
 

 

TEHNIČKI IZVJEŠTAJ – OCJENJIVANJE  

Prema detaljnom planu, koji je u travnju 2012. godine objavljen i na mrežnoj stranici Nacionalnoga 

centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, ocjenjivanje ispita državne mature održano je 16. i 17. lipnja 

i od 21. do 26. lipnja 2012. godine u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje 

obrazovanja. 

U planiranju, pripremi i provedbi postupka ocjenjivanja sudjelovali su djelatnici i djelatnice Odjela za 

pripremu ispitnih materijala, Odjela za organizaciju i provođenje ispita, Odjela općih poslova, 

Informacijsko-računalnoga odjela. 

Ocjenjivalo se nekoliko vrsta zadataka otvorenoga tipa te zadatci esejskoga tipa kojih ima u više ispita. 

Postupku ocjenjivanja prethodila je priprema, odnosno edukacija ocjenjivača koja se odvijala od 21. 

travnja do 16. lipnja 2012. godine prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Djelatnici Odjela za pripremu 

ispitnih materijala u suradnji s članovima stručnih radnih skupina i uz pomoć i podršku djelatnika Odjela 

za organizaciju i provođenje ispita, Odjela općih poslova, Informacijsko-računalnoga odjela i Odjela za 

logistiku organizirali su provedbu edukacija za ocjenjivače.  

Podrška ocjenjivanju odrađena je na najbolji način, što je omogućilo nesmetani rad ocjenjivača 

i rezultiralo podizanjem kvalitete postupka ocjenjivanja. Odnosila se: 

– na pozivanje ocjenjivača te organizaciju putovanja, smještaja i prijevoza u Zagrebu 

– na organizacijsku, administrativnu i tehničku pomoć prilikom ocjenjivanja 

– na komunikaciju s ocjenjivačima i suradnju s drugim odjelima 

– na pružanje informacija ocjenjivačima i na rješavanje upita  

– na tekuće održavanje zgrade Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje  

– na organizaciju zaštite ispitnih materijala i prostora Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje 

obrazovanja te na čišćenje svih prostora 

– na podršku i održavanje informacijsko-računalnoga sustava 

– na razvrstavanje i pripremu ispitnih materijala za ocjenjivanje 

– na obradu ispita, skeniranje (presliku), isporuku na server i unos u bazu 

– na rad na bazi NISpVU pri ocjenjivanju, ispravljanju pogrješaka i obradi prigovora 

– na druge poslove koji su se pojavili tijekom ocjenjivanja, a nisu ovdje specificirani. 



 

 

Nakon ocjenjivanja ispita državne mature 2011./2012. godine u bazu je uneseno 

ukupno 640 697 ispita. 

 

Cjelokupni proces ocjenjivanja odrađen je od početka do kraja vrlo profesionalno zahvaljujući suradnji 

djelatnika Odjela za pripremu ispitnih materijala, članova stručnih radnih skupina i ocjenjivača tijekom 

obavljanja stručnih, ali i dijela organizacijskih poslova. Djelatnici Nacionalnoga centra za vanjsko 

vrednovanje obrazovanja i ocjenjivači izjasnili su se usmeno i pismeno o vrlo dobroj organizaciji i 

stručnosti tijekom ocjenjivanja. Zbog suradnje s članovima stručnih radnih skupina i s djelatnicima 

Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja ocjenjivači su stekli sigurnost u radu pa su se 

mogli u potpunosti posvetiti postupku ocjenjivanja. Svi su izrazili veliko zadovoljstvo pristupom djelatnika 

Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, organizacijom te rješavanjem eventualnih 

pitanja i zamolbi. 

Odjel za pripremu ispitnih materijala proveo je ocjenjivanje prema planu, a sve aktivnosti su vrlo detaljno 

zabilježene i praćene kroz dnevna izvješća. Stručni koordinatori predano su i vrlo odgovorno pripremili 

stručni dio ocjenjivanja te su sudjelovali u svakom koraku rada članova stručnih radnih skupina i 

ocjenjivača. Izvješće o radu djelatnika Odjela za pripremu ispitnih materijala posebno je razrađeno u 

stručnom izvješću ocjenjivanja. 

U djelu poslova vezanim za logistiku djelatnici Centra su tijekom ocjenjivanja pakirali i slali ispitne 

materijale u škole, a bili su zaduženi i za povrat ispitnih materijala te izdavanje ispita ocjenjivačima. Isto 

tako, radili su i na bazi NISpVU koja sadrži sve podatke pristupnika. U postupanju s podatcima, već 

pohranjenim u bazi, važna je preciznost i obazrivost djelatnika. Ispravljali su tehničke grješke ocjenjivača i 

sustava skeniranja te provjeravali sve zabilješke sustava baze o uratku učenika. Naknadno su unosili i 

primjedbe za diskvalificirane učenike na temelju preporuke Povjerenstva i Odluke ravnatelja 

Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Također, veliki dio poslova odradili su 

studenti. Iako nisu djelatnici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, pristupili su svim 

poslovima savjesno, odgovorno i vrlo organizirano te su uz odlično vodstvo organizirali da ocjenjivanje 

traje što je moguće kraće i na taj način postavili temelje za dobar rad i zadovoljstvo svih ocjenjivača, 

članova stručnih radnih skupina i djelatnika Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. 

Cjelovito i detaljno izvješće o svim navedenim koracima u postupku ocjenjivanja, kao i u tehničkoj 

pripremi i provedbi ispita državne mature 2011./2012. godine je u izradi. 

Zagreb, 4. srpnja 2012. godine 

dr. sc. Jasmina Muraja 
 

 



 

DRŽAVNA MATURA 2011./2012. – LJETNI ROK 

ISPITI IZ OBVEZNIH PREDMETA  BROJ PRISTUPNIKA 

Mađarski materinski jezik – Školski sastavak (esej) 9 

Mađarski materinski jezik – Književnost i jezik 9 

Srpski materinski jezik – Školski sastavak (esej) 133 

Srpski materinski jezik – Književnost i jezik 133 

Talijanski materinski jezik (A) – Školski sastavak (esej) 64 

Talijanski materinski jezik (A) – Književnost i jezik 64 

Talijanski materinski jezik (B) – Školski sastavak (esej) 65 

Talijanski materinski jezik (B) – Književnost i jezik 65 

Hrvatski jezik (A) – Književnost i jezik 21 718 

Hrvatski jezik (A) – Školski sastavak (esej) 21 676 

Hrvatski jezik (B) – Književnost i jezik 10 234 

Hrvatski jezik (B) – Školski sastavak (esej) 10 167 

Grčki jezik 53 

Latinski jezik (A) 19 

Latinski jezik (B) 59 

Engleski jezik (A) – Čitanje s razumijevanjem i pisanje (esej) 15 340 

Engleski jezik (A) – Slušanje 15 321 

Engleski jezik (B) – Čitanje s razumijevanjem i pisanje (esej) 13 609 

Engleski jezik (B) – Slušanje 13 590 

Francuski jezik (A) – Čitanje s razumijevanjem i pisanje (esej) 101 

Francuski jezik (A) – Slušanje 101 

Francuski jezik (B) – Čitanje s razumijevanjem i pisanje (esej) 11 

Francuski jezik (B) – Slušanje 11 

Njemački jezik (A) – Čitanje s razumijevanjem i pisanje (esej) 1065 

Njemački jezik (A) – Slušanje 1057 

Njemački jezik (B) – Čitanje s razumijevanjem i pisanje (esej) 2140 

Njemački jezik (B) – Slušanje 2125 

Talijanski jezik (A) – Čitanje s razumijevanjem i pisanje (esej) 347 

Talijanski jezik (A) – Slušanje 345 

Talijanski jezik (B) – Čitanje s razumijevanjem i pisanje (esej) 43 

Talijanski jezik (B) – Slušanje 43 

Španjolski jezik (A) – Čitanje s razumijevanjem i pisanje (esej) 79 

Španjolski jezik (A) – Slušanje 79 

Španjolski jezik (B) – Čitanje s razumijevanjem i pisanje (esej) 1 

Španjolski jezik (B) – Slušanje 1 

Matematika (A) 10 931 

Matematika (B) 21 256 

  



 

ISPITI IZ IZBORNIH PREDMETA BROJ PRISTUPNIKA 

Politika i gospodarstvo 9707 

Fizika 8031 

Glazbena umjetnost 69 

Povijest 1419 

Etika 62 

Biologija 6614 

Filozofija 323 

Psihologija 3814 

Logika 165 

Kemija 3190 

Likovna umjetnost 1183 

Geografija 582 

Informatika 2834 

Sociologija 710 

Vjeronauk 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


