
pet SMJERNICA IZ ISPITNOGA KATALOGA 
ZA JEDNOSTAVNO POLAGANJE ISPITA 

DRŽAVNE MATURE IZ GLAZBENE UMJETNOSTI!

sretno! 

Ispitom državne mature iz Glazbene umjetnosti ispituje se poznavanje glazbene teorije i vještina 
slušanja s razumijevanjem. Ispit je podijeljen u dvije ispitne cjeline:
1. Teorija 
2. Analiza glazbenih primjera.

PROUČITI PODRUČJA ISPITIVANJA

Ispit državne mature iz Glazbene umjetnosti sastoji se od dviju ispitnih cjelina koje sadrže ukupno 
51 zadatak. U ispitu je moguće ostvariti maksimalno 100 bodova.

U 1. i 2. tablici ispitnoga kataloga prikazana je struktura ispita, a u 3. i 4. tablici prikazan je način 
bodovanja u ispitu. Na temelju navedenih tablica moguće je vidjeti na koji su način za svako područje 
ispitivanja raspodijeljene vrste zadataka i broj bodova.

Ispit državne mature iz Glazbene umjetnosti traje 90 minuta bez stanke. Prva ispitna cjelina (Teorija) 
traje 20 minuta. Druga ispitna cjelina (Analiza glazbenih primjera), koja uključuje i slušanje glazbenih 
primjera, traje 50 minuta.

PROUČITI STRUKTURU, NAČIN BODOVANJA I TRAJANJE ISPITA

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 Glazbene 
umjetnosti uzimajući u obzir smjernice koje ste pročitali.

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

PROUČITI PROPISANU ISPITNU LITERATURU

U ispitnome su katalogu za svako područje ispitivanja navedeni i obrazovni ishodi. Obrazovni ishodi 
odnose se na nastavno gradivo koje morate znati i razumjeti da biste se kvalitetno pripremili za ispit 
i ostvarili željeni rezultat u ispitu, a također mogu vam služiti za provjeru usvojenoga znanja.

Također, u ispitnome su katalogu navedeni i glazbeni primjeri koji će se detaljno ispitivati u drugoj 
ispitnoj cjelini Analiza glazbenih primjera. Glazbeni primjeri priloženi su uz ispitni katalog u mp3 
formatu na mrežnoj stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

PROUČITI OBRAZOVNE ISHODE I GLAZBENE PRIMJERE

U ispitnome je katalogu uz svaku vrstu zadatka navedena i uputa za rješavanje zadatka, primjer 
zadatka, točan odgovor, način bodovanja i obrazovni ishod. Osim primjera zadataka u ispitnome 
katalogu u pripremi za ispit također vam mogu pomoći i provedeni ispiti koji se nalaze na mrežnoj 
stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (https://www.ncvvo.hr/kategorija/
drzavna-matura/provedeni-ispiti/).

PROUČITI PRIMJERE ZADATAKA I PROVEDENE ISPITE
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