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Треће, четврто и пето поглавље одговарају на 
питање како се испитује, а у њима је појашњена 
структура и облик испита, врсте задатака те начин 
провођења и вредновања појединих задатака и 
испитних  целина.
У шестом су поглављу примери задатака с 
детаљним појашњењем.
Седмо поглавље одговара на питање како се 
припремити за испит.

1. Подручја испитивања
Испитом из Психологије проверава се:
• достигнути ниво знања те компетенција 
приступника у овим подручјима:
– Психологија као теоријска и примењена науа  
– Чула и перцепција
– Емоције и мотивација
– Памћење и учење
– Интелигенција и стваралаштво
– Развојна психологија
– Личност
– Социјална психологија
• повезивање и примена знања из наведених 
подручја.

2. Образовни исходи
У овом су поглављу за свако подручје испитивања 
одређени образовни исходи, односно конкретни 
описи онога што приступник мора да зна, разуме 
и може да учини како би постигао успех на испиту. 
Образовни исходи подразумевају и примену знања 
на практичне ситуације.

Увод

Психологија је на државној матури изборни 
предмет.
Испитни каталог за државну матуру из Психологије 
темељни је документ испита којим се јасно описује 
шта ће се и како испитивати на државној матури из 
овог предмета у школској години 2009/2010.
Испитни каталог садржи све потребне информације 
и детаљна појашњења о облику и садржају испита. 
Њиме се јасно одређује шта се од приступника 
очекује на испиту.
Испитни каталог усклађен је с одобреним 
Наставним планом и програмом за Психологију у 
гимназијама.
Испитни каталог садржи ова поглавља:
1. Подручја испитивања
2. Образовни исходи
3. Структура испита
4. Технички опис испита
5. Опис бодовања
6. Примери задатака с детаљним појашњењем
7. Припрема за испит.
У првом и другом поглављу читалац може наћи 
одговор на питање шта се испитује.
У првом су поглављу наведена подручја 
испитивања, односно кључна знања и вештине из 
овог предмета које се испитују овим испитом.
У другом је поглављу, кроз конкретне описе онога 
што приступник треба да зна, разуме и може 
учинити, појашњен начин на који ће се наведена 
знања и вештине проверавати.
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2.1. Психологија као теоријска и примењена 
наука
Од приступника се очекује да зна, односно може:
• објаснити предмет проучавања психологије
• објаснити факторе који утичу на психичке процесе 
и понашање
• навести и разликовати психичке процесе
• објаснити научни приступ у истраживању 
психичких процеса и понашања
• описати предмет истраживања/подручје примене 
поједине гране психологије
• описати историјски развој психологије
• описати и упоредити различите приступе у 
савременој психологији
• описати и вредновати методе истраживања у 
психологији
• описати етапе у психолошком истраживању
• описати и објаснити технике прикупљања 
података
• разликовати психологију од сродних струка
• навести особе важне у историји психологије
• описати истраживања која показују емпиријско 
усмерење психологије.

2.2. Биолошке основе понашања
Од приступника се очекује да зна, односно може:
• навести врсте нервних ћелија
• описати и разликовати функције појединих делова 
нервних ћелија
• описати и објаснити настанак и пренос нервних 
импулса кроз нервни систем
• навести делове нервног система
• описати и објаснити функције појединих делова 

нервног система
• објаснити повезаност појединих делова нервног 
система
• разликовати функције можданих хемисфера
• навести ендокрине жлезде и хормоне које 
излучују
• објаснити утјецај ендокриних жлијезда на 
понашање
• објаснити однос нервног и ендокриног система
• објаснити утицај нервног и ендокриног система на 
психичке процесе и понашање
• описати истраживања с подручја биолошких 
основа понашања.

2.3. Чула и перцепција
Од приступника се очекује да зна, односно може:
• описати чулне системе и објаснити њихову 
функцију
• навести и описати поремећаје у раду чулних 
система
• објаснити настанак чула и описати врсте чула
• разликовати врсте чулности
• објаснити законе у подручју чула
• описати перцептивне варке и објаснити узроке 
њихова настанка
• описати појаве на подручју чула (адаптација, 
перзистенција...) те објаснити њихову улогу у 
свакодневном животу
• објаснити ток настанка перцепције
• навести и описати факторе који утичу на 
перцепцију
• описати, објаснити и препознати принципе 
перципирања
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• навести психологе значајне на подручју 
истраживања чула и перцепције
• описати истраживања с подручја чула и 
перцепције.

2.4. Емоције и мотивација
Од приступника се очекује да зна, односно може:
• навести и разликовати врсте емоција
• описати и објаснити компоненте емоција
• навести и објаснити чиниоце коју утичу на развој 
емоција
• упоредити изражавање емоција у различитим 
културама
• објаснити настанак физичких промена које прате 
емоције
• објаснити повезаност емоција и физичких 
промена
• објаснити утицај емоција на настанак психичких 
болести
• објаснити утицај емоција на психичке процесе и 
понашање
• објаснити улогу емоција у комуникацији
• објаснити стрес и његов утицај на човека
• описати и објаснити изворе стреса
• навести и разликовати врсте мотива
• описати и објаснити теорију о хијерархији мотива
• описати и објаснити мотивацијски циклус
• описати и објаснити сукобе мотива
• објаснити фрустрацију и њен утицај на човека
• разликовати изворе фрустрације
• дефинисати одбрамбене механизме и објаснити их 
на примерима из свакодневног живота

• објаснити начине суочавања са стресом и 
фрустрацијом
• навести психологе значајне на подручју 
истраживања мотивације
• описати истраживања с подручја емоција и 
мотивације.

2.5. Памћење и учење
Од приступника се очекује да зна, односно може:
• објаснити појам учења
• описати, објаснити и упоредити различите методе 
(механизме) учења
• објаснити појам памћења
• описати и упоредити различите врсте памћења
• описати и упоредити методе за испитивање 
памћења
• описати и објаснити факторе успешног памћења и 
учења
• описати процес и узроке заборављања
• навести психологе значајне на подручју 
истраживања учења и памћења
• описати истраживања с подручја памћења и 
учења.

2.6. Интелигенција и стваралаштво
Од приступника се очекује да зна, односно може:
• објаснити појам и структуру интелигенције
• објаснити порекло индивидуалних разлика у 
интелигенцији
• описати и објаснити промене у интелигенцији 
током живота
• разликовати врсте интелигенције
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• објаснити практичну примену тестова 
интелигенције
• објаснити мерење интелигенције
• описати метријска обележја тестова
• објаснити расподелу интелигенције
• разликовати категорије интелектуалне 
развијености
• објаснити појам стваралаштва (креативности)
• објаснити повезаност мишљења и стваралаштва
• описати начине подстицања стваралаштва
• навести психологе значајне на подручју 
интелигенције
• описати истраживања с подручја интелигенције и 
стваралаштва.

2.7. Развојна психологија
Од приступника се очекује да зна, односно може:
• описати предмет истраживања развојне 
психологије
• описати и објаснити што утиче на развој појединца
• описати и упоредити методе истраживања у 
развојној психологији
• објаснити факторе који утичу на пренатални 
развој
• описати, објаснити и упоредити обележја 
развојних раздобља
• објаснити узроке развојних промена
• описати, објаснити и упоредити Пијажове фазе у 
когнитивноме развоју
• навести психологе значајне на подручју развојне 
психологије
• описати истраживања с подручја развојне 
психологије.

2.8. Личност
Од приступника се очекује да зна, односно може:
• објаснити појам личности
• објаснити појам теорије личности
• описати и упоредити различите теоријске 
приступе у објашњењу личности
• описати и упоредити различите методе 
испитивања личности (упитници личности, 
пројективне технике, ситуацијски тестови, лествице 
процене)
• објаснити чиниоце који одређују личност 
појединца
• описати разлику између нормалног и психички 
поремећеног понашања
• описати и разликовати психичке поремећаје 
(анксиозни поремећаји, соматоформни поремећаји, 
психички поремећаји, поремећаји расположења, 
поремећаји личности, поремећаји храњења, 
зависности)
• описати и упоредити врсте терапија психичких 
поремећаја
• објаснити и повезати теорије личности и одређене 
врсте психотерапије
• навести психологе значајне на подручју 
психологије личности
• описати истраживања с подручја личности.

2.9. Социјална психологија
Од приступника се очекује да зна, односно може:
• описати предмет истраживања социјалне 
психологије
• описати и објаснити основна обележја скупине
• описати и објаснити различите врсте социјалних 
утицаја (социјална фацилитација/интерференција, 
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дифузија одговорности, конформизам)
• објаснити узроке сукоба међу људима
• објаснити и разликовати ставове, стереотипе и 
предрасуде
• објаснити утицај ставова, стереотипа и предрасуда 
на психичке процесе и понашање
• навести врсте и описати агресивно понашање
• описати изворе агресивности
• описати и објаснити просоцијално понашање
• навести психологе значајне на подручју социјалне 
психологије
• описати истраживања с подручја социјалне 
психологије.

3. Структура испита
Испит се састоји од четири испитна подручја:
1. Психологија као примењена и теоријска наука
2. Биолошке основе понашања; Чула и перцепција; 
Емоције и мотивација
3. Памћење и учење; Интелигенција и стваралаштво
4. Развојна психологија; (Личност; Социјална 
психологија)*.
Делови испитних целина у испиту, начелно (±5%), 
репрезентују пропорционалну заступљеност 
поједине наставне целине у наставном плану и 
програму.
Испит је временски јединствена целина, а подељен 
је према врстама задатака.
Прву скупину задатака чине задаци вишеструког 
избора с четири понуђена одговора.
Друга скупина задатака састоји се од три задана 
текста тематски везаних уз једно од подручја 

психологије. Након сваког од три текста следи 
низ задатака отвореног типа тематски везаних 
уз задани текст. Задаци у овој скупини могу бити 
састављени од задатака кратких одговора и 
задатака продужених одговора.
Трећу скупину задатака чине задаци кратких 
одговора, а последњу четврту скупину чине задаци 
продужених одговора. У тесту су укупно 63 задатка.
Структура испита приказана је у таблици 1.

Таблица 1. Структура испита

ПОДРУЧЈЕ 
ИСПИТИВАЊА 

Задаци 
вишеструког 

избора 

Задаци 
кратких 

одговора 

Задаци 
продужених 

одговора 
Укупно 

Психологија 
као теоријска 
и примењена 
наука 

2  4 1 7 (11,2%) 

Биолошке основе 
понашања; Чула 
и перцепција; 
Емоције и 
мотивација 

6 12 3 21 
(33,3%) 

Памћење 
и учење; 
Интелигенција и 
стваралаштво 

4 8 2 14 
(22,2%) 

Развојна 
психологија; 
(Личност; 
Социјална 
психологија)* 

6 12 3 21 
(33,3%) 

Укупно 18 (28,6%) 36 (57%) 9 (14,4%) 63 
(100%) 

Питања су пропорционално распоређена по 
осталим подручјима испитивања.
НАПОМЕНА: Поједини задаци отвореног типа могу 
бити везани уз задани уводни део у облику краћег 
текста, фотографије, цртежа или графичког приказа.
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4.3. Прибор
Током писања испита из Психологије допуштено је 
користити хемијску оловку плаве или црне боје.

5. Опис бодовања
Укупан број бодова је 117.
Опис бодовања за сваку врсту задатака приказан је 
у таблици 2.

Таблица 2. Опис бодовања према врсти задатка
Задатак 
вишеструког 
избора 

1 бод 

Задатак кратког 
одговора 

2 бода 
2 бода – потпуно тачан одговор 
1 бод – делимично тачан или 
непотпун одговор 
0 бодова – нетачан одговор или 
изостанак одговора 

Задатак 
продуженог 
одговора 

3 бода 
Дужина одговора није пресудна при 
вредновању. 
3 бода – одговор удовољава 
захтевима питања, логично је 
структуриран, садржајан и усмерен 
на питање 
2 бода – питање је делимично 
одговорено,  на пример, тачно 
је именовано оно што се тражи у 
питању, присутан је и опис којем 
недостају информације или су 
само деломично тачне или су само 
делимично усмерене на питање 
1 бод – тачно је именовано оно што 
се тражи, али недостаје опис или 
садржи нетачне информације или 
оне нису усмерене на питање 
0 бодова – нема одговора или 
одговор не задовољава ни један од 
претходно наведених критерија 

4. Технички опис испита

4.1. Трајање испита
Испит из Психологије је писани испит и траје 
укупно 80 минута без паузе.
Временик провођења биће објављен у Водичу кроз 
државну матуру те на мрежним страницама
Националнога центра за вањско вредновање 
образовања (www.ncvvo.hr).

4.2. Изглед теста и начин решавања
Приступници добивају коверту у којој је испитна 
књижица, лист за концепт и лист за одговоре.
Од приступника се очекује да пажљиво прочитају 
упутства која ће следити током решавања теста.
Додатно, уз сваку врсту задатака приложено је 
упутство за решавање. Читање ових упутстава је 
битно јер је у њима означен и начин обележавања 
тачних одговора.
Задатке затвореног типа (вишеструког избора) 
приступници решавају означавањем слова тачног 
одговора међу понуђеним. Слова тачног одговора 
означују се знаком X.
Уколико приступник означи више од једног 
одговора за поједини задатак, тај ће се задатак 
бодовати с 0 (нула) бодова без обзира на то што је 
међу означеним и тачан одговор.
Задатке отвореног типа (кратких и продужених 
одговора) приступници решавају уписивањем 
тачног одговора на предвиђено место означено у 
упутству за решавање.
Приликом решавања задатака продужених 
одговора приступници могу користити лист за 
концепт, али не смију заборавити преписати своје 
одговоре на предвиђено место.
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Највећи број бодова које приступници могу 
остварити према испитним целинама с обзиром на 
број и врсту задатака у појединој целини приказан 
је у таблици 3. 

Таблица 3. Опис бодовања испитних целина

ПОДРУЧЈЕ 
ИСПИТИВАЊА 

Задаци 
вишеструког 

избора 

Задаци 
кратких 

одговора 

Задаци 
продуже-

них 
одговора 

Укупно 

Психологија 
као теоријска 
и примењена 
наука 

2  8 3 13 
(11,2%) 

Биолошке 
основе 
понашања; Чула 
и перцепција; 
Емоције и 
мотивација 

6 24 9 39 
(33,3%) 

Памћење 
и учење; 
Интелигенција и 
стваралаштво 

4 16 6 26 
(22,2%) 

Развојна 
психологија; 
(Личност; 
Социјална 
психологија)* 

6 24 9 39 
(33,3%) 

Укупно 18 (15,4%) 72 (61,5%) 27 (23,1%) 117 
(100%) 

* Питања су пропорционално распоређена по 
осталим подручјима испитивања.

6. Примери задатака с детаљним 
појашњењем
У овом су поглављу примери задатака. Уз сваки 
пример задатка понуђен је опис те врсте задатка, 
образовни исход који се тим конкретним задатком 
испитује, тачан одговор те начин бодовања.

6.1. Пример задатка вишеструког избора
Задатак вишеструког избора састоји се од упутства 
(у којем је описан начин решавања задатка и које је 
заједничко за све задатке тога типа у низу), основе 
(у којој је постављен задатак) те четири понуђена 
одговора од којих је један тачан.
У следећем задатку између четири понуђена 
требате одабрати један одговор. Одговор 
обележите знаком X и обавезно га препишите 
на лист за одговоре.
Како се назива смањивање чулности до које долази 
услед подражавања неког чулног органа?А. чулна 
адаптација
Б. чулна рекуперација
Ц. перзистенција чула
Д. време латенције
ТАЧАН ОДГОВОР: А
ОБРАЗОВНИ ИСХОД: описати појаве на подручју 
чула (адаптација, перзистенција...) те објаснити 
њихову улогу у свакодневном животу
БОДОВАЊЕ: 
1 бод – тачан одговор
0 бодова – нетачан одговор или уколико је 
означено више одговора
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Не попуњавајте простор за бодовање.
Опишите разлоге који су довели до убрзаног 
развоја психологије као науке и њеног одвајања од 
других дисциплина.
ОБРАЗОВНИ ИСХОД: описати историјски развој 
психологије
БОДОВАЊЕ: према лествици за вредновање од 0 
до 3 бода

7. Припрема за испит
У интересу је приступника савесно приступити 
испиту, понашати се према прописаним правилима 
и настојати остварити што бољи резултат. У 
принципу, за припрему овог испита вреде општа 
правила која вреде и за друге врсте писаних испита. 
Испитни каталог, као јавни документ, пружа важне 
информације и наставницима и приступницима 
те јасно описује шта ће се и како испитивати на 
државној матури.
Приступници би требали почети с озбиљним 
припремама 3 до 4 месеца уочи испита. Корисно 
је направити план рада по данима и недељама те 
бележити количину градива пређену током дана. 
Приступници се припремају према два прописана 
уџбеника из психологије (дакле, не само по једном), 
а корисне могу бити и белешке с наставе.
Литература за припрему испита из Психологије 
су два уџбеника који су прописани и одобрени 
од Министарства знаности, образовања и 
шпорта Републике Хрватске током протеклог 
четворогодишњег раздобља.
1. Братко, Д., Психологија, уџбеник за психологију за 
гимназије, Профил, Загреб, 2001.
2. Шверко, Б. (уредник), Психологија, уџбеник за 
психологију за гимназије, Школска књига, Загреб, 
2006.

6.2. Пример задатка кратког одговора
Задатак кратког одговора састоји се од упутства  
(у којем је описан начин решавања задатка и које је 
заједничко за све задатке тога типа у низу) и основе 
(најчешће питања) у којој је задано шта приступник 
треба да одговори.
У следећем задатку треба да одговорите 
кратким одговором (од једне до неколико 
речи). Одговор упишите на предвиђено место у 
испитној књижици.
Не попуњавајте простор за бодовање.
Како се назива метода која проучава различите 
скупине појединаца у различитим развојним 
раздобљима? 
_____________________________________________

ТАЧАН ОДГОВОР: трансверзална метода (метода 
пресека, крос-секцијска метода)
ОБРАЗОВНИ ИСХОД: описати и упоредити методе 
истраживања у развојној психологији
БОДОВАЊЕ: 
2 бода – потпуно тачан одговор
1 бод – делимично тачан или непотпун одговор
0 бодова – нетачан одговор или изостанак одговора

6.3. Пример задатка продуженог одговора
Задатак продуженог одговора такође се састоји 
од упутства (у којем је описан начин решавања 
задатка и које је заједничко за све задатке тога типа 
у низу) и основе (најчешће питања) у којој је задано 
шта приступник треба да одговори.
У следећем задатку треба да одговорите 
у неколико реченица, јасно и сажето, 
усмеравајући се на оно што је битно за задатак. 
Одговор упишите на предвиђено место у 
испитној књижици. 
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Упутства којих би се било добро придржавати 
током самог писања испита
• Прије него што почнете решавати задатке, 
пажљиво прегледајте цели тест те припадајући лист 
за одговоре.
• Планирајте време решавања.
• Ако морате сами водити рачуна о времену, 
израчунајте како се дуго у просеку можете 
задржати на појединој скупини питања (важно је не 
изгубити превише времена на поједином задатку).
• У принципу, задаци који траже кратке одговоре 
или се састоје од понуђених одговора брже се 
решавају од задатака који траже дуже одговоре 
за које, стога, треба предвидети дуже време 
решавања.
Општа лествица приказана је у поглављу Опис 
бодовања. За сваки се задатак лествица разрађује 
како би се остварила максимална објективност 
вредновања.

• Уопште, најприје решите све задатке који су Вам 
лакши – ако се неког одговора не можете одмах 
сетити, означите то питање неким уочљивим 
знаком како га касније не бисте превидели и 
вратите се на њега кад  решите оно што одмах 
знате.
• Код задатака вишеструког избора употребите 
следећу стратегију:
– прво прочитајте питање и сами покушајте 
замислити одговор, затим потражите тај одговор 
међу предложенима

– нађете ли га, то је тачно решење, а ако га нема, 
потражите му најсличнији
– ако не можете замислити одговор, употребите 

стратегију елиминације
– прочитајте све тврдње па искључите прво онај 
одговор који Вам се чини најмање вероватан, а 
затим покушајте исто са преосталим.
• Код задатака допуњавања прочитајте уводни део 
питања више пута, може се догодити да Вам се 
тачан одговор спонтано сам наметне.
• Оставите довољно времена да још једном 
прегледате свој рад и проверите да ли сте штогод 
пропустили; време рада је довољно да се прође 
кроз све задатке у тесту.
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