
 

 

 
NCVVO • Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11, 10 020 Zagreb, Hrvatska • Tel: +385 1 4501 800 • Fax: +385 1 4501 801 • www.ncvvo.hr • 

OIB: 94833993984 • Matični broj (MS): 1943430 

Sažeti prikaz promjena u ispitnim katalozima za državnu maturu 
u školskoj godini 2019./2020. 

 

PREDMETI 
 

PROMJENE U ISPITNOME KATALOGU 
 

OBRAZLOŽENJE 

Biologija Nema promjena  

Češki materinski jezik Nema promjena  

Engleski jezik – 
viša razina 

Nema promjena 
 

Engleski jezik – 
osnovna razina 

Nema promjena 
 

Etika Nema promjena 
 

Filozofija Nema promjena 
 

Fizika Nema promjena 
 

Francuski jezik – 
viša razina 

Nema promjena 
 

Francuski jezik – 
osnovna razina 

Nema promjena 
 

Geografija Nema promjena 
 

Glazbena umjetnost 

Precizirani su obrazovni ishodi te je izmijenjen 

popis glazbenih primjera koji će vrijediti u 

školskim godinama 2019./2020. i 2020./2021. 

(umetnuti su novi glazbeni primjeri a provedeni 

glazbeni primjeri su uklonjeni). 

 

 
Popis glazbenih 
primjera nužno je 
mijenjati svake dvije 
godine iz sljedećih 
razloga: 
1. zbog iskorištenosti u 
provedenim ispitima; 
2. zbog nemogućnosti 
ponavljanja iskorištenih 
glazbenih primjera; 
3. zbog ograničenog 
broja primjera dostupnih 
uz odobrene udžbenike 
koji se mogu uporabiti u 
usporednoj analizi; 
4. zbog kratkoće 
trajanja glazbenih 
primjera koji se ne 
uklapaju u koncepciju 
druge ispitne cjeline  
 

Grčki jezik Nema promjena  
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Hrvatski jezik – 
viša razina 

i  
Hrvatski jezik – 
osnovna razina 

 
Briše se rečenica koja se nalazi na obje 
razine:  
Za svaku ispitnu cjelinu odredit će se prag 
prolaznosti. Da bi položio ispit iz Hrvatskoga 
jezika, pristupnik mora prijeći pragove 
prolaznosti obiju ispitnih cjelina.  
 
Sve ostalo ostaje kao u prethodnom katalogu 
iz Hrvatskoga jezika. 
 

Na prijedlog MZO-a 

Informatika Nema promjena 
 

Kemija 
Sedam je obrazovnih ishoda izmijenjeno i 

sedam nadopunjeno. 
 

Izmjene i  dopune 
ishoda odnose se na 
manje promjene koje 
sada uključuju sve 
sudionike reakcija kao i 
oba smjera reakcija, a 
vezane su za način 
poučavanja te  
ispitivanja ovih tema u 
nastavi predmeta 
Kemija. 
 

Latinski jezik – 
viša razina 

Nema promjena  

Latinski jezik – 
osnovna razina 

 
Nema promjena  

Likovna umjetnost 
Nema promjena 

 
 

Logika 
Nema promjena 

 
 

Mađarski materinski 
jezik 

1. Produljuje se vrijeme pisanja testa sa 60 na 
80 minuta. 
 
2. U posebnim situacijama u vrednovanju ako 
nema dovoljan broj riječi dodaje se da je 
dopušteno odstupanje 10 % od donje granice 
broja riječi . 
 
3. U popisu obrazovnih ishoda dodaju se dva 
nova književna djela, a jedno se briše. 
 

Ispitna cjelina test 
sastoji se od ukupno 60 
zadataka i 4 polazna 
teksta koja služe za 
ispitivanje znanja iz 
književnosti i za 
ispitivanje čitanja s 
razumijevanjem.  
Svi odgovori trebaju se 
prepisati na list za 
odgovore. Utvrđeno je 
da je 60 min za test 
strukturiran na postojeći 
način premalo. 
 

Matematika – 
viša razina 

i  
Matematika – 

osnovna razina 

Nema promjena  
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Njemački jezik – 
viša razina 

i 
Njemački jezik – 
osnovna razina 

 
Izmjene kod opisa načina rješavanja i načina 
bodovanja zadataka otvorenoga u ispitnoj 
cjelini Čitanje (zadatci dopunjavanja) i Pisanje 
na višoj i osnovnoj razini uvode se s ciljem 
preciziranja kriterija bodovanja zadataka 
otvorenoga tipa u Njemačkome jeziku na višoj i 
osnovnoj razini. 
 
Izmjene u ljestvici za ocjenjivanje sastavka i 

zadatka kratkoga sastavka iz Njemačkoga 

jezika uvode se s ciljem preciziranja kriterija 

ocjenjivanja. 

 

Tematska područja na osnovnoj razini 

dopunjavaju se jer kao takva odgovaraju 

nastavnom planu i programu iz Njemačkoga 

jezika za gimnazije i načelima ZEROJ-a 

(Školska knjiga, Zagreb, 2005.). 

 
Radi preciziranja 
kriterija bodovanja 
zadataka otvorenoga 
tipa u Njemačkome 
jeziku na višoj i 
osnovnoj razini. 
 
 
Radi preciziranja 

kriterija ocjenjivanja. 

 

 

Tematska područja na 

osnovnoj razini 

dopunjavaju se jer kao 

takva odgovaraju 

nastavnom planu i 

programu iz 

Njemačkoga jezika za 

gimnazije i načelima 

ZEROJ-a (Školska 

knjiga, Zagreb, 2005.). 

 

Politika i 
gospodarstvo 

Nema promjena 
 

Povijest Nema promjena 

 

Psihologija Nema promjena 

 

Sociologija Nema promjena 

 

Srpski materinski jezik 

 
 

Smanjenje broja književnih djela 
za školski esej. 

 
 
 
 

 
Usklađen s popisima 
književnih djela za 
esejski zadatak iz 
drugih materinskih 
jezika, novi popis sastoji 
se od 10 autora 
odnosno 10 književnih 
djela koji se u većem 
dijelu preklapa s 
dosadašnjim popisom. 
 

Španjolski jezik – 
viša razina 

Nema promjena 
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Španjolski jezik – 
osnovna razina 

Nema promjena 

 

Talijanski jezik – 
viša razina 

Nema promjena 

 

Talijanski jezik – 
osnovna razina 

Nema promjena 

 

Talijanski materinski 
jezik – 

viša razina 
Nema promjena 

 

Talijanski materinski 
jezik – 

osnovna razina 
Nema promjena 

 

Vjeronauk Nema promjena 
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