
Sadržaji iz Kemije podijeljeni su u šest područja ispitivanja odnosno koncepata navedenih u ispitnome 
katalogu. Razrada osnovnih kemijskih koncepata temelji se na kemijskim i fizikalnim zakonitostima. 
Pozorno ih proučite kako biste znali koji se sadržaj ispituje u ispitu državne mature iz Kemije.

U ispitnome katalogu razrađeni su obrazovni ishodi koji će vam pomoći da se kvalitetno pripremite 
za ispit državne mature iz Kemije. Ishodi su konkretni opisi onoga što morate znati i razumjeti iz 
nastavnoga gradiva da biste ostvarili željeni rezultat u ispitu.

Razrada obrazovnih ishoda omogućuje vam da jasnije shvatite što pojedini ishod podrazumijeva, a 
ishodi će vam služiti kao vodič za provjeru usvojenoga znanja.

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

Na temelju tih primjera zadataka dobit ćete odgovor na pitanja što vas očekuje u ispitu državne 
mature iz Kemije 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.

Osim zadataka u ispitnome se katalogu nalaze i primjeri pokusa detaljno opisani kroz zadatak uz 
zaštitne mjere te korištenje pribora i kemikalija. Također, jasno su napisane smjernice pri izvođenju 
pokusa te ishodi učenja pokusa. Sve navedeno može vam pomoći u pripremi ispit.

U četvrtome poglavlju Struktura ispita i tablicama 17., 18. i 19. ispitnoga kataloga prikazana je 
struktura ispita iz Kemije na temelju koje je moguće vidjeti koliko zadataka sadrži ispit te na koji su 
način raspodijeljeni prema tipovima zadataka i područjima ispitivanja.

Nakon što ste pozorno proučili četiri prethodne smjernice, obradite gradivo iz literature propisane 
u ispitnome katalogu. Usmjerite se na gradivo koje je relevantno za ispit državne mature iz Kemije 
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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