
RODITELJSKI SESTANEK ZA
TRETJI LETNIK

MATURA 2019



SPLOŠNA MATURA

Skupni predmeti za vse dijake v 4. letniku:

slovenščina, matematika, tuji jezik I in II,

zgodovina, športna vzgoja, filozofija

Ostali predmeti so izbirni.

POKLICNA MATURA

Skupni predmeti za vse dijake v 4. letniku:

vsi predmeti



SPLOŠNA MATURA
Skupno: 5 predmetov

3 obvezni predmeti:

slovenščina, matematika, tuji jezik

2 izbirna predmeta:

drugi tuji jezik (FRA ali NEM), fizika, biologija,

kemija, informatika, geografija, zgodovina,

sociologija, filozofija, psihologija, umetnostna

zgodovina

POKLICNA MATURA
Skupno: 4 predmeti

2 obvezna predmeta:

slovenščina, gospodarstvo

2 izbirna predmeta:

matematika ali tuji jezik,

izdelek oz. storitev in zagovor

(različne oblike praktičnega dela)



Skupni del splošne mature 2019

SLOVENŠČINA: na eni ravni zahtevnosti

MATEMATIKA: na osnovni ali višji ravni zahtevnosti

TUJI JEZIK (angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, ruščina ali španščina): na osnovni    
ali višji ravni zahtevnosti



Izbirni del splošne mature 2019

Vsi predmeti izbirnega dela:

tuji jezik (angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, ruščina, španščina), drugi jezik na

narodno mešanem območju (slovenščina, madžarščina, italijanščina), biologija,

biotehnologija, ekonomija, elektrotehnika, filozofija, fizika, geografija, glasba, grščina,

informatika, kemija, latinščina, likovna teorija, materiali, mehanika, psihologija, računalništvo,

sociologija, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališče, umetnostna zgodovina,

zgodovina



Predmeti izbirnega dela splošne mature na naši šoli:

nemščina, francoščina, fizika, biologija, kemija, informatika, geografija, zgodovina, sociologija,

filozofija, psihologija, umetnostna zgodovina

(80 % pisni del + 20 % ustni del/vaje/naloga/druge oblike praktičnega dela izpita)



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

• med jeziki izbirnega dela (FRA, NEM) splošne mature izbere enega,

• med predmeti filozofija, psihologija in sociologija izbere enega,

• na osnovni ali višji ravni zahtevnosti opravlja izpit iz tujega jezika,

• odloči se še za tretji predmet iz izbirnega dela splošne mature (šesti predmet).



Če se kandidat odloči se še za tretji predmet iz izbirnega dela splošne mature (šesti predmet),
navedene omejitve ne veljajo.

Kandidat lahko opravlja izpit iz kateregakoli tretjega izbirnega predmeta. Če koledar splošne
mature ne omogoča opravljanja izpita iz šestega predmeta v spomladanskem izpitnem roku, se
na podlagi sklepa DK SM lahko opravlja v jesenskem izpitnem roku istega leta, pri čemer
dosežek iz jesenskega izpitnega roka pri tem predmetu velja za dosežek v spomladanskem
izpitnem roku.



Kandidat:

• opravlja izpit na višji ravni zahtevnosti iz največ treh maturitetnih predmetov, vendar se mu
pri splošnem uspehu upošteva ocena po povišani ocenjevalni lestvici pri največ enem
tujem jeziku, pri čemer se upošteva boljša od ocen. Pri tujem jeziku, ki je ocenjen slabše,
se pri splošnem uspehu upošteva ocena v petstopenjski ocenjevalni lestvici;

• opravi v skladu s PIK SM praviloma v zadnjem letniku vaje, naloge, izpitni nastop oz. druge
oblike praktičnega dela izpita;

• lahko kot praktični del izpita splošne mature uveljavlja opravljeno raziskovalno nalogo, če je
tako določeno v ustreznem PIK SM in če ta izpolnjuje določene pogoje;

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



54. člen Pravilnika o splošni maturi (UL RS 29/2008)

(ocenjevalna lestvica)

• Ocenjevalna lestvica je petstopenjska in obsega ocene: nezadostno (1), zadostno (2),
dobro (3), prav dobro (4) in odlično (5). Ocena nezadostno (1) je negativna ocena, druge
ocene so pozitivne.

• Pri maturitetnih izpitih, ki jih kandidati opravljajo na višji ravni zahtevnosti, in pri
slovenščini (madžarščini oziroma italijanščini) je ocenjevalna lestvica ustrezno povišana
tako, da kandidat dobi tudi točkovno oceno od 1 do 8, in sicer:



• 1 v celotnem intervalu odstotnih točk za oceno nezadostno (1), 

• 2 v celotnem intervalu odstotnih točk za oceno zadostno (2), 

• 3 v spodnjem delu intervala odstotnih točk za oceno dobro (3), 

• 4 v zgornjem delu intervala odstotnih točk za oceno dobro (3), 

• 5 v spodnjem delu intervala odstotnih točk za oceno prav dobro (4), 

• 6 v zgornjem delu intervala odstotnih točk za oceno prav dobro (4), 

• 7 v spodnjem delu intervala odstotnih točk za oceno odlično (5), 

• 8 v zgornjem delu intervala odstotnih točk za oceno odlično (5).



Dijakinje in dijaki izbirne predmete in raven zahtevnosti izberejo v maju 2018 (do 11. 5.
2018).

V 4. letniku je sprememba ravni zahtevnosti pri matematiki in tujih jezikih in zamenjava
izbirnega predmeta (če to omogoča urnik) možna do 14. 9. 2018.



Izbirni del poklicne mature

Dva izbirna predmeta: matematika ali tuji jezik (tretji predmet),

izdelek oz. storitev in zagovor (različne oblike praktičnega dela)

Dijakinje in dijaki tretji predmet izberejo v novembru 2018 ob predprijavi, predmet je ob prijavi
v marcu 2019 možno spremeniti.

Kandidati lahko opravljajo tudi izpite splošne mature (5. predmet), če je takšen izpit pogoj za
vpis v študijski program za pridobitev visokošolske izobrazbe oz. se upošteva pri izbiri
kandidatov za vpis v takšen program. Zanj se zaradi vaj in nalog ter drugih oblik praktičnega
dela izpita odločijo v septembru 2018.



Vse o maturi tudi na šolski spletni strani:

www.gssk.si



HVALA ZA VAŠO POZORNOST!










