
 

 

 

MATURA 2021 

 

SPLOŠNO 

• Podpora izvedbe same mature, a mora biti nekoliko prilagojena. 

• Zagotavljanje vsem slovenskim srednješolcem enake pogoje izobraževanja na daljavo 

(dostop do interneta, vse potrebne opreme, tudi drugih šolskih gradiv, kot so 

maturitetne knjige in ostala besedila). 

• Boljše informiranje – zahteva razkritja prilagoditev do novega leta. 

• Primarno naj se omogoči vračanje v šolo dijakom maturantom, pri tem naj se razmišlja 

tudi o zagonu javnega prometa (okrnjeno – le za dijake, le potrebne linije, le nekateri 

časovni okvirji) in vzpostavitvi delovanja dijaških domov. 

• Ob vračanju v šolo naj se poudari izvajanje praktičnega pouka in oblikovanje izdelkov 

pri 4. predmetu poklicne mature ter izvajanje vaj in nalog v sklopu internega dela 

izbirnih predmetov splošne mature. 

• Ob vračanju v šolo naj se poudarek prestavi na maturitetne predmete. Tudi ne 

maturitetni predmeti naj se še izvajajo, vendar naj bo ocenjevanje znanja okrnjeno. Pri 

tem naj se vseeno omogoči popravljanje ocen, ki so bile pridobljene predhodno. 

• Če bo situacija dovolj stabilna, da se izvede slovenska matura, naj se izvede tudi 

mednarodna matura (objektivnost zaključnih izpitov in enakovrednost vseh slovenskih 

dijakov). 

• Esej se nikakor ne sme pisati na isti dan kot razčlemba. 

 

USTNI IZPITI 

• Vsebinska in tehnična izvedba ustnega izpita naj se ohrani v obliki prejšnjih let (nove 

spremembe naj se uvaja od začetka srednješolskega izobraževanja). 

• Izbirnost listkov (dijak začetno izvleče 2, nato izbere, katerega bi želel odgovarjati). 

• Prej znani točni datumi izvedbe ustnih izpitov. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTERNI DELI 

• Spuščanje normativov za število naravoslovnih vaj (kemija, biologija, fizika…), ki so 

potrebne za ocenjevanje – ocenjevanje le opravljenih vaj. 

• Ocenjevanje le seminarske naloge, v kolikor okoliščine ne dopuščajo izvedbe 

terenskih vaj (geografija, umetnostna zgodovina, zgodovina…). 

 

PISNE POLE VSEH PREDMETOV 

• Uvajanje manj strukturiranih nalog, kjer podvprašanje temelji na odgovoru prejšnje 

stopnje naloge. 

• Matematika: 

o Povečano število formul na obeh nivojih. 

o Pisanje vseh pol s kalkulatorjem, kot je bila praksa prejšnja leta. 

• Izbirnost literarnih del pri jezikih: 

o Več podanih naslovov, s tem predvsem uvedba naslovov, ki se vežejo le na eno 

maturitetno knjigo (primerjanje oseb in razmerij v eni knjigi med seboj). 

• Izbirnost nalog: 

o Uvedba tematskih sklopov na vsaj eni poli pri izbirnih predmetih splošne 

mature (nekatere tako prakso že imajo, pri nekaterih bi se to dalo uvesti). 

o Izbirnost nalog na vseh predmetih splošne in poklicne mature (delo strokovnih 

institucij). 

 

4. PREDMET POKLICNE MATURE 

• Ocenjevanje le projektne dokumentacije/poročila/kartoteke in zagovora na smereh, 

kjer izdelka ni bilo mogoče narediti v sklopu pouka in ga na daljavo ni mogoče 

narediti. Pri tem naj se za vsako smer interno določi, kje je izdelek možno narediti in 

kje ne. Pogoji izdelave izdelkov na posamezni smeri morajo biti enaki za vse dijake. 


