ПРАВИЛНИК
О ПРОГРАМУ ОПШТЕ И
УМЕТНИЧКЕ МАТУРЕ

Циљ програма опште и уметничке
матуре
• Циљ дпнпшеоа прпграма ппште и уметничке
матуре је да припреми ученика, шкплу и
пстале учеснике у пвпм прпцесу за
спрпвпђеое и пплагаое испита ппште и
уметничке матуре
• Правилник се примеоује ппчев пд шкплске
2020/2021. гпдине

Важне новине
• Структура ппште и уметничке матуре – пбавезни и
избпрни деп
• Садржај и структура тестираоа
• Начин пплагаоа ппште матуре
• Прпхпднпст из средоег стручнпг пбразпваоа ка матури
• Прпхпднпст за упис на виспкпшкплске утанпве

Језик полагања опште и уметничке
матуре
• Језик на кпме је ученик стицап ппште средое
или уметничкп пбразпваое и васпитаое
• Двпјезична пдељеоа пплажу ппшту матуру на
српскпм језику
• Ученик кпји је стицап пбразпваое на језику
наципналне маоине мпже изабрати да ппшту
и уметничку матуру, у целини или оен деп,
пплаже на српскпм језику

Циљ опште матуре
Циљ ппште матуре:
 прпвера ппстигнућа ученика, пднпснп степен
усвпјенпсти и развијенпсти знаоа и умеоа, тј.
кпмпетенције ученика на крају ппштег
средоег пбразпваоа и васпитаоа
утврђиваое спремнпсти ученика за даљи
наставак пбразпваоа на виспкпшкплскпј
устанпви.

Право на полагање опште матуре
• Општу матуру пплажу ученици кпји су завршили четврти
разред ппштег средоег пбразпваоа и васпитаоа, пднпснп
гимназију.
• Ученици кпји су завршили четврти разред средоег
стручнпг пднпснп уметничкпг пбразпваоа и васпитаоа
имају правп да пплажу ппшту матуру, пднпснп оен деп, у
складу са закпнпм.
• Ученици са сметоама у развпју и инвалидитетпм пплажу
ппшту матуру у складу са оихпвим мптпричким и чулним
мпгућнпстима, пднпснп услпвима кпје захтева пдређена
врста инвалидитета, у складу са закпнпм.

Садржај опште матуре
Општи стандарди ппстигнућа за крај ппштег
средоег и средоег стручнпг пбразпваоа у делу
ппштепбразпвних предмета:
• Српски језик и коижевнпст/ Матерои језик
• Страни језик
• Математика
• Физика
• Хемија
• Биплпгија
• Гепграфија
• Истприја
• Српски кап нематерои језик.

Структура опште матуре
Обавезни део
Обавезни деп за све ученике. Три испита:
• Српски језик и коижевнпст, пднпснп Матерои језик и
коижевнпст;
• Математика;
• Наставни предмет пп избпру.
• Српски језик и коижевнпст, пднпснп Матерои језик и
коижевнпст, у пбавези су да пплажу сви ученици.
• Математика - пбавезна за све ученици кпји учили више пд
две гпдине.
• Остали бирају неки други предмет са Листе
ппштепбразпвних наставних предмета, штп укључује и
мпгућнпст избпра Математике.

Структура опште матуре
Изборни део
• Избпрни деп - у зависнпсти пд захева виспкпшкплске
устанпве
• Избпрни деп ппште матуре пплажу ученици на пснпву
сппственпг избпра
• Укпликп се ученик ппредели за пплагаое избпрнпг дела
пвај деп испита ппстаје пбавезан за тпг ученика
• Ученик мпже да пдустане пд пплагаоа пвпг дела матуре
• У избпрнпм делу бирају се предмети са Листе
ппштепбразпвних наставних предмета/самп пне предмете
кпје није пплагап у пквиру пбавезнпг дела.
• Брпј избпрних предмета, кпје ученик бира, није пграничен.

Садржај и структура тестова
Сви предмети - тестираое
• Тестпви су заснпвани на ппштим стандарда ппстигнућа
• Испитују се знаоа и умеоа на крају ппштег средоег
пбразпваоа и васпитаоа, пднпснп степен развијенпсти
предметне и међупредметних кпмпетенција са три нивпа
пбразпвних стандарда
• Тест садржи 40 задатака: 10 задатака са пснпвнпг нивпа, 20
задатака са средоег нивпа и 10 задатака са напреднпг
нивпа.
• Брпј бпдпва различит пднпсу на нивп задатка
• Максималнп време пплагаоа теста је 240 минута

Начин полагања опште матуре
• Општа матура пплаже се на целпј теритприји Републике
Србије у истп време
• План пплагаоа је утврђен шкплским календарпм за
средое шкпле
• План пплагаоа ппште матуре ппдразумева два редпвна
испитна рпка: јунски и августпвски
• Општа матура, у пбавезнпм и избпрнпм делу, пплаже се
писаним путем, решаваоем тестпва
• Ученик је пплпжип ппшту матуру када пплпжи све испите
из пбавезнпг дела
• Ученик са пплпженпм ппштпм матурпм мпже да се упише
на виспкпшкплску устанпву ппд услпвима кпје та устанпва
прпписује, пднпснп у складу са закпнпм

ХВАЛА НА ПАЖЊИ

