САДРЖАЈ И НАЧИН ПОЛАГАЊА ОПШТЕ И УМЕТНИЧКЕ МАТУРЕ
(нови Правилник о програму опште и уметничке матуре
„Службени гласник РС”, број 11/2017)
полагање опште и уметничке матуре почиње школске 2020/2021. године
У циљу провере постигнућа ученика на крају четворогодишњег општег,
односно уметничког средњег образовања и васпитања и утврђивања спремности
ученика за даљи наставак образовања на високошколској установи или за
обављање послова и занимања обухваћених одређеним образовним профилом,
полаже се општа и уметничка матура.
Право на полагање опште и уметничке матуре
Почев од школске 2020/2021. године, ученици који заврше
четворогодишње опште средње образовање и васпитање (гимназију) полагаће
општу матуру, а ученици који заврше четворогодишње средње уметничко
образовање и васпитање (музичко и балетско образовање и образовање из
области ликовних уметности и дизајна) полагаће уметничку матуру.
Право да полажу општу матуру, односно њен део, у складу са законом имају
и ученици који су завршили четврти разред средњег стручног, односно уметничког
образовања и васпитања.
Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом полажу општу, односно
уметничку матуру у складу са њиховим моторичким и чулним могућностима,
односно условима које захтева одређена врста инвалидитета, у складу са
законом.
Општа и уметничка матура полаже се на језику на коме је ученик стицао
опште средње или уметничко образовање и васпитање. Ако је ученик опште
средње образовање и васпитање стицао на српском и страном језику тј.
двојезично полажу општу матуру на српском језику.
Ученик који је образовање и васпитање стицао на језику националне
мањине може изабрати да општу и уметничку матуру, у целини или њен део,
полаже на српском језику.
Садржај опште матуре
Општу матуру чине обавезни и изборни део
Обавезни део опште матуре, је обавезан за све ученике и чине га три (3)
испита из наставних предмета:
- Српски језик и књижевност, односно Матерњи језик и књижевност;
- Математика;
- Наставни предмет по избору.
Испит из Српског језика и књижевности, односно Матерњег језика и
књижевности, обавезни су да полажу сви ученици.
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Испит из Математике обавезни су да полажу сви ученици који су овај
наставни предмет учили више од две године општег средњег образовања и
васпитања.
Ученици који су учили Математику до две године бирају неки други предмет
са Листе општеобразовних наставних предмета, што укључује и могућност избора
Математике.
Листу општеобразовних наставних предмета чине: Српски језик и
књижевност/Матерњи језик и књижевност, Страни језик, Математика, Физика,
Хемија, Биологија, Географија, Историја и Српски као нематерњи језик.
Наставни предмет по избору ученик обавезно бира са Листе
општеобразовних наставних предмета.
Ученик не може да изабере са листе општеобразовних наставних предмета,
као наставни предмет по избору: Српски језик и књижевност/Матерњи језик и
књижевност.
Српски као нематерњи језик могу да изаберу, као наставни предмет по
избору, само ученици који су образовање и васпитање стицали на једном од
језика националних мањина.
Ученици који су Математику учили више од две године не могу да изаберу,
са листе општеобразовних наставних предмета, математику, као наставни
предмет по избору.
Изборни део опште матуре је део за који ученик може да се определи, на
основу сопственог избора, у зависности од захтева високошколске установе на
којој планира да настави образовање.
Уколико се ученик у предвиђеном року определи за полагање изборног дела
опште матуре, овај део испита постаје обавезан за тог ученика.
У изборном делу ученик бира наставне предмете са Листе
општеобразовних наставних предмета које није полагао у оквиру обавезног дела
опште матуре. Број изборних предмета, које ученик бира, није ограничен.
Ученик може да одустане од полагања Изборног дела опште матуре у року
који је прописан школским календаром за средње школе за полагање опште
матуре.
• Садржај и структура тестова опште матуре
Испите из обавезног дела опште матуре (обавезни и наставни предмети по
избору) ученик полаже писаним путем, решавањем тестова.
Тест садржи 40 задатака од којих је 10 задатака са основног нивоа, 20
задатака са средњег нивоа и 10 задатака са напредног нивоа, који носе различити
број бодова у односу на ниво задатка.
Максимално време полагања теста је 240 минута.
Начин полагања опште матуре
Општа матура полаже се према плану полагања који је утврђен школским
календаром за средње школе у исто време на целој територији Републике Србије,
у два редовна испитна рока: јунском и августовском.
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Ученици који не положе општу матуру у редовном року полажу у следећем
испитном року у складу са прописаним календаром.
Ученик је обавезан да у року који је утврђен школским календаром поднесе
школи пријаву за полагање опште матуре, која саджи:
- списак наставних предмета из обавезног дела опште матуре и
- списак наставног/-их предмета изборног дела опште матуре.
Ученик је положио општу матуру када положи све испите из обавезног
дела.
Минималан број бодова који је потребан да ученик оствари за сваки
предмет појединачно, да би положио тај предмет, одређује се сваке школске
године.
Након положених свих испита ученику се издаје јавна исправа о положеној
општој матури, која садржи:
-називе наставних предмета из обавезног као и изборног дела,
-оцене,
- остварени проценат/број поена за сваки наставни предмет и проценат
решености задатака за сваки ниво стандарда.
Ученик, са положеном општом матуром може да се упише на високошколску
установу под условима које та установа прописује, односно у складу са законом.
Садржај уметничке матуре
Уметничку матуру чине обавезни и изборни део
Обавезни део уметничке матуре, је обавезан за све ученике и чине га три
(3) испита из наставних предмета:
- Српски језик и књижевност, односно Матерњи језик и књижевност;
- Наставни предмет по избору;
-Уметнички наставни предмет.
Испит из Српског језика и књижевности, односно Матерњег језика и
књижевности, обавезни су да полажу сви ученици.
Наставни предмет по избору ученик обавезно бира са Листе
општеобразовних
наставних
предмета,
коју
чине:
Српски
језик
и
књижевност/Матерњи језик и књижевност, Страни језик, Математика, Физика,
Хемија, Биологија, Географија, Историја и Српски као нематерњи језик.
Ученик не може да изабере са листе општеобразовних наставних предмета,
као наставни предмет по избору: Српски језик и књижевност/Матерњи језик и
књижевност.
Српски као нематерњи језик могу да изаберу, као наставни предмет по
избору, само ученици који су образовање и васпитање стицали на једном од
језика националних мањина.
Уметнички наставни предмет ученик полаже у зависности од врсте средњег
уметничког образовања.
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Изборни део уметничке матуре истоветан је са изборним делом опште
матуре.
• Садржај и структура тестова уметничке матуре
Ученик који је завршио средње уметничко образовање и васпитање у
обавезном и изборном делу уметничке матуре полаже испите из општеобразовних
наставних предмета истог садржаја и структуре тестова као и ученик општег
средњег образовања и васпитања.
Уметнички наставни предмет ученик полаже у зависности од врсте средњег
уметничког образовања (музичко и балетско образовање и образовање из
области ликовних уметности и дизајна).
Начин полагања уметничке матуре
Ученик полаже испит из општеобразовних наставних предмета на исти
начин као и ученик општег средњег образовања.
Уметничка матура полаже се према плану полагања који је утврђен
школским календаром за средње школе у исто време на целој територији
Републике Србије, у два редовна испитна рока: јунском и августовском.
Ученици који не положе општу матуру у редовном року полажу у следећем
испитном року у складу са прописаним календаром.
Ученик је обавезан да у року који је утврђен школским календаром поднесе
школи пријаву за полагање уметничке матуре, која садржи:
- списак наставних предмета из обавезног дела уметничке матуре и
- списак наставног/-их предмета изборног дела уметничке матуре (уколико
ученик жели да полаже изборни део уметничке матуре).
Напомињемо да, ученик има право да одустане од изборног дела уметничке
матуре у року који је прописан календаром.
Ученик је положио уметничку матуру када положи све испите из обавезног
дела.
Након положених свих испита ученику се издаје јавна исправа о положеној
уметничкој матури, која садржи:
- називе наставних предмета из обавезног као и изборног дела,
- оцене,
- остварени проценат/број поена за сваки наставни предмет и проценат
решености задатака за сваки ниво стандарда.
Ученик, са положеном уметничком матуром може да се упише на
високошколску установу под условима које та установа прописује, односно у
складу са законом.

Фебруар, 2018. године
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