-
nesen. Az elmúlt két napban 3, ár 
által elragadott személy halt meg 
Bihar, Suceava és Vaslui megyében.

A tűzoltók jelentése szerint a 
Beszterce-Naszód megyei Óradnán 
több ember életét veszélyeztette 

kedden a települést elöntő árvíz. 
Több tucat embert szigetelt el az ár, 
a mentőcsapatoknak több mint 20 
személyt kellett kimenteniük az ár 
által elragadott házakból. Őket a 
helyi önkormányzat által rendelke-
zésre bocsátott helyiségekben he-
lyezték el. Az áradás a Fehér megyei 
Nagyenyeden is gondokat okozott, 
ahol az árhullám ismét több utcát 
elöntött, a tűzoltóknak több tucat 
házból kellett kiszivattyúzniuk a vi-
zet. Negyven személyt kilakoltattak 
az árvízveszély miatt. A hatóságok 
a Ro-Alert rendszeren keresztül fi-
gyelmezették a lakosságot a várha-
tó veszélyekre a rossz idő és az ára-
dás sújtotta megyékben. Az IGSU 
szerint ugyanakkor tegnap reggel 2 
országút (DN 28 – Iaşi megye és DN 
17D – Beszterce-Naszód megye) és 3 
megyei út (DJ 668 – Hunyad megye, 
DJ 162 – Beszterce-Naszód megye és 
DJ 142 – Maros megye) még le volt 
zárva a forgalom elől, több útszaka-
szon pedig megszorításokkal vagy 
nehézkesen zajlott a közlekedés.

Három áldozat, károk több mint másfél száz településen

Csecsemőt is mentettek a Beszterce-Naszód megyei Óradnán
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