
 

Ljubljana 2020 
 
 
 
 
 
 
 

DRŽAVNA KOMISIJA  
ZA SPLOŠNO MATURO 

 
 
 

MATURITETNI 
IZPITNI 
KATALOG 

 
 
 
 
 
 
 

► za splošno maturo leta 2022 

 



 
 

 

SKLEP STROKOVNEGA SVETA REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE 

Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o maturi (ZMat-UPB1, Ur. l. RS, št. 1/07, ZOFVI-K 46/16 in 49/16 - 
popr.) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na predlog Državne komisije za 
splošno maturo na 207. seji 4. 6. 2020 določil Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo za leto 
2022. 
Predlog Maturitetnega izpitnega kataloga za splošno maturo za leto 2022 je pripravila Državna 
komisija za splošno maturo in ga sprejela na 2. izredni seji 24. 4. 2020. 

 

KRATICE 

DK SM – Državna komisija za splošno maturo 

DPK SM – državna predmetna komisija za splošno maturo 

ŠMK SM – šolska maturitetna komisija za splošno maturo 

ŠIK SM – šolska izpitna komisija za splošno maturo  

Ric – Državni izpitni center 

MIK SM – Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo 

PIK SM – predmetni izpitni katalog za splošno maturo 

OR – osnovna raven 

VR – višja raven 
  



 

VSEBINA 

VSEBINA ............................................................................................................ 3 
UVOD ................................................................................................................. 5 
1 MATURA SKOZI ČAS ................................................................................ 6 
2 OPREDELITEV, CILJI, ZASNOVA IN IZVEDBA SPLOŠNE MATURE ..... 9 

2.1 Splošna matura ................................................................................ 9 
2.2 Opredelitev ....................................................................................... 9 
2.3 Cilji .................................................................................................10 
2.4 Vsebina in izvedba .........................................................................10 
2.5 Druga načela ..................................................................................12 

3 POGOJI ZA OPRAVLJANJE SPLOŠNE MATURE ..................................13 
4 PREDMETI SPLOŠNE MATURE .............................................................14 
5 OBVEZNOSTI KANDIDATOV IN IZBIRNA PRAVILA ..............................15 

5.1 Pravila za opravljanje izpitov iz predmetov skupnega dela  
splošne mature...............................................................................15 

5.2 Pravila o odločanju za izbirne predmete pri splošni maturi ...........15 
5.3 Splošna pravila...............................................................................16 
5.4 Priznavanje raziskovalnih nalog.....................................................16 

6 OCENJEVANJE ZNANJA PRI SPLOŠNI MATURI ..................................17 
6.1 Ocenjevanje znanja .......................................................................17 
6.2 Deli maturitetnih izpitov ..................................................................17 
6.3 Ocenjevanje in končna ocena iz predmeta ....................................18 
6.4 Splošni uspeh pri splošni maturi ....................................................19 
6.5 Druge posebnosti ocenjevanja pri splošni maturi ..........................19 
6.6 Gradivo za izpit ..............................................................................19 
6.7 Druga pravila ..................................................................................20 

7 ORGANIZIRANA PRIPRAVA NA SPLOŠNO MATURO ..........................21 
7.1 Priprave v 3. in 4. letniku ................................................................21 
7.2 Maturitetni tečaj ..............................................................................21 
7.3 Predmaturitetni preizkus ................................................................21 

8 KANDIDATI S POSEBNIMI POTREBAMI ................................................22 
9 PREGLED POMEMBNEJŠIH DEJAVNOSTI PRI SPLOŠNI MATURI 

LETA 2022 ................................................................................................24 
10 MATURITETNI ORGANI IN DRŽAVNI IZPITNI CENTER........................27 

10.1 Maturitetni organi ...........................................................................27 
10.2 Državni izpitni center ......................................................................28 

11 POMEMBNEJŠI PODATKI O IZPITIH SPLOŠNE MATURE ...................29 
11.1 Objava tematskih sklopov ..............................................................29 
11.2 Izbira naslovov naloge ...................................................................29 
11.3 Raziskovalna naloga ......................................................................29 
11.4 Definicija računala ..........................................................................29 
11.5 Predmeti skupnega dela splošne mature ......................................30 

SLOVENŠČINA............................................................................. 30 
ITALIJANŠČINA kot materinščina ................................................ 31 
MADŽARŠČINA kot materinščina................................................. 32 
MATEMATIKA ............................................................................... 33 

11.6 Predmeti skupnega in izbirnega dela splošne mature ...................34 
Tuji jeziki ....................................................................................... 34 
ANGLEŠČINA ............................................................................... 34 



 
 

 

FRANCOŠČINA ............................................................................ 36 
ITALIJANŠČINA kot tuji in kot drugi jezik na narodno mešanem 
območju Slovenske Istre ............................................................... 38 
NEMŠČINA ................................................................................... 40 
RUŠČINA ...................................................................................... 42 
ŠPANŠČINA ................................................................................. 44 

11.7 Predmeti izbirnega dela splošne mature .......................................46 
Drugi jeziki na narodno mešanem območju .................................. 46 
SLOVENŠČINA kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska 
gimnazija) ...................................................................................... 46 
SLOVENŠČINA kot drugi jezik (gimnazija z italijanskim učnim 
jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre) ............ 47 
ITALIJANŠČINA kot tuji in kot drugi jezik na narodno mešanem 
območju Slovenske Istre ............................................................... 48 
MADŽARŠČINA kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska 
gimnazija) ...................................................................................... 50 
Drugi izbirni predmeti .................................................................... 51 
BIOLOGIJA ................................................................................... 51 
BIOTEHNOLOGIJA ...................................................................... 52 
EKONOMIJA ................................................................................. 53 
ELEKTROTEHNIKA ...................................................................... 54 
FILOZOFIJA .................................................................................. 55 
FIZIKA ........................................................................................... 56 
GEOGRAFIJA ............................................................................... 57 
GLASBA ........................................................................................ 58 
GRŠČINA ...................................................................................... 59 
INFORMATIKA.............................................................................. 60 
KEMIJA ......................................................................................... 61 
LATINŠČINA ................................................................................. 62 
LIKOVNA TEORIJA ...................................................................... 63 
MATERIALI modul gradbeništvo ................................................... 64 
MEHANIKA ................................................................................... 65 
PSIHOLOGIJA .............................................................................. 66 
RAČUNALNIŠTVO ....................................................................... 67 
SOCIOLOGIJA .............................................................................. 68 
SODOBNI PLES ........................................................................... 69 
UMETNOSTNA ZGODOVINA ...................................................... 70 
ZGODOVINA ................................................................................. 71 
ZGODOVINA IN TEORIJA GLEDALIŠČA IN FILMA .................... 72 

12 PREGLED PIK SM, KI SE UPORABLJAJO PRI SPLOŠNI MATURI  
V LETU 2022 ............................................................................................73 

13 KRAJŠAVE PREDMETOV .......................................................................74 
 
 



Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo 2022 5 

UVOD 

Maturantke in maturanti,  
 
v tem Maturitetnem izpitnem katalogu za splošno maturo so opredeljeni cilji, število predmetov ter 
obvezni in izbirni predmeti splošne mature. 
Katalog vsebuje informacije v zvezi z obveznostmi pri opravljanju splošne mature, s povezavo izbirnih 
predmetov, ki so pri splošni maturi na voljo, z ocenjevanjem znanja pri splošni maturi ter s 
prilagoditvami za kandidate s posebnimi potrebami.  
Pri splošni maturi 2022 se bodo izpiti opravljali skladno s tem maturitetnim izpitnim katalogom. 
Splošna matura je sestavljena iz petih predmetov, vendar lahko kandidat izbere iz izbirnega dela tudi 
šesti maturitetni predmet. Z opravljeno maturo se dokazujejo doseženi standardi znanja, določeni s 
cilji gimnazijskih programov, programom maturitetnega tečaja, in usposobljenost za univerzitetni študij.  
Vse potrebne informacije je mogoče pridobiti pri razredniku in tajniku šolske maturitetne komisije za 
splošno maturo. Pred vami je torej vse tisto, kar smo vam pripravili za uspešen zaključek 
izobraževanja, največji del pa morate prispevati sami. 
Želim vam veliko uspeha na maturi in tudi v življenju. 
 

dr. Slavica Černoša 
urednica 
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1 MATURA SKOZI ČAS 

Do leta 1960 je bil izpit ob koncu srednje šole podoben današnji splošni maturi: obsegal je pet 
predmetov, od tega štiri obvezne in enega izbirnega. Poleg slovenskega jezika, tujega jezika in 
matematike je sodila med obvezne predmete zgodovina. Za peti, izbirni predmet so se kandidati lahko 
odločili med tremi naravoslovnimi – biologijo, kemijo in fiziko. Izpit je potekal tako, da so vsi hkrati 
pisali enake naloge iz matematike in tujega jezika. Predsednik izpitne komisije je bil zunanji učitelj. 
Matura je bila leta 1960 nadomeščena z zaključnim izpitom. Ta je z leti spreminjal svoj obseg in 
vsebino. 
Z Zakonom o srednjem šolstvu iz leta 1967 je bila dana podlaga za zaključni izpit, ki je bil sestavljen iz 
dveh predmetov obveznega in največ treh predmetov izbirnega dela. V obveznem delu so kandidati 
opravljali izpite iz maternega jezika, novejše zgodovine in družbenopolitične ureditve države. Predmete 
izbirnega dela pa so določile šole same v soglasju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo. 
Leta 1980 je Zakon o usmerjenem izobraževanju odpravil gimnazijo in končno ocenjevanje znanja. 
Kandidati so z zaključkom izobraževanja dobili v dokaz diplomo, da so opravili vse obveznosti po 
izobraževalnem programu. 
S spremembami Zakona o usmerjenem izobraževanju leta 1983 ter Pravilnika o preverjanju in 
ocenjevanju znanja v usmerjenem izobraževanju leta 1988 je bila dana možnost, da se srednja šola 
konča z zaključnim izpitom, če je tako določeno v izobraževalnem programu. Kandidati1 so morali 
zaključni izpit iz dveh predmetov prvič opravljati leta 1991. Naslednje šolsko leto je obsegal štiri 
predmete, in to slovenščino, matematiko ali tuji jezik in dva izbirna predmeta. 
Po letu 1980 so začele prihajati z univerze pobude, da je treba uvesti maturo. Tako je bila leta 1989  
(s spremembami zakona) ob koncu štiriletnega izobraževanja znova uvedena in je hkrati pomenila 
opravljen zaključni izpit. Leta 1992 je bila imenovana Republiška maturitetna komisija in se lotila 
priprav na maturo. Imenovane so bile tudi republiške predmetne komisije za posamezne maturitetne 
predmete. Za organizacijsko izvedbo mature je bil ustanovljen Republiški izpitni center, pozneje 
preimenovan v Državni izpitni center. 
V letu 1994 je bila na vzorcu srednjih šol izpeljana poskusna matura, "prava" pa v šolskem letu 
1994/1995. Maturo, ki je bila v skladu z zakonom hkrati zaključni izpit, so po končanem gimnazijskem 
izobraževanju zadnjikrat opravljali kandidati leta 1999, kandidati srednjega strokovnega izobraževanja 
leta 2001 in kandidati iz izobraževalnega programa trgovske akademije leta 2002; tisti, ki niso bili 
uspešni, so lahko izbrali takšen konec izobraževanja še dve leti po izteku ustreznega izobraževalnega 
programa. 
Leto 2003 je zaznamoval Zakon o maturi, ki je dotedanjo enotno maturo poimenoval splošna in dodal 
poklicno maturo. Republiško maturitetno komisijo je preimenoval v Državno komisijo za splošno 
maturo. 
Z uspešno opravljeno splošno maturo kandidat pridobi srednjo izobrazbo in tako možnost za vpis na 
katerikoli univerzitetni ali strokovni študij. 
 
Podatki o maturantih splošne mature: 

Šolsko leto Število šol Maturantke Maturanti Skupaj 
1994/1995 116 4305 2893 7198 

1995/1996 123 4310 3078 7388 

1996/1997 125 4464 3200 7664 

1997/1998 130 4842 3479 8321 

1998/1999 131 4984 3518 8502 

1999/2000 133 5267 3591 8858 

2000/2001 136 5396 3788 9184 

                                                 
1 V MIK SM uporabljeni samostalniki moškega spola, ki se pomensko in smiselno vežejo na splošna, skupna poimenovanja 
(npr. kandidat, ocenjevalec), veljajo tako za osebe ženskega kot moškega spola. 
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2001/2002 78 4874 3335 8209 

2002/2003 80 5144 3320 8464 

2003/2004 82 5456 3620 9076 

2004/2005 83 5422 3366 8788 

2005/2006 86 5680 3585 9265 

2006/2007 88 5510 3739 9249 

2007/2008 87 5251 3576 8827 

2008/2009 88 5152 3436 8588 

2009/2010 88 5028 3417 8445 

2010/2011 86 4669 3183 7852 

2011/2012 85 4382 3033 7415 

2012/2013 85 4507 2929 7436 

2013/2014 84 4260 2938 7198 

2014/2015 83 3983 2761 6744 

2015/2016 82 3944 2728 6672 

2016/2017 82 3625 2454 6079 

2017/2018 84 3648 2364 6012 

2018/2019 80 3670 2354 6024 
 
 
Maturanti splošne mature s pohvalo, ki so po sklepu DK SM dosegli 30 in več točk: 

Šolsko leto Število šol Maturantke Maturanti Skupaj 
1994/1995 31 84 44 128 
1995/1996 31 87 45 132 
1996/1997 29 73 60 133 
1997/1998 35 107 68 175 
1998/1999 37 147 72 219 
1999/2000 37 127 67 194 
2000/2001 37 142 67 209 
2001/2002 43 168 92 260 
2002/2003 42 119 85 204 
2003/2004 45 175 88 263 
2004/2005 49 205 80 285 
2005/2006 50 290 142 432 
2006/2007 52 281 170 451 
2007/2008 52 282 123 405 
2008/2009 49 269 137 406 
2009/2010 49 195 115 310 
2010/2011 46 243 122 365 
2011/2012 51 269 145 414 
2012/2013 47 227 118 345 
2013/2014 49 197 113 310 
2014/2015 47 219 131 350 
2015/2016 45 190 94 284 
2016/2017 44 175 107 282 
2017/2018 51 188 114 302 
2018/2019 49 151 111 262 
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Maturanti splošne mature s pohvalo, ki so dosegli vseh možnih 34 točk: 
Šolsko leto Število šol Maturantke Maturanti Skupaj 
1994/1995 7 7 1 8 
1995/1996 10 15 3 18 
1996/1997 10 8 4 12 
1997/1998 12 11 8 19 
1998/1999 13 18 7 25 
1999/2000 12 8 8 16 
2000/2001 10 11 2 13 
2001/2002 14 12 5 17 
2002/2003 10 8 4 12 
2003/2004 14 18 6 24 
2004/2005 16 19 4 23 
2005/2006 23 40 7 47 
2006/2007 25 32 20 52 
2007/2008 22 30 11 41 
2008/2009 23 29 9 38 
2009/2010 15 18 4 22 
2010/2011 11 14 3 17 
2011/2012 15 20 13 33 
2012/2013 10 17 2 19 
2013/2014 16 14 11 25 
2014/2015 13 17 1 18 
2015/2016 12 12 6 18 
2016/2017 12 9 7 16 
2017/2018 9 9 5 14 
2018/2019 7 6 4 10 
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2 OPREDELITEV, CILJI, ZASNOVA IN IZVEDBA 
SPLOŠNE MATURE 

2.1 Splošna matura 
Splošna matura je izpit za dokončanje gimnazije in nadaljevanje študija na univerzi. Zato je hkrati 
končni in nadaljevalni izpit, ki ureja prehod med gimnazijo in univerzo tako, kakor je večinoma 
uveljavljeno v šolstvu evropskih držav. 

Splošno maturo določa Zakon o maturi2, pravila in postopke njenega izvajanja pa podzakonski akti. 
Njen pomen za pridobitev srednje izobrazbe določa Zakon o gimnazijah3, za vpis na univerzo pa 
Zakon o visokem šolstvu4. 

Skupne sistemske cilje za splošno maturo kot celoto opredeljuje MIK SM, posebne cilje pri 
posameznih predmetih pa PIK SM. 

 
2.2 Opredelitev  
► Splošna matura kot državni izpit 

Splošna matura je državni izpit, ki ga kandidati opravljajo pod enakimi pogoji: hkrati, po enakih 
postopkih, pravilih in ocenjevalnih merilih. 

Omogoča domače in mednarodne primerjave, preglednost rezultatov in prepoznavnost stanja ter 
ugotavljanje razvojnih potreb. 

S splošno maturo se je sistemsko uredil prehod med srednjo šolo in univerzo, podobno kakor v 
evropskem šolstvu. 

 
► Splošna matura kot končni izpit za pridobitev srednje izobrazbe 

Z opravljeno splošno maturo kandidati dokazujejo, da so dosegli standarde znanja, ki so določeni s 
cilji gimnazijskega programa.  

 
► Preizkus usposobljenosti kandidatov za univerzitetni študij 

Kandidati z opravljeno splošno maturo izkažejo splošno usposobljenost za katerikoli univerzitetni 
študij. Posebna nadarjenost in psihofizične sposobnosti se pri splošni maturi ne ocenjujejo, lahko pa 
jih preverja univerza sama. 

Uspešno opravljena splošna matura je splošni pogoj za vpis na katerikoli univerzitetni študij in je 
zadostni pogoj za študij, ki po vpisnem obsegu ni omejen. Ob omejitvi vpisa se v skladu z Zakonom o 
visokem šolstvu pri izbiri kandidatov upoštevata uspeh pri splošni maturi in uspeh v zadnjih dveh letih 
izobraževanja, lahko pa še drugi pogoji. 

 

                                                 
2 Zakon o maturi (Ur. l. RS, št. 1/07 – ZMat-UPB1 in Ur. l. RS, št. 46/16 - ZOFVI-L) 
3 Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 1/07 – ZGim-UPB-1, 68/17, 6/18-ZIO-1, in 46/19) 
4 Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32-12 – Zvis-UPB7, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – 

ZUPŠ in 65/17) 
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2.3 Cilji 
► Temeljno znanje 

Skupni del splošne mature (slovenščina – italijanščina oziroma madžarščina na narodno mešanih 
območjih – ter tuji jezik in matematika), ki ga kandidati opravljajo obvezno, obsega temeljno znanje po 
gimnazijskem izobraževalnem programu. Izbirni del, iz katerega kandidati izberejo po dva predmeta, 
obsega potrebno temeljno znanje za posamezna študijska področja. 

 
► Širina in poglobljenost znanja 

S petimi predmeti (izbirno šestimi), ki so pri splošni maturi obvezni, in z možnostjo opravljanja 
nekaterih izpitov na dveh ravneh zahtevnosti se lahko doseže primerno razmerje med širino in 
poglobljenostjo znanja v skladu z zanimanjem in usposobljenostjo kandidatov. 

 
► Vpliv na kakovost in učinkovitost gimnazijskega izobraževanja 

Splošna matura spodbuja dijake, učitelje in šole k doseganju večje učinkovitosti pouka in učenja ter 
višje kakovosti znanja. Povratno pa vpliva na kakovost poučevanja in učenja v gimnaziji. 

 
► Vpliv na kakovost ocenjevanja 

Z načini in postopki ter pravili notranjega in zunanjega ocenjevanja pri splošni maturi, katerih cilj je 
nepristranskost in objektivnost, se spodbuja splošni dvig kakovosti ocenjevanja v gimnaziji in izpitne 
kulture v šolstvu sploh. 

 
► Sodelovanje med srednjim šolstvom in univerzo 

S splošno maturo se je okrepilo skupno zavzemanje srednjega šolstva in univerze za boljšo 
usposobljenost kandidatov za študij, pa tudi za sodelovanje visokošolskih in srednješolskih učiteljev v 
maturitetnih strokovnih organih pri razvoju vsebine splošne mature in pri dvigu kakovosti ocenjevanja. 

 
► Zastopanost predmetnih področij 

Kandidati lahko pri splošni maturi opravljajo izbirne izpite iz jezikoslovja, humanistike, naravoslovja, 
družboslovja, tehnike in umetnosti. S splošno maturo se spodbuja zanimanje dijakov za vsa študijska 
področja. 

 
 

2.4 Vsebina in izvedba  
► Predmeti splošne mature 

Pri splošni maturi se ocenjuje znanje iz predmetov, ki jih v MIK SM za posamezno leto določi pristojni 
strokovni svet za splošno izobraževanje. Izpitni cilji in izpitne vsebine za predmete so določeni v PIK 
SM v skladu z ustreznimi učnimi načrti. 

Pri izpitu se praviloma preverja znanje trajnejše vrednosti, pomembno za nadaljnji študij. 

 
► Taksonomske stopnje 

Pri oblikovanju izpitnih ciljev, izpitnih nalog in vprašanj se pri splošni maturi upošteva lestvica treh 
taksonomskih stopenj (razlaga na str. 17). 
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► Izbirnost vsebin 

Z možnostjo izbire predmetov splošne mature in izpitnih vsebin kandidati prevzemajo izpitne 
obveznosti glede na svoje doseženo znanje, usposobljenost in zanimanje, zlasti pa glede na 
predvideni študij. 

Kandidati lahko izberejo: 

− predmete izbirnega dela splošne mature (z nekaterimi omejitvami), 

− raven zahtevnosti izpita (pri določenih predmetih), 

− tuji jezik v skupnem oziroma izbirnem delu splošne mature, 

− izpitne naloge in vprašanja pri nekaterih predmetih. 

Izbirni predmeti iste ravni zahtevnosti so med seboj enakovredni po obsegu in zahtevnosti izpitne 
snovi ter po izpitnih ciljih, vse to pa zagotavlja enakovrednost splošne mature ne glede na izbiro 
predmetov. 

 
► Zunanje in notranje ocenjevanje 

Splošna matura je izpit, pri katerem se zunanje ocenjevanje pisnih izdelkov dopolnjuje z nekaterimi 
oblikami notranjega ocenjevanja. 

Izpitne naloge in vprašanja pisnega izpita, navodila za ocenjevanje in ocenjevalne postopke 
pripravljajo DPK SM. Anonimne pisne izdelke kandidatov in izpitni nastop ocenjujejo posebej 
usposobljeni zunanji ocenjevalci v skladu z vnaprej pripravljenimi navodili za ocenjevanje, enakimi za 
vse kandidate. 

Notranje ocenjevanje obsega ustni izpit in/ali različne oblike praktičnega dela izpita, npr. naloge: 
seminarske, projektne, raziskovalne ...; vaje: laboratorijske, terenske ... Vprašanja za ustni izpit 
pripravijo DPK SM. Pravila za notranje ocenjevanje, ki ga izvajajo učitelji na šoli, so enaka za vse 
kandidate. 

 
► Koledar splošne mature 

Priprava dijakov med šolskim letom in izvedba splošne mature v spomladanskem in jesenskem 
izpitnem roku potekata v skladu s koledarjem splošne mature, ki ga sprejme DK SM. Pri tem upošteva 
šolski koledar, ki ga določi minister za šolstvo. 

 
► Odgovorni organi za splošno maturo in javni zavodi 

Splošno maturo vodijo, pripravljajo, izvajajo in nadzirajo maturitetni organi: DK SM, DPK SM, ŠMK SM 
in ŠIK SM. Ric opravlja razvojne, strokovne, tehnične in druge naloge ter izvaja program 
izobraževanja in usposabljanja zunanjih ocenjevalcev. 
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2.5 Druga načela  
► Izpitna tajnost 

Z varovanjem tajnosti izpitnega gradiva, postopkov in drugih ukrepov za izvedbo splošne mature se 
zagotavljajo enaki pogoji in anonimnost vseh kandidatov. 

 
► Vnaprejšnje obveščanje 

Kandidati so z obsegom, izpitnimi vsebinami in cilji, obveznostmi in pogoji opravljanja splošne mature 
seznanjeni najpozneje dve leti prej (do vpisa v tretji letnik). Poznejše spremembe so mogoče le, če je 
zaradi njih položaj za kandidate ugodnejši. 

 
► Maturitetni akti 

Maturitetni akti obsegajo pravila, navodila, postopke, merila in druge informacije, s katerimi se 
podrobneje ureja izvajanje splošne mature v tekočem šolskem letu. 

 
► Javnost podatkov 

Letno poročilo za splošno maturo vsebuje podatke o njeni pripravi in izvedbi v posameznem letu, 
podatke o doseženem uspehu ter ugotovitve, ocene in predloge, pomembne za njen razvoj. Lahko 
obsega še raziskovalne izsledke o edukometrični analizi testnih nizov in posameznih izpitnih vprašanj. 
DK SM pripravi letno analizo kakovosti splošne mature, ki je sestavni del letnega poročila. 

Letno poročilo za splošno maturo, namenjeno odgovornim organom in ustanovam, je javni letni prikaz 
njenih dosežkov in razvojnih vprašanj. 

 
► Obveščanje 

MIK SM in PIK SM, Vodnik po splošni maturi ter drugi maturitetni akti in sklepi organov za splošno 
maturo so namenjeni vnaprejšnjemu obveščanju šolskih vodstev, učiteljev, kandidatov in staršev o 
splošni maturi v posameznem šolskem letu. 

Z načinom opravljanja izpita in njegovo vsebino ter pravili se kandidati seznanjajo tudi pri 
predmaturitetnem preizkusu, ki ga šola lahko izvede za dijake zaključnih letnikov v okviru priprav na 
splošno maturo. 
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3 POGOJI ZA OPRAVLJANJE SPLOŠNE MATURE 

Splošna matura se opravlja na gimnazijah, ki izvajajo gimnazijski izobraževalni program ali maturitetni 
tečaj. Gimnazijski izobraževalni programi so:  

− programi splošne gimnazije:  

− gimnazija, 

− klasična gimnazija, 

− gimnazija z italijanskim učnim jezikom na  
narodno mešanem območju v Slovenski Istri, 

− gimnazija s slovenskim učnim jezikom  
na narodno mešanem območju v Slovenski Istri, 

− dvojezična slovensko madžarska gimnazija; 

− programi strokovne gimnazije:  

− tehniška gimnazija,  

− tehniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom  
na narodno mešanem območju v Slovenski Istri, 

− ekonomska gimnazija, 

− ekonomska gimnazija s slovenskim učnim jezikom  
na narodno mešanem območju v Slovenski Istri,  

− umetniška gimnazija, 

− umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom  
na narodno mešanem območju v Slovenski Istri, 

− programi zasebnih šol, 

− programi zasebnih šol po posebnih pedagoških načelih. 

Splošno maturo lahko opravljajo le kandidati, ki so uspešno končali zaključni letnik gimnazije ali 
maturitetni tečaj, in tisti, ki so se izobraževali v tujini in katerih spričevalo ustreza pogojem za prijavo  
k splošni maturi. 

V skladu z Zakonom o maturi se lahko k splošni maturi prijavijo tudi kandidati, ki so ali bodo v letu, ko 
jo opravljajo, dopolnili najmanj 21 let, in to ne da bi izpolnjevali prej naštete pogoje. 

Posamezne izpite splošne mature lahko opravljajo kandidati, ki: 

− jim je bilo v tujini pridobljeno spričevalo priznano kot spričevalo splošne 
mature; 

− so že opravljali splošno ali poklicno maturo; 

− so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje le-te. 

Kandidati iz druge in tretje alineje lahko opravljajo izpite splošne mature le, če je takšen izpit pogoj za 
vpis v študijski program za pridobitev visokošolske izobrazbe oziroma se upošteva pri izbiri kandidatov 
za vpis v takšen program.  

Dijaki, ki obiskujejo izobraževalne programe mednarodne mature, po uspešno končanem 
izobraževanju opravljajo mednarodno maturo, ki je v skladu s 4. členom Zakona o gimnazijah 
enakovredna slovenski splošni maturi. 
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4 PREDMETI SPLOŠNE MATURE 

Predmeti splošne mature so uvrščeni v skupni del, ki je obvezen za vse kandidate, in izbirni del, pri 
katerem se posamezni predmeti izbirajo. Nekateri predmeti skupnega in izbirnega dela se lahko 
opravljajo na osnovni (OR) ali višji ravni (VR) zahtevnosti. 

 

1. Skupni del splošne mature obsega izpite iz predmetov: 

− slovenščina (italijanščina kot materinščina oziroma madžarščina kot 
materinščina na narodno mešanem območju), 

− matematika (OR, VR), 

− tuji jezik (OR, VR): angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, ruščina 
ali španščina. 

 
2. Izbirni del splošne mature obsega izpite iz predmetov: 

− tuji jezik (OR, VR): angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, ruščina 
ali španščina, 

− drugi jezik na narodno mešanem območju: slovenščina, madžarščina ali 
italijanščina, 

− biologija, 

− biotehnologija, 

− ekonomija, 

− elektrotehnika, 

− filozofija, 

− fizika, 

− geografija, 

− glasba (moduli: glasbeni stavek, petje in inštrument, jazz in zabavna 
glasba, balet), 

− grščina (OR, VR), 

− informatika, 

− kemija, 

− latinščina (OR, VR), 

− likovna teorija, 

− materiali (modul gradbeništvo), 

− mehanika, 

− psihologija, 

− računalništvo, 

− sociologija, 

− sodobni ples, 

− umetnostna zgodovina, 

− zgodovina,  

− zgodovina in teorija gledališča in filma. 
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5 OBVEZNOSTI KANDIDATOV IN IZBIRNA 
PRAVILA 

5.1 Pravila za opravljanje izpitov iz predmetov 
skupnega dela splošne mature 
Kandidat opravlja izpit iz treh obveznih predmetov skupnega dela splošne mature: 

− slovenščine (italijanščine kot materinščine oziroma madžarščine kot 
materinščine na narodno mešanem območju) na eni ravni zahtevnosti,  

− tujega jezika na osnovni ali višji ravni zahtevnosti, 

− matematike na osnovni ali višji ravni zahtevnosti. 

 

5.2 Pravila o odločanju za izbirne predmete pri 
splošni maturi 
Kandidat opravlja izpit iz dveh izbirnih predmetov, za katera se odloči med predmeti izbirnega dela 
splošne mature tako, da lahko: 

− med jeziki izbirnega dela splošne mature (tudi katerim koli tujim jezikom in 
drugim jezikom na narodno mešanem območju ter latinščino in grščino) 
izbere enega; 

− med predmeti ekonomija, likovna teorija, glasba, sodobni ples, mehanika, 
elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, materiali ter teorija in 
zgodovina drame in gledališče izbere enega; 

− med predmeti filozofija, psihologija in sociologija izbere enega; 

− na osnovni ali na višji ravni zahtevnosti opravlja izpit iz tujega jezika 
(angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina ali ruščina), iz 
latinščine ali grščine; 

− izbere še tretji predmet iz izbirnega dela splošne mature (šesti predmet)5. 
 

Če kandidat v spomladanskem izpitnem roku poleg poklicne mature opravlja še posamezen izpit 
splošne mature ter se koledarja splošne in poklicne mature prekrivata, kandidat na podlagi sklepa DK 
SM opravlja izpit v jesenskem izpitnem roku istega leta, pri čemer velja dosežek jesenskega izpitnega 
roka pri tem predmetu za dosežek v spomladanskem izpitnem roku.  

Enako velja v primeru, ko se v koledarju splošne mature prekrivata datuma pisanja dveh izpitov, ki ju 
kandidat izbere v skladu z izbirnimi pravili. 

Kandidat, ki opravlja izpit, pri katerem se zunanje ocenjevanje dopolnjuje z nekaterimi oblikami 
notranjega ocenjevanja, se mora, zaradi zagotavljanja enakih možnosti opravljanja in ocenjevanja 
praktičnega dela izpita, vključiti v proces priprave praktičnega dela izpita ob začetku šolskega leta, v 
nasprotnem primeru lahko opravlja le pisni del izpita, kar znaša večinoma 80 odstotkov skupne ocene 
predmeta. 

  

                                                 
5 V tem primeru lahko kandidat opravlja izpit iz katerega koli tretjega izbirnega predmeta. Če koledar splošne mature v 
spomladanskem izpitnem roku ne omogoča opravljanja izpita iz šestega predmeta, ga kandidat na podlagi sklepa DK SM 
opravlja v jesenskem izpitnem roku istega leta, pri čemer dosežek jesenskega izpitnega roka pri tem predmetu velja za dosežek 
v spomladanskem izpitnem roku.  
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5.3 Splošna pravila 
Kandidatu se pri splošnem uspehu upošteva ocena po povišani ocenjevalni lestvici pri največ enem 
tujem jeziku (vključno z grščino in latinščino) ali pri drugem jeziku (ocenjenem po povišani ocenjevalni 
lestvici), pri čemer se upošteva boljša od ocen. Pri tujem ali drugem jeziku, ocenjenem po povišani 
ocenjevalni lestvici, ki je ocenjen slabše, se pri splošnem uspehu upošteva ocena v petstopenjski 
ocenjevalni lestvici. 

Kandidat opravi v skladu s PIK SM praviloma v zadnjem letniku vaje, naloge, izpitni nastop oziroma 
druge oblike praktičnega dela izpita (npr. notranji del izpita pri zgodovini in ekonomiji). 

 
 

5.4 Priznavanje raziskovalnih nalog 
Kandidat lahko kot praktični del izpita splošne mature uveljavlja opravljeno raziskovalno nalogo (če je 
tako določeno v ustreznem PIK SM), če ta izpolnjuje naštete pogoje:  

− pripravljena je na ustrezni strokovni ravni zahtevnosti, 

− kandidat jo je izdelal ali zaključil najpozneje do roka, določenega v 
koledarju splošne mature, v šolskem letu pred opravljanjem splošne 
mature, 

− mentor oziroma somentor naloge mora biti učitelj ustreznega predmeta 
splošne mature na šoli,  

− kandidat pisno zaprosi ŠMK SM za priznanje raziskovalne naloge,  

− ŠMK SM na predlog učitelja predmeta, ki kandidata pripravlja na izpit 
splošne mature, odloči o priznavanju raziskovalne naloge. 

DPK SM lahko objavijo dodatna merila za priznavanje raziskovalnih nalog v PIK-ih SM. 
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6 OCENJEVANJE ZNANJA PRI SPLOŠNI 
MATURI 

6.1 Ocenjevanje znanja 
Načini ocenjevanja znanja pri splošni maturi so različni. Zagotovljeno pa mora biti, da se oceni celovito 
znanje, ki so ga kandidati usvojili med srednješolskim izobraževanjem, in da je ocenjevanje pravično 
do vseh kandidatov (ne glede na to, s katere šole prihajajo in katere predmete so izbrali pri splošni 
maturi). DPK SM morajo poskrbeti, da pri izpitu ocenijo vsebine in cilje, določene s PIK SM, ujeti 
morajo zahtevnost in kompleksnost izpita ter ga sestaviti tako, da se po težavnosti, občutljivosti in 
pokrivanju vsebin ne bo izrazito razlikoval od drugih izpitov, opravljenih v različnih izpitnih rokih in 
letih. 

Pri splošni maturi se ocenjuje celostno znanje na različnih ravneh zahtevnosti in kompleksnosti, ki jim 
pravimo tudi taksonomske stopnje znanja. 

Primer taksonomskih stopenj je prikazan v spodnji preglednici. V PIK SM je zapisano, katere 
taksonomske stopnje in v kakšnem deležu se ocenjujejo pri posameznih delih izpita splošne mature 
(razlika med drugo in tretjo taksonomsko stopnjo je na primer predvsem v samostojnosti in izvirnosti 
reševanja ali zamisli). Naloga višje taksonomske stopnje naj bi načelno vsebovala tudi zahteve nižjih 
taksonomskih stopenj. Pri razvrščanju takšna naloga doseže najvišjo stopnjo. 

 
Taksonomska 

stopnja  Miselni proces Znanje, ki se ocenjuje 

I. − poznavanje − poznavanje dejstev, podatkov, pojmov, definicij, teorij, 
formul ... 

II. − razumevanje 
− uporaba 

− ugotavljanje vzročno-posledičnih odnosov 
− iskanje primerov, navajanje lastnih primerov, reševanje 

problemov, prevajanje enega simboličnega zapisa v 
drugega ... 

III. − samostojna razlaga 
− vrednotenje 
− samostojno reševanje novih 

problemov 

− razčlemba, primerjanje, abstrahiranje, posploševanje, 
sklepanje, sinteza, samostojno utemeljevanje 

− samostojno, kritično in utemeljeno vrednotenje pojavov, 
teorij, rešitev, besedil, umetniških del ... 

− izvirne rešitve v novih okoliščinah 
 

 
6.2 Deli maturitetnih izpitov 
Vseh taksonomskih stopenj znanja in vsebin ni mogoče kakovostno oceniti le z eno vrsto izpita, zato 
se pri splošni maturi ocenjujejo na več načinov. Zunanji (eksterni) pisni izpit se kombinira z eno od 
možnih različic tako imenovanega notranjega ocenjevanja znanja. Ti načini so lahko: ustno 
ocenjevanje, vaje, naloge, izpitni nastop in druge oblike praktičnega dela izpita (npr. praktikum). 

Komplet za pisni izpit pripravi pristojna DPK SM in je v spomladanskem izpitnem roku enak za vse 
kandidate. Pisni izdelek je opremljen le s šifro kandidata. Ocenjevalci pisnega izdelka ne poznajo 
kandidatove identitete. Izpitni komplet obsega eno ali več izpitnih pol z morebitnimi prilogami, ki 
vključujejo različne vrste nalog oziroma vprašanj, pri katerih mora kandidat bodisi izbrati pravilen 
odgovor, napisati ustrezen krajši odgovor ali pa odgovoriti z obširnejšim besedilom (to so tako 
imenovane naloge odprtega tipa). 

Naloge in vprašanja za ustni izpit ter postopke ocenjevanja znanja pri drugih oblikah notranjega 
ocenjevanja pripravljajo strokovnjaki v ustrezni DPK SM. Če je tako določeno v PIK SM, lahko 
izpraševalec dopolni izpitne naloge oziroma vprašanja na listku za ustni izpit. Le-ta poteka pred ŠIK 
SM.  
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Izpitni nastop, kot zunanji del izpita, se opravlja pred izpitno komisijo, ki jo sestavljajo trije zunanji 
ocenjevalci, od katerih morata praviloma dva izpolnjevati pogoje za učitelja tega predmeta. Med njimi 
ne sme biti učitelja, ki je kandidata poučeval ta predmet. Najmanj eden od zunanjih ocenjevalcev tudi 
ne sme biti učitelj šole, na kateri kandidat opravlja izpit. 

Vaje, nalogo in druge oblike praktičnega dela izpita opravi kandidat med šolskim letom, praviloma 
v zaključnem letniku, pri učitelju, ki kandidata poučuje in vodi, na šoli, na kateri se izobražuje.  

 

6.3 Ocenjevanje in končna ocena iz predmeta 
Sestava izpita pri predmetu, vrsta in deleži notranjega ocenjevanja znanja in zunanjega dela izpita, 
taksonomske stopnje znanja, deleži posameznih delov izpita v končni oceni predmeta (npr. deleži 
posameznih izpitnih pol), načini točkovanja in drugo so predstavljeni v PIK SM. 

Končni uspeh, dosežen pri vseh delih posameznega izpita, se ocenjuje v točkah in v razmerju tako, 
kakor je opredeljeno v PIK SM in kakor za posamezen izpit glede na njegovo sestavo določijo DPK 
SM z navodili za ocenjevanje. Skupni najvišji dosežek pri posameznem predmetu je torej sto odstotnih 
točk.  

DK SM na predlog DPK SM določi merila za pretvorbo odstotnih točk v ocene. Ta merila so v 
spomladanskem in jesenskem izpitnem roku enaka. 

Zunanje ocenjevanje pri predmetu vodi glavni ocenjevalec, ki je član DPK SM. Pri predmetih z veliko 
kandidati in posledično z veliko zunanjimi ocenjevalci mu pomagajo pomočniki glavnih ocenjevalcev. 
Pisni izpit točkuje en zunanji ocenjevalec, v nekaterih primerih pa še drugi zunanji ocenjevalec. 
Zunanji ocenjevalci se ravnajo po moderiranih navodilih za ocenjevanje, ki jih za posamezen izpitni 
rok pripravi DPK SM po pregledu vzorca rešenih izpitnih pol. 

Ustni izpit oceni ŠIK SM v sestavi izpraševalca, ki poučuje maturitetni predmet v zadnjem letniku, in 
dveh članov. O končni oceni se uskladijo. 

Izpitni nastop ocenijo trije zunanji ocenjevalci, ki se med seboj ne usklajujejo. Končno število 
doseženih točk pri izpitnem nastopu je povprečje števila točk vseh treh. 

Vaje, nalogo in druge oblike praktičnega dela izpita oceni učitelj, ki kandidata poučuje in vodi, v skladu 
z navodili DK SM in navodili za ocenjevanje ustrezne DPK SM. Ta navodila so zapisana v PIK SM. 

Ocena raziskovalne naloge lahko nadomesti oceno praktičnega dela ustreznega izpita, če je 
pripravljena v skladu s sprejetimi pravili. Odločitev o priznanju raziskovalne naloge sprejme ŠMK SM. 

Skupno število točk pri izpitu splošne mature je vsota točk, ki jih kandidat doseže pri posameznih 
delih, iz katerih je sestavljen izpit. Točke se nato v skladu z merili, ki jih določi DK SM, pretvorijo v 
ocene. 

Znanje pri predmetih splošne mature se ocenjuje s klasično petstopenjsko lestvico, ki obsega ocene 
od 1 do 5. Kandidat uspešno opravi izpit iz predmeta, če doseže vsaj oceno 2. 

Pri izpitu splošne mature, ki ga kandidat opravlja na višji ravni zahtevnosti, pri slovenščini, pri 
italijanščini kot materinščini oziroma madžarščini kot materinščini na narodno mešanem območju, pri 
slovenščini kot drugem jeziku (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija), slovenščini kot drugem 
jeziku (gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre) in 
madžarščini kot drugem jeziku (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija) se znanje ocenjuje po 
osemstopenjski lestvici, ki obsega točkovne ocene od 1 do 8. 

Uveljavljeno je tudi načelo pogojno pozitivne ocene, ki omogoča, da kandidat opravi izpit oziroma je 
ocenjen pozitivno, če pri predmetu obveznega dela splošne mature na osnovni ravni doseže najmanj 
80 odstotkov točk, potrebnih za pozitivno oceno, in hkrati pri dveh drugih predmetih, iz katerih opravlja 
splošno maturo, vsaj oceno dobro (3). 

Podobno pravilo velja za izbirni predmet na osnovni ravni. Če kandidat pri tem predmetu doseže najmanj 
80 % točk, potrebnih za pozitivno oceno, je pri njem ocenjen pozitivno, če je pri preostalih predmetih 
splošne mature ocenjen pozitivno in vsaj pri enem z oceno dobro (3). 
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6.4 Splošni uspeh pri splošni maturi 
Kandidat opravi splošno maturo, če doseže pri vseh predmetih pozitivno oceno. 

Splošni uspeh je seštevek ocen oziroma točkovnih ocen, doseženih pri posameznih predmetih. 
Najvišje možno število točk pri splošni maturi je 34, najnižje pa 10. 

Kandidat opravi splošno maturo z izjemnim splošnim uspehom, če doseže ali preseže število točk, ki 
jih za posamezno šolsko leto določi DK SM. 

 

6.5 Druge posebnosti ocenjevanja pri splošni 
maturi 
Kandidatom s posebnimi potrebami se lahko prilagodita način opravljanja splošne mature in način 
ocenjevanja znanja v skladu z Zakonom o maturi, Pravilnikom o načinu izvajanja mature za kandidate 
s posebnimi potrebami6 in drugimi akti. 

Kandidat je ocenjen na ravni zahtevnosti predmeta, za katero se je prijavil. Pretvorba točk z višje na 
osnovno raven ni mogoča. 

Kdor je opravil splošno maturo in želi izboljšati oceno pri enem ali več predmetih, ima pravico do 
enkratnega ponovnega opravljanja enega ali več maturitetnih izpitov še dve leti po prvem opravljanju 
splošne mature. Pri tem lahko izbere drugo raven zahtevnosti kakor prvič. Za splošni uspeh pri splošni 
maturi se upošteva boljša ocena. 

Splošna matura ni opravljena, če je kandidat neuspešen pri enem ali več predmetih. Pri popravljanju 
negativne ocene se lahko odloči za izpit na drugi ravni zahtevnosti kakor prvič. Tisti, ki je ocenjen z 
najmanj tremi pozitivnimi ocenami, ima pravico do opravljanja enega ali dveh popravnih izpitov še dve 
leti po opravljanju splošne mature. 

Kandidat, ki lahko v skladu z Zakonom o maturi in s sklepi DK SM opravlja splošno maturo v dveh 
delih v dveh zaporednih izpitnih rokih, sme popravljati negativno oceno ali izboljševati oceno izpita iz 
predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, hkrati z opravljanjem drugega dela splošne mature. 

 

6.6 Gradivo za izpit 
► Gradivo za izpit in izpitna tajnost 

Med gradivo za izpit, ki je v skladu z Zakonom o maturi in Pravilnikom o varovanju izpitne tajnosti pri 
maturi (Ur. l. RS, št. 7/2008) uradna tajnost in mora biti označeno kot "IZPITNA TAJNOST", stopnja 
tajnosti "TAJNO", sodijo: 

− zbirka izpitnih vprašanj in nalog za pisni izpit do uporabe pri izpitu, 

− izpitni komplet, ki obsega: izpitne pole za pisni izpit ter točkovnik in 
navodila za ocenjevanje do začetka izpita, 

− tematski sklop pri posameznem predmetu do javne objave, 

− avdio in video posnetki kot izpitno gradivo do uporabe pri izpitu, 

− izpitni listki za ustni izpit. 

Gradivo, označeno kot tajno le določen čas, se v tem času hrani v posebnem ovoju in v posebnem 
prostoru. Vrsta in stopnja tajnosti se označita le na ovoju. 

Primeri vprašanj za ustni izpit so lahko objavljeni v ustreznem PIK SM. 

                                                 
6 Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 82/2014). 
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► Priprava gradiva za izpit  

Gradivo za izpit pri splošni maturi pripravijo DPK SM, ki so odgovorne za njegovo strokovno 
neoporečnost. Pripravijo gradivo za pisni in ustni izpit v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku, 
gradivo za predmaturitetni preizkus in rezervno gradivo. Prevod gradiva za izpit v italijanščino in 
madžarščino ter prilagoditev gradiva za kandidate s posebnimi potrebami organizira Ric. Po posebnih 
navodilih DK SM se pri nekaterih predmetih opravi tudi zunanji neodvisni pregled gradiva za izpit, da 
se odpravijo morebitne slabosti in pomanjkljivosti pred njegovo uporabo. 

Lektoriranje in oblikovanje gradiva za izpit opravi Ric. Gradivo za izpit v končni obliki potrdita 
predsednik DPK SM ali od njega pooblaščeni član in koordinator za posamezni predmet v Ricu. 

Ric poskrbi za tiskanje gradiva za izpit in za dostavo na šole. 

 

6.7 Druga pravila 
► Zunanji nadzorni učitelji 

V spomladanskem izpitnem roku splošne mature lahko sodelujejo na šolah pri nadzoru pisnih izpitov 
splošne mature zunanji nadzorni učitelji, če tako odloči DK SM. Namen tega je, da se zunanji nadzorni 
učitelji seznanijo z izvedbo splošne mature tudi na drugih šolah in potrdijo verodostojnost njene 
dejanske izvedbe. Ric pripravi načrt izmenjave nadzornih učiteljev. V pristojnosti ravnatelja šole je, da 
imenuje učitelje, ki bodo sodelovali kot zunanji nadzorni učitelji na drugi šoli. 

 
► Šifre kandidatov 

Z zakonom in pravilnikom je opredeljeno varovanje osebnih podatkov kandidatov tako, da se pisni 
izdelki označijo samo z njihovo šifro. To jim namreč zagotavlja anonimnost. Šifre kandidatov določi Ric 
in so uradna tajnost. 

Zunanji ocenjevalci ocenjujejo šifrirane izdelke kandidatov. 
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7 ORGANIZIRANA PRIPRAVA NA SPLOŠNO 
MATURO 

7.1 Priprave v 3. in 4. letniku 
Priprave na splošno maturo so tesno vpete v ves gimnazijski izobraževalni program. 

Glede na porazdelitev nerazporejenih ur v posamezni gimnaziji se dijaki v tretjem letniku, najpozneje 
pa na začetku četrtega odločijo, za kateri izbirni predmet se bodo pripravljali. Zato so že v drugem, 
najpozneje pa v tretjem letniku tudi natančneje seznanjeni z vsebino izbirnih predmetov. Izbirnim 
predmetom se iz kvote nerazporejenih ur doda toliko ur, da je dosežen maturitetni standard. V šolah 
se lahko dodaja ure tudi obveznim in izbirnim predmetom nad maturitetnim standardom. Večinoma se 
dijaki pri pouku predmetov iz izbirnega dela splošne mature združujejo v homogene skupine, pri 
drugih predmetih pa ohranijo matične oddelke. V zaključnem letniku lahko priprave na izpite (ki se 
opravljajo na različnih ravneh zahtevnosti) potekajo v ločenih skupinah. 

 
 

7.2 Maturitetni tečaj 
Maturitetni tečaj kot priprava na splošno maturo je namenjen kandidatom, ki so uspešno zaključili 
srednje poklicno, srednje tehniško ali strokovno izobraževanje, četrti letnik programa Waldorfske 
gimnazije oziroma tretji letnik gimnazije, če so prekinili izobraževanje za najmanj eno leto. Vpišejo se 
lahko tudi tisti, ki so uspešno zaključili osnovnošolsko izobraževanje in opravili preizkus znanja na 
ravni tretjega letnika gimnazije. Preizkus znanja opravijo na šoli, ki izvaja maturitetni tečaj. 

Enoletne priprave potekajo iz treh predmetov obveznega in iz dveh predmetov izbirnega dela splošne 
mature. Kandidat, ki uspešno opravi maturitetni tečaj, izpolni pogoj za prijavo k splošni maturi. 

 
 

7.3 Predmaturitetni preizkus 
Pomemben element priprav na splošno maturo je predmaturitetni preizkus, ki ga za dijake četrtih 
letnikov šola lahko izvede v okviru priprav na splošno maturo. Takrat spoznajo tehnično izvedbo 
splošne mature in način dela pri izpitu. Za dijake in učitelje je predmaturitetni preizkus pomemben  
tudi zaradi ugotavljanja ravni že doseženega znanja. Veliko šol se odloči, da zagotovijo opravljanje 
predmaturitetnega preizkusa iz več predmetov skupnega in izbirnega dela splošne mature. 
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8 KANDIDATI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Opravljanje splošne mature za kandidate s posebnimi potrebami, ki so upravičeni do prilagojenega 
načina izvajanja mature, urejata Zakon o maturi7 in Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate  
s posebnimi potrebami8. Izvajanje mature je prilagojeno na tak način, da kandidati s posebnimi 
potrebami lahko izkažejo svoje znanje in sposobnosti.  

Med kandidate s posebnimi potrebami štejemo kandidate z odločbo o usmeritvi in druge. 

Kandidati z odločbo o usmeritvi so tisti, ki so bili na podlagi zakona, ki ureja usmerjanje otrok s 
posebnimi potrebami, z odločbo o usmeritvi usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo oziroma v prilagojene izobraževalne programe z 
enakovrednim izobrazbenim standardom. Svojo pravico do prilagojenega načina izvajanja mature 
uveljavljajo v skladu s prilagoditvami, ki so jih na podlagi odločbe o usmeritvi in strokovnega mnenja 
imeli med izobraževanjem in ne presegajo prilagoditev za posamezno skupino kandidatov s posebnimi 
potrebami, določenih v Preglednici možnih prilagoditev načina opravljanja mature za kandidate s 
posebnimi potrebami, ki je sestavni del Vloge za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami 
pri opravljanju mature (v nadaljnjem besedilu: vloga za kandidate s posebnimi potrebami). Med 
kandidate z odločbo o usmeritvi spadajo tudi kandidati, ki ob prijavi na maturo nimajo več statusa 
dijaka, so pa bili med rednim izobraževanjem z odločbo usmerjeni v izobraževalne programe s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo oziroma v prilagojene izobraževalne programe 
z enakovrednim izobrazbenim standardom. Kandidati z odločbo o usmeritvi uveljavljajo pravico do 
prilagojenega načina izvajanja mature na podlagi zadnje odločbe o usmeritvi in strokovnega mnenja 
komisije za usmerjanje.  

Drugi kandidati so tisti kandidati, ki v utemeljenih primerih potrebujejo prilagojen način izvajanja 
mature in nimajo odločbe o usmeritvi (v nadaljnjem besedilu: kandidati brez odločbe o usmeritvi). 
Ti kandidati so:  

− kandidati, ki zaradi posledic poškodbe, nesreče ali bolezni, ki se jim je 
zgodila v šolskem letu, v katerem bodo opravljali maturo, potrebujejo 
prilagoditve, kot jih imajo slepi, slabovidni ali kandidati z okvaro vidne 
funkcije, gluhi ali naglušni, gibalno ovirani ali dolgotrajno bolni;  

− kandidati z barvno slepoto in  

− kandidati brez statusa dijaka, ki med rednim izobraževanjem niso pridobili 
odločbe o usmeritvi, imajo pa posebne vzgojno-izobraževalne potrebe in bi 
bili v skladu s pravilnikom, ki ureja organizacijo in način dela komisij za 
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, opredeljeni kot slepi ali slabovidni 
oziroma kot kandidati z okvaro vidne funkcije, kot gluhi ali naglušni, gibalno 
ovirani ali dolgotrajno bolni. 

Kandidat brez odločbe o usmeritvi uveljavlja pravico do prilagojenega načina izvajanja mature na 
podlagi dokazila pristojne institucije oziroma mnenja zdravnika specialista za posamezno področje, ki 
ni starejše od enega leta. 

Kandidat s posebnimi potrebami ob predprijavi k maturi do 15. novembra izpolni tudi Vlogo za 
uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami pri opravljanju mature skupaj s šolo, na kateri je 
vpisan oziroma bo opravljal maturo. Kandidat, ki uveljavlja prilagojeni način ocenjevanja izpitov, k vlogi 
priloži odločbo o usmeritvi in strokovno mnenje komisije za usmerjanje. Kandidat brez odločbe o 
usmeritvi predloži poleg vloge za kandidata s posebnimi potrebami tudi ustrezno dokazilo pristojne 
institucije oziroma mnenje zdravnika specialista za posamezno področje (v nadaljevanju: dokazila). 

Kandidat brez odločbe o usmeritvi, ki zaradi posledic poškodbe, nesreče ali bolezni, ki se mu je 
zgodila v šolskem letu, v katerem bo opravljal maturo, potrebuje prilagoditve pri opravljanju mature, 
lahko vlogo za kandidata s posebnimi potrebami in dokazila predloži najpozneje do roka za prijavo na 
maturo. 
  

                                                 
7 Uradni list št. 1/07, ZOFVI-K 46/16 in 49/16 - popr. 
8 Uradni list št. 82/14 
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Kandidat, ki se poškoduje, se mu zgodi nesreča ali pa zboli teden pred prijavo ali po izteku roka za 
prijavo na maturo, mora najpozneje v treh delovnih dneh po dogodku o tem obvestiti šolo ter oddati 
vlogo za kandidate s posebnimi potrebami in dokazila. Šola podatke o kandidatu s posebnimi 
potrebami najpozneje naslednji delovni dan vnese v program za prijavo kandidatov s posebnimi 
potrebami. 

Za posamezne skupine kandidatov s posebnimi potrebami in druge so mogoče te prilagoditve: 

− prilagojeni način opravljanja izpita, 

− prilagoditev gradiva za izpit, 

− opravljanje izpita s pomočjo računalnika in uporaba posebnih pripomočkov, 

− prilagojeni način ocenjevanja. 

Podrobnejši opis prilagoditev je sestavni del Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s 
posebnimi potrebami. 

DK SM na predlog Rica odloči o prilagojenem načinu opravljanja mature in določi prilagojeni način 
opravljanja splošne mature za posameznega kandidata ter o tem obvesti kandidata s posebnimi 
potrebami in šolo. 

Kandidat z odločbo o usmeritvi ima skladno z Zakonom o maturi pravico do opravljanja splošne 
mature v dveh delih, v dveh zaporednih izpitnih rokih. Če želi, da se mu (ob izpolnjevanju pogojev)  
pri vpisu v nadaljnje izobraževanje upošteva, kakor da je maturo opravljal v spomladanskem izpitnem 
roku, mora v skladu s 27. členom Zakona o maturi na pristojno državno komisijo nasloviti posebno 
prošnjo z utemeljitvijo. 
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9 PREGLED POMEMBNEJŠIH DEJAVNOSTI PRI 
SPLOŠNI MATURI LETA 2022 

► SEPTEMBER 2021 

Ravnatelj šole imenuje člane ŠMK SM za obdobje od 1. novembra tekočega 
šolskega leta do 31. oktobra naslednjega šolskega leta in objavi njihov 
seznam na oglasni deski šole najpozneje do 31. oktobra tekočega šolskega 
leta. 

ŠMK SM objavi načrt izvedbe praktičnega dela izpita pri posameznem učitelju 
in prijave kandidatov k opravljanju praktičnega dela izpita.  

Izvajanje vaj in strokovne ekskurzije pri praktičnem delu izpita.  

 
► OKTOBER 2021 

Objava novih naslovov seminarskih nalog v stalnem katalogu naslovov 
nalog. 

Objava tematskih sklopov za splošno maturo v skladu z MIK 2023. 

 
► NOVEMBER 2021 

Zbiranje predprijav za splošno maturo 2022 

Kandidati s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi, uveljavljajo 
pravico do prilagojenega opravljanja splošne mature. 

Kandidati, ki bodo opravljali izpit iz glasbe, oddajo prilogo k predprijavi na 
srednji glasbeni šoli. 

Predprijava kandidatov za posamezen izpit splošne mature. 

Ric objavi ceno izpita pri splošni maturi. 

Konec zbiranja prijav za opravljanje seminarskih nalog na šoli.  

 
► JANUAR 2022 

Vračanje gradiva za izpit splošne mature 2021 kandidatom, ki to želijo. 

 
► FEBRUAR 2022 

Objava tematskih sklopov za splošno maturo v skladu z MIK 2023. 
 
► MAREC–APRIL 2022 

ŠMK SM organizira predmaturitetni preizkus za dijake zaključnih letnikov. 

Zbiranje prijav za spomladanski izpitni rok. 

Kandidati, ki bodo opravljali izpit iz glasbe, izpolnijo prilogo k prijavi.  

Kandidati, ki lahko opravljajo posamezne izpite splošne mature, oddajo prijavo 
k izpitu. 

Šole pošljejo Ricu podatke o zahtevanem številu kompletov izpitnih listkov za 
ustni izpit splošne mature.  

DK SM najpozneje do 1. aprila imenuje zunanje člane ŠMK SM za obdobje od 
1. aprila do 31. oktobra. 



Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo 2022 25 

Ravnatelj šole najpozneje do 1. aprila imenuje ŠIK SM za spomladanski in 
jesenski izpitni rok. 

Zaključek praktičnega dela izpita na šoli (npr. oddaja vaj, nalog). 

Dostava I. dela maturitetnega izpitnega gradiva na šole.  

Možnost zamenjave ravni ali izbirnega predmeta zaradi omejitve vpisa na 
visokošolske zavode (32. člen Pravilnika o SM). 

 
► MAJ–JUNIJ 2022 

Pisanje eseja pri slovenščini (italijanščini kot materinščini in madžarščini kot 
materinščini) v spomladanskem izpitnem roku. 

Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu. 

Poznejše prijave kandidatov k splošni maturi iz utemeljenih razlogov. 

ŠMK SM seznani kandidate s točkami praktičnega dela izpita. 

Dostava II. dela maturitetnega izpitnega gradiva na šole. 

Predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature, 
pisni preklic prijave na šoli. 

Ric organizira izmenjavo zunanjih nadzornih učiteljev. 

Opravljanje pisnih izpitov. 

ŠMK SM določi za ustne izpite razpored kandidatov in ŠIK SM po izpitnih 
prostorih.  

Opravljanje ustnih izpitov. 

Šole pošljejo Ricu podatke: število točk praktičnega dela izpita, ocene 3. in 4. 
letnika ter popravke prijav. 

Zunanje ocenjevanje izpitnih pol. 

Šole pošljejo Ricu podatke o dosežkih pri ustnih izpitih.  

 
► JULIJ 2022 

Konec zunanjega ocenjevanja. 

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi. 

Javljanje dosežkov splošne mature VPIS-u. 

Zbiranje prijav za jesenski izpitni rok. 

Kandidati, ki opravljajo izpit iz glasbe, izpolnijo prilogo k prijavi. 

Kandidati, ki lahko opravljajo posamezne izpite, oddajo prijavo k izpitu. 

Šole pošljejo Ricu podatke o zahtevanem številu kompletov izpitnih listkov. 

Vpogledi v izpitno dokumentacijo in ugovori oziroma pritožbe. 

 
► AVGUST–SEPTEMBER 2022 

ŠMK SM objavi načrt izvedbe praktičnega dela izpita v jesenskem izpitnem 
roku na šoli. 

Poznejše prijave kandidatov iz upravičenih razlogov. 

Dostava maturitetnega izpitnega gradiva na šole. 

Kandidati dobijo na šoli individualni razpored opravljanja izpitov. 
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Predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature, 
pisni preklic prijave k splošni maturi. 

ŠMK SM določi za ustne izpite razpored kandidatov in ŠIK SM po izpitnih 
prostorih.  

Opravljanje pisnih izpitov. 

Opravljanje ustnih izpitov. 

Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu. 

ŠMK SM seznani kandidate s točkami praktičnega dela izpita, doseženimi v 
jesenskem izpitnem roku. 

Zunanje ocenjevanje izpitnih pol. 

Šole pošljejo Ricu podatke: število točk praktičnega dela izpita, ocene 3. in 4. 
letnika, popravke prijav in podatke o dosežkih pri ustnih izpitih. 

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi.  

Javljanje dosežkov splošne mature VPIS-u. 

Vpogledi v izpitno dokumentacijo in ugovori oziroma pritožbe. 

Obnovitev seznama srednjih šol s splošno maturo za naslednje šolsko leto. 

ŠMK SM izpolni anketo – končno poročilo o izvedbi splošne mature 2022 na 
srednji šoli.  

 
Opombe: 

1. Koledar splošne mature za leto 2022 bo objavljen pozneje. DK SM ga določi v skladu z roki, navedenimi v 
šolskem koledarju ministra za leto 2022. 

2. Podrobnejši datumi izvedbe posameznih dejavnosti za tekoče šolsko leto so objavljeni v Koledarju splošne 
mature, ki ga Ric pošlje vsem srednjim šolam s splošno maturo in objavi na svoji spletni strani. 

3. Za kandidate, ki se izobražujejo redno ali izredno, veljajo enaki izpitni roki in pogoji opravljanja splošne mature 
oziroma posameznega izpita splošne mature.  

 



Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo 2022 27 

10 MATURITETNI ORGANI IN DRŽAVNI IZPITNI 
CENTER 

10.1 Maturitetni organi 
Splošno maturo vodijo maturitetni organi: 

− Državna komisija za splošno maturo, 

− državne predmetne komisije za splošno maturo, 

− šolske maturitetne komisije za splošno maturo in  

− šolske izpitne komisije za splošno maturo.  

 

Dr`avna predmetna
komisija za
sloven{~ino

Dr`avna predmetna
komisija za
matematiko

Šolska maturitetna
komisija

za splo{no maturo

Šolska izpitna
komisija za
sloven{~ino

Šolska izpitna
komisija za
matematiko

Dr`avni izpitni
center

Dr`avna komisija za
splo{no maturo

 
 
 
 DK SM DPK SM 
Število članov 13 Najmanj 3 

Imenovanje minister DK SM 

Sestava predsednik, namestnik predsednika, 
člani (8 + direktor Rica, direktor 
ZRSŠ in predsednik DPK SM za 
slovenščino) 

predsednik, namestnik 
predsednika/glavni ocenjevalec, člani 
(najmanj 1) 

Mandat 4 leta 4 leta 
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► Državna komisija za splošno maturo 

DK SM je organ, ki vodi priprave na splošno maturo in nadzoruje njeno izvedbo. Sestavo komisije, 
njene pristojnosti in naloge določata 11. in 12. člen Zakona o maturi. Komisija dela v skladu s 
poslovnikom in drugimi akti ter sodeluje z DPK SM in Ricem. 

 
► Državne predmetne komisije za splošno maturo 

DPK SM so imenovane za posamezne predmete, iz katerih se opravlja splošna matura. Obravnavajo 
strokovna vprašanja in pripravljajo zbirko nalog za pisni izpit, sestavijo izpitne pole s prilogami za 
posamezni rok splošne mature, pripravijo ocenjevalne obrazce, liste za odgovore, točkovnike in 
navodila za ocenjevanje, zbirko nalog in vprašanj za ustni izpit ter drugo gradivo s svojega 
predmetnega področja. Sestavo komisij, njihove pristojnosti in naloge določa 15. člen Zakona o 
maturi. Komisije sodelujejo z DK SM in Ricem. 

 
► Šolska maturitetna komisija za splošno maturo 

ŠMK SM vodi pripravo in izvedbo splošne mature na šoli ter opravlja naloge v skladu s podzakonskimi 
akti. Sodeluje z DK SM in Ricem. 

 
► Šolske izpitne komisije za splošno maturo 

ŠIK SM izvajajo ustne izpite iz posameznega predmeta splošne mature ter obravnavajo vprašanja  
s svojega strokovnega področja v skladu podzakonskimi akti in navodili ŠMK SM. 

 

10.2 Državni izpitni center 
Ric opravlja pri splošni maturi strokovna, razvojna, organizacijska in druga dela ter izvaja preostale 
naloge v skladu z 18. členom Zakona o maturi. Imenuje glavne ocenjevalce, zunanje ocenjevalce in 
pomočnike glavnih ocenjevalcev za posamezne predmete ter DK SM predlaga v imenovanje 
predsednika in člane DPK SM. 
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11 POMEMBNEJŠI PODATKI O IZPITIH 
SPLOŠNE MATURE 

11.1 Objava tematskih sklopov 
Tematski sklopi se objavijo za te maturitetne predmete: angleščino, francoščino, glasbo, italijanščino 
kot materinščino, italijanščino kot tuji jezik in kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske 
Istre, latinščino, madžarščino kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija), 
madžarščino kot materinščino, nemščino, ruščino, slovenščino, slovenščino kot drugi jezik (dvojezična 
slovensko-madžarska gimnazija), slovenščino kot drugi jezik (gimnazija z italijanskim učnim jezikom 
na narodno mešanem območju Slovenske Istre), španščino ter zgodovino in teorijo gledališča in filma. 

Tematski sklop se objavi kot: 

1. tematski sklop iz književnosti, izbor književnih besedil in gesel za jezikovne 
naloge pri madžarščini kot materinščini, slovenščini in slovenščini kot 
drugem jeziku (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija); 

2. tematski sklop iz književnosti in izbor književnih besedil pri italijanščini kot 
materinščini; 

3. tematski sklop iz književnosti pri slovenščini kot drugem jeziku (gimnazija z 
italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre); 

4. izbor umetnostnih besedil pri angleščini, francoščini, italijanščini kot tujem 
in kot drugem jeziku na narodno mešanem območju Slovenske Istre, 
madžarščini kot drugem jeziku (dvojezična slovensko-madžarska 
gimnazija), nemščini, ruščini in španščini;  

5. izbor književnih besedil pri latinščini; 

6. izbor dramskih besedil in filmskih del pri zgodovini in teoriji gledališča in 
filma; 

7. izbor glasbenih del in videoposnetkov pri glasbi. 

Tematske sklope, ki jih predlagajo DPK SM, objavi Ric na svoji spletni strani (www.ric.si). V skladu  
s Koledarjem splošne mature jih za zaključni letnik objavi pred začetkom šolskega leta, v katerem 
kandidati opravljajo splošno maturo. 

Za angleščino, nemščino in ruščino se tematski sklop za zaključni letnik objavi pred začetkom 
dveletnega obdobja priprave na splošno maturo, in sicer v skladu s Koledarjem splošne mature, 
na spletni strani Rica (www.ric.si). 

 

11.2 Izbira naslovov naloge 
Če je v PIK SM za notranji del izpita določena naloga (npr. seminarska, projektna, ...), lahko kandidat 
naslov zanjo izbere iz stalnega kataloga naslovov nalog, ki ga je potrdila DK SM in je objavljen na 
spletnem naslovu www.ric.si. Učitelj9*ali kandidat v soglasju z učiteljem lahko po postopku, določenem 
s pravili, predlaga tudi drug naslov naloge. 

 

11.3 Raziskovalna naloga 
Pri predmetih, za katere je tako določeno v PIK SM, lahko kandidat pridobi ustrezno število točk tudi z 
izdelavo raziskovalne naloge.  

                                                 
9 Uporabljeni izraz »učitelj« v poglavju 11 je učitelj, ki kandidata poučuje in vodi. 
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11.4 Definicija računala 
Računalo, ki se uporablja pri izpitih splošne mature, je elektronsko računalo, ki omogoča delo z 
osnovnimi računskimi operacijami in ne podpira: 

− možnosti komunikacije z okolico – »zunanjim svetom«, 
− shranjevanja podatkov iz okolice oziroma zunanjega sveta, 
− shranjevanja predhodno naloženih podatkov, 
− simbolnega računanja, 
− programiranja novih funkcij, 
− risanja grafov funkcij. 

 

11.5 Predmeti skupnega dela splošne mature 

SLOVENŠČINA  

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Slovenščina. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 200. 
seji 20. 6. 2019 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2021. 

RAVEN ZAHTEVNOSTI Ena raven 
ZGRADBA IZPITA Pisni in ustni izpit 
ČLENITEV IZPITA Pisni izpit 

Izpitna pola 1 
 
Izpitna pola 2  

 
− Šolski esej (razpravljalni ali 

razlagalni/interpretativni) (najmanj 600 besed) 
− Razčlemba izhodiščnega besedila 

 Ustni izpit Pravorečno ustrezno, vsebinsko smiselno in 
doživljajsko (interpretativno) glasno branje 
predloženega literarnega/polliterarnega besedila ali 
odlomka, vprašanja ob predloženem literarnem/ 
polliterarnem besedilu ali odlomku (usmerjena 
interpretacija oz. dialog), pregledna vprašanja iz 
književnosti ali strukturirana jezikovna naloga ob 
predloženem besedilu oz. odlomku, govorno 
nastopanje, uradno pogovarjanje in kultura dialoga. 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2 

 
− 120 minut 
− 90 minut 

 Ustni izpit − do 20 minut 
OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po merilih, ki jih pripravi DPK SM 

za slovenščino. 
 Pisni izpit 

Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2 

 
− 50 % ocene 
− 30 % ocene 

 Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM 
za slovenščino. 

 Ustni izpit  − 20 % ocene 
USTNI IZPIT Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM. 
PRIPOMOČKI Nalivno pero ali kemični svinčnik; 

DPK SM za slovenščino lahko vsako leto ob objavi tematskega sklopa  
(v soglasju z DK SM) predpiše tudi seznam dovoljenih pripomočkov. 
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ITALIJANŠČINA kot materinščina 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Italiano lingua materna. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 157. 
seji 23. 5. 2013 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2015. 

RAVEN ZAHTEVNOSTI Ena raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni in ustni izpit 

ČLENITEV IZPITA Pisni izpit 
Izpitna pola 1 

 
Izpitna pola 2  

 
− Šolski esej na literarno temo (razpravljalni ali 

razlagalni/interpretativni) 
− Razčlemba izhodiščnega besedila 

 Ustni izpit Analiza književnega besedila s predstavitvijo 
avtorja, njegovega dela in zgodovinskega okvira. 
Glasno branje, vprašanje ob predloženem 
literarnem besedilu ali odlomku (usmerjena 
interpretacija), pregledna naloga iz književnosti in 
strukturirana jezikovna naloga ob predloženem 
besedilu oz. odlomku. 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2 

 
− 120 minut 
− 90 minut 

 Ustni izpit − do 20 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po merilih, ki jih pripravi DPK SM  
za italijanščino kot materni jezik. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2 

 
− 50 % ocene 
− 30 % ocene 

 Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM  
za italijanščino kot materni jezik. 

 Ustni izpit  − 20 % ocene 

USTNI IZPIT Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM. 

PRIPOMOČKI Nalivno pero ali kemični svinčnik; slovar italijanskega jezika pri Izpitni  
poli 1 
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MADŽARŠČINA kot materinščina 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Magyar nyelv mint anyanyelv. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 164. 
seji 19. 6. 2014 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2016. 

RAVEN ZAHTEVNOSTI Ena raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni in ustni izpit 

ČLENITEV IZPITA Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2 

 
− Šolski esej 
− Razčlemba neumetnostnega besedila 

 Ustni izpit 1. Glasno branje 
2. Strukturirana naloga iz književnosti 
3. Strukturirana naloga iz književnosti ali jezika 
4. Kultura dialoga 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2 

 
− 120 minut 
− 90 minut 

 Ustni izpit − do 20 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po merilih, ki jih pripravi DPK SM za 
madžarščino kot materni jezik. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2 

 
− 50 % ocene 
− 30 % ocene 

 Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM za 
madžarščino kot materni jezik. 

 Ustni izpit  − 20 % ocene 

USTNI IZPIT Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM. 

PRIPOMOČKI Nalivno pero ali kemični svinčnik, pravopis pri Izpitni poli 1, pri ustnem 
izpitu tudi zbirka književnih besedil in priročniki (6. točka seznama gesel 
za jezikovne naloge) 
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MATEMATIKA 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Matematika. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 200. 
seji 20. 6. 2019 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2021. 

RAVNI ZAHTEVNOSTI Osnovna in višja raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni in ustni izpit 

ČLENITEV IZPITA Osnovna raven 

 Pisni izpit 
Izpitni poli 1 in 2  

 
− 8 kratkih nalog 
− 6 krajših strukturiranih nalog 

 Ustni izpit − 3 vprašanja 

 Višja raven 

 Pisni izpit 
Izpitni poli 1 in 2  
 

 
− 6 krajših strukturiranih nalog 
− 2 strukturirani nalogi;  

 Ustni izpit − 3 vprašanja;  
 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Osnovna in višja raven 
  

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2 

 
− 90 minut 
− 90 minut 

 Ustni izpit − do 20 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih 
pripravi DPK SM za matematiko. 

 Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM  
za matematiko. 

 Osnovna in višja raven 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2 

 
− 40 % ocene 
− 40 % ocene 

 Ustni izpit  − 20 % ocene 

USTNI IZPIT Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM. 

PRIPOMOČKI IN  
PRILOGE 

Nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka in geometrijsko orodje 
(šestilo in dva trikotnika, lahko tudi ravnilo). Pri pisnem izpitu pri izpitni 
poli 2 na obeh ravneh je dovoljeno računalo. Priloga s formulami je del 
izpitne pole. 
 
Seznam ustnih vprašanj bo vsako leto do konca januarja objavljen na 
spletni strani Državnega izpitnega centra 
(https://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/matematika/). 
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11.6 Predmeti skupnega in izbirnega dela splošne 
mature 

Tuji jeziki 

ANGLEŠČINA 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Angleščina. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 177. 
seji 19. 5. 2016 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2018. 

RAVNI ZAHTEVNOSTI Osnovna in višja raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni in ustni izpit 

ČLENITEV IZPITA Osnovna raven 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3  
Izpitna pola 3 A 
 
Izpitna pola 3 B 

 
− Bralno razumevanje 
− Poznavanje in raba jezika 
− Slušno razumevanje 
− Pisno sporočanje 

− Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih 
oblik) (120–150 besed) 

− Daljši pisni sestavek (220–250 besed) 

 Ustni izpit 1. Pogovor na podlagi besedilne ali slikovne 
iztočnice 

2. Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana 
pri pouku 

3. Interpretacija umetnostnega besedila oziroma 
odlomka umetnostnega besedila in pogovor o 
temi 

 Višja raven 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3  
Izpitna pola 3 A 
 
Izpitna pola 3 B 

 
− Bralno razumevanje 
− Poznavanje in raba jezika 
− Slušno razumevanje 
− Pisno sporočanje 

− Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih 
oblik) (150–180 besed) 

− Pisni sestavek na temo iz književnosti  
(250–300 besed) 

 Ustni izpit 1. Pogovor na podlagi besedilne ali slikovne 
iztočnice 

2. Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana 
pri pouku 

3. Interpretacija umetnostnega besedila oziroma 
odlomka umetnostnega besedila in pogovor o 
temi 
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ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Osnovna in višja raven 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3 A 
Izpitna pola 3 B 

 
− 35 minut 
− 25 minut 
− do 20 minut 
− 30 minut 
− 60 minut 

 Ustni izpit − do 20 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih 
pripravi DPK SM za angleščino. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3 A 
Izpitna pola 3 B 

 
− 20 % ocene 
− 15 % ocene 
− 15 % ocene 
− 10 % ocene 
− 20 % ocene 

 Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM za 
angleščino. 

 Ustni izpit  − 20 % ocene 

USTNI IZPIT Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM. 

PRIPOMOČKI Nalivno pero ali kemični svinčnik; enojezični in dvojezični slovar pri Izpitni 
poli 3 
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FRANCOŠČINA 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Francoščina. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 207. 
seji 4. 6. 2020 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2022. 

RAVNI ZAHTEVNOSTI Osnovna in višja raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni in ustni izpit 

ČLENITEV IZPITA Osnovna raven 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3  
Izpitna pola 3 A 
 
Izpitna pola 3 B 

 
− Bralno razumevanje 
− Poznavanje in raba jezika 
− Slušno razumevanje 
− Pisno sporočanje 

− Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih 
oblik) (120–150 besed) 

− Daljši pisni sestavek (220–250 besed) 

 Ustni izpit 1. Igra vlog/pogovor na podlagi besedilne ali 
slikovne iztočnice 

2. Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana 
pri pouku 

3. Povzetek krajšega francoskega besedila v 
francoščini in pogovor o vsebini/temi 

 Višja raven 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3  
Izpitna pola 3 A 
 
Izpitna pola 3 B 

 
− Bralno razumevanje 
− Poznavanje in raba jezika 
− Slušno razumevanje 
− Pisno sporočanje 

− Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih 
oblik) (150–180 besed) 

− Pisni sestavek na temo iz književnosti  
(250–300 besed) 

 Ustni izpit 1. Igra vlog/povzetek krajšega slovenskega 
besedila v francoščini/pogovor na podlagi 
besedilne ali slikovne iztočnice 

2. Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana 
pri pouku 

3. Interpretacija umetnostnega besedila oziroma 
odlomka umetnostnega besedila in pogovor o 
vsebini/temi 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Osnovna in višja raven 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3 A 
Izpitna pola 3 B 

 
− 35 minut 
− 25 minut 
− do 20 minut 
− 30 minut 
− 60 minut 

 Ustni izpit − do 20 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih 
pripravi DPK SM za francoščino. 
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 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3 A 
Izpitna pola 3 B 

 
− 20 % ocene 
− 15 % ocene 
− 15 % ocene 
− 10 % ocene 
− 20 % ocene 

 Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM za 
francoščino. 

 Ustni izpit  − 20 % ocene 

USTNI IZPIT Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM. 

PRIPOMOČKI Nalivno pero ali kemični svinčnik; enojezični in dvojezični slovar pri Izpitni 
poli 3 
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ITALIJANŠČINA kot tuji in kot drugi jezik na narodno 
mešanem območju Slovenske Istre 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Italijanščina kot tuji in kot drugi jezik na narodno mešanem 
območju Slovenske Istre. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 200. 
seji 20. 6. 2019 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2021. 

RAVNI ZAHTEVNOSTI Osnovna in višja raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni in ustni izpit 

ČLENITEV IZPITA Osnovna raven 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3  
Izpitna pola 3 A 
 
Izpitna pola 3 B 

 
− Bralno razumevanje 
− Poznavanje in raba jezika 
− Slušno razumevanje 
− Pisno sporočanje 

− Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih 
oblik) (120–150 besed) 

− Daljši pisni sestavek (220–250 besed) 

 Ustni izpit 1. Igra vlog/pogovor na podlagi besedilne, slikovne 
ali slikovno-besedilne iztočnice 

2. Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana 
pri pouku 

3. Povzetek krajšega italijanskega besedila in 
pogovor o vsebini/temi 

 Višja raven 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3  
Izpitna pola 3 A 
 
Izpitna pola 3 B 

 
− Bralno razumevanje 
− Poznavanje in raba jezika 
− Slušno razumevanje 
− Pisno sporočanje 

− Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih 
oblik) (150–180 besed) 

− Pisni sestavek na temo iz književnosti  
(250–300 besed) 

 Ustni izpit 1. Povzetek krajšega slovenskega besedila v 
italijanščini/pogovor na podlagi besedilne, 
slikovne ali slikovno-besedilne iztočnice 

2. Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana 
pri pouku 

3. Interpretacija umetnostnega besedila oziroma 
odlomka umetnostnega besedila in pogovor o 
temi 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Osnovna in višja raven 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3 A 
Izpitna pola 3 B 

 
− 35 minut 
− 25 minut 
− do 20 minut 
− 30 minut 
− 60 minut 

 Ustni izpit − do 20 minut 
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OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih 
pripravi DPK SM za italijanščino. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3 A 
Izpitna pola 3 B 

 
− 20 % ocene 
− 15 % ocene 
− 15 % ocene 
− 10 % ocene 
− 20 % ocene 

 Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM za 
italijanščino. 

 Ustni izpit  − 20 % ocene 

USTNI IZPIT Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM. 

PRIPOMOČKI Nalivno pero ali kemični svinčnik; enojezični in dvojezični slovar pri Izpitni 
poli 3 
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NEMŠČINA 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Nemščina. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 192. 
seji 24. 5. 2018 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2020. 

RAVNI ZAHTEVNOSTI Osnovna in višja raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni in ustni izpit 

ČLENITEV IZPITA Osnovna raven 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3  
Izpitna pola 3 A 
 
Izpitna pola 3 B 

 
− Bralno razumevanje 
− Poznavanje in raba jezika 
− Slušno razumevanje 
− Pisno sporočanje 

− Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih 
oblik) (120–150 besed) 

− Daljši pisni sestavek (220–250 besed) 

 Ustni izpit 1. Pogovor na podlagi slikovne iztočnice 
2. Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana 

pri pouku 
3. Povzetek krajšega nemškega besedila in 

pogovor o temi 

 Višja raven 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3  
Izpitna pola 3 A 

 
Izpitna pola 3 B 

 
− Bralno razumevanje 
− Poznavanje in raba jezika 
− Slušno razumevanje 
− Pisno sporočanje 

− Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih 
oblik) (150–180 besed) 

− Pisni sestavek na temo iz književnosti  
(250–300 besed) 

 Ustni izpit 1. Pogovor na podlagi slikovne iztočnice 
2. Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana 

pri pouku 
3. Interpretacija umetnostnega besedila oziroma 

odlomka umetnostnega besedila in pogovor o 
vsebini 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Osnovna in višja raven 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3 A 
Izpitna pola 3 B 

 
− 35 minut 
− 25 minut 
− do 20 minut 
− 30 minut 
− 60 minut 

 Ustni izpit − do 20 minut 
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OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih 
pripravi DPK SM za nemščino. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3 A 
Izpitna pola 3 B 

 
− 20 % ocene 
− 15 % ocene 
− 15 % ocene 
− 10 % ocene 
− 20 % ocene 

 Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM za 
nemščino. 

 Ustni izpit  − 20 % ocene 

USTNI IZPIT Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM. 

PRIPOMOČKI Nalivno pero ali kemični svinčnik; enojezični in dvojezični slovar pri Izpitni 
poli 3 
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RUŠČINA 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Ruščina. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 157. 
seji 23. 5. 2013 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2015. 

RAVNI ZAHTEVNOSTI Osnovna in višja raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni in ustni izpit 

ČLENITEV IZPITA Osnovna raven 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3  
Izpitna pola 3 A 
 
Izpitna pola 3 B 

 
− Bralno razumevanje 
− Poznavanje in raba jezika 
− Slušno razumevanje 
− Pisno sporočanje 

− Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih 
oblik) (120–150 besed) 

− Daljši pisni sestavek (220–250 besed) 

 Ustni izpit 1. Igra vlog/pogovor na podlagi besedilne ali 
slikovne iztočnice 

2. Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana 
pri pouku 

3. Povzetek krajšega ruskega ali slovenskega 
besedila in pogovor o vsebini 

 Višja raven 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3  
Izpitna pola 3 A 
 
Izpitna pola 3 B 

 
− Bralno razumevanje 
− Poznavanje in raba jezika 
− Slušno razumevanje 
− Pisno sporočanje 

− Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih 
oblik) (150–180 besed) 

− Pisni sestavek na temo iz književnosti  
(250–300 besed) 

 Ustni izpit 1. Povzetek krajšega ruskega ali slovenskega 
besedila in pogovor o vsebini/pogovor na 
podlagi besedilne ali slikovne iztočnice 

2. Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana 
pri pouku 

3. Interpretacija umetnostnega besedila oziroma 
odlomka umetnostnega besedila in pogovor o 
temi 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Osnovna raven in višja raven 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3 A 
Izpitna pola 3 B 

 
− 35 minut 
− 25 minut 
− do 20 minut 
− 30 minut 
− 60 minut 

 Ustni izpit − do 20 minut   
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OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih 
pripravi DPK SM za ruščino. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3 A 
Izpitna pola 3 B 

 
− 20 % ocene 
− 15 % ocene 
− 15 % ocene 
− 10 % ocene 
− 20 % ocene 

 Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM za 
ruščino. 

 Ustni izpit  − 20 % ocene 

USTNI IZPIT Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM. 

PRIPOMOČKI Nalivno pero ali kemični svinčnik; enojezični in dvojezični slovar pri Izpitni 
poli 3 
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ŠPANŠČINA 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Španščina. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 207. 
seji 4. 6. 2020 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2022. 

RAVNI ZAHTEVNOSTI Osnovna in višja raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni in ustni izpit 

ČLENITEV IZPITA Osnovna raven 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3  
Izpitna pola 3 A 
 
Izpitna pola 3 B 

 
− Bralno razumevanje 
− Poznavanje in raba jezika 
− Slušno razumevanje 
− Pisno sporočanje 

− Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih 
oblik) (120–150 besed) 

− Daljši pisni sestavek (220–250 besed) 

 Ustni izpit 1. Pogovor na podlagi besedilne ali slikovne 
iztočnice 

2. Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana pri 
pouku 

3. Interpretacija krajšega španskega besedila in 
pogovor o vsebini/temi 

 Višja raven 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3  
Izpitna pola 3 A 
 
Izpitna pola 3 B 

 
− Bralno razumevanje 
− Poznavanje in raba jezika 
− Slušno razumevanje 
− Pisno sporočanje 

− Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih 
oblik) (150–180 besed) 

− Pisni sestavek na temo iz književnosti  
(250–300 besed) 

 Ustni izpit 1. Povzetek krajšega slovenskega besedila v 
španščini/pogovor na podlagi besedilne ali 
slikovne iztočnice 

2. Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana pri 
pouku 

3. Interpretacija umetnostnega besedila oziroma 
odlomka umetnostnega besedila in pogovor o 
temi 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Osnovna in višja raven 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3 A 
Izpitna pola 3 B 

 
− 35 minut 
− 25 minut 
− do 20 minut 
− 30 minut 
− 60 minut 

 Ustni izpit − do 20 minut   
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OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih 
pripravi DPK SM za španščino. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3 A 
Izpitna pola 3 B 

 
− 20 % ocene 
− 15 % ocene 
− 15 % ocene 
− 10 % ocene 
− 20 % ocene 

 Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM 
za španščino. 

 Ustni izpit  − 20 % ocene 

USTNI IZPIT Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM. 

PRIPOMOČKI Nalivno pero ali kemični svinčnik; enojezični in dvojezični slovar pri Izpitni 
poli 3 
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11.7 Predmeti izbirnega dela splošne mature 

Drugi jeziki na narodno mešanem območju 

SLOVENŠČINA kot drugi jezik 
(dvojezična slovensko-madžarska gimnazija) 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Slovenščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska 
gimnazija). 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 164. 
seji 19. 6. 2014 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2016. 

RAVEN ZAHTEVNOSTI Ena raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni in ustni izpit 

ČLENITEV IZPITA Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3 

 
− Bralno razumevanje 
− Razčlemba neumetnostnega besedila 
− Tvorjenje kratke besedilne vrste 
− Daljše esejsko besedilo (400–600 besed) 

 Ustni izpit − Glasno interpretativno branje, naloga ob 
predloženem literarnem besedilu oz. odlomku, 
naloga iz poznavanja jezika, uradno 
pogovarjanje in kultura dialoga 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3 

 
− 20 minut 
− 40 minut 
− 20 minut 
− 90 minut 

 Ustni izpit − do 20 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih 
pripravi DPK SM za slovenščino. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3 

 
− 10 % ocene 
− 25 % ocene 
− 10 % ocene 
− 35 % ocene 

 Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM za 
slovenščino. 

 Ustni izpit  − 20 % ocene 

USTNI IZPIT Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM. 

PRIPOMOČKI Nalivno pero ali kemični svinčnik; enojezični slovar pri Izpitni poli 3 
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SLOVENŠČINA kot drugi jezik 
(gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju  
Slovenske Istre) 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Slovenščina kot drugi jezik (gimnazija z italijanskim učnim 
jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre). 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 177. 
seji 19. 5. 2016 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2018. 

RAVEN ZAHTEVNOSTI Ena raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni in ustni izpit 

ČLENITEV IZPITA Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3 

 
− Bralno razumevanje 
− Poznavanje jezika in raba jezika 
− Slušno razumevanje 
− Daljše esejsko besedilo na razpisano književno 

temo (400–600 besed) 

 Ustni izpit − Glasno interpretativno branje, interpretacija 
književnega besedila, jezikovna tema, prosti 
govor in kultura dialoga 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3 

 
− 20 minut 
− 40 minut 
− do 20 minut 
− 90 minut 

 Ustni izpit − do 20 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih 
pripravi DPK SM za slovenščino. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3 

 
− 10 % ocene 
− 25 % ocene 
− 10 % ocene 
− 35 % ocene 

 Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM 
za slovenščino. 

 Ustni izpit  − 20 % ocene 

USTNI IZPIT Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM. 

PRIPOMOČKI Nalivno pero ali kemični svinčnik; Slovar slovenskega knjižnega jezika pri 
Izpitni poli 3 in na ustnem izpitu. 

 



 
 

48 Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo 2022 

ITALIJANŠČINA kot tuji in kot drugi jezik na narodno 
mešanem območju Slovenske Istre 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Italijanščina kot tuji in kot drugi jezik na narodno mešanem 
območju Slovenske Istre. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 200. seji 
20. 6. 2019 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2021. 

RAVNI ZAHTEVNOSTI Osnovna in višja raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni in ustni izpit 

ČLENITEV IZPITA Osnovna raven 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3  
Izpitna pola 3 A 
 
Izpitna pola 3 B 

 
− Bralno razumevanje 
− Poznavanje in raba jezika 
− Slušno razumevanje 
− Pisno sporočanje 

− Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih 
oblik) (120–150 besed) 

− Daljši pisni sestavek (220–250 besed) 

 Ustni izpit 1. Igra vlog/pogovor na podlagi besedilne, 
slikovne ali slikovno-besedilne iztočnice 

2. Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana 
pri pouku 

3. Povzetek krajšega italijanskega besedila in 
pogovor o vsebini/temi 

 Višja raven 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3  
Izpitna pola 3 A 
 
Izpitna pola 3 B 

 
− Bralno razumevanje 
− Poznavanje in raba jezika 
− Slušno razumevanje 
− Pisno sporočanje 

− Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih 
oblik) (150–180 besed) 

− Pisni sestavek na temo iz književnosti  
(250–300 besed) 

 Ustni izpit 1. Povzetek krajšega slovenskega besedila v 
italijanščini/pogovor na podlagi besedilne, 
slikovne ali slikovno-besedilne iztočnice 

2. Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana 
pri pouku 

3. Interpretacija umetnostnega besedila oziroma 
odlomka umetnostnega besedila in pogovor o 
temi 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Osnovna in višja raven 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3 A 
Izpitna pola 3 B 

 
− 35 minut 
− 25 minut 
− do 20 minut 
− 30 minut 
− 60 minut 

 Ustni izpit − do 20 minut 
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OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih 
pripravi DPK SM za italijanščino. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3 A 
Izpitna pola 3 B 

 
− 20 % ocene 
− 15 % ocene 
− 15 % ocene 
− 10 % ocene 
− 20 % ocene 

 Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM za 
italijanščino. 

 Ustni izpit  − 20 % ocene 

USTNI IZPIT Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM. 

PRIPOMOČKI Nalivno pero ali kemični svinčnik; enojezični in dvojezični slovar pri Izpitni 
poli 3 
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MADŽARŠČINA kot drugi jezik 
(dvojezična slovensko-madžarska gimnazija) 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Magyar nyelv mint második nyelv (Kétnyelvű szlovén–magyar 
gimnázium).  
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 177. 
seji 19. 5. 2016 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2018. 

RAVEN ZAHTEVNOSTI Ena raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni in ustni izpit 

ČLENITEV IZPITA Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 1 C 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3 

 
− Bralno razumevanje 
− Poznavanje in raba jezika 
− Tvorjenje kratke besedilne vrste 
− Slušno razumevanje 
− Daljše esejsko besedilo na književno temo 

 Ustni izpit 1. Igranje vlog ali pogovor na podlagi vizualne oz. 
verbalne iztočnice ali pogovor o kandidatovem 
zanimanju, prepričanju, doživetjih 

2. Vodeni pogovor o neki (v šoli) obravnavani temi 
ali književnem besedilu 

3. Interpretacija krajšega slovenskega besedila v 
madžarščini 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 1 C 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3 

 
− 30 minut 
− 40 minut 
− 20 minut 
− do 20 minut 
− 65 minut 

 Ustni izpit − do 20 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih 
pripravi DPK SM za madžarščino kot materni jezik. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 A 
Izpitna pola 1 B 
Izpitna pola 1 C 
Izpitna pola 2 
Izpitna pola 3 

 
− 10 % ocene 
− 25 % ocene 
− 10 % ocene 
− 10 % ocene 
− 25 % ocene 

 Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM za 
madžarščino kot materni jezik. 

 Ustni izpit  − 20 % ocene 

USTNI IZPIT Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM. 

PRIPOMOČKI Nalivno pero ali kemični svinčnik, pravopisni in dvojezični slovar pri Izpitni 
poli 3 
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Drugi izbirni predmeti 

BIOLOGIJA 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Biologija. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 200. 
seji 20. 6. 2019 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 
2021. 

RAVEN ZAHTEVNOSTI Ena raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni izpit ter raziskovalne, laboratorijske in terenske vaje 

ČLENITEV IZPITA 
 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 40 nalog izbirnega tipa 
− 7 strukturiranih nalog, od tega 5 v delu A in 2 v 

delu B. Kandidat izbere 3 naloge v delu A in 1 
v delu B. Naloge v delu A zahtevajo celostno 
razumevanje življenjskih procesov in bioloških 
konceptov, naloge v delu B pa se nanašajo na 
opravljeno raziskovalno, laboratorijsko in 
terensko delo ter obsegajo tudi procesno 
znanje. 

 Raziskovalne, 
laboratorijske in 
terenske vaje 

− od 0 do 20 točk po merilih za ocenjevanje 
procesnih ciljev, zapisanih v PIK SM Biologija. 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 90 minut 
− 90 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki 
jih pripravi DPK SM za biologijo. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 40 % ocene 
− 40 % ocene 

 Raziskovalne, laboratorijske in terenske vaje oceni učitelj biologije po 
navodilih DPK SM za biologijo. 

 Raziskovalne, 
laboratorijske in 
terenske vaje 

 
 
− 20 % ocene 

PRAKTIČNI DEL IZPITA Kandidat opravi laboratorijske in terenske vaje med šolskim letom pod 
vodstvom učitelja, ki ga poučuje in vodi. 

RAZISKOVALNA NALOGA Lahko nadomesti laboratorijske in terenske vaje v skladu s pravili o 
priznavanju raziskovalnih nalog, ki jih je sprejela DK SM. 

PRIPOMOČKI Nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik HB ali B, radirka, šilček, 
ravnilo z milimetrskim merilom in računalo 
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BIOTEHNOLOGIJA 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Biotehnologija. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 200. 
seji 20. 6. 2019 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 
2021. 

RAVEN ZAHTEVNOSTI Ena raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni izpit in projektna naloga 

ČLENITEV IZPITA Pisni izpit 
Izpitna pola 1 

 
 
 
 

Izpitna pola 2  

 
− 40 nalog izbirnega tipa in 2 strukturirani 

nalogi (sestavljeni tako, da ima vsaka  
5 vprašanj izbirnega tipa). 
Vsa vprašanja v Izpitni poli 1 preverjajo 
celotno, s PIK SM predpisano učno snov. 

− 4 strukturirane naloge. 

 Projektna naloga − Sestavljena iz projektne naloge in 
predstavitve z zagovorom. 
V skladu s PIK SM Biotehnologija. 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 90 minut 
− 90 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki 
jih pripravi DPK SM za biotehnologijo. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 30 % ocene 
− 50 % ocene 

 Projektno nalogo oceni učitelj po navodilih DPK SM za biotehnologijo. 

 Projektna naloga − 20 % ocene 

PRAKTIČNI DEL IZPITA Kandidat opravi praktični del izpita (projektno nalogo) pod učiteljevim 
vodstvom med šolskim letom. 

RAZISKOVALNA NALOGA Lahko nadomesti projektno nalogo v skladu s pravili o priznavanju 
raziskovalnih nalog, ki jih je sprejela DK SM. 

PRIPOMOČKI Nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik HB ali B, radirka, šilček, 
ravnilo z milimetrskim merilom in računalo 
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EKONOMIJA 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Ekonomija. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 184. 
seji 1. 6. 2017 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 
2019. 

RAVEN ZAHTEVNOSTI Ena raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni izpit in pisna naloga 

ČLENITEV IZPITA Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2 

 
− 40 nalog izbirnega tipa 
− 6 nalog polodprtega tipa 

 Pisna naloga  
Del A 
 
 
 
 
 
 
 
Del B 

 
− Učitelji sami izberejo 3 članke s področja 

mikroekonomije iz dnevnih časopisov. Članki 
morajo biti sodobni, objavljeni največ šest 
mesecev pred začetkom priprav na splošno 
maturo v 4. letniku. Med predlaganimi članki za 
pisno nalogo učitelj izbere enega in sestavi 
naloge. Kandidati niso seznanjeni z izbiro 
članka do dneva pisanja pisne naloge.  

− Učitelji sami izberejo 3 članke s področja 
makroekonomije iz dnevnih časopisov. Članki 
morajo biti sodobni, objavljeni največ šest 
mesecev pred začetkom priprav na splošno 
maturo v 4. letniku. Med predlaganimi članki za 
pisno nalogo učitelj izbere enega in sestavi 
naloge. Kandidati niso seznanjeni z izbiro 
članka do dneva pisanja pisne naloge. 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 90 minut 
− 90 minut 

 Pisna naloga  
Del A 
Del B 

 
− do 30 minut 
− do 30 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki 
jih pripravi DPK SM za ekonomijo. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 40 % ocene 
− 40 % ocene 

 Pisno nalogo oceni učitelj po navodilih DPK SM za ekonomijo. 

 Pisna naloga − 20 % ocene 

PRAKTIČNI DEL IZPITA Kandidat opravi notranji del izpita (pisno nalogo) med šolskim letom 
pod učiteljevim vodstvom. 

RAZISKOVALNA NALOGA Lahko nadomesti pisno nalogo v skladu s pravili o priznavanju 
raziskovalnih nalog, ki jih je sprejela DK SM. 

PRIPOMOČKI Nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, šilček, radirka, ravnilo in 
računalo 
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ELEKTROTEHNIKA 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Elektrotehnika. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 170. 
seji 21. 5. 2015 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 
2017. 

RAVEN ZAHTEVNOSTI Ena raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni izpit in seminarska naloga 

ČLENITEV IZPITA Pisni izpit 
Izpitna pola 1 

 
 

Izpitna pola 2  

 
− 8 nalog s kratkimi odgovori 

3 strukturirane naloge 
Kandidat rešuje vse naloge. 

− 4 naloge s kratkimi odgovori 
8 strukturiranih nalog 
Kandidat rešuje vse naloge s kratkimi 
odgovori, med osmimi strukturiranimi 
nalogami pa izbere in rešuje katerekoli štiri. 

 Seminarska naloga − V skladu s PIK SM Elektrotehnika 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 90 minut 
− 90 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki 
jih pripravi DPK SM za elektrotehniko. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 40 % ocene 
− 40 % ocene 

 Seminarsko nalogo oceni učitelj po navodilih DPK SM za 
elektrotehniko. 

 Seminarska naloga − 20 % ocene 

PRAKTIČNI DEL IZPITA Kandidat med šolskim letom izdela seminarsko nalogo ter opravi 
predstavitev in zagovor. 

RAZISKOVALNA NALOGA Raziskovalna naloga mora ustrezati osnovnim zahtevam za izdelavo 
seminarske naloge, zapisanim v PIK SM Elektrotehnika. 

PRIPOMOČKI IN  
PRILOGE 

Nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, šestilo, trikotnika in 
računalo. Konstante in enačbe ter magnetilne krivulje so del izpitne 
pole. 
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FILOZOFIJA 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Filozofija. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 164. 
seji 19. 6. 2014 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 
2016. 

RAVEN ZAHTEVNOSTI Ena raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni izpit in seminarska naloga 

ČLENITEV IZPITA Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2 

 
− Komentar k enemu od filozofskih besedil 
− Od 15 filozofskih naslovov kandidat izbere in 

napiše esej na en naslov. 

 Seminarska naloga − V skladu s PIK SM Filozofija 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 90 minut 
− 120 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki 
jih pripravi DPK SM za filozofijo. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2 

 
− 35 % ocene 
− 45 % ocene 

 Seminarsko nalogo oceni učitelj po navodilih DPK SM za filozofijo. 

 Seminarska naloga − 20 % ocene 

PRAKTIČNI DEL IZPITA Kandidat med šolskim letom pripravi seminarsko nalogo pod 
učiteljevim vodstvom. 

PRIPOMOČKI Nalivno pero ali kemični svinčnik 
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FIZIKA 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Fizika. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 200. 
seji 20. 6. 2019 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 
2021. 

RAVEN ZAHTEVNOSTI Ena raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni izpit in laboratorijske vaje 

ČLENITEV IZPITA Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 35 nalog izbirnega tipa 
− 6 strukturiranih nalog, od katerih kandidat 

izbere in rešuje 3 

 Laboratorijske vaje − V skladu s PIK SM Fizika 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 90 minut 
− 90 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki 
jih pripravi DPK SM za fiziko. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 35 % ocene 
− 45 % ocene 

 Laboratorijske vaje oceni učitelj po navodilih DPK SM za fiziko. 

 Laboratorijske vaje − 20 % ocene 

PRAKTIČNI DEL IZPITA Kandidat opravi laboratorijske vaje med šolskim letom pod učiteljevim 
vodstvom. 

RAZISKOVALNE NALOGA Raziskovalne naloge, opravljene v skladu s pravili o priznavanju 
raziskovalnih nalog, ki jih je sprejela DK SM, lahko nadomestijo največ 
polovico ocenjenih laboratorijskih vaj. 

PRIPOMOČKI IN  
PRILOGE 

Nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik HB ali B, radirka, šilček, 
računalo in geometrijsko orodje. Periodni sistem elementov ter 
konstante in enačbe so del izpitne pole. 
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GEOGRAFIJA 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Geografija. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 200. 
seji 20. 6. 2019 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 
2021. 

RAVEN ZAHTEVNOSTI Ena raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni izpit in notranji del izpita (vaje) 

ČLENITEV IZPITA Pisni izpit 
Izpitna pola 1 

 
Izpitna pola 2 

 
− Obča geografija, Regionalna geografija sveta 

in Evrope 
− Obča geografija, Geografija Slovenije 

 Notranji del izpita − V skladu s PIK SM Geografija 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 90 minut 
− 90 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki 
jih pripravi DPK SM za geografijo. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 40 % ocene 
− 40 % ocene 

 Notranji del izpita oceni učitelj na podlagi kandidatovih pisnih poročil 
po navodilih DPK SM za geografijo. 

 Notranji del izpita  − 20 % ocene 

PRAKTIČNI DEL IZPITA Kandidat opravi notranji del izpita med šolskim letom pod učiteljevim 
vodstvom. 

PRIPOMOČKI Nalivno pero ali kemični svinčnik 
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GLASBA 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Glasba. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 192. 
seji 24. 5. 2018 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2020. 

RAVEN ZAHTEVNOSTI Ena raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni izpit ali izpitni nastop in pisni izpit 

ČLENITEV IZPITA A Glasbeni stavek  
 Pisni izpit 

Izpitna pola A 
Izpitna pola B 

 

 B Petje ali inštrument 
 Izpitni nastop 

Pisni izpit 
Izpitna pola B 

 

 C Jazz in zabavna glasba 
 Izpitni nastop 

Pisni izpit 
Izpitna pola C 

 

 D Balet  
 Izpitni nastop 

Pisni izpit 
Izpitna pola D 

 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Pisni izpit 
Izpitna pola A 
Izpitna pola B 
Izpitna pola C 
Izpitna pola D 

 
− 190 minut 
− 135 minut 
− 135 minut 
− 75 minut 

 Izpitni nastop  
(pod B, C in D) 

− največ 60 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje,  
ki jih pripravi DPK SM za glasbo. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola A 
Izpitna pola B 
Izpitna pola C 
Izpitna pola D 

 
− 70 % ocene 
− 30 % ocene 
− 30 % ocene 
− 20 % ocene 

 Izpitni nastop ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih in merilih za 
ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za glasbo. 

 Izpitni nastop (petje ali 
inštrument, jazz in 
zabavna glasba) 
Izpitni nastop (balet) 

 
 
− 70 % ocene 
− 80 % ocene 

IZPITNI NASTOP Izpitni nastop iz inštrumenta, petja, jazza in zabavne glasbe ali izpitni 
nastop pri baletu (sestavljen iz treh delov) opravljajo kandidati v času, 
določenem s koledarjem splošne mature. 

PRIPOMOČKI Izpitni nastop: ustrezni inštrument 
Izpitna pola A: nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka in šilček  
Izpitni poli B in C: nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka in 
šilček; kandidat dobi mp3-predvajalnik z zvočnimi datotekami 
Izpitna pola D: nalivno pero ali kemični svinčnik 
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GRŠČINA 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Grščina. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 207. 
seji 4. 6. 2020 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2022. 

RAVNI ZAHTEVNOSTI Osnovna in višja raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni in ustni izpit 

ČLENITEV IZPITA Osnovna raven 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 

 
Izpitna pola 2  

 
− Slovnica, kultura, civilizacija in književnost (skupna 

za obe ravni) 
− Prevod (posebna za osnovno raven) 

 Ustni izpit 1. Branje, prevod in analiza besedila 
2. Teoretično-slovnična naloga 
3. Interpretacija besedila 

 Višja raven 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
 
Izpitna pola 2  

 
− Slovnica, kultura, civilizacija in književnost (skupna 

za obe ravni) 
− Prevod (posebna za višjo raven) 

 Ustni izpit 1. Branje, prevod in analiza besedila 
2. Teoretično-slovnična naloga 
3. Interpretacija besedila 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Osnovna in višja raven 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2 

 
− 90 minut 
− 90 minut 

 Ustni izpit − do 20 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih 
pripravi DPK SM za grščino. 

 Osnovna in višja raven 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2 

 
− 40 % ocene 
− 40 % ocene 

 Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM za 
grščino. 

 Ustni izpit  − 20 % ocene 

USTNI IZPIT Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM. 

PRIPOMOČKI Nalivno pero ali kemični svinčnik; grško-slovenski slovar pri Izpitni poli 1 
in Izpitni poli 2 ter ustnem izpitu 

 



 
 

60 Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo 2022 

INFORMATIKA 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Informatika. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 170. 
seji 21. 5. 2015 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 
2017. 

RAVEN ZAHTEVNOSTI Ena raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni izpit in seminarska naloga 

ČLENITEV IZPITA Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− največ 20 kratkih nalog 
− največ 6 strukturiranih nalog 

 Seminarska naloga − Temo izbere kandidat skupaj z učiteljem, ki 
ga poučuje in vodi, ter v skladu s pravili o 
izdelavi seminarskih nalog. Seminarska 
naloga je individualno delo, ki zajema 
celovito informacijsko rešitev izbranega 
problema. Vsebinsko mora biti vezana na 
predmet Informatika, kar pomeni, da mora 
vsebovati tudi elemente temeljnega znanja 
informatike, kakor so predstavljeni v »Izpitnih 
ciljih« Predmetnega izpitnega kataloga za 
splošno maturo – Informatika. 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 90 minut 
− 90 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki 
jih pripravi DPK SM za informatiko. 

 Dosežene točke pri pisnem delu in seminarski nalogi se pretvorijo v 
končno oceno. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 36 % ocene 
− 44 % ocene 

 Pri seminarski nalogi ocenjujemo opredelitev problema, zbiranje 
podatkov in njihovo obdelavo ter zapis rešitve. 
Seminarsko nalogo oceni učitelj po navodilih DPK SM za informatiko. 

 Seminarska naloga − 20 % ocene 

PRAKTIČNI DEL IZPITA Kandidat izdela seminarsko nalogo samostojno pod vodstvom učitelja, 
ki ga poučuje in vodi, med šolskim letom. 

RAZISKOVALNA NALOGA Lahko nadomesti seminarsko nalogo v skladu s pravili o priznavanju 
raziskovalnih nalog, ki jih je sprejela DK SM. 

PRIPOMOČKI Nalivno pero ali kemični svinčnik in računalo; pri seminarski nalogi vsi 
pripomočki in orodje, potrebni za izdelavo naloge in njeno predstavitev 
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KEMIJA 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Kemija. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 200. 
seji 20. 6. 2019 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2021. 

RAVEN ZAHTEVNOSTI Ena raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni izpit in laboratorijske vaje 

ČLENITEV IZPITA Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
 
Izpitna pola 2  

 
− 35 nalog izbirnega tipa (vse vsebine v  

katalogu) 
− 15 nalog zaprtega in polodprtega tipa (vse 

vsebine v katalogu) 

 Laboratorijske vaje − V skladu z izobraževalnim programom za 
predmet. V skladu s PIK SM Kemija. 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 90 minut 
− 90 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih 
pripravi DPK SM za kemijo. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 35 % ocene 
− 45 % ocene 

 Laboratorijske vaje oceni učitelj po navodilih DPK SM za kemijo. 

 Laboratorijske vaje − 20 % ocene 

PRAKTIČNI DEL IZPITA Kandidat opravi laboratorijske vaje med šolskim letom pod učiteljevim 
vodstvom. 

RAZISKOVALNA NALOGA Lahko nadomesti laboratorijske vaje v skladu s pravili o priznavanju 
raziskovalnih nalog, ki jih je sprejela DK SM. Raziskovalna naloga mora 
vključevati najmanj 20 ur laboratorijskega dela in biti predstavljena na 
regijskem, državnem ali mednarodnem tekmovanju. 

PRIPOMOČKI IN  
PRILOGE 

Nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik HB ali B, radirka, šilček, 
računalo. Izpitni poli je priložen periodni sistem elementov. 
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LATINŠČINA 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Latinščina. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 132. 
seji 27. 5. 2010 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2012. 

RAVNI ZAHTEVNOSTI Osnovna in višja raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni in ustni izpit 

ČLENITEV IZPITA Osnovna raven 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2 A 
Izpitna pola 2 B 

 
− Prevod 
− Jezik 
− Književnost 

 Ustni izpit 1. Prevod latinskega besedila v slovenščino 
2. Književna naloga  
3. Jezikovna naloga 

 Višja raven 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2 A 
Izpitna pola 2 B 

 
− Prevod 
− Jezik 
− Književnost 

 Ustni izpit 1. Prevod latinskega besedila v slovenščino 
2. Književna naloga 
3. Jezikovna naloga 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Osnovna in višja raven 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2 A 
Izpitna pola 2 B 

 
− 90 minut 
− 40 minut 
− 50 minut 

 Ustni izpit − do 20 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih 
pripravi DPK SM za latinščino. 

 Osnovna in višja raven 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2 A 
Izpitna pola 2 B 

 
− 40 % ocene 
− 20 % ocene 
− 20 % ocene 

 Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM za 
latinščino. 

 Ustni izpit  − 20 % ocene 

USTNI IZPIT Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM. 

PRIPOMOČKI Nalivno pero ali kemični svinčnik; latinsko-slovenski slovar pri izpitnih 
polah 1 in 2 ter ustnem izpitu, latinska slovnica pri Izpitni poli 1. 
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LIKOVNA TEORIJA 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Likovna teorija. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 150. 
seji 21. 6. 2012 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2014. 

RAVEN ZAHTEVNOSTI Ena raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni in ustni izpit 

ČLENITEV IZPITA Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2 

 
− Teoretične naloge: 5 nalog polodprtega tipa 
− Likovna naloga: naloga odprtega tipa (npr. 

risanje, slikanje, oblikovanje) 

 Ustni izpit − Likovna mapa/portfolio 10 risb v formatu A3-B2 
z zagovorom, 2 vprašanji, ki zadevata slikovno 
gradivo in ju pripravi DPK SM za likovno teorijo 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 90 minut 
− 120 minut 

 Ustni izpit − do 20 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih 
pripravi DPK SM za likovno teorijo. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 30 % ocene 
− 50 % ocene 

 Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM za 
likovno teorijo. 

 Ustni izpit − 20 % ocene 

USTNI IZPIT Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM. 

PRIPOMOČKI Kandidati prinesejo k izpitu: nalivno pero ali kemični svinčnik, grafitne 
svinčnike različne trdote, barvne svinčnike, črne in barvne flomastre, 
radirko, šilček, ravnilo, dva trikotnika, šestilo, škarje in lepilo. 
Pri pisnem izpitu za Izpitno polo 2 kandidat prejme dva (A4) lista belega 
šeleshamerja in obvezno delovno gradivo, ki ga vsebina naloge zahteva. 
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MATERIALI 
modul gradbeništvo 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Materiali. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 170. 
seji 21. 5. 2015 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 
2017. 

RAVEN ZAHTEVNOSTI Ena raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni izpit in seminarska naloga 

ČLENITEV IZPITA Pisni izpit 
Izpitna pola 1 

 
 
 

Izpitna pola 2  

 
− 10 nalog, od tega 8 strukturiranih nalog po 5 

točk in 2 po 20 točk 
Naloge zajemajo snov iz izpitnih vsebin 
osnovnega modula. 

− 5 strukturiranih nalog 
Naloge zajemajo snov izpitnih vsebin iz 
modula gradbeništvo. 

 Seminarska naloga − Temo seminarske naloge izbere kandidat 
skupaj z učiteljem in v skladu z navodili o 
izdelavi seminarskih nalog. Seminarska 
naloga naj potrdi kandidatovo usposobljenost 
za reševanje obsežnejših nalog in dokaže 
obvladovanje veščin, ki jih ni mogoče zajeti v 
vprašanjih pisnega dela. Predstavi jo z 
zagovorom med šolskim letom. Ocena je 
sestavljena iz ocene seminarske naloge in iz 
njene predstavitve. 
V skladu s PIK SM Materiali. 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 90 minut 
− 90 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki 
jih pripravi DPK SM za materiale. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 40 % ocene 
− 40 % ocene 

 Seminarsko nalogo oceni učitelj po navodilih DPK SM za materiale. 

 Seminarska naloga − 20 % ocene 

PRAKTIČNI DEL IZPITA Kandidat izdela seminarsko nalogo samostojno pod učiteljevim 
vodstvom med šolskim letom ter opravi predstavitev in zagovor. 

RAZISKOVALNA NALOGA Raziskovalna naloga mora ustrezati osnovnim zahtevam za izdelavo 
seminarske naloge, zapisanim v PIK SM za materiale. 

PRIPOMOČKI IN  
PRILOGE 

Nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, šilček, ravnilo in 
računalo. Periodni sistem elementov s formulami likov in teles je 
priloga k izpitnima polama. 
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MEHANIKA 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Mehanika. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 200. 
seji 20. 6. 2019 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 
2021. 

RAVEN ZAHTEVNOSTI Ena raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni izpit in laboratorijske vaje ali seminarska naloga 

ČLENITEV IZPITA Pisni izpit 
Izpitna pola 1 

 
Izpitna pola 2  

 
− 8 do 12 kratkih strukturiranih nalog in 1 do 3 

strukturirane naloge 
− 3 do 6 strukturiranih nalog 

 Seminarska naloga − V skladu s PIK SM Mehanika 

 Laboratorijske vaje − V skladu s PIK SM Mehanika 

 Vsebina pisnega dela in laboratorijskih vaj zajema statiko, trdnost, 
dinamiko in mehaniko tekočin, vsebina seminarske naloge pa je 
pretežno iz mehanike. 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 90 minut 
− 90 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki 
jih pripravi DPK SM za mehaniko. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 40 % ocene 
− 40 % ocene 

 Seminarsko nalogo ali laboratorijske vaje oceni učitelj po navodilih 
DPK SM za mehaniko. 

 Seminarska naloga ali 
laboratorijske vaje  

 
− 20 % ocene 

PRAKTIČNI DEL IZPITA Pod učiteljevim vodstvom izdelana seminarska naloga ali 4 vaje v 
laboratoriju za mehaniko. 

RAZISKOVALNA NALOGA Lahko nadomesti seminarsko nalogo ali laboratorijske vaje v skladu s 
pravili o priznavanju raziskovalnih nalog, ki jih je sprejela DK SM. 

PRIPOMOČKI IN  
PRILOGE 

Nalivno pero ali kemični svinčnik, risalni pribor in računalo. Pri Izpitni 
poli 2 pa tudi Zbirka formul, veličin in preglednic iz mehanike. 
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PSIHOLOGIJA 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Psihologija. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 177. seji 
19. 5. 2016 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2018. 

RAVEN ZAHTEVNOSTI Ena raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni izpit in seminarska naloga 

ČLENITEV IZPITA Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2 A 
Izpitna pola 2 B 

 
− Strukturirane naloge 
− Naloge izbirnega tipa 
− Strukturirani eseji 

 Seminarska naloga − V skladu s PIK SM Psihologija 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2 A 
Izpitna pola 2 B 

 
− 90 minut 
− 20 minut 
− 100 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih 
pripravi DPK SM za psihologijo. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2 A 
Izpitna pola 2 B 

 
− 36 % ocene 
− 14 % ocene 
− 30 % ocene 

 Seminarsko nalogo oceni učitelj po navodilih DPK SM za psihologijo. 

 Seminarska naloga − 20 % ocene 

PRAKTIČNI DEL IZPITA Kandidat med šolskim letom pripravi seminarsko nalogo pod vodstvom 
učitelja, ki ga poučuje in vodi. 
Seminarska naloga se odda v natisnjeni in elektronski obliki. 

RAZISKOVALNA NALOGA Lahko nadomesti seminarsko nalogo v skladu s pravili o priznavanju 
raziskovalnih nalog, ki jih je sprejela DK SM. 

PRIPOMOČKI Nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik HB ali B, šilček, radirka 
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RAČUNALNIŠTVO 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Računalništvo. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 200. 
seji 20. 6. 2019 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 
2021. 

RAVEN ZAHTEVNOSTI Ena raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni izpit in seminarska naloga z zagovorom 

ČLENITEV IZPITA Pisni izpit 
Izpitna pola 1 

 
 
 
 
 

Izpitna pola 2  

 
− 8 do 12 nalog zaprtega tipa iz poglavja 

Programski jeziki in programiranje 
− 4 do 10 nalog polodprtega tipa iz poglavja 

Programski jeziki in programiranje 
− 2 do 4 naloge odprtega tipa iz poglavja 

Programski jeziki in programiranje 
− 8 do 12 nalog zaprtega tipa iz poglavij 

Arhitektura računalniških sistemov, 
Računalniška omrežja, Operacijski sistemi, 
Podatkovne baze in Informacijski sistemi 

− 4 do 10 nalog polodprtega tipa iz poglavij 
Arhitektura računalniških sistemov, 
Računalniška omrežja, Operacijski sistemi, 
Podatkovne baze in Informacijski sistemi 

− 2 do 4 naloge odprtega tipa iz poglavij 
Podatkovne baze in/ali Informacijski sistemi 

 Seminarska naloga − Temo naloge izbere kandidat skupaj z 
učiteljem, ki ga poučuje in vodi. Izdelana 
naloga naj potrdi kandidatovo usposobljenost 
za reševanje obsežnejših nalog in dokaže 
obvladovanje veščin, ki jih ni mogoče zajeti v 
vprašanjih pisnega dela. Naloga se predstavi z 
ustnim zagovorom med šolskim letom. Ocena 
naloge je sestavljena iz ocene seminarske 
naloge, ocene dokumentacije in ocene ustnega 
zagovora. 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 90 minut 
− 90 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki 
jih pripravi DPK SM za računalništvo. 

 Dosežene točke pri pisnem delu in seminarski nalogi se pretvorijo v 
končno oceno. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 40 % ocene 
− 40 % ocene 

 Seminarsko nalogo z zagovorom oceni učitelj po navodilih DPK SM za 
računalništvo. 

 Seminarska naloga  
z zagovorom 

 
− 20 % ocene 

PRAKTIČNI DEL IZPITA Kandidat izdela seminarsko nalogo samostojno pod vodstvom učitelja, 
ki ga poučuje in vodi, med šolskim letom. 

RAZISKOVALNA NALOGA Lahko nadomesti seminarsko nalogo v skladu s pravili o priznavanju 
raziskovalnih nalog, ki jih je sprejela DK SM. 

PRIPOMOČKI Nalivno pero ali kemični svinčnik 



 
 

68 Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo 2022 

SOCIOLOGIJA 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Sociologija. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 150. 
seji 21. 6. 2012 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 
2014. 

RAVEN ZAHTEVNOSTI Ena raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni izpit in seminarska naloga 

ČLENITEV IZPITA Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2 

 
− Strukturirane naloge 
− Esejske naloge 

 Seminarska naloga − V skladu s PIK SM Sociologija 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 90 minut 
− 120 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki 
jih pripravi DPK SM za sociologijo. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 35 % ocene 
− 45 % ocene 

 Seminarsko nalogo oceni učitelj po navodilih DPK SM za sociologijo. 

 Seminarska naloga − 20 % ocene 

PRAKTIČNI DEL IZPITA Kandidat med šolskim letom pripravi seminarsko nalogo pod 
učiteljevim vodstvom. 

RAZISKOVALNA NALOGA Lahko nadomesti seminarsko nalogo v skladu s pravili o priznavanju 
raziskovalnih nalog, ki jih je sprejela DK SM. 

PRIPOMOČKI Nalivno pero ali kemični svinčnik 
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SODOBNI PLES 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Sodobni ples. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 164. 
seji 19. 6. 2014 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2016. 

RAVEN ZAHTEVNOSTI Ena raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni izpit, izpitni nastop, ustvarjalna vaja 

ČLENITEV IZPITA Pisni izpit 
Izpitna pola  

 
− Do 25 nalog iz zgodovine plesa in 

odrskih umetnosti, glasbe in uporabne 
anatomije 

 Izpitni nastop 
Avtorski plesni solo 
Koreografija 
Plesna tehnika 

 
 
 
− 2 dela – sodobna plesna tehnika in balet 

 Ustvarjalna vaja − Koreografija, ki jo kandidati oblikujejo 
med poukom pri predmetu ustvarjalna 
delavnica v 4. letniku, in sicer v 
vsebinskem sklopu "delavnica koreograf 
– interpret". 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Pisni izpit 
Izpitna pola 

 
− 90 minut 

 Izpitni nastop 
Avtorski plesni solo 
Koreografija 
Plesna tehnika:  
 sodobna plesna tehnika 
 balet 

− do 218 minut 
− od 4 do 8 minut 
− od 20 do 30 minut 
 
− do 90 minut 
− do 90 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih 
pripravi DPK SM za odrske stvaritve. 

 Izpitna pola − 30 % ocene 

 Izpitni nastop ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih in merilih za 
ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za odrske stvaritve. 

 Izpitni nastop 
Avtorski plesni solo 
Koreografija 
Plesna tehnika 

− 50 % ocene 
− 20 % ocene 
− 10 % ocene 
− 20 % ocene 

 Ustvarjalno vajo oceni učitelj po navodilih DPK SM za odrske stvaritve. 

 Ustvarjalna vaja − 20 % ocene 

IZPITNI NASTOP Izpitni nastop iz plesne tehnike: sodobne plesne tehnike in balet, avtorski 
plesni solo in koreografija. 

PRIPOMOČKI Nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, šilček in radirka, pri izpitnem 
nastopu pa dres ali oprijeta majica in oprijete hlače ali žabe. Izpitni 
nastop izvajajo kandidati bosi ali v nogavicah. Izpitni nastop iz baleta 
lahko izvajajo v baletnih copatih. 
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UMETNOSTNA ZGODOVINA 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Umetnostna zgodovina. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 192. 
seji 24. 5. 2018 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 
2020. 

RAVEN ZAHTEVNOSTI Ena raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni izpit in umetnostnozgodovinski praktikum 

ČLENITEV IZPITA Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izpitna pola 2 

 
− 5 nalog (do 7 vprašanj) polodprtega tipa, od 

katerih kandidat izbere in reši štiri;  
zajemajo pregled umetnostnozgodovinskih 
obdobij svetovne in slovenske umetnosti od 
prazgodovine do konca renesanse 
(slogovna in ikonografska vprašanja, veliki 
umetniki in temeljna umetniška dela). 
3 naloge odprtega tipa, od katerih kandidat 
izbere in reši eno.  
 

− 5 nalog (do 7 vprašanj) polodprtega tipa, od 
katerih kandidat izbere in reši štiri;  
zajemajo pregled umetnostnozgodovinskih 
obdobij svetovne in slovenske umetnosti od 
baroka do konca 20. stoletja (slogovna in 
ikonografska vprašanja, veliki umetniki in 
temeljna umetniška dela). 
3 naloge odprtega tipa, od katerih kandidat 
izbere in reši eno.  

 Umetnostnozgodovinski 
praktikum 

− Srečanje z umetnostnimi spomeniki in 
umetnostnimi celotami na terenu (v 
odprtem okolju ali galerijah/muzejih), na 
obisku vodilnih razstav v umetniških 
ateljejih – v skladu z navodili v PIK SM 
Umetnostna zgodovina, s poudarkom na 
slovenski likovni ustvarjalnosti 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 90 minut 
− 90 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki 
jih pripravi DPK SM za umetnostno zgodovino. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 40 % ocene 
− 40 % ocene 

 Umetnostnozgodovinski praktikum oceni učitelj po navodilih DPK SM 
za umetnostno zgodovino. 

 Umetnostnozgodovinski 
praktikum 

 
− 20 % ocene 

PRAKTIČNI DEL IZPITA Kandidat med šolskim letom opravi umetnostnozgodovinski praktikum 
pod vodstvom učitelja, ki ga poučuje in vodi. 

RAZISKOVALNA NALOGA Lahko nadomesti umetnostnozgodovinski praktikum v skladu s pravili 
o priznavanju raziskovalnih nalog, ki jih je sprejela DK SM. 

PRIPOMOČKI Nalivno pero ali kemični svinčnik 
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ZGODOVINA 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Zgodovina. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 150. 
seji 21. 6. 2012 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 
2014. 

RAVEN ZAHTEVNOSTI Ena raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni izpit in notranji del izpita (pisna naloga, strokovna ekskurzija) 

ČLENITEV IZPITA Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 25 nalog iz obče zgodovine 
− 25 nalog iz narodne zgodovine 
Vsaka izpitna pola vključuje do 11 nalog zaprtega 
tipa in do 17 nalog polodprtega tipa, ki preverjajo 
kompleksnejše in povezano znanje. 

 Notranji del izpita  − V skladu s PIK SM Zgodovina 

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 90 minut 
− 90 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki 
jih pripravi DPK SM za zgodovino. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2  

 
− 40 % ocene 
− 40 % ocene 

 Notranji del izpita oceni učitelj po navodilih DPK SM za zgodovino. 

 Notranji del izpita  − 20 % ocene 

PRAKTIČNI DEL IZPITA Kandidat opravi notranji del izpita med šolskim letom pod učiteljevim 
vodstvom. 

PRIPOMOČKI Nalivno pero ali kemični svinčnik 
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ZGODOVINA IN TEORIJA GLEDALIŠČA IN FILMA 

PODLAGA ZA IZPIT PIK SM Zgodovina in teorija gledališča in filma. 
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 200. 
seji 20. 6. 2019 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2021. 

RAVEN ZAHTEVNOSTI Ena raven 

ZGRADBA IZPITA Pisni izpit: dve izpitni poli – zgodovina in teorija gledališča ter zgodovina 
in teorija filma in ustvarjalna vaja (dosežek) 

ČLENITEV IZPITA Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
 
Izpitna pola 2 

 
− Do 25 nalog iz dramskih besedil, določenih z 

razpisanim izborom 
− Do 25 nalog iz filmov, določenih z razpisanim 

izborom 

 Ustvarjalna vaja 
(dosežek) 

− Kandidatova stvaritev pri kateri koli ustvarjalni 
delavnici: igra in govor, fotografija in film, zvok in 
glasba, gib, impro, vizualna delavnica, snemanje 
in montaža, scenarij in režija, filmski zvok, 
nastopanje pred kamero, posebne avdiovizualne 
tehnike in elementi.  

ČAS PISANJA 
(trajanje delov izpita) 

Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
izpitna pola 2 

 
− 90 minut 
− 90 minut 

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih 
pripravi DPK SM za odrske stvaritve in film. 

 Pisni izpit 
Izpitna pola 1 
Izpitna pola 2 

 
− 40 % ocene 
− 40 % ocene 

 Ustvarjalno vajo (dosežek) oceni učitelj po navodilih DPK SM za odrske 
stvaritve in film. 

 Ustvarjalna vaja 
(dosežek) 

 
− 20 % ocene 

PRAKTIČNI DEL IZPITA Ustvarjalna vaja (dosežek) se izvede iz vsebin 3. in 4. letnika gimnazije.  

PRIPOMOČKI Nalivno pero ali kemični svinčnik 
 
 
Kandidati, ki bodo popravljali in izboljševali oceno iz predmeta Teorija in zgodovina drame in 
gledališče bodo leta 2021 in 2022, pisali izpit v skladu s Predmetnim izpitnim katalogom za splošno 
maturo 2017 - Teorija in zgodovina drame in gledališče. Izpit iz tega predmeta bo obsegal le Izpitno 
polo 1 pri predmetu Zgodovina in teorija gledališča in filma.  
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12 PREGLED PIK SM, KI SE UPORABLJAJO PRI 
SPLOŠNI MATURI V LETU 2022 

 PIK SM Datum sprejetja 
na SSSI 

Uporaba od 
spomladanskega 

izpitnega roka 
1. ANGLEŠČINA 177. seja, 19. 5. 2016 2018 

2. BIOLOGIJA 200. seja, 20. 6. 2019 2021 

3. BIOTEHNOLOGIJA 200. seja, 20. 6. 2019 2021 

4. EKONOMIJA 184. seja, 1. 6. 2017 2019 

5. ELEKTROTEHNIKA 170. seja, 21. 5. 2015 2017 

6. FILOZOFIJA 164. seja, 19. 6. 2014 2016 

7. FIZIKA 200. seja, 20. 6. 2019 2021 

8. FRANCOŠČINA 207. seja, 4. 6. 2020 2022 

9. GEOGRAFIJA 200. seja, 20. 6. 2019 2021 

10. GLASBA 192. seja, 24. 5. 2018 2020 

11. GRŠČINA 207. seja, 4. 6. 2020 2022 

12. INFORMATIKA 170. seja, 21. 5. 2015 2017 

13. ITALIJANŠČINA kot tuji in kot drugi jezik na narodno 
mešanem območju Slovenske Istre 

200. seja, 20. 6. 2019 2021 

14. ITALIJANŠČINA kot materinščina 157. seja, 23. 5. 2013 2015 

15. KEMIJA 200. seja, 20. 6. 2019 2021 

16. LATINŠČINA 132. seja, 27. 5. 2010 2012 

17. LIKOVNA TEORIJA 150. seja, 21. 6. 2012 2014 

18. MADŽARŠČINA kot drugi jezik  
(dvojezična slovensko-madžarska gimnazija) 

177. seja, 19. 5. 2016 2018 

19. MADŽARŠČINA kot materinščina 164. seja, 19. 6. 2014 2016 

20. MATEMATIKA 200. seja, 20. 6. 2019 2021 

21. MATERIALI, modul gradbeništvo 170. seja, 21. 5. 2015 2017 

22. MEHANIKA 200. seja, 20. 6. 2019 2021 

23. NEMŠČINA 192. seja, 24. 5. 2018 2020 

24. PSIHOLOGIJA 177. seja, 19. 5. 2016 2018 

25. RAČUNALNIŠTVO 200. seja, 20. 6. 2019 2021 

26. RUŠČINA 157. seja, 23. 5. 2013 2015 

27. SLOVENŠČINA 200. seja, 20. 6. 2019 2021 

28. SLOVENŠČINA kot drugi jezik  
(dvojezična slovensko-madžarska gimnazija) 

164. seja, 19. 6. 2014 2016 

29. SLOVENŠČINA kot drugi jezik  
(gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno 
mešanem območju Slovenske Istre) 

177. seja, 19. 5. 2016 2018 

30. SOCIOLOGIJA 150. seja, 21. 6. 2012 2014 

31. SODOBNI PLES 164. seja, 19. 6. 2014 2016 

32. ŠPANŠČINA 207. seja, 4. 6. 2020 2022 

33. UMETNOSTNA ZGODOVINA 192. seja, 24. 5. 2018 2020 

34. ZGODOVINA 150. seja, 21. 6. 2012 2014 

35. ZGODOVINA IN TEORIJA GLEDALIŠČA IN 
FILMA 

200. seja, 20. 6. 2019 2021 
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13 KRAJŠAVE PREDMETOV 

Ime predmeta Oznaka predmeta 
Angleščina ANG 
Angleščina (VR) ANG+ 
Biologija BIO 
Biotehnologija BTH 
Ekonomija EKN 
Elektrotehnika ELE 
Filozofija FIL 
Fizika FIZ 
Francoščina FRA 
Francoščina (VR) FRA+ 
Geografija GEO 
Glasba 
– balet* 
– glasbeni stavek* 
– jazz in zabavna glasba* 
– petje in inštrument* 

 
GLB 
GLS 
GLJ 
GLP 

Grščina GRŠ 
Grščina (VR) GRŠ+ 
Informatika INF 
Italijanščina kot materinščina ITM 
Italijanščina kot tuji in kot drugi jezik  
na narodno mešanem območju Slovenske Istre 

ITT 

Italijanščina kot tuji in kot drugi jezik  
na narodno mešanem območju Slovenske Istre (VR) 

ITT+ 

Kemija KEM 
Latinščina LAT 
Latinščina (VR) LAT+ 
Likovna teorija LIT 
Madžarščina kot materinščina MAM 
Madžarščina kot drugi jezik  
(dvojezična slovensko-madžarska gimnazija) 

MAP 

Matematika MAT 
Matematika (VR) MAT+ 
Materiali 
– gradbeništvo 

 
MAG 

Mehanika MEH 
Nemščina NEM 
Nemščina (VR) NEM+ 
Psihologija PSI 
Računalništvo RAČ 
Ruščina RUŠ 
Ruščina (VR) RUŠ+ 
Slovenščina SLM 

                                                 
* Pri predmetu glasba je mogoče izbrati različne module. 
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Slovenščina kot drugi jezik  
(gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem 
območju Slovenske Istre) 

SLI 

Slovenščina kot drugi jezik  
(dvojezična slovensko-madžarska gimnazija) 

SLP 

Sociologija SOC 
Sodobni ples SPL 
Španščina ŠPA 
Španščina (VR) ŠPA+ 
Umetnostna zgodovina UZG 
Zgodovina ZGO 
Zgodovina in teorija gledališča in filma ZTGF 

 



 
 

76 Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo 2022 

MATURITETNI IZPITNI KATALOG ZA SPLOŠNO MATURO 
Državna komisija za splošno maturo  
 
Uredila: 

dr. Slavica Černoša 
 
Jezikovni pregled:  

Helena Škrlep, mag. Bernarda Krafogel 
 
 
© Državni izpitni center, 2020 

Vse pravice pridržane. 
 
 
 
Izdal in založil: 

Državni izpitni center 
 
Predstavnik:  

dr. Darko Zupanc 
 
Urednica založbe: 

Joži Trkov 
Oblikovanje in prelom:  

Jana Lavtar  
 
Ljubljana 2020 
 
ISSN 2591-0256 
 


	SKLEP STROKOVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE
	KRATICE
	VSEBINA
	UVOD
	1 MATURA SKOZI ČAS
	2 OPREDELITEV, CILJI, ZASNOVA IN IZVEDBA SPLOŠNE MATURE
	2.1 Splošna matura
	2.2 Opredelitev
	► Splošna matura kot državni izpit
	► Splošna matura kot končni izpit za pridobitev srednje izobrazbe
	► Preizkus usposobljenosti kandidatov za univerzitetni študij

	2.3 Cilji
	► Temeljno znanje
	► Širina in poglobljenost znanja
	► Vpliv na kakovost in učinkovitost gimnazijskega izobraževanja
	► Vpliv na kakovost ocenjevanja
	► Sodelovanje med srednjim šolstvom in univerzo
	► Zastopanost predmetnih področij

	2.4 Vsebina in izvedba
	► Predmeti splošne mature
	► Taksonomske stopnje
	►  Izbirnost vsebin
	► Zunanje in notranje ocenjevanje
	► Koledar splošne mature
	► Odgovorni organi za splošno maturo in javni zavodi

	2.5 Druga načela
	► Izpitna tajnost
	► Vnaprejšnje obveščanje
	► Maturitetni akti
	► Javnost podatkov
	► Obveščanje


	3 POGOJI ZA OPRAVLJANJE SPLOŠNE MATURE
	4 PREDMETI SPLOŠNE MATURE
	5 OBVEZNOSTI KANDIDATOV IN IZBIRNA PRAVILA
	5.1 Pravila za opravljanje izpitov iz predmetov skupnega dela splošne mature
	5.2 Pravila o odločanju za izbirne predmete pri splošni maturi
	5.3 Splošna pravila
	5.4 Priznavanje raziskovalnih nalog

	6 OCENJEVANJE ZNANJA PRI SPLOŠNI MATURI
	6.1 Ocenjevanje znanja
	6.2 Deli maturitetnih izpitov
	6.3 Ocenjevanje in končna ocena iz predmeta
	6.4 Splošni uspeh pri splošni maturi
	6.5 Druge posebnosti ocenjevanja pri splošni maturi
	6.6 Gradivo za izpit
	► Gradivo za izpit in izpitna tajnost
	►  Priprava gradiva za izpit

	6.7 Druga pravila
	► Zunanji nadzorni učitelji
	► Šifre kandidatov


	7 ORGANIZIRANA PRIPRAVA NA SPLOŠNO MATURO
	7.1 Priprave v 3. in 4. letniku
	7.2 Maturitetni tečaj
	7.3 Predmaturitetni preizkus

	8 KANDIDATI S POSEBNIMI POTREBAMI
	9 PREGLED POMEMBNEJŠIH DEJAVNOSTI PRI SPLOŠNI MATURI LETA 2022
	► SEPTEMBER 2021
	► OKTOBER 2021
	► NOVEMBER 2021
	► JANUAR 2022
	► FEBRUAR 2022
	► MAREC–APRIL 2022
	► MAJ–JUNIJ 2022
	► JULIJ 2022
	► AVGUST–SEPTEMBER 2022
	Opombe:

	10 MATURITETNI ORGANI IN DRŽAVNI IZPITNI CENTER
	10.1 Maturitetni organi
	►  Državna komisija za splošno maturo
	► Državne predmetne komisije za splošno maturo
	► Šolska maturitetna komisija za splošno maturo
	► Šolske izpitne komisije za splošno maturo

	10.2 Državni izpitni center

	11 POMEMBNEJŠI PODATKI O IZPITIH SPLOŠNE MATURE
	11.1 Objava tematskih sklopov
	11.2 Izbira naslovov naloge
	11.3 Raziskovalna naloga
	11.4 Definicija računala
	11.5 Predmeti skupnega dela splošne mature
	SLOVENŠČINA
	ITALIJANŠČINA kot materinščina
	MADŽARŠČINA kot materinščina
	MATEMATIKA

	11.6 Predmeti skupnega in izbirnega dela splošne mature
	Tuji jeziki
	ANGLEŠČINA
	FRANCOŠČINA
	ITALIJANŠČINA kot tuji in kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre
	NEMŠČINA
	RUŠČINA
	ŠPANŠČINA

	11.7 Predmeti izbirnega dela splošne mature
	Drugi jeziki na narodno mešanem območju
	SLOVENŠČINA kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija)
	SLOVENŠČINA kot drugi jezik (gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju  Slovenske Istre)
	ITALIJANŠČINA kot tuji in kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre
	MADŽARŠČINA kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija)
	Drugi izbirni predmeti
	BIOLOGIJA
	BIOTEHNOLOGIJA
	EKONOMIJA
	ELEKTROTEHNIKA
	FILOZOFIJA
	FIZIKA
	GEOGRAFIJA
	GLASBA
	GRŠČINA
	INFORMATIKA
	KEMIJA
	LATINŠČINA
	LIKOVNA TEORIJA
	MATERIALI modul gradbeništvo
	MEHANIKA
	PSIHOLOGIJA
	RAČUNALNIŠTVO
	SOCIOLOGIJA
	SODOBNI PLES
	UMETNOSTNA ZGODOVINA
	ZGODOVINA
	ZGODOVINA IN TEORIJA GLEDALIŠČA IN FILMA


	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVEN ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	USTNI IZPIT
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVEN ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	USTNI IZPIT
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVEN ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	USTNI IZPIT
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVNI ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	USTNI IZPIT
	PRIPOMOČKI IN PRILOGE
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVNI ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	USTNI IZPIT
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVNI ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	USTNI IZPIT
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVNI ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	USTNI IZPIT
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVNI ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	USTNI IZPIT
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVNI ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	USTNI IZPIT
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVNI ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	USTNI IZPIT
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVEN ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	USTNI IZPIT
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVEN ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	USTNI IZPIT
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVNI ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	USTNI IZPIT
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVEN ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	USTNI IZPIT
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVEN ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	PRAKTIČNI DEL IZPITA
	RAZISKOVALNA NALOGA
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVEN ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	PRAKTIČNI DEL IZPITA
	RAZISKOVALNA NALOGA
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVEN ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	PRAKTIČNI DEL IZPITA
	RAZISKOVALNA NALOGA
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVEN ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	PRAKTIČNI DEL IZPITA
	RAZISKOVALNA NALOGA
	PRIPOMOČKI IN PRILOGE
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVEN ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	PRAKTIČNI DEL IZPITA
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVEN ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	PRAKTIČNI DEL IZPITA
	RAZISKOVALNE NALOGA
	PRIPOMOČKI IN PRILOGE
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVEN ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	PRAKTIČNI DEL IZPITA
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVEN ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	IZPITNI NASTOP
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVNI ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	USTNI IZPIT
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVEN ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	PRAKTIČNI DEL IZPITA
	RAZISKOVALNA NALOGA
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVEN ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	PRAKTIČNI DEL IZPITA
	RAZISKOVALNA NALOGA
	PRIPOMOČKI IN PRILOGE
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVNI ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	USTNI IZPIT
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVEN ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	USTNI IZPIT
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVEN ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	PRAKTIČNI DEL IZPITA
	RAZISKOVALNA NALOGA
	PRIPOMOČKI IN PRILOGE
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVEN ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	PRAKTIČNI DEL IZPITA
	RAZISKOVALNA NALOGA
	PRIPOMOČKI IN PRILOGE
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVEN ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	PRAKTIČNI DEL IZPITA
	RAZISKOVALNA NALOGA
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVEN ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	PRAKTIČNI DEL IZPITA
	RAZISKOVALNA NALOGA
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVEN ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	PRAKTIČNI DEL IZPITA
	RAZISKOVALNA NALOGA
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVEN ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	IZPITNI NASTOP
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVEN ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	PRAKTIČNI DEL IZPITA
	RAZISKOVALNA NALOGA
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVEN ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	PRAKTIČNI DEL IZPITA
	PRIPOMOČKI
	PODLAGA ZA IZPIT
	RAVEN ZAHTEVNOSTI
	ZGRADBA IZPITA
	ČLENITEV IZPITA
	ČAS PISANJA(trajanje delov izpita)
	OCENJEVANJE
	PRAKTIČNI DEL IZPITA
	PRIPOMOČKI
	12 PREGLED PIK SM, KI SE UPORABLJAJO PRI SPLOŠNI MATURI V LETU 2022
	13 KRAJŠAVE PREDMETOV


Ljubljana 2020















DRŽAVNA KOMISIJA 
ZA SPLOŠNO MATURO







MATURITETNI IZPITNI KATALOG















►	za splošno maturo leta 2022




SKLEP STROKOVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE

Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o maturi (ZMat-UPB1, Ur. l. RS, št. 1/07, ZOFVI-K 46/16 in 49/16 - popr.) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na predlog Državne komisije za splošno maturo na 207. seji 4. 6. 2020 določil Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo za leto 2022.

Predlog Maturitetnega izpitnega kataloga za splošno maturo za leto 2022 je pripravila Državna komisija za splošno maturo in ga sprejela na 2. izredni seji 24. 4. 2020.



KRATICE

DK SM – Državna komisija za splošno maturo

DPK SM – državna predmetna komisija za splošno maturo

ŠMK SM – šolska maturitetna komisija za splošno maturo

ŠIK SM – šolska izpitna komisija za splošno maturo 

Ric – Državni izpitni center

MIK SM – Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo

PIK SM – predmetni izpitni katalog za splošno maturo

OR – osnovna raven

VR – višja raven




VSEBINA

VSEBINA	3

UVOD	5

1	MATURA SKOZI ČAS	6

2	OPREDELITEV, CILJI, ZASNOVA IN IZVEDBA SPLOŠNE MATURE	9

2.1	Splošna matura	9

2.2	Opredelitev	9

2.3	Cilji	10

2.4	Vsebina in izvedba	10

2.5	Druga načela	12

3	POGOJI ZA OPRAVLJANJE SPLOŠNE MATURE	13

4	PREDMETI SPLOŠNE MATURE	14

5	OBVEZNOSTI KANDIDATOV IN IZBIRNA PRAVILA	15

5.1	Pravila za opravljanje izpitov iz predmetov skupnega dela 
splošne mature	15

5.2	Pravila o odločanju za izbirne predmete pri splošni maturi	15

5.3	Splošna pravila	16

5.4	Priznavanje raziskovalnih nalog	16

6	OCENJEVANJE ZNANJA PRI SPLOŠNI MATURI	17

6.1	Ocenjevanje znanja	17

6.2	Deli maturitetnih izpitov	17

6.3	Ocenjevanje in končna ocena iz predmeta	18

6.4	Splošni uspeh pri splošni maturi	19

6.5	Druge posebnosti ocenjevanja pri splošni maturi	19

6.6	Gradivo za izpit	19

6.7	Druga pravila	20

7	ORGANIZIRANA PRIPRAVA NA SPLOŠNO MATURO	21

7.1	Priprave v 3. in 4. letniku	21

7.2	Maturitetni tečaj	21

7.3	Predmaturitetni preizkus	21

8	KANDIDATI S POSEBNIMI POTREBAMI	22

9	PREGLED POMEMBNEJŠIH DEJAVNOSTI PRI SPLOŠNI MATURI LETA 2022	24

10	MATURITETNI ORGANI IN DRŽAVNI IZPITNI CENTER	27

10.1	Maturitetni organi	27

10.2	Državni izpitni center	28

11	POMEMBNEJŠI PODATKI O IZPITIH SPLOŠNE MATURE	29

11.1	Objava tematskih sklopov	29

11.2	Izbira naslovov naloge	29

11.3	Raziskovalna naloga	29

11.4	Definicija računala	30

11.5	Predmeti skupnega dela splošne mature	30

SLOVENŠČINA	30

ITALIJANŠČINA kot materinščina	31

MADŽARŠČINA kot materinščina	32

MATEMATIKA	33

11.6	Predmeti skupnega in izbirnega dela splošne mature	34

Tuji jeziki	34

ANGLEŠČINA	34

FRANCOŠČINA	36

ITALIJANŠČINA kot tuji in kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre	38

NEMŠČINA	40

RUŠČINA	42

ŠPANŠČINA	44

11.7	Predmeti izbirnega dela splošne mature	46

Drugi jeziki na narodno mešanem območju	46

SLOVENŠČINA kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija)	46

SLOVENŠČINA kot drugi jezik (gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre)	47

ITALIJANŠČINA kot tuji in kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre	48

MADŽARŠČINA kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija)	50

Drugi izbirni predmeti	51

BIOLOGIJA	51

BIOTEHNOLOGIJA	52

EKONOMIJA	53

ELEKTROTEHNIKA	54

FILOZOFIJA	55

FIZIKA	56

GEOGRAFIJA	57

GLASBA	58

GRŠČINA	59

INFORMATIKA	60

KEMIJA	61

LATINŠČINA	62

LIKOVNA TEORIJA	63

MATERIALI modul gradbeništvo	64

MEHANIKA	65

PSIHOLOGIJA	66

RAČUNALNIŠTVO	67

SOCIOLOGIJA	68

SODOBNI PLES	69

UMETNOSTNA ZGODOVINA	70

ZGODOVINA	71

ZGODOVINA IN TEORIJA GLEDALIŠČA IN FILMA	72

12	PREGLED PIK SM, KI SE UPORABLJAJO PRI SPLOŠNI MATURI 
V LETU 2022	73

13	KRAJŠAVE PREDMETOV	74















UVOD

Maturantke in maturanti, 



v tem Maturitetnem izpitnem katalogu za splošno maturo so opredeljeni cilji, število predmetov ter obvezni in izbirni predmeti splošne mature.

Katalog vsebuje informacije v zvezi z obveznostmi pri opravljanju splošne mature, s povezavo izbirnih predmetov, ki so pri splošni maturi na voljo, z ocenjevanjem znanja pri splošni maturi ter s prilagoditvami za kandidate s posebnimi potrebami. 

Pri splošni maturi 2022 se bodo izpiti opravljali skladno s tem maturitetnim izpitnim katalogom. Splošna matura je sestavljena iz petih predmetov, vendar lahko kandidat izbere iz izbirnega dela tudi šesti maturitetni predmet. Z opravljeno maturo se dokazujejo doseženi standardi znanja, določeni s cilji gimnazijskih programov, programom maturitetnega tečaja, in usposobljenost za univerzitetni študij. 

Vse potrebne informacije je mogoče pridobiti pri razredniku in tajniku šolske maturitetne komisije za splošno maturo. Pred vami je torej vse tisto, kar smo vam pripravili za uspešen zaključek izobraževanja, največji del pa morate prispevati sami.

Želim vam veliko uspeha na maturi in tudi v življenju.



dr. Slavica Černoša

urednica




1	MATURA SKOZI ČAS

Do leta 1960 je bil izpit ob koncu srednje šole podoben današnji splošni maturi: obsegal je pet predmetov, od tega štiri obvezne in enega izbirnega. Poleg slovenskega jezika, tujega jezika in matematike je sodila med obvezne predmete zgodovina. Za peti, izbirni predmet so se kandidati lahko odločili med tremi naravoslovnimi – biologijo, kemijo in fiziko. Izpit je potekal tako, da so vsi hkrati pisali enake naloge iz matematike in tujega jezika. Predsednik izpitne komisije je bil zunanji učitelj.

Matura je bila leta 1960 nadomeščena z zaključnim izpitom. Ta je z leti spreminjal svoj obseg in vsebino.

Z Zakonom o srednjem šolstvu iz leta 1967 je bila dana podlaga za zaključni izpit, ki je bil sestavljen iz dveh predmetov obveznega in največ treh predmetov izbirnega dela. V obveznem delu so kandidati opravljali izpite iz maternega jezika, novejše zgodovine in družbenopolitične ureditve države. Predmete izbirnega dela pa so določile šole same v soglasju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo.

Leta 1980 je Zakon o usmerjenem izobraževanju odpravil gimnazijo in končno ocenjevanje znanja. Kandidati so z zaključkom izobraževanja dobili v dokaz diplomo, da so opravili vse obveznosti po izobraževalnem programu.

S spremembami Zakona o usmerjenem izobraževanju leta 1983 ter Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v usmerjenem izobraževanju leta 1988 je bila dana možnost, da se srednja šola konča z zaključnim izpitom, če je tako določeno v izobraževalnem programu. Kandidati[footnoteRef:1] so morali zaključni izpit iz dveh predmetov prvič opravljati leta 1991. Naslednje šolsko leto je obsegal štiri predmete, in to slovenščino, matematiko ali tuji jezik in dva izbirna predmeta. [1:  V MIK SM uporabljeni samostalniki moškega spola, ki se pomensko in smiselno vežejo na splošna, skupna poimenovanja (npr. kandidat, ocenjevalec), veljajo tako za osebe ženskega kot moškega spola.] 


Po letu 1980 so začele prihajati z univerze pobude, da je treba uvesti maturo. Tako je bila leta 1989 
(s spremembami zakona) ob koncu štiriletnega izobraževanja znova uvedena in je hkrati pomenila opravljen zaključni izpit. Leta 1992 je bila imenovana Republiška maturitetna komisija in se lotila priprav na maturo. Imenovane so bile tudi republiške predmetne komisije za posamezne maturitetne predmete. Za organizacijsko izvedbo mature je bil ustanovljen Republiški izpitni center, pozneje preimenovan v Državni izpitni center.

V letu 1994 je bila na vzorcu srednjih šol izpeljana poskusna matura, "prava" pa v šolskem letu 1994/1995. Maturo, ki je bila v skladu z zakonom hkrati zaključni izpit, so po končanem gimnazijskem izobraževanju zadnjikrat opravljali kandidati leta 1999, kandidati srednjega strokovnega izobraževanja leta 2001 in kandidati iz izobraževalnega programa trgovske akademije leta 2002; tisti, ki niso bili uspešni, so lahko izbrali takšen konec izobraževanja še dve leti po izteku ustreznega izobraževalnega programa.

Leto 2003 je zaznamoval Zakon o maturi, ki je dotedanjo enotno maturo poimenoval splošna in dodal poklicno maturo. Republiško maturitetno komisijo je preimenoval v Državno komisijo za splošno maturo.

Z uspešno opravljeno splošno maturo kandidat pridobi srednjo izobrazbo in tako možnost za vpis na katerikoli univerzitetni ali strokovni študij.



Podatki o maturantih splošne mature:

		Šolsko leto

		Število šol

		Maturantke

		Maturanti

		Skupaj



		1994/1995

		116

		4305

		2893

		7198



		1995/1996

		123

		4310

		3078

		7388



		1996/1997

		125

		4464

		3200

		7664



		1997/1998

		130

		4842

		3479

		8321



		1998/1999

		131

		4984

		3518

		8502



		1999/2000

		133

		5267

		3591

		8858



		2000/2001

		136

		5396

		3788

		9184



		2001/2002

		78

		4874

		3335

		8209



		2002/2003

		80

		5144

		3320

		8464



		2003/2004

		82

		5456

		3620

		9076



		2004/2005

		83

		5422

		3366

		8788



		2005/2006

		86

		5680

		3585

		9265



		2006/2007

		88

		5510

		3739

		9249



		2007/2008

		87

		5251

		3576

		8827



		2008/2009

		88

		5152

		3436

		8588



		2009/2010

		88

		5028

		3417

		8445



		2010/2011

		86

		4669

		3183

		7852



		2011/2012

		85

		4382

		3033

		7415



		2012/2013

		85

		4507

		2929

		7436



		2013/2014

		84

		4260

		2938

		7198



		2014/2015

		83

		3983

		2761

		6744



		2015/2016

		82

		3944

		2728

		6672



		2016/2017

		82

		3625

		2454

		6079



		2017/2018

		84

		3648

		2364

		6012



		2018/2019

		80

		3670

		2354

		6024









Maturanti splošne mature s pohvalo, ki so po sklepu DK SM dosegli 30 in več točk:

		Šolsko leto

		Število šol

		Maturantke

		Maturanti

		Skupaj



		1994/1995

		31

		84

		44

		128



		1995/1996

		31

		87

		45

		132



		1996/1997

		29

		73

		60

		133



		1997/1998

		35

		107

		68

		175



		1998/1999

		37

		147

		72

		219



		1999/2000

		37

		127

		67

		194



		2000/2001

		37

		142

		67

		209



		2001/2002

		43

		168

		92

		260



		2002/2003

		42

		119

		85

		204



		2003/2004

		45

		175

		88

		263



		2004/2005

		49

		205

		80

		285



		2005/2006

		50

		290

		142

		432



		2006/2007

		52

		281

		170

		451



		2007/2008

		52

		282

		123

		405



		2008/2009

		49

		269

		137

		406



		2009/2010

		49

		195

		115

		310



		2010/2011

		46

		243

		122

		365



		2011/2012

		51

		269

		145

		414



		2012/2013

		47

		227

		118

		345



		2013/2014

		49

		197

		113

		310



		2014/2015

		47

		219

		131

		350



		2015/2016

		45

		190

		94

		284



		2016/2017

		44

		175

		107

		282



		2017/2018

		51

		188

		114

		302



		2018/2019

		49

		151

		111

		262








Maturanti splošne mature s pohvalo, ki so dosegli vseh možnih 34 točk:

		Šolsko leto

		Število šol

		Maturantke

		Maturanti

		Skupaj



		1994/1995

		7

		7

		1

		8



		1995/1996

		10

		15

		3

		18



		1996/1997

		10

		8

		4

		12



		1997/1998

		12

		11

		8

		19



		1998/1999

		13

		18

		7

		25



		1999/2000

		12

		8

		8

		16



		2000/2001

		10

		11

		2

		13



		2001/2002

		14

		12

		5

		17



		2002/2003

		10

		8

		4

		12



		2003/2004

		14

		18

		6

		24



		2004/2005

		16

		19

		4

		23



		2005/2006

		23

		40

		7

		47



		2006/2007

		25

		32

		20

		52



		2007/2008

		22

		30

		11

		41



		2008/2009

		23

		29

		9

		38



		2009/2010

		15

		18

		4

		22



		2010/2011

		11

		14

		3

		17



		2011/2012

		15

		20

		13

		33



		2012/2013

		10

		17

		2

		19



		2013/2014

		16

		14

		11

		25



		2014/2015

		13

		17

		1

		18



		2015/2016

		12

		12

		6

		18



		2016/2017

		12

		9

		7

		16



		2017/2018

		9

		9

		5

		14



		2018/2019

		7

		6

		4

		10








2	OPREDELITEV, CILJI, ZASNOVA IN IZVEDBA SPLOŠNE MATURE

2.1	Splošna matura

Splošna matura je izpit za dokončanje gimnazije in nadaljevanje študija na univerzi. Zato je hkrati končni in nadaljevalni izpit, ki ureja prehod med gimnazijo in univerzo tako, kakor je večinoma uveljavljeno v šolstvu evropskih držav.

Splošno maturo določa Zakon o maturi[footnoteRef:2], pravila in postopke njenega izvajanja pa podzakonski akti. Njen pomen za pridobitev srednje izobrazbe določa Zakon o gimnazijah[footnoteRef:3], za vpis na univerzo pa Zakon o visokem šolstvu[footnoteRef:4]. [2:  Zakon o maturi (Ur. l. RS, št. 1/07 – ZMat-UPB1 in Ur. l. RS, št. 46/16 - ZOFVI-L)]  [3:  Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 1/07 – ZGim-UPB-1, 68/17, 6/18-ZIO-1, in 46/19)]  [4:  Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32-12 – Zvis-UPB7, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17)] 


Skupne sistemske cilje za splošno maturo kot celoto opredeljuje MIK SM, posebne cilje pri posameznih predmetih pa PIK SM.



2.2	Opredelitev 

Splošna matura kot državni izpit

Splošna matura je državni izpit, ki ga kandidati opravljajo pod enakimi pogoji: hkrati, po enakih postopkih, pravilih in ocenjevalnih merilih.

Omogoča domače in mednarodne primerjave, preglednost rezultatov in prepoznavnost stanja ter ugotavljanje razvojnih potreb.

S splošno maturo se je sistemsko uredil prehod med srednjo šolo in univerzo, podobno kakor v evropskem šolstvu.



Splošna matura kot končni izpit za pridobitev srednje izobrazbe

Z opravljeno splošno maturo kandidati dokazujejo, da so dosegli standarde znanja, ki so določeni s cilji gimnazijskega programa. 



Preizkus usposobljenosti kandidatov za univerzitetni študij

Kandidati z opravljeno splošno maturo izkažejo splošno usposobljenost za katerikoli univerzitetni študij. Posebna nadarjenost in psihofizične sposobnosti se pri splošni maturi ne ocenjujejo, lahko pa jih preverja univerza sama.

Uspešno opravljena splošna matura je splošni pogoj za vpis na katerikoli univerzitetni študij in je zadostni pogoj za študij, ki po vpisnem obsegu ni omejen. Ob omejitvi vpisa se v skladu z Zakonom o visokem šolstvu pri izbiri kandidatov upoštevata uspeh pri splošni maturi in uspeh v zadnjih dveh letih izobraževanja, lahko pa še drugi pogoji.




2.3	Cilji

Temeljno znanje

Skupni del splošne mature (slovenščina – italijanščina oziroma madžarščina na narodno mešanih območjih – ter tuji jezik in matematika), ki ga kandidati opravljajo obvezno, obsega temeljno znanje po gimnazijskem izobraževalnem programu. Izbirni del, iz katerega kandidati izberejo po dva predmeta, obsega potrebno temeljno znanje za posamezna študijska področja.



Širina in poglobljenost znanja

S petimi predmeti (izbirno šestimi), ki so pri splošni maturi obvezni, in z možnostjo opravljanja nekaterih izpitov na dveh ravneh zahtevnosti se lahko doseže primerno razmerje med širino in poglobljenostjo znanja v skladu z zanimanjem in usposobljenostjo kandidatov.



Vpliv na kakovost in učinkovitost gimnazijskega izobraževanja

Splošna matura spodbuja dijake, učitelje in šole k doseganju večje učinkovitosti pouka in učenja ter višje kakovosti znanja. Povratno pa vpliva na kakovost poučevanja in učenja v gimnaziji.



Vpliv na kakovost ocenjevanja

Z načini in postopki ter pravili notranjega in zunanjega ocenjevanja pri splošni maturi, katerih cilj je nepristranskost in objektivnost, se spodbuja splošni dvig kakovosti ocenjevanja v gimnaziji in izpitne kulture v šolstvu sploh.



Sodelovanje med srednjim šolstvom in univerzo

S splošno maturo se je okrepilo skupno zavzemanje srednjega šolstva in univerze za boljšo usposobljenost kandidatov za študij, pa tudi za sodelovanje visokošolskih in srednješolskih učiteljev v maturitetnih strokovnih organih pri razvoju vsebine splošne mature in pri dvigu kakovosti ocenjevanja.



Zastopanost predmetnih področij

Kandidati lahko pri splošni maturi opravljajo izbirne izpite iz jezikoslovja, humanistike, naravoslovja, družboslovja, tehnike in umetnosti. S splošno maturo se spodbuja zanimanje dijakov za vsa študijska področja.





2.4	Vsebina in izvedba 

Predmeti splošne mature

Pri splošni maturi se ocenjuje znanje iz predmetov, ki jih v MIK SM za posamezno leto določi pristojni strokovni svet za splošno izobraževanje. Izpitni cilji in izpitne vsebine za predmete so določeni v PIK SM v skladu z ustreznimi učnimi načrti.

Pri izpitu se praviloma preverja znanje trajnejše vrednosti, pomembno za nadaljnji študij.



Taksonomske stopnje

Pri oblikovanju izpitnih ciljev, izpitnih nalog in vprašanj se pri splošni maturi upošteva lestvica treh taksonomskih stopenj (razlaga na str. 17).




Izbirnost vsebin

Z možnostjo izbire predmetov splošne mature in izpitnih vsebin kandidati prevzemajo izpitne obveznosti glede na svoje doseženo znanje, usposobljenost in zanimanje, zlasti pa glede na predvideni študij.

Kandidati lahko izberejo:

predmete izbirnega dela splošne mature (z nekaterimi omejitvami),

raven zahtevnosti izpita (pri določenih predmetih),

tuji jezik v skupnem oziroma izbirnem delu splošne mature,

izpitne naloge in vprašanja pri nekaterih predmetih.

Izbirni predmeti iste ravni zahtevnosti so med seboj enakovredni po obsegu in zahtevnosti izpitne snovi ter po izpitnih ciljih, vse to pa zagotavlja enakovrednost splošne mature ne glede na izbiro predmetov.



Zunanje in notranje ocenjevanje

Splošna matura je izpit, pri katerem se zunanje ocenjevanje pisnih izdelkov dopolnjuje z nekaterimi oblikami notranjega ocenjevanja.

Izpitne naloge in vprašanja pisnega izpita, navodila za ocenjevanje in ocenjevalne postopke pripravljajo DPK SM. Anonimne pisne izdelke kandidatov in izpitni nastop ocenjujejo posebej usposobljeni zunanji ocenjevalci v skladu z vnaprej pripravljenimi navodili za ocenjevanje, enakimi za vse kandidate.

Notranje ocenjevanje obsega ustni izpit in/ali različne oblike praktičnega dela izpita, npr. naloge: seminarske, projektne, raziskovalne ...; vaje: laboratorijske, terenske ... Vprašanja za ustni izpit pripravijo DPK SM. Pravila za notranje ocenjevanje, ki ga izvajajo učitelji na šoli, so enaka za vse kandidate.



Koledar splošne mature

Priprava dijakov med šolskim letom in izvedba splošne mature v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku potekata v skladu s koledarjem splošne mature, ki ga sprejme DK SM. Pri tem upošteva šolski koledar, ki ga določi minister za šolstvo.



Odgovorni organi za splošno maturo in javni zavodi

Splošno maturo vodijo, pripravljajo, izvajajo in nadzirajo maturitetni organi: DK SM, DPK SM, ŠMK SM in ŠIK SM. Ric opravlja razvojne, strokovne, tehnične in druge naloge ter izvaja program izobraževanja in usposabljanja zunanjih ocenjevalcev.




2.5	Druga načela 

Izpitna tajnost

Z varovanjem tajnosti izpitnega gradiva, postopkov in drugih ukrepov za izvedbo splošne mature se zagotavljajo enaki pogoji in anonimnost vseh kandidatov.



Vnaprejšnje obveščanje

Kandidati so z obsegom, izpitnimi vsebinami in cilji, obveznostmi in pogoji opravljanja splošne mature seznanjeni najpozneje dve leti prej (do vpisa v tretji letnik). Poznejše spremembe so mogoče le, če je zaradi njih položaj za kandidate ugodnejši.



Maturitetni akti

Maturitetni akti obsegajo pravila, navodila, postopke, merila in druge informacije, s katerimi se podrobneje ureja izvajanje splošne mature v tekočem šolskem letu.



Javnost podatkov

Letno poročilo za splošno maturo vsebuje podatke o njeni pripravi in izvedbi v posameznem letu, podatke o doseženem uspehu ter ugotovitve, ocene in predloge, pomembne za njen razvoj. Lahko obsega še raziskovalne izsledke o edukometrični analizi testnih nizov in posameznih izpitnih vprašanj. DK SM pripravi letno analizo kakovosti splošne mature, ki je sestavni del letnega poročila.

Letno poročilo za splošno maturo, namenjeno odgovornim organom in ustanovam, je javni letni prikaz njenih dosežkov in razvojnih vprašanj.



Obveščanje

MIK SM in PIK SM, Vodnik po splošni maturi ter drugi maturitetni akti in sklepi organov za splošno maturo so namenjeni vnaprejšnjemu obveščanju šolskih vodstev, učiteljev, kandidatov in staršev o splošni maturi v posameznem šolskem letu.

Z načinom opravljanja izpita in njegovo vsebino ter pravili se kandidati seznanjajo tudi pri predmaturitetnem preizkusu, ki ga šola lahko izvede za dijake zaključnih letnikov v okviru priprav na splošno maturo.




3	POGOJI ZA OPRAVLJANJE SPLOŠNE MATURE

Splošna matura se opravlja na gimnazijah, ki izvajajo gimnazijski izobraževalni program ali maturitetni tečaj. Gimnazijski izobraževalni programi so: 

programi splošne gimnazije: 

gimnazija,

klasična gimnazija,

gimnazija z italijanskim učnim jezikom na 
narodno mešanem območju v Slovenski Istri,

gimnazija s slovenskim učnim jezikom 
na narodno mešanem območju v Slovenski Istri,

dvojezična slovensko madžarska gimnazija;

programi strokovne gimnazije: 

tehniška gimnazija, 

tehniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom 
na narodno mešanem območju v Slovenski Istri,

ekonomska gimnazija,

ekonomska gimnazija s slovenskim učnim jezikom 
na narodno mešanem območju v Slovenski Istri, 

umetniška gimnazija,

umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom 
na narodno mešanem območju v Slovenski Istri,

programi zasebnih šol,

programi zasebnih šol po posebnih pedagoških načelih.

Splošno maturo lahko opravljajo le kandidati, ki so uspešno končali zaključni letnik gimnazije ali maturitetni tečaj, in tisti, ki so se izobraževali v tujini in katerih spričevalo ustreza pogojem za prijavo 
k splošni maturi.

V skladu z Zakonom o maturi se lahko k splošni maturi prijavijo tudi kandidati, ki so ali bodo v letu, ko jo opravljajo, dopolnili najmanj 21 let, in to ne da bi izpolnjevali prej naštete pogoje.

Posamezne izpite splošne mature lahko opravljajo kandidati, ki:

jim je bilo v tujini pridobljeno spričevalo priznano kot spričevalo splošne mature;

so že opravljali splošno ali poklicno maturo;

so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje le-te.

Kandidati iz druge in tretje alineje lahko opravljajo izpite splošne mature le, če je takšen izpit pogoj za vpis v študijski program za pridobitev visokošolske izobrazbe oziroma se upošteva pri izbiri kandidatov za vpis v takšen program. 

Dijaki, ki obiskujejo izobraževalne programe mednarodne mature, po uspešno končanem izobraževanju opravljajo mednarodno maturo, ki je v skladu s 4. členom Zakona o gimnazijah enakovredna slovenski splošni maturi.




4	PREDMETI SPLOŠNE MATURE

Predmeti splošne mature so uvrščeni v skupni del, ki je obvezen za vse kandidate, in izbirni del, pri katerem se posamezni predmeti izbirajo. Nekateri predmeti skupnega in izbirnega dela se lahko opravljajo na osnovni (OR) ali višji ravni (VR) zahtevnosti.



1. Skupni del splošne mature obsega izpite iz predmetov:

slovenščina (italijanščina kot materinščina oziroma madžarščina kot materinščina na narodno mešanem območju),

matematika (OR, VR),

tuji jezik (OR, VR): angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, ruščina ali španščina.



2. Izbirni del splošne mature obsega izpite iz predmetov:

tuji jezik (OR, VR): angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, ruščina ali španščina,

drugi jezik na narodno mešanem območju: slovenščina, madžarščina ali italijanščina,

biologija,

biotehnologija,

ekonomija,

elektrotehnika,

filozofija,

fizika,

geografija,

glasba (moduli: glasbeni stavek, petje in inštrument, jazz in zabavna glasba, balet),

grščina (OR, VR),

informatika,

kemija,

latinščina (OR, VR),

likovna teorija,

materiali (modul gradbeništvo),

mehanika,

psihologija,

računalništvo,

sociologija,

sodobni ples,

umetnostna zgodovina,

zgodovina, 

zgodovina in teorija gledališča in filma.

5	OBVEZNOSTI KANDIDATOV IN IZBIRNA PRAVILA

5.1	Pravila za opravljanje izpitov iz predmetov skupnega dela splošne mature

Kandidat opravlja izpit iz treh obveznih predmetov skupnega dela splošne mature:

slovenščine (italijanščine kot materinščine oziroma madžarščine kot materinščine na narodno mešanem območju) na eni ravni zahtevnosti, 

tujega jezika na osnovni ali višji ravni zahtevnosti,

matematike na osnovni ali višji ravni zahtevnosti.



5.2	Pravila o odločanju za izbirne predmete pri splošni maturi

Kandidat opravlja izpit iz dveh izbirnih predmetov, za katera se odloči med predmeti izbirnega dela splošne mature tako, da lahko:

med jeziki izbirnega dela splošne mature (tudi katerim koli tujim jezikom in drugim jezikom na narodno mešanem območju ter latinščino in grščino) izbere enega;

med predmeti ekonomija, likovna teorija, glasba, sodobni ples, mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, materiali ter teorija in zgodovina drame in gledališče izbere enega;

med predmeti filozofija, psihologija in sociologija izbere enega;

na osnovni ali na višji ravni zahtevnosti opravlja izpit iz tujega jezika (angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina ali ruščina), iz latinščine ali grščine;

izbere še tretji predmet iz izbirnega dela splošne mature (šesti predmet)[footnoteRef:5].
 [5:  V tem primeru lahko kandidat opravlja izpit iz katerega koli tretjega izbirnega predmeta. Če koledar splošne mature v spomladanskem izpitnem roku ne omogoča opravljanja izpita iz šestega predmeta, ga kandidat na podlagi sklepa DK SM opravlja v jesenskem izpitnem roku istega leta, pri čemer dosežek jesenskega izpitnega roka pri tem predmetu velja za dosežek v spomladanskem izpitnem roku. ] 


Če kandidat v spomladanskem izpitnem roku poleg poklicne mature opravlja še posamezen izpit splošne mature ter se koledarja splošne in poklicne mature prekrivata, kandidat na podlagi sklepa DK SM opravlja izpit v jesenskem izpitnem roku istega leta, pri čemer velja dosežek jesenskega izpitnega roka pri tem predmetu za dosežek v spomladanskem izpitnem roku. 

Enako velja v primeru, ko se v koledarju splošne mature prekrivata datuma pisanja dveh izpitov, ki ju kandidat izbere v skladu z izbirnimi pravili.

Kandidat, ki opravlja izpit, pri katerem se zunanje ocenjevanje dopolnjuje z nekaterimi oblikami notranjega ocenjevanja, se mora, zaradi zagotavljanja enakih možnosti opravljanja in ocenjevanja praktičnega dela izpita, vključiti v proces priprave praktičnega dela izpita ob začetku šolskega leta, v nasprotnem primeru lahko opravlja le pisni del izpita, kar znaša večinoma 80 odstotkov skupne ocene predmeta.




5.3	Splošna pravila

Kandidatu se pri splošnem uspehu upošteva ocena po povišani ocenjevalni lestvici pri največ enem tujem jeziku (vključno z grščino in latinščino) ali pri drugem jeziku (ocenjenem po povišani ocenjevalni lestvici), pri čemer se upošteva boljša od ocen. Pri tujem ali drugem jeziku, ocenjenem po povišani ocenjevalni lestvici, ki je ocenjen slabše, se pri splošnem uspehu upošteva ocena v petstopenjski ocenjevalni lestvici.

Kandidat opravi v skladu s PIK SM praviloma v zadnjem letniku vaje, naloge, izpitni nastop oziroma druge oblike praktičnega dela izpita (npr. notranji del izpita pri zgodovini in ekonomiji).





5.4	Priznavanje raziskovalnih nalog

Kandidat lahko kot praktični del izpita splošne mature uveljavlja opravljeno raziskovalno nalogo (če je tako določeno v ustreznem PIK SM), če ta izpolnjuje naštete pogoje: 

pripravljena je na ustrezni strokovni ravni zahtevnosti,

kandidat jo je izdelal ali zaključil najpozneje do roka, določenega v koledarju splošne mature, v šolskem letu pred opravljanjem splošne mature,

mentor oziroma somentor naloge mora biti učitelj ustreznega predmeta splošne mature na šoli, 

kandidat pisno zaprosi ŠMK SM za priznanje raziskovalne naloge, 

ŠMK SM na predlog učitelja predmeta, ki kandidata pripravlja na izpit splošne mature, odloči o priznavanju raziskovalne naloge.

DPK SM lahko objavijo dodatna merila za priznavanje raziskovalnih nalog v PIK-ih SM.


6	OCENJEVANJE ZNANJA PRI SPLOŠNI MATURI

6.1	Ocenjevanje znanja

Načini ocenjevanja znanja pri splošni maturi so različni. Zagotovljeno pa mora biti, da se oceni celovito znanje, ki so ga kandidati usvojili med srednješolskim izobraževanjem, in da je ocenjevanje pravično do vseh kandidatov (ne glede na to, s katere šole prihajajo in katere predmete so izbrali pri splošni maturi). DPK SM morajo poskrbeti, da pri izpitu ocenijo vsebine in cilje, določene s PIK SM, ujeti morajo zahtevnost in kompleksnost izpita ter ga sestaviti tako, da se po težavnosti, občutljivosti in pokrivanju vsebin ne bo izrazito razlikoval od drugih izpitov, opravljenih v različnih izpitnih rokih in letih.

Pri splošni maturi se ocenjuje celostno znanje na različnih ravneh zahtevnosti in kompleksnosti, ki jim pravimo tudi taksonomske stopnje znanja.

Primer taksonomskih stopenj je prikazan v spodnji preglednici. V PIK SM je zapisano, katere taksonomske stopnje in v kakšnem deležu se ocenjujejo pri posameznih delih izpita splošne mature (razlika med drugo in tretjo taksonomsko stopnjo je na primer predvsem v samostojnosti in izvirnosti reševanja ali zamisli). Naloga višje taksonomske stopnje naj bi načelno vsebovala tudi zahteve nižjih taksonomskih stopenj. Pri razvrščanju takšna naloga doseže najvišjo stopnjo.



		Taksonomska stopnja 

		Miselni proces

		Znanje, ki se ocenjuje



		I.

		poznavanje

		poznavanje dejstev, podatkov, pojmov, definicij, teorij, formul ...



		II.

		razumevanje

uporaba

		ugotavljanje vzročno-posledičnih odnosov

iskanje primerov, navajanje lastnih primerov, reševanje problemov, prevajanje enega simboličnega zapisa v drugega ...



		III.

		samostojna razlaga

vrednotenje

samostojno reševanje novih problemov

		razčlemba, primerjanje, abstrahiranje, posploševanje, sklepanje, sinteza, samostojno utemeljevanje

samostojno, kritično in utemeljeno vrednotenje pojavov, teorij, rešitev, besedil, umetniških del ...

izvirne rešitve v novih okoliščinah









6.2	Deli maturitetnih izpitov

Vseh taksonomskih stopenj znanja in vsebin ni mogoče kakovostno oceniti le z eno vrsto izpita, zato se pri splošni maturi ocenjujejo na več načinov. Zunanji (eksterni) pisni izpit se kombinira z eno od možnih različic tako imenovanega notranjega ocenjevanja znanja. Ti načini so lahko: ustno ocenjevanje, vaje, naloge, izpitni nastop in druge oblike praktičnega dela izpita (npr. praktikum).

Komplet za pisni izpit pripravi pristojna DPK SM in je v spomladanskem izpitnem roku enak za vse kandidate. Pisni izdelek je opremljen le s šifro kandidata. Ocenjevalci pisnega izdelka ne poznajo kandidatove identitete. Izpitni komplet obsega eno ali več izpitnih pol z morebitnimi prilogami, ki vključujejo različne vrste nalog oziroma vprašanj, pri katerih mora kandidat bodisi izbrati pravilen odgovor, napisati ustrezen krajši odgovor ali pa odgovoriti z obširnejšim besedilom (to so tako imenovane naloge odprtega tipa).

Naloge in vprašanja za ustni izpit ter postopke ocenjevanja znanja pri drugih oblikah notranjega ocenjevanja pripravljajo strokovnjaki v ustrezni DPK SM. Če je tako določeno v PIK SM, lahko izpraševalec dopolni izpitne naloge oziroma vprašanja na listku za ustni izpit. Le-ta poteka pred ŠIK SM.


Izpitni nastop, kot zunanji del izpita, se opravlja pred izpitno komisijo, ki jo sestavljajo trije zunanji ocenjevalci, od katerih morata praviloma dva izpolnjevati pogoje za učitelja tega predmeta. Med njimi ne sme biti učitelja, ki je kandidata poučeval ta predmet. Najmanj eden od zunanjih ocenjevalcev tudi ne sme biti učitelj šole, na kateri kandidat opravlja izpit.

Vaje, nalogo in druge oblike praktičnega dela izpita opravi kandidat med šolskim letom, praviloma v zaključnem letniku, pri učitelju, ki kandidata poučuje in vodi, na šoli, na kateri se izobražuje. 



6.3	Ocenjevanje in končna ocena iz predmeta

Sestava izpita pri predmetu, vrsta in deleži notranjega ocenjevanja znanja in zunanjega dela izpita, taksonomske stopnje znanja, deleži posameznih delov izpita v končni oceni predmeta (npr. deleži posameznih izpitnih pol), načini točkovanja in drugo so predstavljeni v PIK SM.

Končni uspeh, dosežen pri vseh delih posameznega izpita, se ocenjuje v točkah in v razmerju tako, kakor je opredeljeno v PIK SM in kakor za posamezen izpit glede na njegovo sestavo določijo DPK SM z navodili za ocenjevanje. Skupni najvišji dosežek pri posameznem predmetu je torej sto odstotnih točk. 

DK SM na predlog DPK SM določi merila za pretvorbo odstotnih točk v ocene. Ta merila so v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku enaka.

Zunanje ocenjevanje pri predmetu vodi glavni ocenjevalec, ki je član DPK SM. Pri predmetih z veliko kandidati in posledično z veliko zunanjimi ocenjevalci mu pomagajo pomočniki glavnih ocenjevalcev. Pisni izpit točkuje en zunanji ocenjevalec, v nekaterih primerih pa še drugi zunanji ocenjevalec. Zunanji ocenjevalci se ravnajo po moderiranih navodilih za ocenjevanje, ki jih za posamezen izpitni rok pripravi DPK SM po pregledu vzorca rešenih izpitnih pol.

Ustni izpit oceni ŠIK SM v sestavi izpraševalca, ki poučuje maturitetni predmet v zadnjem letniku, in dveh članov. O končni oceni se uskladijo.

Izpitni nastop ocenijo trije zunanji ocenjevalci, ki se med seboj ne usklajujejo. Končno število doseženih točk pri izpitnem nastopu je povprečje števila točk vseh treh.

Vaje, nalogo in druge oblike praktičnega dela izpita oceni učitelj, ki kandidata poučuje in vodi, v skladu z navodili DK SM in navodili za ocenjevanje ustrezne DPK SM. Ta navodila so zapisana v PIK SM.

Ocena raziskovalne naloge lahko nadomesti oceno praktičnega dela ustreznega izpita, če je pripravljena v skladu s sprejetimi pravili. Odločitev o priznanju raziskovalne naloge sprejme ŠMK SM.

Skupno število točk pri izpitu splošne mature je vsota točk, ki jih kandidat doseže pri posameznih delih, iz katerih je sestavljen izpit. Točke se nato v skladu z merili, ki jih določi DK SM, pretvorijo v ocene.

Znanje pri predmetih splošne mature se ocenjuje s klasično petstopenjsko lestvico, ki obsega ocene od 1 do 5. Kandidat uspešno opravi izpit iz predmeta, če doseže vsaj oceno 2.

Pri izpitu splošne mature, ki ga kandidat opravlja na višji ravni zahtevnosti, pri slovenščini, pri italijanščini kot materinščini oziroma madžarščini kot materinščini na narodno mešanem območju, pri slovenščini kot drugem jeziku (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija), slovenščini kot drugem jeziku (gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre) in madžarščini kot drugem jeziku (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija) se znanje ocenjuje po osemstopenjski lestvici, ki obsega točkovne ocene od 1 do 8.

Uveljavljeno je tudi načelo pogojno pozitivne ocene, ki omogoča, da kandidat opravi izpit oziroma je ocenjen pozitivno, če pri predmetu obveznega dela splošne mature na osnovni ravni doseže najmanj 80 odstotkov točk, potrebnih za pozitivno oceno, in hkrati pri dveh drugih predmetih, iz katerih opravlja splošno maturo, vsaj oceno dobro (3).

Podobno pravilo velja za izbirni predmet na osnovni ravni. Če kandidat pri tem predmetu doseže najmanj 80 % točk, potrebnih za pozitivno oceno, je pri njem ocenjen pozitivno, če je pri preostalih predmetih splošne mature ocenjen pozitivno in vsaj pri enem z oceno dobro (3).




6.4	Splošni uspeh pri splošni maturi

Kandidat opravi splošno maturo, če doseže pri vseh predmetih pozitivno oceno.

Splošni uspeh je seštevek ocen oziroma točkovnih ocen, doseženih pri posameznih predmetih. Najvišje možno število točk pri splošni maturi je 34, najnižje pa 10.

Kandidat opravi splošno maturo z izjemnim splošnim uspehom, če doseže ali preseže število točk, ki jih za posamezno šolsko leto določi DK SM.



6.5	Druge posebnosti ocenjevanja pri splošni maturi

Kandidatom s posebnimi potrebami se lahko prilagodita način opravljanja splošne mature in način ocenjevanja znanja v skladu z Zakonom o maturi, Pravilnikom o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami[footnoteRef:6] in drugimi akti. [6:  Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 82/2014).] 


Kandidat je ocenjen na ravni zahtevnosti predmeta, za katero se je prijavil. Pretvorba točk z višje na osnovno raven ni mogoča.

Kdor je opravil splošno maturo in želi izboljšati oceno pri enem ali več predmetih, ima pravico do enkratnega ponovnega opravljanja enega ali več maturitetnih izpitov še dve leti po prvem opravljanju splošne mature. Pri tem lahko izbere drugo raven zahtevnosti kakor prvič. Za splošni uspeh pri splošni maturi se upošteva boljša ocena.

Splošna matura ni opravljena, če je kandidat neuspešen pri enem ali več predmetih. Pri popravljanju negativne ocene se lahko odloči za izpit na drugi ravni zahtevnosti kakor prvič. Tisti, ki je ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami, ima pravico do opravljanja enega ali dveh popravnih izpitov še dve leti po opravljanju splošne mature.

Kandidat, ki lahko v skladu z Zakonom o maturi in s sklepi DK SM opravlja splošno maturo v dveh delih v dveh zaporednih izpitnih rokih, sme popravljati negativno oceno ali izboljševati oceno izpita iz predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, hkrati z opravljanjem drugega dela splošne mature.



6.6	Gradivo za izpit

Gradivo za izpit in izpitna tajnost

Med gradivo za izpit, ki je v skladu z Zakonom o maturi in Pravilnikom o varovanju izpitne tajnosti pri maturi (Ur. l. RS, št. 7/2008) uradna tajnost in mora biti označeno kot "IZPITNA TAJNOST", stopnja tajnosti "TAJNO", sodijo:

zbirka izpitnih vprašanj in nalog za pisni izpit do uporabe pri izpitu,

izpitni komplet, ki obsega: izpitne pole za pisni izpit ter točkovnik in navodila za ocenjevanje do začetka izpita,

tematski sklop pri posameznem predmetu do javne objave,

avdio in video posnetki kot izpitno gradivo do uporabe pri izpitu,

izpitni listki za ustni izpit.

Gradivo, označeno kot tajno le določen čas, se v tem času hrani v posebnem ovoju in v posebnem prostoru. Vrsta in stopnja tajnosti se označita le na ovoju.

Primeri vprašanj za ustni izpit so lahko objavljeni v ustreznem PIK SM.


Priprava gradiva za izpit 

Gradivo za izpit pri splošni maturi pripravijo DPK SM, ki so odgovorne za njegovo strokovno neoporečnost. Pripravijo gradivo za pisni in ustni izpit v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku, gradivo za predmaturitetni preizkus in rezervno gradivo. Prevod gradiva za izpit v italijanščino in madžarščino ter prilagoditev gradiva za kandidate s posebnimi potrebami organizira Ric. Po posebnih navodilih DK SM se pri nekaterih predmetih opravi tudi zunanji neodvisni pregled gradiva za izpit, da se odpravijo morebitne slabosti in pomanjkljivosti pred njegovo uporabo.

Lektoriranje in oblikovanje gradiva za izpit opravi Ric. Gradivo za izpit v končni obliki potrdita predsednik DPK SM ali od njega pooblaščeni član in koordinator za posamezni predmet v Ricu.

Ric poskrbi za tiskanje gradiva za izpit in za dostavo na šole.



6.7	Druga pravila

Zunanji nadzorni učitelji

V spomladanskem izpitnem roku splošne mature lahko sodelujejo na šolah pri nadzoru pisnih izpitov splošne mature zunanji nadzorni učitelji, če tako odloči DK SM. Namen tega je, da se zunanji nadzorni učitelji seznanijo z izvedbo splošne mature tudi na drugih šolah in potrdijo verodostojnost njene dejanske izvedbe. Ric pripravi načrt izmenjave nadzornih učiteljev. V pristojnosti ravnatelja šole je, da imenuje učitelje, ki bodo sodelovali kot zunanji nadzorni učitelji na drugi šoli.



Šifre kandidatov

Z zakonom in pravilnikom je opredeljeno varovanje osebnih podatkov kandidatov tako, da se pisni izdelki označijo samo z njihovo šifro. To jim namreč zagotavlja anonimnost. Šifre kandidatov določi Ric in so uradna tajnost.

Zunanji ocenjevalci ocenjujejo šifrirane izdelke kandidatov.




7	ORGANIZIRANA PRIPRAVA NA SPLOŠNO MATURO

7.1	Priprave v 3. in 4. letniku

Priprave na splošno maturo so tesno vpete v ves gimnazijski izobraževalni program.

Glede na porazdelitev nerazporejenih ur v posamezni gimnaziji se dijaki v tretjem letniku, najpozneje pa na začetku četrtega odločijo, za kateri izbirni predmet se bodo pripravljali. Zato so že v drugem, najpozneje pa v tretjem letniku tudi natančneje seznanjeni z vsebino izbirnih predmetov. Izbirnim predmetom se iz kvote nerazporejenih ur doda toliko ur, da je dosežen maturitetni standard. V šolah se lahko dodaja ure tudi obveznim in izbirnim predmetom nad maturitetnim standardom. Večinoma se dijaki pri pouku predmetov iz izbirnega dela splošne mature združujejo v homogene skupine, pri drugih predmetih pa ohranijo matične oddelke. V zaključnem letniku lahko priprave na izpite (ki se opravljajo na različnih ravneh zahtevnosti) potekajo v ločenih skupinah.





7.2	Maturitetni tečaj

Maturitetni tečaj kot priprava na splošno maturo je namenjen kandidatom, ki so uspešno zaključili srednje poklicno, srednje tehniško ali strokovno izobraževanje, četrti letnik programa Waldorfske gimnazije oziroma tretji letnik gimnazije, če so prekinili izobraževanje za najmanj eno leto. Vpišejo se lahko tudi tisti, ki so uspešno zaključili osnovnošolsko izobraževanje in opravili preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije. Preizkus znanja opravijo na šoli, ki izvaja maturitetni tečaj.

Enoletne priprave potekajo iz treh predmetov obveznega in iz dveh predmetov izbirnega dela splošne mature. Kandidat, ki uspešno opravi maturitetni tečaj, izpolni pogoj za prijavo k splošni maturi.





7.3	Predmaturitetni preizkus

Pomemben element priprav na splošno maturo je predmaturitetni preizkus, ki ga za dijake četrtih letnikov šola lahko izvede v okviru priprav na splošno maturo. Takrat spoznajo tehnično izvedbo splošne mature in način dela pri izpitu. Za dijake in učitelje je predmaturitetni preizkus pomemben 
tudi zaradi ugotavljanja ravni že doseženega znanja. Veliko šol se odloči, da zagotovijo opravljanje predmaturitetnega preizkusa iz več predmetov skupnega in izbirnega dela splošne mature.






8	KANDIDATI S POSEBNIMI POTREBAMI

Opravljanje splošne mature za kandidate s posebnimi potrebami, ki so upravičeni do prilagojenega načina izvajanja mature, urejata Zakon o maturi[footnoteRef:7] in Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate 
s posebnimi potrebami[footnoteRef:8]. Izvajanje mature je prilagojeno na tak način, da kandidati s posebnimi potrebami lahko izkažejo svoje znanje in sposobnosti.  [7:  Uradni list št. 1/07, ZOFVI-K 46/16 in 49/16 - popr.]  [8:  Uradni list št. 82/14] 


Med kandidate s posebnimi potrebami štejemo kandidate z odločbo o usmeritvi in druge.

Kandidati z odločbo o usmeritvi so tisti, ki so bili na podlagi zakona, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, z odločbo o usmeritvi usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo oziroma v prilagojene izobraževalne programe z enakovrednim izobrazbenim standardom. Svojo pravico do prilagojenega načina izvajanja mature uveljavljajo v skladu s prilagoditvami, ki so jih na podlagi odločbe o usmeritvi in strokovnega mnenja imeli med izobraževanjem in ne presegajo prilagoditev za posamezno skupino kandidatov s posebnimi potrebami, določenih v Preglednici možnih prilagoditev načina opravljanja mature za kandidate s posebnimi potrebami, ki je sestavni del Vloge za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami pri opravljanju mature (v nadaljnjem besedilu: vloga za kandidate s posebnimi potrebami). Med kandidate z odločbo o usmeritvi spadajo tudi kandidati, ki ob prijavi na maturo nimajo več statusa dijaka, so pa bili med rednim izobraževanjem z odločbo usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo oziroma v prilagojene izobraževalne programe z enakovrednim izobrazbenim standardom. Kandidati z odločbo o usmeritvi uveljavljajo pravico do prilagojenega načina izvajanja mature na podlagi zadnje odločbe o usmeritvi in strokovnega mnenja komisije za usmerjanje. 

Drugi kandidati so tisti kandidati, ki v utemeljenih primerih potrebujejo prilagojen način izvajanja mature in nimajo odločbe o usmeritvi (v nadaljnjem besedilu: kandidati brez odločbe o usmeritvi).
Ti kandidati so: 

kandidati, ki zaradi posledic poškodbe, nesreče ali bolezni, ki se jim je zgodila v šolskem letu, v katerem bodo opravljali maturo, potrebujejo prilagoditve, kot jih imajo slepi, slabovidni ali kandidati z okvaro vidne funkcije, gluhi ali naglušni, gibalno ovirani ali dolgotrajno bolni; 

kandidati z barvno slepoto in 

kandidati brez statusa dijaka, ki med rednim izobraževanjem niso pridobili odločbe o usmeritvi, imajo pa posebne vzgojno-izobraževalne potrebe in bi bili v skladu s pravilnikom, ki ureja organizacijo in način dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, opredeljeni kot slepi ali slabovidni oziroma kot kandidati z okvaro vidne funkcije, kot gluhi ali naglušni, gibalno ovirani ali dolgotrajno bolni.

Kandidat brez odločbe o usmeritvi uveljavlja pravico do prilagojenega načina izvajanja mature na podlagi dokazila pristojne institucije oziroma mnenja zdravnika specialista za posamezno področje, ki ni starejše od enega leta.

Kandidat s posebnimi potrebami ob predprijavi k maturi do 15. novembra izpolni tudi Vlogo za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami pri opravljanju mature skupaj s šolo, na kateri je vpisan oziroma bo opravljal maturo. Kandidat, ki uveljavlja prilagojeni način ocenjevanja izpitov, k vlogi priloži odločbo o usmeritvi in strokovno mnenje komisije za usmerjanje. Kandidat brez odločbe o usmeritvi predloži poleg vloge za kandidata s posebnimi potrebami tudi ustrezno dokazilo pristojne institucije oziroma mnenje zdravnika specialista za posamezno področje (v nadaljevanju: dokazila).

Kandidat brez odločbe o usmeritvi, ki zaradi posledic poškodbe, nesreče ali bolezni, ki se mu je zgodila v šolskem letu, v katerem bo opravljal maturo, potrebuje prilagoditve pri opravljanju mature, lahko vlogo za kandidata s posebnimi potrebami in dokazila predloži najpozneje do roka za prijavo na maturo.




Kandidat, ki se poškoduje, se mu zgodi nesreča ali pa zboli teden pred prijavo ali po izteku roka za prijavo na maturo, mora najpozneje v treh delovnih dneh po dogodku o tem obvestiti šolo ter oddati vlogo za kandidate s posebnimi potrebami in dokazila. Šola podatke o kandidatu s posebnimi potrebami najpozneje naslednji delovni dan vnese v program za prijavo kandidatov s posebnimi potrebami.

Za posamezne skupine kandidatov s posebnimi potrebami in druge so mogoče te prilagoditve:

prilagojeni način opravljanja izpita,

prilagoditev gradiva za izpit,

opravljanje izpita s pomočjo računalnika in uporaba posebnih pripomočkov,

prilagojeni način ocenjevanja.

Podrobnejši opis prilagoditev je sestavni del Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.

DK SM na predlog Rica odloči o prilagojenem načinu opravljanja mature in določi prilagojeni način opravljanja splošne mature za posameznega kandidata ter o tem obvesti kandidata s posebnimi potrebami in šolo.

Kandidat z odločbo o usmeritvi ima skladno z Zakonom o maturi pravico do opravljanja splošne mature v dveh delih, v dveh zaporednih izpitnih rokih. Če želi, da se mu (ob izpolnjevanju pogojev) 
pri vpisu v nadaljnje izobraževanje upošteva, kakor da je maturo opravljal v spomladanskem izpitnem roku, mora v skladu s 27. členom Zakona o maturi na pristojno državno komisijo nasloviti posebno prošnjo z utemeljitvijo.




9	PREGLED POMEMBNEJŠIH DEJAVNOSTI PRI SPLOŠNI MATURI LETA 2022

SEPTEMBER 2021

Ravnatelj šole imenuje člane ŠMK SM za obdobje od 1. novembra tekočega šolskega leta do 31. oktobra naslednjega šolskega leta in objavi njihov seznam na oglasni deski šole najpozneje do 31. oktobra tekočega šolskega leta.

ŠMK SM objavi načrt izvedbe praktičnega dela izpita pri posameznem učitelju in prijave kandidatov k opravljanju praktičnega dela izpita. 

Izvajanje vaj in strokovne ekskurzije pri praktičnem delu izpita. 



OKTOBER 2021

Objava novih naslovov seminarskih nalog v stalnem katalogu naslovov nalog.

Objava tematskih sklopov za splošno maturo v skladu z MIK 2023.



NOVEMBER 2021

Zbiranje predprijav za splošno maturo 2022

Kandidati s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi, uveljavljajo pravico do prilagojenega opravljanja splošne mature.

Kandidati, ki bodo opravljali izpit iz glasbe, oddajo prilogo k predprijavi na srednji glasbeni šoli.

Predprijava kandidatov za posamezen izpit splošne mature.

Ric objavi ceno izpita pri splošni maturi.

Konec zbiranja prijav za opravljanje seminarskih nalog na šoli. 



JANUAR 2022

Vračanje gradiva za izpit splošne mature 2021 kandidatom, ki to želijo.



FEBRUAR 2022

Objava tematskih sklopov za splošno maturo v skladu z MIK 2023.



MAREC–APRIL 2022

ŠMK SM organizira predmaturitetni preizkus za dijake zaključnih letnikov.

Zbiranje prijav za spomladanski izpitni rok.

Kandidati, ki bodo opravljali izpit iz glasbe, izpolnijo prilogo k prijavi. 

Kandidati, ki lahko opravljajo posamezne izpite splošne mature, oddajo prijavo k izpitu.

Šole pošljejo Ricu podatke o zahtevanem številu kompletov izpitnih listkov za ustni izpit splošne mature. 

DK SM najpozneje do 1. aprila imenuje zunanje člane ŠMK SM za obdobje od 1. aprila do 31. oktobra.

Ravnatelj šole najpozneje do 1. aprila imenuje ŠIK SM za spomladanski in jesenski izpitni rok.

Zaključek praktičnega dela izpita na šoli (npr. oddaja vaj, nalog).

Dostava I. dela maturitetnega izpitnega gradiva na šole. 

Možnost zamenjave ravni ali izbirnega predmeta zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode (32. člen Pravilnika o SM).



MAJ–JUNIJ 2022

Pisanje eseja pri slovenščini (italijanščini kot materinščini in madžarščini kot materinščini) v spomladanskem izpitnem roku.

Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu.

Poznejše prijave kandidatov k splošni maturi iz utemeljenih razlogov.

ŠMK SM seznani kandidate s točkami praktičnega dela izpita.

Dostava II. dela maturitetnega izpitnega gradiva na šole.

Predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature, pisni preklic prijave na šoli.

Ric organizira izmenjavo zunanjih nadzornih učiteljev.

Opravljanje pisnih izpitov.

ŠMK SM določi za ustne izpite razpored kandidatov in ŠIK SM po izpitnih prostorih. 

Opravljanje ustnih izpitov.

Šole pošljejo Ricu podatke: število točk praktičnega dela izpita, ocene 3. in 4. letnika ter popravke prijav.

Zunanje ocenjevanje izpitnih pol.

Šole pošljejo Ricu podatke o dosežkih pri ustnih izpitih. 



JULIJ 2022

Konec zunanjega ocenjevanja.

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi.

Javljanje dosežkov splošne mature VPIS-u.

Zbiranje prijav za jesenski izpitni rok.

Kandidati, ki opravljajo izpit iz glasbe, izpolnijo prilogo k prijavi.

Kandidati, ki lahko opravljajo posamezne izpite, oddajo prijavo k izpitu.

Šole pošljejo Ricu podatke o zahtevanem številu kompletov izpitnih listkov.

Vpogledi v izpitno dokumentacijo in ugovori oziroma pritožbe.



AVGUST–SEPTEMBER 2022

ŠMK SM objavi načrt izvedbe praktičnega dela izpita v jesenskem izpitnem roku na šoli.

Poznejše prijave kandidatov iz upravičenih razlogov.

Dostava maturitetnega izpitnega gradiva na šole.

Kandidati dobijo na šoli individualni razpored opravljanja izpitov.

Predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature, pisni preklic prijave k splošni maturi.

ŠMK SM določi za ustne izpite razpored kandidatov in ŠIK SM po izpitnih prostorih. 

Opravljanje pisnih izpitov.

Opravljanje ustnih izpitov.

Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu.

ŠMK SM seznani kandidate s točkami praktičnega dela izpita, doseženimi v jesenskem izpitnem roku.

Zunanje ocenjevanje izpitnih pol.

Šole pošljejo Ricu podatke: število točk praktičnega dela izpita, ocene 3. in 4. letnika, popravke prijav in podatke o dosežkih pri ustnih izpitih.

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi. 

Javljanje dosežkov splošne mature VPIS-u.

Vpogledi v izpitno dokumentacijo in ugovori oziroma pritožbe.

Obnovitev seznama srednjih šol s splošno maturo za naslednje šolsko leto.

ŠMK SM izpolni anketo – končno poročilo o izvedbi splošne mature 2022 na srednji šoli. 



Opombe:

1.	Koledar splošne mature za leto 2022 bo objavljen pozneje. DK SM ga določi v skladu z roki, navedenimi v šolskem koledarju ministra za leto 2022.

2.	Podrobnejši datumi izvedbe posameznih dejavnosti za tekoče šolsko leto so objavljeni v Koledarju splošne mature, ki ga Ric pošlje vsem srednjim šolam s splošno maturo in objavi na svoji spletni strani.

3.	Za kandidate, ki se izobražujejo redno ali izredno, veljajo enaki izpitni roki in pogoji opravljanja splošne mature oziroma posameznega izpita splošne mature. 




10	MATURITETNI ORGANI IN DRŽAVNI IZPITNI CENTER

10.1	Maturitetni organi

Splošno maturo vodijo maturitetni organi:

Državna komisija za splošno maturo,

državne predmetne komisije za splošno maturo,

šolske maturitetne komisije za splošno maturo in 

šolske izpitne komisije za splošno maturo. 











		

		DK SM

		DPK SM



		Število članov

		13

		Najmanj 3



		Imenovanje

		minister

		DK SM



		Sestava

		predsednik, namestnik predsednika, člani (8 + direktor Rica, direktor ZRSŠ in predsednik DPK SM za slovenščino)

		predsednik, namestnik predsednika/glavni ocenjevalec, člani (najmanj 1)



		Mandat

		4 leta

		4 leta








Državna komisija za splošno maturo

DK SM je organ, ki vodi priprave na splošno maturo in nadzoruje njeno izvedbo. Sestavo komisije, njene pristojnosti in naloge določata 11. in 12. člen Zakona o maturi. Komisija dela v skladu s poslovnikom in drugimi akti ter sodeluje z DPK SM in Ricem.



Državne predmetne komisije za splošno maturo

DPK SM so imenovane za posamezne predmete, iz katerih se opravlja splošna matura. Obravnavajo strokovna vprašanja in pripravljajo zbirko nalog za pisni izpit, sestavijo izpitne pole s prilogami za posamezni rok splošne mature, pripravijo ocenjevalne obrazce, liste za odgovore, točkovnike in navodila za ocenjevanje, zbirko nalog in vprašanj za ustni izpit ter drugo gradivo s svojega predmetnega področja. Sestavo komisij, njihove pristojnosti in naloge določa 15. člen Zakona o maturi. Komisije sodelujejo z DK SM in Ricem.



Šolska maturitetna komisija za splošno maturo

ŠMK SM vodi pripravo in izvedbo splošne mature na šoli ter opravlja naloge v skladu s podzakonskimi akti. Sodeluje z DK SM in Ricem.



Šolske izpitne komisije za splošno maturo

ŠIK SM izvajajo ustne izpite iz posameznega predmeta splošne mature ter obravnavajo vprašanja 
s svojega strokovnega področja v skladu podzakonskimi akti in navodili ŠMK SM.



10.2	Državni izpitni center

Ric opravlja pri splošni maturi strokovna, razvojna, organizacijska in druga dela ter izvaja preostale naloge v skladu z 18. členom Zakona o maturi. Imenuje glavne ocenjevalce, zunanje ocenjevalce in pomočnike glavnih ocenjevalcev za posamezne predmete ter DK SM predlaga v imenovanje predsednika in člane DPK SM.


11	POMEMBNEJŠI PODATKI O IZPITIH SPLOŠNE MATURE

11.1	Objava tematskih sklopov

Tematski sklopi se objavijo za te maturitetne predmete: angleščino, francoščino, glasbo, italijanščino kot materinščino, italijanščino kot tuji jezik in kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre, latinščino, madžarščino kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija), madžarščino kot materinščino, nemščino, ruščino, slovenščino, slovenščino kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija), slovenščino kot drugi jezik (gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre), španščino ter zgodovino in teorijo gledališča in filma.

Tematski sklop se objavi kot:

1.	tematski sklop iz književnosti, izbor književnih besedil in gesel za jezikovne naloge pri madžarščini kot materinščini, slovenščini in slovenščini kot drugem jeziku (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija);

2.	tematski sklop iz književnosti in izbor književnih besedil pri italijanščini kot materinščini;

3.	tematski sklop iz književnosti pri slovenščini kot drugem jeziku (gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre);

4.	izbor umetnostnih besedil pri angleščini, francoščini, italijanščini kot tujem in kot drugem jeziku na narodno mešanem območju Slovenske Istre, madžarščini kot drugem jeziku (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija), nemščini, ruščini in španščini; 

5.	izbor književnih besedil pri latinščini;

6.	izbor dramskih besedil in filmskih del pri zgodovini in teoriji gledališča in filma;

7.	izbor glasbenih del in videoposnetkov pri glasbi.

Tematske sklope, ki jih predlagajo DPK SM, objavi Ric na svoji spletni strani (www.ric.si). V skladu 
s Koledarjem splošne mature jih za zaključni letnik objavi pred začetkom šolskega leta, v katerem kandidati opravljajo splošno maturo.

Za angleščino, nemščino in ruščino se tematski sklop za zaključni letnik objavi pred začetkom dveletnega obdobja priprave na splošno maturo, in sicer v skladu s Koledarjem splošne mature, na spletni strani Rica (www.ric.si).



11.2	Izbira naslovov naloge

Če je v PIK SM za notranji del izpita določena naloga (npr. seminarska, projektna, ...), lahko kandidat naslov zanjo izbere iz stalnega kataloga naslovov nalog, ki ga je potrdila DK SM in je objavljen na spletnem naslovu www.ric.si. Učitelj[footnoteRef:9][footnoteRef:10]*ali kandidat v soglasju z učiteljem lahko po postopku, določenem s pravili, predlaga tudi drug naslov naloge. [9:  Uporabljeni izraz »učitelj« v poglavju 11 je učitelj, ki kandidata poučuje in vodi.]  [10: ] 




11.3	Raziskovalna naloga

Pri predmetih, za katere je tako določeno v PIK SM, lahko kandidat pridobi ustrezno število točk tudi z izdelavo raziskovalne naloge.


11.4	Definicija računala

Računalo, ki se uporablja pri izpitih splošne mature, je elektronsko računalo, ki omogoča delo z osnovnimi računskimi operacijami in ne podpira:

možnosti komunikacije z okolico – »zunanjim svetom«,

shranjevanja podatkov iz okolice oziroma zunanjega sveta,

shranjevanja predhodno naloženih podatkov,

simbolnega računanja,

programiranja novih funkcij,

risanja grafov funkcij.



11.5	Predmeti skupnega dela splošne mature

SLOVENŠČINA 

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Slovenščina.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 200. seji 20. 6. 2019 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2021.



		RAVEN ZAHTEVNOSTI

		Ena raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni in ustni izpit



		ČLENITEV IZPITA

		Pisni izpit

Izpitna pola 1



Izpitna pola 2 

		

Šolski esej (razpravljalni ali razlagalni/interpretativni) (najmanj 600 besed)

Razčlemba izhodiščnega besedila



		

		Ustni izpit

		Pravorečno ustrezno, vsebinsko smiselno in doživljajsko (interpretativno) glasno branje predloženega literarnega/polliterarnega besedila ali odlomka, vprašanja ob predloženem literarnem/
polliterarnem besedilu ali odlomku (usmerjena interpretacija oz. dialog), pregledna vprašanja iz književnosti ali strukturirana jezikovna naloga ob predloženem besedilu oz. odlomku, govorno nastopanje, uradno pogovarjanje in kultura dialoga.



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2

		

120 minut

90 minut



		

		Ustni izpit

		do 20 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po merilih, ki jih pripravi DPK SM za slovenščino.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2

		

50 % ocene

30 % ocene



		

		Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM za slovenščino.



		

		Ustni izpit 

		20 % ocene



		USTNI IZPIT

		Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM.



		PRIPOMOČKI

		Nalivno pero ali kemični svinčnik;

DPK SM za slovenščino lahko vsako leto ob objavi tematskega sklopa 
(v soglasju z DK SM) predpiše tudi seznam dovoljenih pripomočkov.






ITALIJANŠČINA kot materinščina

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Italiano lingua materna.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 157. seji 23. 5. 2013 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2015.



		RAVEN ZAHTEVNOSTI

		Ena raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni in ustni izpit



		ČLENITEV IZPITA

		Pisni izpit

Izpitna pola 1



Izpitna pola 2 

		

Šolski esej na literarno temo (razpravljalni ali razlagalni/interpretativni)

Razčlemba izhodiščnega besedila



		

		Ustni izpit

		Analiza književnega besedila s predstavitvijo avtorja, njegovega dela in zgodovinskega okvira.

Glasno branje, vprašanje ob predloženem literarnem besedilu ali odlomku (usmerjena interpretacija), pregledna naloga iz književnosti in strukturirana jezikovna naloga ob predloženem besedilu oz. odlomku.



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2

		

120 minut

90 minut



		

		Ustni izpit

		do 20 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po merilih, ki jih pripravi DPK SM 
za italijanščino kot materni jezik.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2

		

50 % ocene

30 % ocene



		

		Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM 
za italijanščino kot materni jezik.



		

		Ustni izpit 

		20 % ocene



		USTNI IZPIT

		Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM.



		PRIPOMOČKI

		Nalivno pero ali kemični svinčnik; slovar italijanskega jezika pri Izpitni 
poli 1








MADŽARŠČINA kot materinščina

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Magyar nyelv mint anyanyelv.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 164. seji 19. 6. 2014 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2016.



		RAVEN ZAHTEVNOSTI

		Ena raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni in ustni izpit



		ČLENITEV IZPITA

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2

		

Šolski esej

Razčlemba neumetnostnega besedila



		

		Ustni izpit

		1. Glasno branje

2. Strukturirana naloga iz književnosti

3. Strukturirana naloga iz književnosti ali jezika

4. Kultura dialoga



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2

		

120 minut

90 minut



		

		Ustni izpit

		do 20 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po merilih, ki jih pripravi DPK SM za madžarščino kot materni jezik.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2

		

50 % ocene

30 % ocene



		

		Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM za madžarščino kot materni jezik.



		

		Ustni izpit 

		20 % ocene



		USTNI IZPIT

		Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM.



		PRIPOMOČKI

		Nalivno pero ali kemični svinčnik, pravopis pri Izpitni poli 1, pri ustnem izpitu tudi zbirka književnih besedil in priročniki (6. točka seznama gesel za jezikovne naloge)








MATEMATIKA

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Matematika.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 200. seji 20. 6. 2019 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2021.



		RAVNI ZAHTEVNOSTI

		Osnovna in višja raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni in ustni izpit



		ČLENITEV IZPITA

		Osnovna raven



		

		Pisni izpit

Izpitni poli 1 in 2 

		

8 kratkih nalog

6 krajših strukturiranih nalog



		

		Ustni izpit

		3 vprašanja



		

		Višja raven



		

		Pisni izpit

Izpitni poli 1 in 2 



		

6 krajših strukturiranih nalog

2 strukturirani nalogi; 



		

		Ustni izpit

		3 vprašanja; 





		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Osnovna in višja raven



		

		

		



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2

		

90 minut

90 minut



		

		Ustni izpit

		do 20 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za matematiko.



		

		Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM 
za matematiko.



		

		Osnovna in višja raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2

		

40 % ocene

40 % ocene



		

		Ustni izpit 

		20 % ocene



		
USTNI IZPIT

		Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM.



		PRIPOMOČKI IN 
PRILOGE

		Nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka in geometrijsko orodje (šestilo in dva trikotnika, lahko tudi ravnilo). Pri pisnem izpitu pri izpitni poli 2 na obeh ravneh je dovoljeno računalo. Priloga s formulami je del izpitne pole.



Seznam ustnih vprašanj bo vsako leto do konca januarja objavljen na spletni strani Državnega izpitnega centra (https://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/matematika/).






11.6	Predmeti skupnega in izbirnega dela splošne mature

Tuji jeziki

ANGLEŠČINA

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Angleščina.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 177. seji 19. 5. 2016 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2018.



		RAVNI ZAHTEVNOSTI

		Osnovna in višja raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni in ustni izpit



		ČLENITEV IZPITA

		Osnovna raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3 

Izpitna pola 3 A



Izpitna pola 3 B

		

Bralno razumevanje

Poznavanje in raba jezika

Slušno razumevanje

Pisno sporočanje

Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (120–150 besed)

Daljši pisni sestavek (220–250 besed)



		

		Ustni izpit

		1.	Pogovor na podlagi besedilne ali slikovne iztočnice

2.	Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana pri pouku

3.	Interpretacija umetnostnega besedila oziroma odlomka umetnostnega besedila in pogovor o temi



		

		Višja raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3 

Izpitna pola 3 A



Izpitna pola 3 B

		

Bralno razumevanje

Poznavanje in raba jezika

Slušno razumevanje

Pisno sporočanje

Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (150–180 besed)

Pisni sestavek na temo iz književnosti 
(250–300 besed)



		

		Ustni izpit

		1.	Pogovor na podlagi besedilne ali slikovne iztočnice

2.	Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana pri pouku

3.	Interpretacija umetnostnega besedila oziroma odlomka umetnostnega besedila in pogovor o temi










		
ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Osnovna in višja raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3 A

Izpitna pola 3 B

		

35 minut

25 minut

do 20 minut

30 minut

60 minut



		

		Ustni izpit

		do 20 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za angleščino.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3 A

Izpitna pola 3 B

		

20 % ocene

15 % ocene

15 % ocene

10 % ocene

20 % ocene



		

		Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM za angleščino.



		

		Ustni izpit 

		20 % ocene



		USTNI IZPIT

		Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM.



		PRIPOMOČKI

		Nalivno pero ali kemični svinčnik; enojezični in dvojezični slovar pri Izpitni poli 3








FRANCOŠČINA

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Francoščina.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 207. seji 4. 6. 2020 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2022.



		RAVNI ZAHTEVNOSTI

		Osnovna in višja raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni in ustni izpit



		ČLENITEV IZPITA

		Osnovna raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3 

Izpitna pola 3 A



Izpitna pola 3 B

		

Bralno razumevanje

Poznavanje in raba jezika

Slušno razumevanje

Pisno sporočanje

Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (120–150 besed)

Daljši pisni sestavek (220–250 besed)



		

		Ustni izpit

		1.	Igra vlog/pogovor na podlagi besedilne ali slikovne iztočnice

2.	Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana pri pouku

3.	Povzetek krajšega francoskega besedila v francoščini in pogovor o vsebini/temi



		

		Višja raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3 

Izpitna pola 3 A



Izpitna pola 3 B

		

Bralno razumevanje

Poznavanje in raba jezika

Slušno razumevanje

Pisno sporočanje

Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (150–180 besed)

Pisni sestavek na temo iz književnosti 
(250–300 besed)



		

		Ustni izpit

		1.	Igra vlog/povzetek krajšega slovenskega besedila v francoščini/pogovor na podlagi besedilne ali slikovne iztočnice

2.	Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana pri pouku

3.	Interpretacija umetnostnega besedila oziroma odlomka umetnostnega besedila in pogovor o vsebini/temi



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Osnovna in višja raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3 A

Izpitna pola 3 B

		

35 minut

25 minut

do 20 minut

30 minut

60 minut



		

		Ustni izpit

		do 20 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za francoščino.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3 A

Izpitna pola 3 B

		

20 % ocene

15 % ocene

15 % ocene

10 % ocene

20 % ocene



		

		Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM za francoščino.



		

		Ustni izpit 

		20 % ocene



		USTNI IZPIT

		Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM.



		PRIPOMOČKI

		Nalivno pero ali kemični svinčnik; enojezični in dvojezični slovar pri Izpitni poli 3








ITALIJANŠČINA kot tuji in kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Italijanščina kot tuji in kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 200. seji 20. 6. 2019 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2021.



		RAVNI ZAHTEVNOSTI

		Osnovna in višja raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni in ustni izpit



		ČLENITEV IZPITA

		Osnovna raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3 

Izpitna pola 3 A



Izpitna pola 3 B

		

Bralno razumevanje

Poznavanje in raba jezika

Slušno razumevanje

Pisno sporočanje

Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (120–150 besed)

Daljši pisni sestavek (220–250 besed)



		

		Ustni izpit

		1.	Igra vlog/pogovor na podlagi besedilne, slikovne ali slikovno-besedilne iztočnice

2.	Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana pri pouku

3.	Povzetek krajšega italijanskega besedila in pogovor o vsebini/temi



		

		Višja raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3 

Izpitna pola 3 A



Izpitna pola 3 B

		

Bralno razumevanje

Poznavanje in raba jezika

Slušno razumevanje

Pisno sporočanje

Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (150–180 besed)

Pisni sestavek na temo iz književnosti 
(250–300 besed)



		

		Ustni izpit

		1.	Povzetek krajšega slovenskega besedila v italijanščini/pogovor na podlagi besedilne, slikovne ali slikovno-besedilne iztočnice

2.	Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana pri pouku

3.	Interpretacija umetnostnega besedila oziroma odlomka umetnostnega besedila in pogovor o temi



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Osnovna in višja raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3 A

Izpitna pola 3 B

		

35 minut

25 minut

do 20 minut

30 minut

60 minut



		

		Ustni izpit

		do 20 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za italijanščino.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3 A

Izpitna pola 3 B

		

20 % ocene

15 % ocene

15 % ocene

10 % ocene

20 % ocene



		

		Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM za italijanščino.



		

		Ustni izpit 

		20 % ocene



		USTNI IZPIT

		Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM.



		PRIPOMOČKI

		Nalivno pero ali kemični svinčnik; enojezični in dvojezični slovar pri Izpitni poli 3








NEMŠČINA

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Nemščina.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 192. seji 24. 5. 2018 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2020.



		RAVNI ZAHTEVNOSTI

		Osnovna in višja raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni in ustni izpit



		ČLENITEV IZPITA

		Osnovna raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3 

Izpitna pola 3 A



Izpitna pola 3 B

		

Bralno razumevanje

Poznavanje in raba jezika

Slušno razumevanje

Pisno sporočanje

Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (120–150 besed)

Daljši pisni sestavek (220–250 besed)



		

		Ustni izpit

		1.	Pogovor na podlagi slikovne iztočnice

2.	Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana pri pouku

3.	Povzetek krajšega nemškega besedila in pogovor o temi



		

		Višja raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3 

Izpitna pola 3 A



Izpitna pola 3 B

		

Bralno razumevanje

Poznavanje in raba jezika

Slušno razumevanje

Pisno sporočanje

Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (150–180 besed)

Pisni sestavek na temo iz književnosti 
(250–300 besed)



		

		Ustni izpit

		1.	Pogovor na podlagi slikovne iztočnice

2.	Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana pri pouku

3.	Interpretacija umetnostnega besedila oziroma odlomka umetnostnega besedila in pogovor o vsebini



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Osnovna in višja raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3 A

Izpitna pola 3 B

		

35 minut

25 minut

do 20 minut

30 minut

60 minut



		

		Ustni izpit

		do 20 minut










		


OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za nemščino.



		


		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3 A

Izpitna pola 3 B

		

20 % ocene

15 % ocene

15 % ocene

10 % ocene

20 % ocene



		

		Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM za nemščino.



		

		Ustni izpit 

		20 % ocene



		USTNI IZPIT

		Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM.



		PRIPOMOČKI

		Nalivno pero ali kemični svinčnik; enojezični in dvojezični slovar pri Izpitni poli 3








RUŠČINA

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Ruščina.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 157. seji 23. 5. 2013 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2015.



		RAVNI ZAHTEVNOSTI

		Osnovna in višja raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni in ustni izpit



		ČLENITEV IZPITA

		Osnovna raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3 

Izpitna pola 3 A



Izpitna pola 3 B

		

Bralno razumevanje

Poznavanje in raba jezika

Slušno razumevanje

Pisno sporočanje

Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (120–150 besed)

Daljši pisni sestavek (220–250 besed)



		

		Ustni izpit

		1.	Igra vlog/pogovor na podlagi besedilne ali slikovne iztočnice

2.	Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana pri pouku

3.	Povzetek krajšega ruskega ali slovenskega besedila in pogovor o vsebini



		

		Višja raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3 

Izpitna pola 3 A



Izpitna pola 3 B

		

Bralno razumevanje

Poznavanje in raba jezika

Slušno razumevanje

Pisno sporočanje

Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (150–180 besed)

Pisni sestavek na temo iz književnosti 
(250–300 besed)



		

		Ustni izpit

		1.	Povzetek krajšega ruskega ali slovenskega besedila in pogovor o vsebini/pogovor na podlagi besedilne ali slikovne iztočnice

2.	Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana pri pouku

3.	Interpretacija umetnostnega besedila oziroma odlomka umetnostnega besedila in pogovor o temi



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Osnovna raven in višja raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3 A

Izpitna pola 3 B

		

35 minut

25 minut

do 20 minut

30 minut

60 minut



		

		Ustni izpit

		do 20 minut








		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za ruščino.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3 A

Izpitna pola 3 B

		

20 % ocene

15 % ocene

15 % ocene

10 % ocene

20 % ocene



		

		Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM za ruščino.



		

		Ustni izpit 

		20 % ocene



		USTNI IZPIT

		Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM.



		PRIPOMOČKI

		Nalivno pero ali kemični svinčnik; enojezični in dvojezični slovar pri Izpitni poli 3








ŠPANŠČINA

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Španščina.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 207. seji 4. 6. 2020 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2022.



		RAVNI ZAHTEVNOSTI

		Osnovna in višja raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni in ustni izpit



		ČLENITEV IZPITA

		Osnovna raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3 

Izpitna pola 3 A



Izpitna pola 3 B

		

Bralno razumevanje

Poznavanje in raba jezika

Slušno razumevanje

Pisno sporočanje

Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (120–150 besed)

Daljši pisni sestavek (220–250 besed)



		

		Ustni izpit

		1.	Pogovor na podlagi besedilne ali slikovne iztočnice

2.	Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana pri pouku

3.	Interpretacija krajšega španskega besedila in pogovor o vsebini/temi



		

		Višja raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3 

Izpitna pola 3 A



Izpitna pola 3 B

		

Bralno razumevanje

Poznavanje in raba jezika

Slušno razumevanje

Pisno sporočanje

Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (150–180 besed)

Pisni sestavek na temo iz književnosti 
(250–300 besed)



		

		Ustni izpit

		1.	Povzetek krajšega slovenskega besedila v španščini/pogovor na podlagi besedilne ali slikovne iztočnice

2.	Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana pri pouku

3.	Interpretacija umetnostnega besedila oziroma odlomka umetnostnega besedila in pogovor o temi



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Osnovna in višja raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3 A

Izpitna pola 3 B

		

35 minut

25 minut

do 20 minut

30 minut

60 minut



		

		Ustni izpit

		do 20 minut








		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za španščino.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3 A

Izpitna pola 3 B

		

20 % ocene

15 % ocene

15 % ocene

10 % ocene

20 % ocene



		

		Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM za španščino.



		

		Ustni izpit 

		20 % ocene



		USTNI IZPIT

		Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM.



		PRIPOMOČKI

		Nalivno pero ali kemični svinčnik; enojezični in dvojezični slovar pri Izpitni poli 3








11.7	Predmeti izbirnega dela splošne mature

Drugi jeziki na narodno mešanem območju

SLOVENŠČINA kot drugi jezik
(dvojezična slovensko-madžarska gimnazija)

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Slovenščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija).

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 164. seji 19. 6. 2014 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2016.



		RAVEN ZAHTEVNOSTI

		Ena raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni in ustni izpit



		ČLENITEV IZPITA

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3

		

Bralno razumevanje

Razčlemba neumetnostnega besedila

Tvorjenje kratke besedilne vrste

Daljše esejsko besedilo (400–600 besed)



		

		Ustni izpit

		Glasno interpretativno branje, naloga ob predloženem literarnem besedilu oz. odlomku, naloga iz poznavanja jezika, uradno pogovarjanje in kultura dialoga



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3

		

20 minut

40 minut

20 minut

90 minut



		

		Ustni izpit

		do 20 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za slovenščino.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3

		

10 % ocene

25 % ocene

10 % ocene

35 % ocene



		

		Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM za slovenščino.



		

		Ustni izpit 

		20 % ocene



		USTNI IZPIT

		Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM.



		PRIPOMOČKI

		Nalivno pero ali kemični svinčnik; enojezični slovar pri Izpitni poli 3








SLOVENŠČINA kot drugi jezik
(gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju 
Slovenske Istre)

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Slovenščina kot drugi jezik (gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre).

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 177. seji 19. 5. 2016 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2018.



		RAVEN ZAHTEVNOSTI

		Ena raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni in ustni izpit



		ČLENITEV IZPITA

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3

		

Bralno razumevanje

Poznavanje jezika in raba jezika

Slušno razumevanje

Daljše esejsko besedilo na razpisano književno temo (400–600 besed)



		

		Ustni izpit

		Glasno interpretativno branje, interpretacija književnega besedila, jezikovna tema, prosti govor in kultura dialoga



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3

		

20 minut

40 minut

do 20 minut

90 minut



		

		Ustni izpit

		do 20 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za slovenščino.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3

		

10 % ocene

25 % ocene

10 % ocene

35 % ocene



		

		Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM za slovenščino.



		

		Ustni izpit 

		20 % ocene



		USTNI IZPIT

		Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM.



		PRIPOMOČKI

		Nalivno pero ali kemični svinčnik; Slovar slovenskega knjižnega jezika pri Izpitni poli 3 in na ustnem izpitu.








ITALIJANŠČINA kot tuji in kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Italijanščina kot tuji in kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 200. seji 20. 6. 2019 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2021.



		RAVNI ZAHTEVNOSTI

		Osnovna in višja raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni in ustni izpit



		ČLENITEV IZPITA

		Osnovna raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3 

Izpitna pola 3 A



Izpitna pola 3 B

		

Bralno razumevanje

Poznavanje in raba jezika

Slušno razumevanje

Pisno sporočanje

Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (120–150 besed)

Daljši pisni sestavek (220–250 besed)



		

		Ustni izpit

		1.	Igra vlog/pogovor na podlagi besedilne, slikovne ali slikovno-besedilne iztočnice

2.	Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana pri pouku

3.	Povzetek krajšega italijanskega besedila in pogovor o vsebini/temi



		

		Višja raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3 

Izpitna pola 3 A



Izpitna pola 3 B

		

Bralno razumevanje

Poznavanje in raba jezika

Slušno razumevanje

Pisno sporočanje

Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (150–180 besed)

Pisni sestavek na temo iz književnosti 
(250–300 besed)



		

		Ustni izpit

		1.	Povzetek krajšega slovenskega besedila v italijanščini/pogovor na podlagi besedilne, slikovne ali slikovno-besedilne iztočnice

2.	Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana pri pouku

3.	Interpretacija umetnostnega besedila oziroma odlomka umetnostnega besedila in pogovor o temi



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Osnovna in višja raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3 A

Izpitna pola 3 B

		

35 minut

25 minut

do 20 minut

30 minut

60 minut



		

		Ustni izpit

		do 20 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za italijanščino.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3 A

Izpitna pola 3 B

		

20 % ocene

15 % ocene

15 % ocene

10 % ocene

20 % ocene



		

		Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM za italijanščino.



		

		Ustni izpit 

		20 % ocene



		USTNI IZPIT

		Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM.



		PRIPOMOČKI

		Nalivno pero ali kemični svinčnik; enojezični in dvojezični slovar pri Izpitni poli 3








MADŽARŠČINA kot drugi jezik
(dvojezična slovensko-madžarska gimnazija)

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Magyar nyelv mint második nyelv (Kétnyelvű szlovén–magyar gimnázium). 

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 177. seji 19. 5. 2016 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2018.



		RAVEN ZAHTEVNOSTI

		Ena raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni in ustni izpit



		ČLENITEV IZPITA

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 1 C

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3

		

Bralno razumevanje

Poznavanje in raba jezika

Tvorjenje kratke besedilne vrste

Slušno razumevanje

Daljše esejsko besedilo na književno temo



		

		Ustni izpit

		1.	Igranje vlog ali pogovor na podlagi vizualne oz. verbalne iztočnice ali pogovor o kandidatovem zanimanju, prepričanju, doživetjih

2.	Vodeni pogovor o neki (v šoli) obravnavani temi ali književnem besedilu

3.	Interpretacija krajšega slovenskega besedila v madžarščini



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 1 C

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3

		

30 minut

40 minut

20 minut

do 20 minut

65 minut



		

		Ustni izpit

		do 20 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za madžarščino kot materni jezik.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1 A

Izpitna pola 1 B

Izpitna pola 1 C

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3

		

10 % ocene

25 % ocene

10 % ocene

10 % ocene

25 % ocene



		

		Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM za madžarščino kot materni jezik.



		

		Ustni izpit 

		20 % ocene



		USTNI IZPIT

		Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM.



		PRIPOMOČKI

		Nalivno pero ali kemični svinčnik, pravopisni in dvojezični slovar pri Izpitni poli 3








Drugi izbirni predmeti

BIOLOGIJA

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Biologija.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 200. seji 20. 6. 2019 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2021.



		RAVEN ZAHTEVNOSTI

		Ena raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni izpit ter raziskovalne, laboratorijske in terenske vaje



		ČLENITEV IZPITA



		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

40 nalog izbirnega tipa

7 strukturiranih nalog, od tega 5 v delu A in 2 v delu B. Kandidat izbere 3 naloge v delu A in 1 v delu B. Naloge v delu A zahtevajo celostno razumevanje življenjskih procesov in bioloških konceptov, naloge v delu B pa se nanašajo na opravljeno raziskovalno, laboratorijsko in terensko delo ter obsegajo tudi procesno znanje.



		

		Raziskovalne, laboratorijske in terenske vaje

		od 0 do 20 točk po merilih za ocenjevanje procesnih ciljev, zapisanih v PIK SM Biologija.



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

90 minut

90 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za biologijo.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

40 % ocene

40 % ocene



		

		Raziskovalne, laboratorijske in terenske vaje oceni učitelj biologije po navodilih DPK SM za biologijo.



		

		Raziskovalne, laboratorijske in terenske vaje

		



20 % ocene



		PRAKTIČNI DEL IZPITA

		Kandidat opravi laboratorijske in terenske vaje med šolskim letom pod vodstvom učitelja, ki ga poučuje in vodi.



		RAZISKOVALNA NALOGA

		Lahko nadomesti laboratorijske in terenske vaje v skladu s pravili o priznavanju raziskovalnih nalog, ki jih je sprejela DK SM.



		PRIPOMOČKI

		Nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik HB ali B, radirka, šilček, ravnilo z milimetrskim merilom in računalo








BIOTEHNOLOGIJA

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Biotehnologija.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 200. seji 20. 6. 2019 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2021.



		RAVEN ZAHTEVNOSTI

		Ena raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni izpit in projektna naloga



		ČLENITEV IZPITA

		Pisni izpit

Izpitna pola 1









Izpitna pola 2 

		

40 nalog izbirnega tipa in 2 strukturirani nalogi (sestavljeni tako, da ima vsaka 
5 vprašanj izbirnega tipa).
Vsa vprašanja v Izpitni poli 1 preverjajo celotno, s PIK SM predpisano učno snov.

4 strukturirane naloge.



		

		Projektna naloga

		Sestavljena iz projektne naloge in predstavitve z zagovorom.
V skladu s PIK SM Biotehnologija.



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

90 minut

90 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za biotehnologijo.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

30 % ocene

50 % ocene



		

		Projektno nalogo oceni učitelj po navodilih DPK SM za biotehnologijo.



		

		Projektna naloga

		20 % ocene



		PRAKTIČNI DEL IZPITA

		Kandidat opravi praktični del izpita (projektno nalogo) pod učiteljevim vodstvom med šolskim letom.



		RAZISKOVALNA NALOGA

		Lahko nadomesti projektno nalogo v skladu s pravili o priznavanju raziskovalnih nalog, ki jih je sprejela DK SM.



		PRIPOMOČKI

		Nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik HB ali B, radirka, šilček, ravnilo z milimetrskim merilom in računalo








EKONOMIJA

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Ekonomija.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 184. seji 1. 6. 2017 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2019.



		RAVEN ZAHTEVNOSTI

		Ena raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni izpit in pisna naloga



		ČLENITEV IZPITA

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2

		

40 nalog izbirnega tipa

6 nalog polodprtega tipa



		

		Pisna naloga 

Del A















Del B

		

Učitelji sami izberejo 3 članke s področja mikroekonomije iz dnevnih časopisov. Članki morajo biti sodobni, objavljeni največ šest mesecev pred začetkom priprav na splošno maturo v 4. letniku. Med predlaganimi članki za pisno nalogo učitelj izbere enega in sestavi naloge. Kandidati niso seznanjeni z izbiro članka do dneva pisanja pisne naloge. 

Učitelji sami izberejo 3 članke s področja makroekonomije iz dnevnih časopisov. Članki morajo biti sodobni, objavljeni največ šest mesecev pred začetkom priprav na splošno maturo v 4. letniku. Med predlaganimi članki za pisno nalogo učitelj izbere enega in sestavi naloge. Kandidati niso seznanjeni z izbiro članka do dneva pisanja pisne naloge.



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

90 minut

90 minut



		

		Pisna naloga 

Del A

Del B

		

do 30 minut

do 30 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za ekonomijo.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

40 % ocene

40 % ocene



		

		Pisno nalogo oceni učitelj po navodilih DPK SM za ekonomijo.



		

		Pisna naloga

		20 % ocene



		PRAKTIČNI DEL IZPITA

		Kandidat opravi notranji del izpita (pisno nalogo) med šolskim letom pod učiteljevim vodstvom.



		RAZISKOVALNA NALOGA

		Lahko nadomesti pisno nalogo v skladu s pravili o priznavanju raziskovalnih nalog, ki jih je sprejela DK SM.



		PRIPOMOČKI

		Nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, šilček, radirka, ravnilo in računalo








ELEKTROTEHNIKA

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Elektrotehnika.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 170. seji 21. 5. 2015 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2017.



		RAVEN ZAHTEVNOSTI

		Ena raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni izpit in seminarska naloga



		ČLENITEV IZPITA

		Pisni izpit

Izpitna pola 1





Izpitna pola 2 

		

8 nalog s kratkimi odgovori
3 strukturirane naloge

Kandidat rešuje vse naloge.

4 naloge s kratkimi odgovori
8 strukturiranih nalog
Kandidat rešuje vse naloge s kratkimi odgovori, med osmimi strukturiranimi nalogami pa izbere in rešuje katerekoli štiri.



		

		Seminarska naloga

		V skladu s PIK SM Elektrotehnika



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

90 minut

90 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za elektrotehniko.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

40 % ocene

40 % ocene



		

		Seminarsko nalogo oceni učitelj po navodilih DPK SM za elektrotehniko.



		

		Seminarska naloga

		20 % ocene



		PRAKTIČNI DEL IZPITA

		Kandidat med šolskim letom izdela seminarsko nalogo ter opravi predstavitev in zagovor.



		RAZISKOVALNA NALOGA

		Raziskovalna naloga mora ustrezati osnovnim zahtevam za izdelavo seminarske naloge, zapisanim v PIK SM Elektrotehnika.



		PRIPOMOČKI IN 
PRILOGE

		Nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, šestilo, trikotnika in računalo. Konstante in enačbe ter magnetilne krivulje so del izpitne pole.








FILOZOFIJA

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Filozofija.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 164. seji 19. 6. 2014 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2016.



		RAVEN ZAHTEVNOSTI

		Ena raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni izpit in seminarska naloga



		ČLENITEV IZPITA

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2

		

Komentar k enemu od filozofskih besedil

Od 15 filozofskih naslovov kandidat izbere in napiše esej na en naslov.



		

		Seminarska naloga

		V skladu s PIK SM Filozofija



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

90 minut

120 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za filozofijo.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2

		

35 % ocene

45 % ocene



		

		Seminarsko nalogo oceni učitelj po navodilih DPK SM za filozofijo.



		

		Seminarska naloga

		20 % ocene



		PRAKTIČNI DEL IZPITA

		Kandidat med šolskim letom pripravi seminarsko nalogo pod učiteljevim vodstvom.



		PRIPOMOČKI

		Nalivno pero ali kemični svinčnik








FIZIKA

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Fizika.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 200. seji 20. 6. 2019 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2021.



		RAVEN ZAHTEVNOSTI

		Ena raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni izpit in laboratorijske vaje



		ČLENITEV IZPITA

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

35 nalog izbirnega tipa

6 strukturiranih nalog, od katerih kandidat izbere in rešuje 3



		

		Laboratorijske vaje

		V skladu s PIK SM Fizika



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

90 minut

90 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za fiziko.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

35 % ocene

45 % ocene



		

		Laboratorijske vaje oceni učitelj po navodilih DPK SM za fiziko.



		

		Laboratorijske vaje

		20 % ocene



		PRAKTIČNI DEL IZPITA

		Kandidat opravi laboratorijske vaje med šolskim letom pod učiteljevim vodstvom.



		RAZISKOVALNE NALOGA

		Raziskovalne naloge, opravljene v skladu s pravili o priznavanju raziskovalnih nalog, ki jih je sprejela DK SM, lahko nadomestijo največ polovico ocenjenih laboratorijskih vaj.



		PRIPOMOČKI IN 
PRILOGE

		Nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik HB ali B, radirka, šilček, računalo in geometrijsko orodje. Periodni sistem elementov ter konstante in enačbe so del izpitne pole.






GEOGRAFIJA

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Geografija.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 200. seji 20. 6. 2019 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2021.



		RAVEN ZAHTEVNOSTI

		Ena raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni izpit in notranji del izpita (vaje)



		ČLENITEV IZPITA

		Pisni izpit

Izpitna pola 1



Izpitna pola 2

		

Obča geografija, Regionalna geografija sveta in Evrope

Obča geografija, Geografija Slovenije



		

		Notranji del izpita

		V skladu s PIK SM Geografija



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

90 minut

90 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za geografijo.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

40 % ocene

40 % ocene



		

		Notranji del izpita oceni učitelj na podlagi kandidatovih pisnih poročil po navodilih DPK SM za geografijo.



		

		Notranji del izpita 

		20 % ocene



		PRAKTIČNI DEL IZPITA

		Kandidat opravi notranji del izpita med šolskim letom pod učiteljevim vodstvom.



		PRIPOMOČKI

		Nalivno pero ali kemični svinčnik








GLASBA

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Glasba.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 192. seji 24. 5. 2018 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2020.



		RAVEN ZAHTEVNOSTI

		Ena raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni izpit ali izpitni nastop in pisni izpit



		ČLENITEV IZPITA

		A Glasbeni stavek 



		

		Pisni izpit

Izpitna pola A

Izpitna pola B

		



		

		B Petje ali inštrument



		

		Izpitni nastop

Pisni izpit

Izpitna pola B

		



		

		C Jazz in zabavna glasba



		

		Izpitni nastop

Pisni izpit

Izpitna pola C

		



		

		D Balet

		



		

		Izpitni nastop

Pisni izpit

Izpitna pola D

		



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Pisni izpit

Izpitna pola A

Izpitna pola B

Izpitna pola C

Izpitna pola D

		

190 minut

135 minut

135 minut

75 minut



		

		Izpitni nastop 
(pod B, C in D)

		največ 60 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, 
ki jih pripravi DPK SM za glasbo.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola A

Izpitna pola B

Izpitna pola C

Izpitna pola D

		

70 % ocene

30 % ocene

30 % ocene

20 % ocene



		

		Izpitni nastop ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih in merilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za glasbo.



		

		Izpitni nastop (petje ali inštrument, jazz in zabavna glasba)

Izpitni nastop (balet)

		



70 % ocene

80 % ocene



		IZPITNI NASTOP

		Izpitni nastop iz inštrumenta, petja, jazza in zabavne glasbe ali izpitni nastop pri baletu (sestavljen iz treh delov) opravljajo kandidati v času, določenem s koledarjem splošne mature.



		PRIPOMOČKI

		Izpitni nastop: ustrezni inštrument

Izpitna pola A: nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka in šilček 

Izpitni poli B in C: nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka in šilček; kandidat dobi mp3-predvajalnik z zvočnimi datotekami

Izpitna pola D: nalivno pero ali kemični svinčnik






GRŠČINA

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Grščina.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 207. seji 4. 6. 2020 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2022.



		RAVNI ZAHTEVNOSTI

		Osnovna in višja raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni in ustni izpit



		ČLENITEV IZPITA

		Osnovna raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1



Izpitna pola 2 

		

Slovnica, kultura, civilizacija in književnost (skupna za obe ravni)

Prevod (posebna za osnovno raven)



		

		Ustni izpit

		1. Branje, prevod in analiza besedila

2. Teoretično-slovnična naloga

3. Interpretacija besedila



		

		Višja raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1



Izpitna pola 2 

		

Slovnica, kultura, civilizacija in književnost (skupna za obe ravni)

Prevod (posebna za višjo raven)



		

		Ustni izpit

		1. Branje, prevod in analiza besedila

2. Teoretično-slovnična naloga

3. Interpretacija besedila



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Osnovna in višja raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2

		

90 minut

90 minut



		

		Ustni izpit

		do 20 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za grščino.



		

		Osnovna in višja raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2

		

40 % ocene

40 % ocene



		

		Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM za grščino.



		

		Ustni izpit 

		20 % ocene



		USTNI IZPIT

		Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM.



		PRIPOMOČKI

		Nalivno pero ali kemični svinčnik; grško-slovenski slovar pri Izpitni poli 1 in Izpitni poli 2 ter ustnem izpitu








INFORMATIKA

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Informatika.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 170. seji 21. 5. 2015 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2017.



		RAVEN ZAHTEVNOSTI

		Ena raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni izpit in seminarska naloga



		ČLENITEV IZPITA

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

največ 20 kratkih nalog

največ 6 strukturiranih nalog



		

		Seminarska naloga

		Temo izbere kandidat skupaj z učiteljem, ki ga poučuje in vodi, ter v skladu s pravili o izdelavi seminarskih nalog. Seminarska naloga je individualno delo, ki zajema celovito informacijsko rešitev izbranega problema. Vsebinsko mora biti vezana na predmet Informatika, kar pomeni, da mora vsebovati tudi elemente temeljnega znanja informatike, kakor so predstavljeni v »Izpitnih ciljih« Predmetnega izpitnega kataloga za splošno maturo – Informatika.



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

90 minut

90 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za informatiko.



		

		Dosežene točke pri pisnem delu in seminarski nalogi se pretvorijo v končno oceno.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

36 % ocene

44 % ocene



		

		Pri seminarski nalogi ocenjujemo opredelitev problema, zbiranje podatkov in njihovo obdelavo ter zapis rešitve.

Seminarsko nalogo oceni učitelj po navodilih DPK SM za informatiko.



		

		Seminarska naloga

		20 % ocene



		PRAKTIČNI DEL IZPITA

		Kandidat izdela seminarsko nalogo samostojno pod vodstvom učitelja, ki ga poučuje in vodi, med šolskim letom.



		RAZISKOVALNA NALOGA

		Lahko nadomesti seminarsko nalogo v skladu s pravili o priznavanju raziskovalnih nalog, ki jih je sprejela DK SM.



		PRIPOMOČKI

		Nalivno pero ali kemični svinčnik in računalo; pri seminarski nalogi vsi pripomočki in orodje, potrebni za izdelavo naloge in njeno predstavitev








KEMIJA

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Kemija.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 200. seji 20. 6. 2019 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2021.



		RAVEN ZAHTEVNOSTI

		Ena raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni izpit in laboratorijske vaje



		ČLENITEV IZPITA

		Pisni izpit

Izpitna pola 1



Izpitna pola 2 

		

35 nalog izbirnega tipa (vse vsebine v 
katalogu)

15 nalog zaprtega in polodprtega tipa (vse vsebine v katalogu)



		

		Laboratorijske vaje

		V skladu z izobraževalnim programom za predmet. V skladu s PIK SM Kemija.



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

90 minut

90 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za kemijo.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

35 % ocene

45 % ocene



		

		Laboratorijske vaje oceni učitelj po navodilih DPK SM za kemijo.



		

		Laboratorijske vaje

		20 % ocene



		PRAKTIČNI DEL IZPITA

		Kandidat opravi laboratorijske vaje med šolskim letom pod učiteljevim vodstvom.



		RAZISKOVALNA NALOGA

		Lahko nadomesti laboratorijske vaje v skladu s pravili o priznavanju raziskovalnih nalog, ki jih je sprejela DK SM. Raziskovalna naloga mora vključevati najmanj 20 ur laboratorijskega dela in biti predstavljena na regijskem, državnem ali mednarodnem tekmovanju.



		PRIPOMOČKI IN 
PRILOGE

		Nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik HB ali B, radirka, šilček, računalo. Izpitni poli je priložen periodni sistem elementov.








LATINŠČINA

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Latinščina.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 132. seji 27. 5. 2010 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2012.



		RAVNI ZAHTEVNOSTI

		Osnovna in višja raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni in ustni izpit



		ČLENITEV IZPITA

		Osnovna raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 A

Izpitna pola 2 B

		

Prevod

Jezik

Književnost



		

		Ustni izpit

		1.	Prevod latinskega besedila v slovenščino

2.	Književna naloga 

3.	Jezikovna naloga



		

		Višja raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 A

Izpitna pola 2 B

		

Prevod

Jezik

Književnost



		

		Ustni izpit

		1.	Prevod latinskega besedila v slovenščino

2.	Književna naloga

3.	Jezikovna naloga



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Osnovna in višja raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 A

Izpitna pola 2 B

		

90 minut

40 minut

50 minut



		

		Ustni izpit

		do 20 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za latinščino.



		

		Osnovna in višja raven



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 A

Izpitna pola 2 B

		

40 % ocene

20 % ocene

20 % ocene



		

		Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM za latinščino.



		

		Ustni izpit 

		20 % ocene



		USTNI IZPIT

		Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM.



		PRIPOMOČKI

		Nalivno pero ali kemični svinčnik; latinsko-slovenski slovar pri izpitnih polah 1 in 2 ter ustnem izpitu, latinska slovnica pri Izpitni poli 1.






LIKOVNA TEORIJA

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Likovna teorija.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 150. seji 21. 6. 2012 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2014.



		RAVEN ZAHTEVNOSTI

		Ena raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni in ustni izpit



		ČLENITEV IZPITA

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2

		

Teoretične naloge: 5 nalog polodprtega tipa

Likovna naloga: naloga odprtega tipa (npr. risanje, slikanje, oblikovanje)



		

		Ustni izpit

		Likovna mapa/portfolio 10 risb v formatu A3-B2 z zagovorom, 2 vprašanji, ki zadevata slikovno gradivo in ju pripravi DPK SM za likovno teorijo



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

90 minut

120 minut



		

		Ustni izpit

		do 20 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za likovno teorijo.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

30 % ocene

50 % ocene



		

		Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM za likovno teorijo.



		

		Ustni izpit

		20 % ocene



		USTNI IZPIT

		Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM.



		PRIPOMOČKI

		Kandidati prinesejo k izpitu: nalivno pero ali kemični svinčnik, grafitne svinčnike različne trdote, barvne svinčnike, črne in barvne flomastre, radirko, šilček, ravnilo, dva trikotnika, šestilo, škarje in lepilo.

Pri pisnem izpitu za Izpitno polo 2 kandidat prejme dva (A4) lista belega šeleshamerja in obvezno delovno gradivo, ki ga vsebina naloge zahteva.








MATERIALI
modul gradbeništvo

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Materiali.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 170. seji 21. 5. 2015 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2017.



		RAVEN ZAHTEVNOSTI

		Ena raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni izpit in seminarska naloga



		ČLENITEV IZPITA

		Pisni izpit

Izpitna pola 1







Izpitna pola 2 

		

10 nalog, od tega 8 strukturiranih nalog po 5 točk in 2 po 20 točk
Naloge zajemajo snov iz izpitnih vsebin osnovnega modula.

5 strukturiranih nalog
Naloge zajemajo snov izpitnih vsebin iz modula gradbeništvo.



		

		Seminarska naloga

		Temo seminarske naloge izbere kandidat skupaj z učiteljem in v skladu z navodili o izdelavi seminarskih nalog. Seminarska naloga naj potrdi kandidatovo usposobljenost za reševanje obsežnejših nalog in dokaže obvladovanje veščin, ki jih ni mogoče zajeti v vprašanjih pisnega dela. Predstavi jo z zagovorom med šolskim letom. Ocena je sestavljena iz ocene seminarske naloge in iz njene predstavitve.
V skladu s PIK SM Materiali.



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

90 minut

90 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za materiale.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

40 % ocene

40 % ocene



		

		Seminarsko nalogo oceni učitelj po navodilih DPK SM za materiale.



		

		Seminarska naloga

		20 % ocene



		PRAKTIČNI DEL IZPITA

		Kandidat izdela seminarsko nalogo samostojno pod učiteljevim vodstvom med šolskim letom ter opravi predstavitev in zagovor.



		RAZISKOVALNA NALOGA

		Raziskovalna naloga mora ustrezati osnovnim zahtevam za izdelavo seminarske naloge, zapisanim v PIK SM za materiale.



		PRIPOMOČKI IN 
PRILOGE

		Nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, šilček, ravnilo in računalo. Periodni sistem elementov s formulami likov in teles je priloga k izpitnima polama.








MEHANIKA

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Mehanika.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 200. seji 20. 6. 2019 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2021.



		RAVEN ZAHTEVNOSTI

		Ena raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni izpit in laboratorijske vaje ali seminarska naloga



		ČLENITEV IZPITA

		Pisni izpit

Izpitna pola 1



Izpitna pola 2 

		

8 do 12 kratkih strukturiranih nalog in 1 do 3 strukturirane naloge

3 do 6 strukturiranih nalog



		

		Seminarska naloga

		V skladu s PIK SM Mehanika



		

		Laboratorijske vaje

		V skladu s PIK SM Mehanika



		

		Vsebina pisnega dela in laboratorijskih vaj zajema statiko, trdnost, dinamiko in mehaniko tekočin, vsebina seminarske naloge pa je pretežno iz mehanike.



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

90 minut

90 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za mehaniko.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

40 % ocene

40 % ocene



		

		Seminarsko nalogo ali laboratorijske vaje oceni učitelj po navodilih DPK SM za mehaniko.



		

		Seminarska naloga ali laboratorijske vaje 

		

20 % ocene



		PRAKTIČNI DEL IZPITA

		Pod učiteljevim vodstvom izdelana seminarska naloga ali 4 vaje v laboratoriju za mehaniko.



		RAZISKOVALNA NALOGA

		Lahko nadomesti seminarsko nalogo ali laboratorijske vaje v skladu s pravili o priznavanju raziskovalnih nalog, ki jih je sprejela DK SM.



		PRIPOMOČKI IN 
PRILOGE

		Nalivno pero ali kemični svinčnik, risalni pribor in računalo. Pri Izpitni poli 2 pa tudi Zbirka formul, veličin in preglednic iz mehanike.








PSIHOLOGIJA

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Psihologija.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 177. seji 19. 5. 2016 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2018.



		RAVEN ZAHTEVNOSTI

		Ena raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni izpit in seminarska naloga



		ČLENITEV IZPITA

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 A

Izpitna pola 2 B

		

Strukturirane naloge

Naloge izbirnega tipa

Strukturirani eseji



		

		Seminarska naloga

		V skladu s PIK SM Psihologija



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 A

Izpitna pola 2 B

		

90 minut

20 minut

100 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za psihologijo.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 A

Izpitna pola 2 B

		

36 % ocene

14 % ocene

30 % ocene



		

		Seminarsko nalogo oceni učitelj po navodilih DPK SM za psihologijo.



		

		Seminarska naloga

		20 % ocene



		PRAKTIČNI DEL IZPITA

		Kandidat med šolskim letom pripravi seminarsko nalogo pod vodstvom učitelja, ki ga poučuje in vodi.

Seminarska naloga se odda v natisnjeni in elektronski obliki.



		RAZISKOVALNA NALOGA

		Lahko nadomesti seminarsko nalogo v skladu s pravili o priznavanju raziskovalnih nalog, ki jih je sprejela DK SM.



		PRIPOMOČKI

		Nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik HB ali B, šilček, radirka








RAČUNALNIŠTVO

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Računalništvo.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 200. seji 20. 6. 2019 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2021.



		RAVEN ZAHTEVNOSTI

		Ena raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni izpit in seminarska naloga z zagovorom



		ČLENITEV IZPITA

		Pisni izpit

Izpitna pola 1











Izpitna pola 2 

		

8 do 12 nalog zaprtega tipa iz poglavja Programski jeziki in programiranje

4 do 10 nalog polodprtega tipa iz poglavja Programski jeziki in programiranje

2 do 4 naloge odprtega tipa iz poglavja Programski jeziki in programiranje

8 do 12 nalog zaprtega tipa iz poglavij Arhitektura računalniških sistemov, Računalniška omrežja, Operacijski sistemi, Podatkovne baze in Informacijski sistemi

4 do 10 nalog polodprtega tipa iz poglavij Arhitektura računalniških sistemov, Računalniška omrežja, Operacijski sistemi, Podatkovne baze in Informacijski sistemi

2 do 4 naloge odprtega tipa iz poglavij Podatkovne baze in/ali Informacijski sistemi



		

		Seminarska naloga

		Temo naloge izbere kandidat skupaj z učiteljem, ki ga poučuje in vodi. Izdelana naloga naj potrdi kandidatovo usposobljenost za reševanje obsežnejših nalog in dokaže obvladovanje veščin, ki jih ni mogoče zajeti v vprašanjih pisnega dela. Naloga se predstavi z ustnim zagovorom med šolskim letom. Ocena naloge je sestavljena iz ocene seminarske naloge, ocene dokumentacije in ocene ustnega zagovora.



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

90 minut

90 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za računalništvo.



		

		Dosežene točke pri pisnem delu in seminarski nalogi se pretvorijo v končno oceno.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

40 % ocene

40 % ocene



		

		Seminarsko nalogo z zagovorom oceni učitelj po navodilih DPK SM za računalništvo.



		

		Seminarska naloga 
z zagovorom

		

20 % ocene



		PRAKTIČNI DEL IZPITA

		Kandidat izdela seminarsko nalogo samostojno pod vodstvom učitelja, ki ga poučuje in vodi, med šolskim letom.



		RAZISKOVALNA NALOGA

		Lahko nadomesti seminarsko nalogo v skladu s pravili o priznavanju raziskovalnih nalog, ki jih je sprejela DK SM.



		PRIPOMOČKI

		Nalivno pero ali kemični svinčnik






SOCIOLOGIJA

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Sociologija.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 150. seji 21. 6. 2012 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2014.



		RAVEN ZAHTEVNOSTI

		Ena raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni izpit in seminarska naloga



		ČLENITEV IZPITA

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2

		

Strukturirane naloge

Esejske naloge



		

		Seminarska naloga

		V skladu s PIK SM Sociologija



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

90 minut

120 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za sociologijo.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

35 % ocene

45 % ocene



		

		Seminarsko nalogo oceni učitelj po navodilih DPK SM za sociologijo.



		

		Seminarska naloga

		20 % ocene



		PRAKTIČNI DEL IZPITA

		Kandidat med šolskim letom pripravi seminarsko nalogo pod učiteljevim vodstvom.



		RAZISKOVALNA NALOGA

		Lahko nadomesti seminarsko nalogo v skladu s pravili o priznavanju raziskovalnih nalog, ki jih je sprejela DK SM.



		PRIPOMOČKI

		Nalivno pero ali kemični svinčnik








SODOBNI PLES

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Sodobni ples.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 164. seji 19. 6. 2014 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2016.



		RAVEN ZAHTEVNOSTI

		Ena raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni izpit, izpitni nastop, ustvarjalna vaja



		ČLENITEV IZPITA

		Pisni izpit

Izpitna pola 

		

Do 25 nalog iz zgodovine plesa in odrskih umetnosti, glasbe in uporabne anatomije



		

		Izpitni nastop

Avtorski plesni solo

Koreografija

Plesna tehnika

		





2 dela – sodobna plesna tehnika in balet



		

		Ustvarjalna vaja

		Koreografija, ki jo kandidati oblikujejo med poukom pri predmetu ustvarjalna delavnica v 4. letniku, in sicer v vsebinskem sklopu "delavnica koreograf – interpret".



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Pisni izpit

Izpitna pola

		

90 minut



		

		Izpitni nastop

Avtorski plesni solo Koreografija

Plesna tehnika: 
 sodobna plesna tehnika

 balet

		do 218 minut

od 4 do 8 minut

od 20 do 30 minut



do 90 minut

do 90 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za odrske stvaritve.



		

		Izpitna pola

		30 % ocene



		

		Izpitni nastop ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih in merilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za odrske stvaritve.



		

		Izpitni nastop

Avtorski plesni solo Koreografija

Plesna tehnika

		50 % ocene

20 % ocene

10 % ocene

20 % ocene



		

		Ustvarjalno vajo oceni učitelj po navodilih DPK SM za odrske stvaritve.



		

		Ustvarjalna vaja

		20 % ocene



		IZPITNI NASTOP

		Izpitni nastop iz plesne tehnike: sodobne plesne tehnike in balet, avtorski plesni solo in koreografija.



		PRIPOMOČKI

		Nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, šilček in radirka, pri izpitnem nastopu pa dres ali oprijeta majica in oprijete hlače ali žabe. Izpitni nastop izvajajo kandidati bosi ali v nogavicah. Izpitni nastop iz baleta lahko izvajajo v baletnih copatih.








UMETNOSTNA ZGODOVINA

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Umetnostna zgodovina.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 192. seji 24. 5. 2018 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2020.



		RAVEN ZAHTEVNOSTI

		Ena raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni izpit in umetnostnozgodovinski praktikum



		ČLENITEV IZPITA

		Pisni izpit

Izpitna pola 1



















Izpitna pola 2

		

5 nalog (do 7 vprašanj) polodprtega tipa, od katerih kandidat izbere in reši štiri; 
zajemajo pregled umetnostnozgodovinskih obdobij svetovne in slovenske umetnosti od prazgodovine do konca renesanse (slogovna in ikonografska vprašanja, veliki umetniki in temeljna umetniška dela).
3 naloge odprtega tipa, od katerih kandidat izbere in reši eno. 


5 nalog (do 7 vprašanj) polodprtega tipa, od katerih kandidat izbere in reši štiri; 
zajemajo pregled umetnostnozgodovinskih obdobij svetovne in slovenske umetnosti od baroka do konca 20. stoletja (slogovna in ikonografska vprašanja, veliki umetniki in temeljna umetniška dela).
3 naloge odprtega tipa, od katerih kandidat izbere in reši eno. 



		

		Umetnostnozgodovinski praktikum

		Srečanje z umetnostnimi spomeniki in umetnostnimi celotami na terenu (v odprtem okolju ali galerijah/muzejih), na obisku vodilnih razstav v umetniških ateljejih – v skladu z navodili v PIK SM Umetnostna zgodovina, s poudarkom na slovenski likovni ustvarjalnosti



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

90 minut

90 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za umetnostno zgodovino.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

40 % ocene

40 % ocene



		

		Umetnostnozgodovinski praktikum oceni učitelj po navodilih DPK SM za umetnostno zgodovino.



		

		Umetnostnozgodovinski praktikum

		

20 % ocene



		PRAKTIČNI DEL IZPITA

		Kandidat med šolskim letom opravi umetnostnozgodovinski praktikum pod vodstvom učitelja, ki ga poučuje in vodi.



		RAZISKOVALNA NALOGA

		Lahko nadomesti umetnostnozgodovinski praktikum v skladu s pravili o priznavanju raziskovalnih nalog, ki jih je sprejela DK SM.



		PRIPOMOČKI

		Nalivno pero ali kemični svinčnik








ZGODOVINA

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Zgodovina.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 150. seji 21. 6. 2012 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2014.



		RAVEN ZAHTEVNOSTI

		Ena raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni izpit in notranji del izpita (pisna naloga, strokovna ekskurzija)



		ČLENITEV IZPITA

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

25 nalog iz obče zgodovine

25 nalog iz narodne zgodovine

Vsaka izpitna pola vključuje do 11 nalog zaprtega tipa in do 17 nalog polodprtega tipa, ki preverjajo kompleksnejše in povezano znanje.



		

		Notranji del izpita 

		V skladu s PIK SM Zgodovina



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

90 minut

90 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za zgodovino.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2 

		

40 % ocene

40 % ocene



		

		Notranji del izpita oceni učitelj po navodilih DPK SM za zgodovino.



		

		Notranji del izpita 

		20 % ocene



		PRAKTIČNI DEL IZPITA

		Kandidat opravi notranji del izpita med šolskim letom pod učiteljevim vodstvom.



		PRIPOMOČKI

		Nalivno pero ali kemični svinčnik
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ZGODOVINA IN TEORIJA GLEDALIŠČA IN FILMA

		PODLAGA ZA IZPIT

		PIK SM Zgodovina in teorija gledališča in filma.

Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 200. seji 20. 6. 2019 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2021.



		RAVEN ZAHTEVNOSTI

		Ena raven



		ZGRADBA IZPITA

		Pisni izpit: dve izpitni poli – zgodovina in teorija gledališča ter zgodovina in teorija filma in ustvarjalna vaja (dosežek)



		ČLENITEV IZPITA

		Pisni izpit

Izpitna pola 1



Izpitna pola 2

		

Do 25 nalog iz dramskih besedil, določenih z razpisanim izborom

Do 25 nalog iz filmov, določenih z razpisanim izborom



		

		Ustvarjalna vaja (dosežek)

		Kandidatova stvaritev pri kateri koli ustvarjalni delavnici: igra in govor, fotografija in film, zvok in glasba, gib, impro, vizualna delavnica, snemanje in montaža, scenarij in režija, filmski zvok, nastopanje pred kamero, posebne avdiovizualne tehnike in elementi. 



		ČAS PISANJA
(trajanje delov izpita)

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

izpitna pola 2

		

90 minut

90 minut



		OCENJEVANJE

		Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za odrske stvaritve in film.



		

		Pisni izpit

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2

		

40 % ocene

40 % ocene



		

		Ustvarjalno vajo (dosežek) oceni učitelj po navodilih DPK SM za odrske stvaritve in film.



		

		Ustvarjalna vaja (dosežek)

		

20 % ocene



		PRAKTIČNI DEL IZPITA

		Ustvarjalna vaja (dosežek) se izvede iz vsebin 3. in 4. letnika gimnazije. 



		PRIPOMOČKI

		Nalivno pero ali kemični svinčnik









Kandidati, ki bodo popravljali in izboljševali oceno iz predmeta Teorija in zgodovina drame in gledališče bodo leta 2021 in 2022, pisali izpit v skladu s Predmetnim izpitnim katalogom za splošno maturo 2017 - Teorija in zgodovina drame in gledališče. Izpit iz tega predmeta bo obsegal le Izpitno polo 1 pri predmetu Zgodovina in teorija gledališča in filma. 








12	PREGLED PIK SM, KI SE UPORABLJAJO PRI SPLOŠNI MATURI V LETU 2022

		

		PIK SM

		Datum sprejetja
na SSSI

		Uporaba od spomladanskega izpitnega roka



		1.

		ANGLEŠČINA

		177. seja, 19. 5. 2016

		2018



		2.

		BIOLOGIJA

		200. seja, 20. 6. 2019

		2021



		3.

		BIOTEHNOLOGIJA

		200. seja, 20. 6. 2019

		2021



		4.

		EKONOMIJA

		184. seja, 1. 6. 2017

		2019



		5.

		ELEKTROTEHNIKA

		170. seja, 21. 5. 2015

		2017



		6.

		FILOZOFIJA

		164. seja, 19. 6. 2014

		2016



		7.

		FIZIKA

		200. seja, 20. 6. 2019

		2021



		8.

		FRANCOŠČINA

		207. seja, 4. 6. 2020

		2022



		9.

		GEOGRAFIJA

		200. seja, 20. 6. 2019

		2021



		10.

		GLASBA

		192. seja, 24. 5. 2018

		2020



		11.

		GRŠČINA

		207. seja, 4. 6. 2020

		2022



		12.

		INFORMATIKA

		170. seja, 21. 5. 2015

		2017



		13.

		ITALIJANŠČINA kot tuji in kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre

		200. seja, 20. 6. 2019

		2021



		14.

		ITALIJANŠČINA kot materinščina

		157. seja, 23. 5. 2013

		2015



		15.

		KEMIJA

		200. seja, 20. 6. 2019

		2021



		16.

		LATINŠČINA

		132. seja, 27. 5. 2010

		2012



		17.

		LIKOVNA TEORIJA

		150. seja, 21. 6. 2012

		2014



		18.

		MADŽARŠČINA kot drugi jezik 
(dvojezična slovensko-madžarska gimnazija)

		177. seja, 19. 5. 2016

		2018



		19.

		MADŽARŠČINA kot materinščina

		164. seja, 19. 6. 2014

		2016



		20.

		MATEMATIKA

		200. seja, 20. 6. 2019

		2021



		21.

		MATERIALI, modul gradbeništvo

		170. seja, 21. 5. 2015

		2017



		22.

		MEHANIKA

		200. seja, 20. 6. 2019

		2021



		23.

		NEMŠČINA

		192. seja, 24. 5. 2018

		2020



		24.

		PSIHOLOGIJA

		177. seja, 19. 5. 2016

		2018



		25.

		RAČUNALNIŠTVO

		200. seja, 20. 6. 2019

		2021



		26.

		RUŠČINA

		157. seja, 23. 5. 2013

		2015



		27.

		SLOVENŠČINA

		200. seja, 20. 6. 2019

		2021



		28.

		SLOVENŠČINA kot drugi jezik 
(dvojezična slovensko-madžarska gimnazija)

		164. seja, 19. 6. 2014

		2016



		29.

		SLOVENŠČINA kot drugi jezik 
(gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre)

		177. seja, 19. 5. 2016

		2018



		30.

		SOCIOLOGIJA

		150. seja, 21. 6. 2012

		2014



		31.

		SODOBNI PLES

		164. seja, 19. 6. 2014

		2016



		32.

		ŠPANŠČINA

		207. seja, 4. 6. 2020

		2022



		33.

		UMETNOSTNA ZGODOVINA

		192. seja, 24. 5. 2018

		2020



		34.

		ZGODOVINA

		150. seja, 21. 6. 2012

		2014



		35.

		ZGODOVINA IN TEORIJA GLEDALIŠČA IN FILMA

		200. seja, 20. 6. 2019

		2021








13	KRAJŠAVE PREDMETOV

		Ime predmeta

		Oznaka predmeta



		Angleščina

		ANG



		Angleščina (VR)

		ANG+



		Biologija

		BIO



		Biotehnologija

		BTH



		Ekonomija

		EKN



		Elektrotehnika

		ELE



		Filozofija

		FIL



		Fizika

		FIZ



		Francoščina

		FRA



		Francoščina (VR)

		FRA+



		Geografija

		GEO



		Glasba

– balet[footnoteRef:11]* [11: * Pri predmetu glasba je mogoče izbrati različne module.] 


– glasbeni stavek*

– jazz in zabavna glasba*

– petje in inštrument*

		

GLB

GLS

GLJ

GLP



		Grščina

		GRŠ



		Grščina (VR)

		GRŠ+



		Informatika

		INF



		Italijanščina kot materinščina

		ITM



		Italijanščina kot tuji in kot drugi jezik 
na narodno mešanem območju Slovenske Istre

		ITT



		Italijanščina kot tuji in kot drugi jezik 
na narodno mešanem območju Slovenske Istre (VR)

		ITT+



		Kemija

		KEM



		Latinščina

		LAT



		Latinščina (VR)

		LAT+



		Likovna teorija

		LIT



		Madžarščina kot materinščina

		MAM



		Madžarščina kot drugi jezik 
(dvojezična slovensko-madžarska gimnazija)

		MAP



		Matematika

		MAT



		Matematika (VR)

		MAT+



		Materiali

– gradbeništvo

		

MAG



		Mehanika

		MEH



		Nemščina

		NEM



		Nemščina (VR)

		NEM+



		Psihologija

		PSI



		Računalništvo

		RAČ



		Ruščina

		RUŠ



		Ruščina (VR)

		RUŠ+



		Slovenščina

		SLM



		Slovenščina kot drugi jezik 
(gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre)

		SLI



		Slovenščina kot drugi jezik 
(dvojezična slovensko-madžarska gimnazija)

		SLP



		Sociologija

		SOC



		Sodobni ples

		SPL



		Španščina

		ŠPA



		Španščina (VR)

		ŠPA+



		Umetnostna zgodovina

		UZG



		Zgodovina

		ZGO



		Zgodovina in teorija gledališča in filma

		ZTGF
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