MATURA
2021

PRILAGODITVE na SM 2021
Splošni bonus

– 10 % na neuspešno opravljeni del zunanjega dela
izpita (pisni izpit) za vse predmete SM
- omili slabše pogoje za pripravo
- odpadli pouk
- počasnejši tempo, slabše utrjena snov
- manjša učinkovitost pedagoškega procesa
- slabša podprtost z IKT
- slabše socialne razmere
- težji dostop do literature in virov
Pri izdaji certifikata o znanju tujega jezika se bonus ne upošteva.

SLOVENŠČINA
1. IP 1 – šolski esej
- razpravljalni esej – kandidati lahko izberejo en ali oba romana v celoti
- Interpretativni/razlagalni esej – prilagoditev ni
2. IP 2 – razčlemba izhodiščnega besedila
- zožen nabor besedil pri zadnji nalogi: uradno vabilo, uradna zahvala,
uradna prošnja, uradna pritožba, javno vabilo, javno obvestilo in komentar
MATEMATIKA
1. Dovoljena uporaba računala pri IP 1
2. Objava večjega števila matematičnih formul
MODERNI TUJI JEZIKI – ANG, NEM, ŠPA, FRA, RUŠ
1. OR – izbirnost daljšega pisnega sestavka – vključen dodatni naslov
2. VR – izbirnost pisnega sestavka na temo iz književnosti – dodatni
esejski naslov iz razpisanega tematskega sklopa

USTNI DELI IZPITOV
MATEMATIKA:
- vsa vprašanja so objavljena vnaprej
- zoženje vsebin za približno 15 % - izločitev neobravnavanih vsebin –
iz kompleta s 35 listki se izloči 5 listkov
SLOVENŠČINA
- iz kompleta s 35 listki se izloči 5 listkov – zoženje vsebin za 15 %
MODERNI TUJI JEZIKI – ANG, NEM, ŠPA, FRA, RUŠ
- iz kompleta s 35 listki se izloči 5 listkov – zoženje vsebin za 15 %

PRILAGODITVE pri izvedbi in ocenjevanju PRAKTIČNIH DELOV
IZPITOV SM 2021
BIOLOGIJA
- 4 vaje v obsegu 8 ur
FIZIKA
- 4 vaje z vsaj 3 področij

KEMIJA
- 4 vaje v obsegu 8 ur

PREDMATURITETNI PREIZKUSI
SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA

MATEMATIKA

IP 1 – esej

IP 1
IP 2
IP 3

IP 1
IP 2

torek
2. marca

četrtek
4. marca

ponedeljek
8. marca

ob 9.00

ob 11.25

ob 7.15

Spomladanski rok splošne mature 2021
30. marec

15. april
29. april

4. maj
17. maj

25. maj

Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi v spomladanskem
izpitnem roku na šoli.
Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita
na šoli.
Rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni
zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode –
32. člen Pravilnika o splošni maturi).
SLOVENŠČINA; I. del (izpitna pola 1 – esej)
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
na spletni strani http://matura.ric.si ali na šoli.

Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.

Pisni izpiti 2021
 Slovenščina - esej
4. maj 2021

(torek)

 29. maj (sobota) –
16. junij (sreda)

29. maj 2021 (sobota) Angleščina

31. maj 2021 Slovenščina - izpitna pola 2
1. junij 2021 Psihologija, sociologija
2. junij 2021 Biologija
3. junij 2021 Geografija
5. junij 2021 (sobota) Matematika

7. junij 2021 Umetnostna zgodovina

Ustni izpiti 2021
 12. junij (sobota) 23. junij (sreda)
*OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in
poklicne mature lahko šola organizira ustne izpite tudi
5. junija 2021.

8. junij 2021 Nemščina, Francoščina
9. junij 2021 Zgodovina
10. junij 2021 Ruščina

11. junij 2021 Fizika
14. junij 2021 Francoščina
15. junij 2021 Španščina, Francoščina
16. junij 2021 Kemija

Točke na splošni maturi
 Maturant opravi splošno maturo, če doseže najmanj 10 točk –
za vsakega od petih predmetov po dve točki oz. oceno zd (2).
 Maturant, ki opravlja izpite na maturi na osnovni ravni, lahko doseže
največ 28 točk – štirje predmeti po 5 točk – štirikrat ocena odl (5) in
slovenščina 8 točk – ocena odl (5 + 3 točke).
 Maturant , ki opravlja izpite na maturi na višji ravni, lahko doseže
največ 34 točk – dva predmeta po 5 točk – dvakrat ocena odl (5) in
trije predmeti po 8 točk – trikrat ocena odl (5 + 3 točke).
 Maturant, ki doseže 30 do 34 točk je
ZLATI MATURANT / ZLATA MATURANTKA.

Seznanitev kandidatov z uspehom

12. julij
2021

pri splošni maturi.

Na spletni strani http://matura.ric.si (EMŠO in izpitna šifra) Ric
objavi rezultate splošne mature.

V šoli –

11.00

(predavalnica)

Maturanti, ki mature ne bodo opravili, se morajo do 13. 7. 2021
oglasiti v šoli, da se bodo prijavili za jesenski rok mature.

14. julij

15. julij

Zaključek e-vpogledov v izpitno dokumentacijo.

Rok za vložitev ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne
ocene.

Jesenski rok splošne mature 2021
13. julij
20. avgust

Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz
maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
Zadnji rok za predložitev dokazil oz. pisno odjavo na šoli.

Pisni izpiti

Ustni izpiti

 potekajo od
24. avgusta –
30. avgusta

 potekajo od
24. avgusta 3. septembra

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored
opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

3. september

16. september

18. september

20. september

Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela
maturitetnega izpita.

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

Zaključek e-vpogledov v izpitno dokumentacijo.

Rok za vložitev ugovora na oceno oz. na način izračuna
izpitne ocene.

Trajnost
doseženega
uspeha

Kandidatu se pri praktičnem delu izpita in izpitnem nastopu trajno
prizna dobljeno število točk.
Kandidat lahko ponovno opravlja praktični del izpita ali izpitni
nastop, če ponovno opravlja splošno maturo ali posamezni izpit. Pri
tem se upoštevajo točke, dosežene na tem izpitnem roku.

Popravljanje
negativne
ocene

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami,
ima pravico do opravljanja
enega ali dveh popravnih izpitov
še dve leti po opravljanju splošne mature.

Izboljševanje
ocene

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.

Dodatne informacije
 GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA
https://www.gimnazija-skofjaloka.si/dijaki/matura/opravljanje-splosne-mature.html

 DRŽAVNI IZPITNI CENTER
http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/

