
Ispitima državne mature iz stranih jezika provjerava se komunikacijsko-jezična kompetencija u 
trima jezičnima vještinama. U ispitnim katalozima za svaku su vještinu navedeni obrazovni ishodi i 
podvještine koje se ispituju. Obrazovni su ishodi konkretni opisi ključnih znanja i vještina koje ste 
morali usvojiti iz nastavnoga gradiva kako biste ostvarili željeni uspjeh u ispitima.

PROUČITI PODRUČJA ISPITIVANJA I OBRAZOVNE ISHODE

pet SMJERNICA IZ ISPITNOGA KATALOGA 
ZA JEDNOSTAVNO POLAGANJE ISPITA 
DRŽAVNE MATURE IZ STRANIH JEZIKA!

sretno!
Good luck!

Bonne chance !
¡Buena suerte!

In bocca al lupo!
Viel Glück!

Proučite vrijeme trajanja svake ispitne cjeline kako biste mogli ispravno raspodijeliti vrijeme za 
rješavanje pojedinih zadataka. U poglavlju Opis bodovanja nalazi se ljestvica za ocjenjivanje eseja ili 
sastavka s opisivačima kriterija. Savjetujemo vam da dobro proučite tablicu i objašnjenja kako biste 
se kvalitetno pripremili za ispitnu cjelinu Pisanje. 

PROUČITI TEHNIČKI OPIS ISPITA I OPIS BODOVANJA

U poglavlju Dodatci navedene su gramatičke strukture za višu i osnovnu razinu ispita te razlike koje 
pristupnik treba dodatno obraditi kako bi mogao uspješno položiti ispit na višoj razini.

Pri pripremi za ispit usmjerite se na gradivo koje je relevantno za ispit državne mature uzimajući u 
obzir smjernice koje ste pročitali. Na taj ćete se način kvalitetno pripremiti za ispit i lako ćete ostvariti 
željeni rezultat.

PROUČITI GRAMATIČKE STRUKTURE

Da biste stekli uvid kako izgleda ispit, proučite strukture ispitnih cjelina prikazane u 1., 2. i 3. tablici 
ispitnoga kataloga. Za svaku ispitnu cjelinu navedene su podvještine koje se ispituju, vrste zadataka 
kojima se podvještine ispituju, vrste tekstova na kojima se podvještine ispituju te koliko je zadataka 
vezano uz polazne tekstove. Obratite pozornost na strukturu ispitne cjeline Pisanje i broj riječi koji 
se od vas očekuje u zadatku pisanja.

PROUČITI STRUKTURU ISPITA

Nakon što ste proučili što se i kako ispituje ispitima iz stranih jezika, proučite i konkretne primjere 
zadataka. Na temelju tih primjera zadataka dobit ćete odgovor na pitanja što vas očekuje u ispitima 
iz stranih jezika i kako ispravno riješiti ispitne zadatke.

Kako biste bili uspješni u zadatku pisanja, proučite i poglavlje Priprema za ispit u kojemu ćete naći 
detaljne upute i korisne savjete za pripremu ispitne cjeline Pisanje.

PROUČITI PRIMJERE ZADATAKA I PRIPREMU ZA ISPIT
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