
Priopćenje za tisak  

 

Danas 9. srpnja objavljeni su rezultati pisanih ispita državne mature u ljetnom roku 2011./2012. godine. 

Ispite državne mature polagali su učenici 4. razreda gimnazija koji su obvezni položiti ispite iz Hrvatskoga 

jezika, Matematike i stranoga jezika kako bi završili svoje gimnazijsko obrazovanje. Izborne predmete 

polagali su kako bi se mogli rangirati na visoka učilišta koja rezultate tih ispita koriste za rangiranje pri 

upisu svojih pristupnika. Učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih škola polagali su ispite državne 

mature kako bi se mogli upisati na visoka učilišta koja rezultate ispita državne mature koriste za izradu 

rang listi pri upisu. Sva hrvatska visoka učilišta koriste rezultate ispita državne mature pri upisu. Ove 

godine Centar je s Medicinskim fakultetom, Pravnim fakultetom i Učiteljskim fakultetom organizirao u 

Zagrebu dodatne provjere znanja i vještina na istovjetan način kao i ostale ispite državne mature. 

Priprema ispita državne mature za ovu generaciju započela je u rujnu 2010. godine. Od rujna 2010. do 

rujna 2011. godine 27 stručnih radnih skupina (125 nastavnika srednjih škola i visokih učilišta) je za 36 

ispitnih predmeta pripremilo 144 ispita. Od rujna 2011. do siječnja 2012. godine napravljena je u Centru 

metodička i stručna recenzija, lektura, grafičko oblikovanje i korektura svih 144 ispita. 

Istodobno u suradnji s ispitnim koordinatorima pripremala se provedba ispita državne mature. Od veljače 

2012. do travnja 2012. godine održani su pripremni seminari s ispitnim koordinatorima, Call centar 

odgovarao je na upite telefonom i elektroničkom poštom, ispiti su se tiskali i pakirali te se organizirala 

edukacija ocjenjivača. Od svibnja do lipnja 2012. godine ispiti su dostavljeni u škole, organizirali su se 

pripremni seminari za ocjenjivače ispita, održavali su se ispiti i ocijenili su se te računalno obradili ispitni 

materijali.  

Ispiti državne mature prijavljivani su od 1. prosinca 2011. do 1. veljače 2012. godine.  

Ispiti su pisani nakon kraja nastavne godine učenika 4. razreda od 22. svibnja do 12. lipnja 2012. godine.  

Pisalo se 36 ispita. Pristupnici su napisali 135 157 ispita. Ispitima je pristupilo 12 083 učenika gimnazija, 

15 990 učenika strukovnih škola i 4420 ostalih pristupnika.  

U prosjeku je svaki pristupnik uz 3 obvezna predmeta prijavio i 1 ili 2 izborna predmeta. 

Ocjenjivanje zadataka otvorenoga tipa provedeno je u Centru tijekom 7 neradnih dana u lipnju 2012. 

godine. U ocjenjivanju je sudjelovalo više od 1200 nastavnika srednjih škola i visokih učilišta.  

Svi ispitni materijali digitalizirani su i dostupni pristupnicima na njihovim stranicama u sustavu 

NISpVU/SRDAM od 5. srpnja 2012. godine. Obrađeno je i pohranjeno više od 5 500 000 stranica.  

Za sve ispite određeni su pragovi za ocjene koji se podudaraju s pragovima iz 2010. godine.  



Ovu godinu ispita državne mature obilježio je: 

1. još jednom vrlo veliki broj prijava ispita učenika strukovnih i umjetničkih škola 

2. broj učenika, koji biraju višu razinu obveznih predmeta, povećao se zahvaljujući promjeni 

zahtjeva dijela visokih učilišta 

3. broj učenika koji je ove godine završio četverogodišnje školovanje i ove godine bio je manji 

4. na kraju 4. razreda više od 2500 učenika zbog negativne ocjene nije steklo pravo pristupiti 

ispitima državne mature. 

Ovogodišnji ispiti državne mature provedeni su uspješno i vjerujemo da će pristupnici, roditelji, ali i 

nastavnici biti zadovoljni postignutim rezultatima.   

Svoje prigovore na ocjene učenici mogu predati do 11. srpnja 2012. godine školskom ispitnom 

povjerenstvu, a pristupnici koji su svoje školovanje završili ranije svoje prigovore mogu elektroničkim 

putem poslati Centru. Svi će se prigovori obraditi te će 16. srpnja svi rezultati biti konačni i time će ljetni 

rok ispita državne mature završiti, a učenicima će u školama biti izdane svjedodžbe i potvrde o položenim 

ispitima državne mature.  
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