VSE, KAR MORAŠ VEDETI,
DA BOŠ USPEŠNO OPRAVIL
SPLOŠNO MATURO
TOP BRANJE
ZA VSE
4. LETNIKE!

MATURA KOT ZRELOSTNA IZKUŠNJA
V Slovenskem pravopisu iz leta 1950 besedo matura opredeljuje lep izraz - zrelostna skušnja.
Pri maturi namreč ne gre le za dokazovanja znanja, ki si ga pridobil skozi leta šolanja,
pač pa tudi za preizkušnjo, kako znaš in zmoreš to znanje pridobiti ter ga v pravem
trenutku na ustrezen način uporabiti in pokazati.
Izjemno pomembno je, da svojo zrelost pokažeš preko uspešnega soočanja z vsemi tegobami,
stiskami in napetosti, ki se zgrnejo ob tako pomembnem izpitu, odločilnem tudi za tvojo
prihodnost.

KAKO, KDO IN ZAKAJ OPRAVLJAŠ MATURO?
Splošna matura je državni izpit, ki ga vsi kandidati opravljate pod enakimi pogoji.
Vse maturitetne izpite opravljate hkrati, po enakih postopkih in pravilih ter v skladu z
enakimi ocenjevalnimi merili.
Opravljaš jo lahko, če si uspešno zaključil izobraževalni program gimnazije ali maturitetni
tečaj ali če si ali boš v letu, v katerem boš opravljal splošno maturo, dopolnil najmanj 21 let.
Opravljena splošna matura je potrdilo o zaključku tvojega izobraževanja in pomeni
priznavanje 5. stopnje tvoje izobrazbe. Z njo izpolniš vse pogoje za vključitev v
univerzitetni ali drug študij.

KATERE POGOJE MORAŠ IZPOLNJEVATI?
Splošno maturo v celoti lahko opravljaš, če:

¬

si uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj,

¬

če si ali boš v letu, ko opravljaš splošno maturo, dopolnili najmanj 21 let.

Posamezni izpit splošne mature lahko opravljaš, če:

¬

si splošno ali poklicno maturo že opravil,

¬

si se prijavil k poklicni maturi in izpolnjuješ pogoje za opravljanje te mature,

¬

si v tujini pridobil spričevalo nostrificirano kot maturitetno spričevalo.

MATURA V CELOTI – KAJ OBSEGA?
Splošno maturo opravljaš iz 5 predmetov:

treh obveznih (matematika, slovenščina in tuj jezik),
dveh izbirnih predmetov.
Predmete lahko opravljaš na osnovni in višji ravni zahtevnosti. Več o tem si preberi tukaj.

Ali veš?

Izbereš lahko še tretji predmet izbirnega dela splošne mature, tako
imenovani šesti predmet. V splošnem uspehu se ti potem upoštevata
dva najbolje ocenjena izbirna predmeta. Če se zgodi, da iz šestega
predmeta nisi pozitivno ocenjen, to ne vpliva na uspeh pri maturi!
Ampak - pozitivno ocenjeni šesti predmet, ne more nadomestiti
negativno ocenjenega 1. ali 2. izbirnega predmeta.

Do kdaj se moraš pripraviti?
Splošna matura se opravlja v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku.
Vse predmete splošne mature opravljaš v enem izpitnem roku. Maturo v dveh delih,
lahko opravljajo le izjeme (21-letniki in udeleženci izobraževanja odraslih).
Državna komisija v skladu s šolskim koledarjem določi koledar splošne mature, datume
pisnih izpitov, datume izpitnih nastopov, obdobje ustnih izpitov in obdobje vpogledov v
izpitno dokumentacijo. Preveri razpisane datume!

Koliko časa imaš za reševanje pol in na ustnem izpitu?
Na osnovnem nivoju se ena pola piše 120 minut, ustni izpit traja do 20 minut.
Na višjem nivoju je čas pisanja prve pole 90 minut, sledi 30 minut odmora in še 90 minut
za pisanje druge pole z nalogami iz višjega nivoja. Ustni izpit prav tako traja do 20 minut
in se od ustnega izpita na osnovnem nivoju razlikuje samo po težavnosti vprašanj.

Kako se matura ocenjuje?
Uspeh pri maturitetnem izpitu splošne mature se ocenjuje v točkah na način, ki ga opredeli
predmetni izpitni katalog za posamezen predmet splošne mature ter ga za posamezni izpitni rok
podrobneje določijo državne predmetne komisije za splošno maturo z navodili za ocenjevanje po
petstopenjski ocenjevalni lestvici.
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Ocenjevalna lestvica za maturitetne izpite, ki jih kandidati
opravljajo na višji ravni zahtevnosti je ustrezno povišana.

Pisni del splošne mature predstavlja 80% ocene, ustni del pa 20 %.
Splošno maturo si opravil, če si pri vseh maturitetnih predmetih dosegel pozitivno oceno.
Če si pri enem izmed obveznih predmetov na osnovni ravni zahtevnosti dosegel najmanj
80% točk, potrebnih za pozitivno oceno, boš pri tem predmetu pozitivno ocenjen, če
si pri vseh ostalih predmetih ocenjen pozitivno in si vsaj pri dveh izmed njih dosegel
najmanj oceno dobro (3).

Kako do maturitetnega spričevala s pohvalo „suma cum laude“?
Preprosto – prijavi se na Memo priprave na maturo in z našo pomočjo dosezi vsaj 30 točk! Tako boš
postal »zlati maturant«,. Minister, pristojen za šolstvo in predsednik republike oziroma parlamenta,
ti bosta potem skupaj pripravila prireditev s svečanim sprejemom, kjer boš prejel maturitetno
spričevalo s pohvalo – „suma cum laude“.

Z 10 NASVETI DO BOLJ UČINKOVITEGA UČENJA
Upoštevaj spodnje nasvete in si olajšaj pot do opravljenega zrelostnega izpita – do dobrih rezultatov
boš prišel, če boš v obdobju intenzivnega učenja ohranjal svoje dobro psihofizično počutje!

1) Ugotovi, kako se ti je najlažje učiti
Se lažje učiš zgodaj zjutraj ali imaš raje nočni mir? Se lažje osredotočiš, če poslušaš glasbo ali ti to
uspe le v popolni tišini? Poskusi ugotoviti, kakšno učenje ti najbolj ustreza.
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Snov, ki si se jo učil tisti dan, ponovi tudi pred spanjem. Med spanjem

namreč možgani okrepijo nove spomine, zato je velika verjetnost, da si boš
to, kar si prebral pred spanjem, lažje zapomnil. Tega pa nikar ne počni v
postelji, saj lahko to poslabša kvaliteto tvojega spanca.

2) Organiziraj si čas
Učenje za maturo razdeli na smiselne enote in si zastavi datume, do kdaj želiš določeno snov
predelati. To si označi na koledarju in po vsakem opravljenem delu se boš počutil odlično.

3) Naj učenje ne postane monotono
Če se boš isto snov učil na različnih mestih, je manj verjetnosti, da boš te informacije pozabil.
Vedno, ko se premakneš iz knjižnice za domačo pisalno mizo, tvoji možgani tvorijo nove povezave
s snovjo in tako krepijo tvoj spomin.
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Ko se enkrat lotiš učenja, ne predeluj le enega predmeta ali snovi, ampak

raje v enem dnevu predelaj več različnih predmetov ali snovi. Ta tehnika te
bo pripravila na uporabo širokega razmišljanja.

4) Vzemi si čas za odmor
Privošči si odmor vsakokrat, ko ti začne koncentracija upadati. Redni odmori so ključni za uspešno
učenje, saj povečujejo produktivnost in osredotočenost. Odmore izkoristi in se razgibaj, predvsem
vrat in hrbet.

5) Popij dovolj tekočine
Tvoji možgani bodo veliko bolje delovali, če jih boš napojil z dovolj vode. Spij vsaj dva litra vode na
dan! Namesto kave se raje odloči za zelen ali črn čaj.

6) Meditiraj
Če nisi vešč v meditaciji, bo dovolj že strmenje v steno nekaj minut pred učenjem. Meditacija
zmanjšuje občutek anksioznosti in podaljšuje tvoj časovni razpon osredotočenosti. Lahko
poskusiš tudi z jogo.

7) Poskrbi za tvojo fizično pripravljenost
Tudi v najbolj zaposlenih dneh si vzemi nekaj minut, da pospešiš svoj srčni utrip. Že pol ure
aerobne vadbe pred učenjem lahko pomembno pospeši delovanje možganskih funkcij in izboljša
tudi druge kognitivne sposobnosti.

8) Uživaj zdrave maščobe
Maščobne kisline omega 3, ki jih najdeš v ribah, oreščkih in olivnem olju, pomembno pripomorejo
k delovanju tvojih možganskih funkcij.

9) Privošči si vsaj 7 ur spanca na noč
Učenje pozno v noč je bolj kot z uspehi povezano z oslabljeno kognitivno sposobnostjo in večjo
občutljivostjo na stres. Zato med obdobjem intenzivnega učenja ciljaj na vsaj sedem in še najraje
devet ur spanja na noč. Le tako boš dovzeten za nove informacije in pripravljen na osvajanje novih
izzivov.

10) Nadihaj se svežega zraka
V boju s stresom ti med izpitnim obdobjem lahko pomagajo tudi eterična olja - poskusi z
rožmarinom in sivko. V vsakem primeru pa se ne pozabi nadihati svežega zraka. Poskusi s pol ure,
čisto vsak dan.

Pridi v Memo!
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