Pozdravljeni!

Izbor informacij o splošni maturi 2020.
Obvezni – izbirni del
Kandidati opravljajo splošno maturo iz 5 predmetov.
Skupni, obvezni del:
• slovenščina,
• matematika,
• tuji jezik (letos ang, nem, špa).
Predmeti izbirnega dela: angleščina, biologija, filozofija, fizika, francoščina, geografija,
informatika, kemija, nemščina, psihologija, sociologija, španščina, umetnostna zgodovina,
zgodovina.
V izbirnem delu je mogoče iz vsake od navedenih skupin izbrati le en predmet:
• katerikoli en tuj jezik
• filozofija, psihologija, sociologija,
• ekonomija, likovna teorija, glasba, sodobni ples, mehanika, elektrotehnika, računalništvo,
biotehnologija, materiali ter teorija in zgodovina drame in gledališče izbere enega;
Kandidat lahko izbere še tretji predmet izbirnega dela splošne mature (šesti predmet). V tem primeru
ni omejitev – izpit lahko opravlja iz kateregakoli tretjega izbirnega predmeta. Če maturitetni koledar ne
omogoča opravljanja izpita iz šestega predmeta na spomladanskem roku, ga lahko kandidat opravlja v
jesenskem izpitnem roku istega leta, pri tem pa rezultat, dosežen na jesenskem roku pri tem predmetu,
velja za doseženega na spomladanskem roku.
Osnovna – višja raven
Matematiko, angleščino, nemščino, francoščino, italijanščino, španščino … kot tuji ali drugi jezik, je
mogoče opravljati na osnovni ali višji ravni zahtevnosti.
Na višji ravni zahtevnosti opravljate izpit iz največ treh maturitetnih predmetov, vendar se vam 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
Pomembna spletna stran z več informacijami o posameznih predmetih mature je www.ric.si /
splošna matura …
Na tej strani najdete informacije glede posameznih predmetov mature, predmetne izpitne kataloge,
teme za tekoče leto ter stare izpitne pole. Pri vsakem od predmetov so navedeni Predmetni izpitni
katalogi, podrobnejše informacije o izpitnih vsebinah, literaturi, ocenjevanju ter o primerih izpitnih
nalog.
Izpitni roki splošne mature
Splošno maturo kandidati opravljajo v spomladanskem in/ali jesenskem roku. Vsi kandidati lahko
pristopijo na oba roka.
Izpolnjevanje prijave: izpolniti je potrebno prijavo za vseh pet predmetov.

Ocenjevanje znanja
Pisni izpit ocenjuje en zunanji ocenjevalec, v nekaterih primerih pa še drugi zunanji ocenjevalec. Ustni
izpit ocenijo: izpraševalec in dva člana komisije.
Skupno število točk pri maturitetnem izpitu je vsota točk, ki jih kandidat doseže pri posameznih delih
izpita, iz katerih je sestavljen maturitetni predmet. Točke se nato v skladu z merili pretvorijo v ocene.
Dodatne točke pri opravljanju izpita/izpitov na višji ravni
Pri maturitetnih izpitih, ki jih kandidati opravljajo na višji ravni zahtevnosti, in pri slovenščini 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).
Uspeh na maturi
Uspeh kandidatov pri splošni maturi se ocenjuje: s točkami, z odstotnimi točkami, z ocenami, ki so
lahko: ocene od 1–5, točkovne ocene od 1–8. S točkami se ocenjujejo posamezna vprašanja in naloge
posameznih delov izpita. S predmetnim izpitnim katalogom se določi razmerje med posameznimi deli
izpita v odstotnih točkah. Odstotne točke, dosežene pri vseh delih izpita, se na podlagi ustreznih meril
pretvorijo v ocene od 1–5 oziroma točkovne ocene 1–8. Najnižji splošni uspeh v spričevalu o uspešno
opravljeni maturi je tako 5 x 2 = 10 točk. Najvišji možni splošni uspeh lahko doseže kandidat, ki je izbral
dva predmeta na višji ravni zahtevnosti (npr. matematiko in tuji jezik ali dva tuja jezika, pri slovenščini
pa je dosegel še 3 dodatne točke) in je pri vseh maturitetnih predmetih dosegel odličen uspeh: 2 x 5 +
3 x (5+3) = 34 točk.
Pogojno pozitivna ocena
Kandidat, ki je pri enem izmed obveznih predmetov na osnovni ravni zahtevnosti dosegel najmanj 80%
točk, potrebnih za pozitivno oceno, je pri tem predmetu pozitivno ocenjen, če je pri ostalih predmetih,
iz katerih je opravljal maturo, ocenjen pozitivno in je vsaj pri dveh izmed njih dosegel najmanj oceno
dobro (3). Kandidat, ki je pri enem izmed izbirnih predmetov na osnovni ravni zahtevnosti dosegel
najmanj 80% točk, potrebnih za pozitivno oceno, je pri tem predmetu pozitivno ocenjen, če je pri
ostalih predmetih, iz katerih je opravljal maturo, ocenjen pozitivno in je vsaj pri enem izmed njih
dosegel najmanj oceno dobro (3).
Opravljena splošna matura
Kandidat je opravil splošno maturo, če je pri vseh maturitetnih predmetih dosegel pozitivno oceno.
Popravni izpiti
Kandidat, ki je ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami pri splošni maturi, ima pravico do
ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov splošne mature še dve leti po opravljanju cele
splošne mature na isti šoli. Kandidat, ki opravlja splošno maturo v dveh delih (kandidati s posebnimi
potrebami z odločbo in vsi 21- letniki), lahko popravlja negativno oceno ali izboljšuje oceno predmeta,
ki ga je opravljal v prvem delu, ko opravlja drugi del splošne mature. Dveletni rok v tem primeru začne
teči od zaključka opravljanja drugega dela mature.
Izboljšanje ocene
Kandidat, ki je opravil maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do
enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov. Izboljševanje je
možno v spomladanskem ali jesenskem roku mature (enkrat). Za splošni uspeh pri maturi se upošteva
boljša ocena.

Vpogled v izpitno dokumentacijo in ugovor na oceno
Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov pisno zahteva, da mu Državni izpitni center omogoči
vpogled v izpitno dokumentacijo in način izračuna izpitne ocene. Kandidat na vpogledu prejme:
fotokopijo izpitnih pol, ocenjevalnih obrazcev, navodila za ocenjevanje, opis izračuna izpitne ocene,
pisno informacijo o varstvu pravic kandidata, zapisnik o opravljenem vpogledu. Kandidat lahko
najkasneje naslednji dan po vpogledu v izpitno dokumentacijo vloži obrazložen pisni ugovor na način
izračuna izpitne ocene ali na oceno, na Državno komisijo za splošno maturo. Kandidat mora ugovoru
priložiti dokazilo o plačanem pavšalnem znesku za stroške ugovora, ki se kandidatu v primeru
upravičenega ugovora vrnejo.
Državna komisija za splošno maturo odloči o ugovoru kandidata na način izračuna izpitne ocene na
podlagi ponovnega pregleda izpitne dokumentacije kandidata v 60 dneh po prejemu vloge. Državna
komisija za splošno maturo odloči o ugovoru kandidata na oceno na podlagi ponovnega pregleda
izpitne dokumentacije in mnenja izvedenca v 60 dneh po prejemu vloge. Če je ugovor upravičen, se
ocena popravi. Odločitev Državne komisije za splošno maturo je dokončna. Kandidati lahko v 14 dneh
po roku, ko se izpitna dokumentacija preneha hraniti kot izpitna tajnost, na Državni izpitni center
naslovijo pisno vlogo za brezplačno vračilo svojih izpitnih pol.
Točke seminarskih nalog, terenskih in laboratorijskih vaj, internega dela
Točke seminarskih nalog, terenskih in laboratorijskih vaj, internega dela so trajne. Točke seminarskih
nalog, terenskih in laboratorijskih vaj, internega dela je možno izboljšati ali popraviti. Točke
seminarskih nalog, terenskih in laboratorijskih vaj, internega dela lahko izboljšate po pozitivno
opravljenih vseh petih predmetih mature skupaj s pisnim delom predmeta v dveh letih. Upošteva se
boljša ocena pri pisnem delu, pri seminarski nalogi, itd. pa zadnje pridobljene točke. Točke seminarskih
nalog itd. ni možno izboljšati iz spomladanskega na jesenski rok istega maturitetnega leta. Točke
seminarskih nalog, terenskih in laboratorijskih vaj, internega dela lahko popravite v primeru, ko niste
pozitivno opravili mature. V tem primeru se upoštevajo na novo pridobljene točke, torej zadnje točke.
Pravila pri opravljanju pisnega dela mature
Pisni deli maturitetnih izpitov se praviloma začnejo ob 9. uri. Kandidati prinesejo na pisni del izpita:
osebni dokument (zaradi identifikacije) ter predpisano dovoljeno gradivo in pripomočke. Kandidati ne
smejo prinesti s seboj v izpitni prostor mobilnih telefonov ali drugih komunikacijskih naprav.
Kandidat lahko zamudi do 30 minut prve pole, začetka pisanja drugih pol ne sme zamuditi. Nadzorna
učitelja odpreta pred kandidati vrečke z izpitnimi polami in jih razdelita. Prebereta navodila na prvi
strani pole. Prvih 30 minut ter zadnjih 15 minut pisanja pole ni mogoč izhod. Kandidat lahko zapusti
izpitni prostor v spremstvu nadzornega učitelja za največ 5 minut (WC).
Pravila pri opravljanju ustnega dela mature
Kandidat vstopi v izpitni prostor na poziv. Kandidat odgovarja na vprašanja z izpitnega listka, ki ga sam
izbere. Izbrani izpitni listek kandidat lahko enkrat zamenja. Izpraševalec lahko od kandidata zahteva
dodatna pojasnila iz vsebine vprašanja na listku. Kandidat ima pravico do 15-minutne priprave na ustni
izpit. Ustni izpit traja največ do 20 minut. Ko en kandidat odgovarja, se naslednji pripravlja. Za pripravo
na odgovor lahko kandidat uporablja konceptne liste in jih po izpitu odda. Če kandidat s svojim
vedenjem moti potek ustnega izpita ali krši izpitni red ali ne upošteva drugih navodil, se mu izrečejo
ukrepi, predvideni s Pravilnikom o maturi. Šolska izpitna komisija kandidata ne sme seznaniti s
točkovno oceno ustnega izpita.

Spomladanski rok splošne mature 2020
15. november 2019
Rok za oddajo predprijave.
31. marec 2020
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem
izpitnem roku na šoli
15. april 2020
Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
30. april 2020
Rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na
visokošolske zavode)
5. maj 2020
Slovenščina (izpitna pola 1 – šolski esej)
18. maj 2020
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita
26. maj 2020
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
30. maj 2020
Angleščina
1. junij 2020
Slovenščina II. del (izpitna pola 2)
2. junij 2020
Filozofija, psihologija, sociologija
3. junij 2020
Biologija
4. junij 2019
Geografija
5. junij 2019
mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, likovna teorija, glasba, sodobni
ples, teorija in zgodovina drame in gledališče
6. junij 2020
Matematika
8. junij 2020
Umetnostna zgodovina
9. junij 2020
Nemščina, Francoščina**
10. junij 2020
Zgodovina
11. junij 2020
Ruščina, latinščina, grščina
12. junij 2020
Fizika
15. junij 2020
Italijanščina, informatika, francoščina**

16. junij 2020
španščina, francoščina**
17. junij 2020
Kemija
**OPOMBA: Dokončen datum pisanja maturitetnega izpita iz francoščine bo znan do 14. 4. 2020 na šoli.
od 15. do vključno 23. junija 2020
Ustni izpiti mature*
*OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne
izpite 6. junija in 13. junija 2020.
13. julij 2020
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

Jesenski rok splošne mature 2020
14. julij 2020
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem
roku na šoli
20. avgust 2020
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.
24. avgust 2020
Slovenščina I. in II. del (izpitna pola 1 - šolski esej, izpitna pola 2)
25. avgust 2020
Matematika
26. avgust 2020*
Tuji jeziki in izbirni predmeti
27. avgust 2020*
Tuji jeziki in izbirni predmeti
28.avgust 2020*
Tuji jeziki in izbirni predmeti
29. avgust 2020*
Tuji jeziki in izbirni predmeti
* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.
Od 24. avgusta do vključno 3. septembra 2020
Ustni izpiti mature
17. september 2020
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

Dodatne informacije o splošni maturi dobite na naslovu matura.moste@guest.arnes.si ali v času
govorilnih ur za maturante (vsak torek, od 13.00 do 13.45) v kabinetu tajnika mature. Aktualne
informacije o maturi vam bodo posredovane na razrednih urah, na spletni strani Gimnazije Moste in
na oglasni deski v šoli.

