
Sadržaji iz Geografije podijeljeni su u četiri područja ispitivanja navedena u ispitnome katalogu. 
Pozorno ih proučite kako biste znali koji se sadržaj ispituje u ispitu državne mature iz Geografije.

Kako biste se kvalitetno pripremili za ispit državne mature iz Geografije, u ispitnome katalogu su uz 
područja ispitivanja navedena i podpodručja ispitivanja te njihov sadržaj i razina na kojoj se pojedino 
podpodručje ispituje. U ispitnome je katalogu također naveden i sadržaj obrazovnih ishoda koje 
morate znati i razumjeti da biste ostvarili željeni rezultat u ispitu državne mature iz Geografije.

U ispitnome su katalogu primjeri zadataka iz ispita državne mature iz Geografije s jasnim uputama 
za rješavanje i s brojem bodova.

Ispit iz Geografije obiluje brojnim grafičkim prilozima (geografskim kartama, dijagramima, 
fotografijama, skicama) i statističkim podatcima koji često predstavljaju polazni sadržaj i neophodni 
su za rješavanje pojedinih zadataka.

Na temelju tih primjera zadataka dobit ćete odgovor na pitanja što vas očekuje u ispitu državne 
mature iz Geografije i kako ispravno riješiti ispitne zadatke.

Uz broj bodova nalazi se i opis bodovanja iz kojega je vidljivo na koji se način vrednuje rješenje 
zadatka i što je potrebno za postizanje željenoga broja bodova.

U 1., 2., 3., 4. i 5. tablici u ispitnome katalogu prikazana je struktura ispita državne mature iz Geografije 
na temelju koje je moguće vidjeti koliko zadataka sadrži ispit te na koji su način raspodijeljeni prema 
ispitnim knjižicama, područjima ispitivanja, tipovima zadataka i broju bodova.

Nakon što ste pozorno proučili četiri prethodne smjernice, obradite nastavne sadržaje iz literature 
propisane u ispitnome katalogu. Usmjerite se na nastavne sadržaje koje je relevantno za ispit 
državne mature iz Geografije uzimajući u obzir smjernice koje ste pročitali.

Na taj ćete se način kvalitetno pripremiti za ispit i lako ćete ostvariti željeni rezultat.
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