САДРЖАЈ И НАЧИН ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА У ГИМНАЗИЈИ
Матурским испитом утврђује се зрелост и оспособљеност ученика за даље школовање.
Матурски испит полажу ученици (редовни и ванредни) који су успешно завршили четврти
разред гимназије.
САДРЖАЈ МАТУРСКОГ ИСПИТА
Матурски испит састоји се из два дела:
- заједничког и
- изборног.
У оквиру заједничког дела ученици полажу:
- ученици гимназија друштвено-језичког смера - српски језик и књижевност/матерњи језик
и књижевност за ученике који су наставу имали на језику народности (у даљем тексту:
матерњи језик и књижевност*) и страни језик;
- ученици гимназије природно-математичког и општег смера - матерњи језик и
књижевност и математику или страни језик (по избору).
У оквиру изборног дела ученици раде и бране матурски рад.
Сви предмети полажу се према програму смера гимназије који је ученик завршио.
__________
* Под матерњим језиком подразумевају се следећи језици: српски, албански, турски,
бугарски, мађарски, русински, румунски, словачки.
ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО
Матерњи језик и књижевност
Матерњи језик и књижевност полаже се писмено.
При оцењивању писменог задатка, испитна комисија има у виду ширину обраде теме,
избор и интерпретацију грађе, композицију, стил и језик.
Страни језик
Испит из страног језика полаже се писмено.
Ученик бира страни језик.
Испит се састоји из превода непознатог текста са страног језика на матерњи, уз употребу
речника. Обим текста за превод износи 15-20 редова. Текст може да буде књижевни,
публицистички или научно-популарни и треба да одговара језичком знању ученика.
Испитом се проверава степен усвојености предвиђених морфосинтаксичких структура,
познавање особености језика са кога се преводи, способност налажења одговарајућих речи
и израза у матерњем језику и оспособљеност за коришћење речника.
Текстове за испит утврђује испитни одбор на предлог стручног актива, а ученици их
добијају непосредно пред почетак испита. Текстови за испит из страног језика идентични су
за све ученике.
Математика
Испит из математике полаже се писмено.
На испиту ученик треба да покаже у којој мери је усвојио математичка знања и умења
неопходна за примену у свакодневном животу и у пракси, колико је оспособљен за успешно
настављање образовања и изучавање других области у којима се математика примењује.
Приликом оцењивања писменог задатка, испитна комисија има у виду доследност у
спровођењу поступака у решавању задатака и тачност решења задатка.
ИЗБОРНИ ДЕО
Изборни део матурског испита састоји се из матурског рада и одбране матурског рада.
Матурски рад
Матурски рад са одбраном је самостално обрађена тема коју ученик бира из списка
одобрених тема у оквиру једног од следећих предмета:
- матерњи језик и књижевност, страни језик, социологија, психологија, математика,
рачунарство и информатика, историја, филозофија, географија, физика, хемија, биологија и
област уметности (ликовна, музичка, сценска, филмска).
Теме за матурски испит утврђује наставничко веће школе на предлог стручних актива.
Списак утврђених тема објављује се на огласној табли или доставља ученицима на увид на
други погодан начин почетком другог полугодишта за текућу школску годину.

Сврха матурског рада је да ученик покаже колико влада материјом у вези са темом, у
којој мери је усвојио методе и приступ обради теме, како се служи литературом, да ли је
оспособљен да анализира, критички размишља и да самостално изрази свој лични став у
односу на тему коју обрађује.
Ученик ради матурски рад у току завршног разреда уз помоћ наставника-ментора.
У току матурског рада обавезно је организовање најмање четири консултације на којима
је ментор дужан да прати рад сваког ученика и пружи потребну помоћ упућивањем на
потребну
литературу
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и
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израде
рада. 
 Види:
чл. 3. Правилника - 23/97-1.
Одбрана матурског рада
На усменој одбрани матурског рада ученик је дужан да изложи концепцију свога рада, да
наведе литературу и друге изворе знања које је користио, да образложи посебне методе и
поступке којима се руководио у току израде матурског рада и разлоге некоришћења других.
У току одбране матурског рада кандидат треба да покаже знање садржаја програма
предмета из којег брани рад, осим ако је тема матурског рада из групе заједничких
предмета (матерњи језик и књижевност, математика и страни језик).
После одбране матурског рада испитна комисија утврђује једну оцену која се изводи из
вредности рада и одбране матурског рада са аспекта способности кандидата да
самостално интерпретира материју и да користи савремене методе и изворе информација
у процесу стицања новог знања.
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА
Матурски испит полаже се у два редовна испитна рока: јунском и августовском. После
августовског рока ученици полажу ванредно, у испитним роковима утврђеним општим
актом школе.
Матурски испити морају се завршити у јунском року најкасније до 20. јуна, а у
августовском року најкасније до 25. августа.
За полагање матурског испита ученик подноси пријаву школи у року који одреди школа. У
пријави наводи страни језик који жели да полаже и назив теме за матурски рад, прилаже
сведочанства о завршеним разредима гимназије и извод из матичне књиге рођених.
Ученику који се пријавио за полагање матурског испита и био спречен да из оправданих
разлога полаже испит у целини или поједине делове испита, испитни одбор може да
одобри полагање и ван редовних рокова.
Ученик може да одустане од полагања испита три дана пре почетка испита, о чему
обавештава испитни одбор.
Начин полагања испита
Испит из истог предмета полажу сви ученици истог дана, по правилу, у истој просторији,
у присуству најмање једног дежурног наставника.
Испит из појединог предмета траје четири школска часа.
Између два испита ученик мора да има слободан дан.
На испиту из страног језика ученик може да користи речник и лексикон.
За остале испите није дозвољено коришћење помоћне литературе.
Теме и задатке за испит предлажу предметни наставници, а испитни одбор, на дан
испита, из предложених тема утврђује четири теме, односно групе задатака од којих ученик
бира једну.
Теме и задатке за испит ученици добијају непосредно пред почетак испита.
Исту тему за матурски рад може да ради само један ученик у истом испитном року.
Ученик предаје матурски рад у року који одреди испитни одбор. Уколико га не преда у
предвиђеном року, сматра се да је одустао од полагања матурског испита.
Ученик не сме да прекрши испитна правила која утврди школа.
Испиту могу да присуствују дежурни наставник (наставници), председник испитног
одбора и овлашћени школски надзорник Министарства просвете.
Одговори ученика на одбрани матурског рада трају до 30 минута, укључујући и време за
припрему ученика за давање одговора.
Материјал који садржи списак тема и задатака и питања за писмени испит чувају се као
пословна тајна до почетка испита. Материјал чува директор школе.

Испитни одбор и испитне комисије
За спровођење матурског испита директор школе формира испитни одбор и испитне
комисије за сваки предмет који се полаже на матурском испиту. Ако један предмет или део
испита полаже велики број ученика, директор може да именује већи број испитних комисија
за исти предмет. Ако школа нема довољан број стручњака за одговарајући предмет може
да ангажује, као чланове испитних комисија, стручњаке из других школа.
Испитни одбор чине председник испитног одбора, сви чланови испитних комисија и
секретар одбора.
Председник испитног одбора је директор школе.
Сви чланови испитних комисија су истовремено чланови испитног одбора.
Записник о раду испитног одбора води секретар кога именује директор на почетку
школске године.
Испитну комисију чине три члана: председник, предметни испитивач и стални члан. Два
члана морају бити стручна за предмет из кога се полаже испит.
Директор одређује ко ће бити председник испитне комисије, ко испитивач, а који ће члан
водати записник о раду испитне комисије.
Испитни одбор евидентира:
- теме за матурски рад;
- кандидате за матурски испит са подацима о страном језику који ће да полажу и назив
теме за матурски рад;
- рокове и распоред полагања појединих делова испита;
- наставнике који ће да дежурају за време испита;
- наставнике - менторе које ће ученици консултовати у року израде матурског рада;
- утврђује теме и задатке за писмене испите;
- утврђује општу оцену на матурском испиту;
- утврђује коначну оцену у случају несагласности чланова испитне комисије приликом
закључивања оцена за поједине предмете.
Испитни одбор усваја одлуке већином гласова присутних чланова, а може да одлучује
ако су присутне две трећине свих чланова.
ОЦЕЊИВАЊЕ
Општи успех на матурском испиту исказује се једном оценом као средња аритметичка
вредност оцена добијених за поједине предмете који су полагани на матурском испиту и
оцене из матурског рада.
Оцена из матурског рада изводи се на основу оцена добијених на матурском раду и
одбрани тога рада.
Оцене појединих предмета утврђује испитна комисија на предлог предметног
испитивача, а оцену општег успеха испитни одбор на основу извештаја испитних комисија.
Ако испитна комисија не може да утврди појединачне оцене једногласно, ако је један
оцењивач дао позитивну оцену, други негативну, или је разлика између позитивних оцена
две и више, испитни одбор утврђује коначну оцену.
Ученик је положио матурски испит ако је из заједничког и изборног дела испита добио
позитивну оцену.
Ученик који је на матурском испиту добио једну или две недовољне оцене полаже
поправни испит, односно поправне испите. Уколико не положи поправни у августовском
року, поново полаже испит, односно испите из предмета из кога, односно којих није
положио испит, као ванредан ученик, у роковима утврђеним општим актом школе.
Ученик може бити и неоцењен или оцењен негативном оценом, без полагања испита.
Неоцењен остаје ученик који прекине испит из оправданих разлога и ученик који је због
кршења испитних правила удаљен са испита.
Негативном оценом оцењује се ученик који прекине испит без оправданих разлога,
ученик који није предао писмени задатак, ученик који је напустио просторију у којој се
полаже испит, без дозволе дежурног наставника. Негативном оценом оцењује се и ученик
за кога се недвосмислено докаже да је у току испита или после испита користио
недозвољена средства или да је преписивао.
ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ

Школа је дужна да води евиденцију о матурском испиту и издатим дипломама у складу
са чланом 99. Закона о средњој школи ("Службени гласник РС", број 50/92).
Након положене матуре школа издаје диплому ученику најкасније седам дана после
положеног матурског испита.
Диплома се издаје сагласно члану 100. Закона о средњој школи ("Службени гласник РС",
број 50/92) и члану 4. Правилника о јавним исправама које издаје средња школа
("Службени гласник РС", бр. 59/92 и 30/93).
О току полагања испита води се записник на обрасцу прописаном чланом 4. Правилника
о садржају и начину вођења евиденције у средњој школи ("Службени гласник РС", бр. 59/92
и 30/93).
За време дежурства на испиту дежурни наставник уноси у записник све што није у складу
са утврђеним правилима о току испита.
Записници се воде посебно о раду испитних комисија, а посебно о раду испитног одбора.
Записник о матурском испиту обухвата податке о ученику, податке о испитним
предметима, члановима испитног одбора и испитних комисија, податке о темама, односно
задацима,
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