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Увод
Психологија је на државној матури изборни 
предмет.
Испитни каталог за државну матуру из Психологије 
темељни је докуменат испита којим се јасно описује 
шта ће се и како испитивати на државној матури из 
овог предмета у школској години �0��/�0��.
Испитни каталог садржи све потребне информације 
и детаљна објашњења о облику и садржају испита. 
Њиме се јасно одређује шта се од приступника 
очекује на испиту.
Испитни каталог је усклађен  с одобреним 
Наставним планом и програмом� за Психологију у 
гимназијама.
Испитни каталог садржи ова поглавља:
�. Подручја испитивања
�. Образовни исходи
�. Структура испита
4. Технички опис испита
5. Опис бодовања
6. Примери задатака с детаљним објашњењем
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 да 
учини, појашњен начин на који ће се наведена 
знања и вештине проверавати.
Треће, четврто и пето поглавље одговарају на 
питање како се испитује, а у њима је објашњена 
�  Гласник Министарства просвјете и шпорта, број �, Школске 
новине, Загреб, �994.

структура и облик испита, врсте задатака те начин 
провођења и вредновања појединих задатака и 
испитних целина.
У шестом су поглављу примери задатака са 
детаљним објашњењем.
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 наука
– Биолошке основе понашања
– Чула и перцепција
– Емоције и мотивација
– Памћење и учење
– Интелигенција и стваралаштво
– Развојна психологија
– Личност и психички поремећаји
– 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.

2.1. Психологија као теоријска и примењена 
наука
Од приступника се очекује да зна, односно да  може:
• описати историјски развој психологије
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• навести особе важне у историји психологије
• објаснити предмет проучавања психологије
• разликовати психичке процесе
• објаснити факторе који утичу на психичке процесе 

и понашање
• упоредити гране психологије 
• упоредити различите приступе у савременој 

психологији
• разликовати психологију од сродних струка
• објаснити научни приступ у психологији 
• описати етапе у психолошком истраживању
• вредновати методе истраживања у психологији
• објаснити технике прикупљања података
• анализирати истраживања која показују емпиријско 

усмерење психологије.

2.2. Биолошке основе понашања
Од приступника се очекује да зна, односно да може:
• описати врсте ћелија у нервном систему
• разликовати функције појединих ћелија у нервном 

систему
• објаснити преношење нервних импулса у нервном 

систему
• разликовати функције појединих делова нервног 

система
• објаснити повезаност појединих делова нервног 

система
• разликовати функције можданих хемисфера
• објаснити ендокрини систем
• објаснити однос нервног и ендокриног система
• објаснити утицај нервног и ендокриног система  

на психичке процесе и понашање
• анализирати истраживања с подручја биолошких 

основа понашања.

2.3. Чула и перцепција
Од приступника се очекује да зна, односно да може:

• упоредити чулне системе и њихову функцију
• описати поремећаје у раду чулних система
• објаснити настанак и врсте чула 
• разликовати врсте осетљивости
• објаснити законитости у подручју чула
• описати перцептивне варке 
• објаснити појаве на подручју чула (чулна 

адаптација, чулна рекуперација, перзистенција 
чула...)

• објаснити процес перцепције
• описати факторе који утичу на перцепцију
• разликовати принципе перципирања
• навести психологе значајне за подручје 

истраживања чула и перцепције
• анализирати истраживања с подручја чула и 

перцепције.

2.4. Емоције и мотивација
Од приступника се очекује да зна, односно да може:
• упоредити емоције и емоционална стања
• објаснити компоненте емоција
• објаснити развој емоција
• објаснити чиниоце који утичу на изражавање 

емоција 
• објаснити улогу емоција у комуникацији и 

упоредити различите културе
• објаснити настанак и функцију физичких промена 

код емоције
• објаснити утицај емоција на друге психичке 

процесе, понашање и настанак психичких болести
• објаснити фрустрацију и стрес те њихов утицај на 

човека
• објаснити изворе фрустрације и стреса
• упоредити начине реаговања и суочавања с 

фрустрацијом и стресом  
• објаснити процес мотивације
• разликовати врсте мотива и мотивације

PSIHOLOGIJA 2012 srp.indd   6 15.3.2012   13:37:54



7

PSIHOLOGIJA 2012 srp.indd   7 15.3.2012   13:37:55



8
• вредновати теорију о хијерархији мотива
• објаснити мотивацијски циклус
• упоредити сукобе мотива
• навести особе значајне за подручје истраживања 

емоција и мотивације
• анализирати истраживања с подручја емоција и 

мотивације.

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

истраживања учења и памћења
• анализирати истраживања с подручја памћења и 

учења.

2.6. Интелигенција и стваралаштво
Од приступника се очекује да зна, односно да може:
• објаснити појам и структуру интелигенције
• објаснити промене у интелигенцији током живота
• упоредити врсте интелигенције
• разликовати тестове интелигенције
• упоредити мерење и изражавање степена 

интелигенције у различитим добним групама 
• описати метријска обележја тестова
• објаснити расподелу интелигенције
• разликовати категорије интелектуалне 

развијености
• разликовати конвергентно и дивергентно 

мишљење

• објаснити порекло индивидуалних, полних, расних 
и културолошких разлика у интелигенцији  

• објаснити појам стваралаштва (креативности)
• објаснити повезаност стваралаштва, 

интелигенције, мишљења и карактеристика 
личности

• навести психологе значајне за подручје 
интелигенције

• анализирати истраживања с подручја 
интелигенције и стваралаштва.

2.7. Развојна психологија
Од приступника се очекује да зна, односно да  
може:
• описати предмет истраживања развојне 

психологије 
• вредновати методе истраживања у развојној 

психологији
• објаснити факторе који узрокују и утичу на 

развојне промене
• упоредити обележја развојних раздобља 
• упоредити Пијажове фазе у когнитивном развоју
• навести психологе значајне за подручје развојне 

психологије
• анализирати истраживања с подручја развојне 

психологије.

2.8. Личност и психички поремећаји
Од приступника се очекује да зна, односно да може:
• објаснити појам и чиниоце који одређују личност 

појединца
• вредновати различите теоријске приступе у 

објашњењу личности
• вредновати различите методе и технике 

испитивања личности 
• објаснити разлику између нормалног и психички 

поремећеног понашања
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• упоредити психичке поремећаје 
• упоредити терапије психичких поремећаја
• објаснити повезаност теорија личности и 

одређене психотерапије
• навести особе значајне за подручје психологије 

личности
• анализирати истраживања с подручја личности.

2.9. Социјална психологија
Од приступника се очекује да зна, односно да може:
• описати предмет истраживања социјалне 

психологије
• описати различите методе и технике истраживања 

у социјалној психологији
• објаснити основна обележја групе
• упоредити различите врсте социјалних утицаја 
• објаснити узроке сукоба међу људима
• разликовати ставове, стереотипе и предрасуде
• објаснити утицај ставова, стереотипа и предрасуда 

на психичке процесе и понашање
• описати агресивно понашање
• разликовати врсте агресивног понашања
• описати изворе агресивности
• објаснити просоцијално понашање
• навести психологе значајне за подручје социјалне 

психологије
• анализирати истраживања с подручја социјалне 

психологије.

3. Структура испита
Испит се састоји од четири испитна подручја:
�. Психологија као теоријска и примењена наука
�. Биолошке основе понашања; Чула и перцепција; 
Емоције и мотивација
�. Памћење и учење; Интелигенција и стваралаштво
4. Развојна психологија; Личност и психички 
поремећаји; Социјална психологија.

Испит је временски јединствена целина, а подељен 
је према врстама задатака.
Прву групу задатака чине задаци вишеструког 
избора са четири понуђена одговора.
Другу групу чине задаци кратког одговора, а 
последњу групу чине задаци продуженог одговора. 
У испиту је укупно 45 задатка.
Структура испита приказана је у таблици �.
Таблица 1. Структура испита

 ЗАдАцИ 
вИшЕСТРУкОГ 

ИЗБОРА 

ЗАдАцИ 
кРАТкОГ 

ОдГОвОРА 

ЗАдАцИ 
ПРОдУжЕнОГ

ОдГОвОРА 
УкУПнО 

Психологија 
као теоријска 
и примењена 
наука 

� � � 5 
(��,�%) 

Биолошке 
основе 
понашања; 
Чула и 
перцепција; 
Емоције и 
мотивација 

� �0 � �5 
(��,�%) 

Памћење 
и учење; 
Интелигенција и 
стваралаштво 

� 7 � �0 
(��,�%) 

Развојна 
психологија; 
Личност и 
психички 
поремећаји; 
Социјална 
психологија

� �0 � �5 
(��,�%) 

УкУПнО 9 (20%) 30 
(66,6%) 6 (13,3%) 45 

(100%) 

нАПОМЕнА: Поједини задаци везани су уз задани 
уводни део у облику краћег текста, фотографије, цртежа 
или графичког приказа.

вРСТЕ 
ЗАдАТАкА

ПОдРУЧЈЕ 
ИСПИТИвАнЈА
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4. Технички опис испита
4.1. Трајање испита
Испит из Психологије је писани и траје укупно 80 
минута без прекида.
Временик провођења биће објављен у Водичу кроз 
државну матуру те на мрежним страницама
Националног центра за вањско вредновање 
образовања (www.ncvvo.hr).
4.2. Изглед испита и начин решавања
Приступници добивају сигурносну 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 испита.
Додатно, уз сваку врсту задатака приложено је 
упутство за решавање. Читање ових упутстава је 
битно јер је у њима назначен и начин обележавања 
тачних одговора.
Задатке затвореног типа (вишеструког избора) 
приступници решавају обележавањем слова тачног 
одговора међу понуђеним. Слова тачног одговора 
обележавају се знаком X. Ако приступник обележи 
више од једног одговора за поједини задатак, тај ће 
се задатак бодовати с 0 (нула) бодова без обзира на 
то што је међу обележеним и тачан одговор.
Задатке отвореног типа (кратког и продуженог 
одговора) приступници решавају уписивањем 
тачног одговора на предвиђено место назначено у 
упутству за решавање.
Приликом решавања задатака продуженог 
одговора приступници могу да користе лист за 
концепт, али не смеју да забораве преписати своје 
одговоре на предвиђено место.

4.3. Прибор
Током писања испита из Психологије допуштено је 
користити хемијску оловку плаве или црне боје.

5. Опис бодовања
Укупан број бодова је 87.
Опис бодовања за сваку врсту задатака приказан је 
у таблици �.

Таблица 2. Опис бодовања према врсти задатка

ЗАдАТАк 
вИшЕСТРУкОГ 
ИЗБОРА 1  бод 

ЗАдАТАк 
кРАТкОГ 
ОдГОвОРА 

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

ЗАдАТАк 
ПРОдУжЕнОГ 
ОдГОвОРА 

3 бода 
Дужина одговора није пресудна при 
вредновању. 
� бода – одговор удовољава захтевима 
питања, логично је структурисан, садржајан 
и усмерен на питање 
� 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 
делимично тачне или су само делимично 
усмерене на питање 
� 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 
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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 �. 

Таблица 3. Опис бодовања испитних целина

 ЗАдАцИ 
вИшЕСТРУкОГ 

ИЗБОРА 

ЗАдАцИ 
кРАТкОГ 

ОдГОвОРА 

ЗАдАцИ 
ПРОдУжЕнОГ

 ОдГОвОРА 
УкУПнО 

Психологија 
као теоријска 
и примењена 
наука 

� 6 � �0 
(��,5%) 

Биолошке 
основе 
понашања; 
Чула и 
перцепција; 
Емоције и 
мотивација 

� �0 6 �9 
(��,�%) 

Памћење 
и учење; 
Интелигенција и 
стваралаштво 

� �4 � �9
(��,8%) 

Развојна 
психологија;
Личност и 
психички 
поремећаји; 
Социјална 
психологија 

� �0 6 �9
(��,�%) 

УкУПнО 9 60 18 87 
(100%) 

6. Примери задатака с детаљним 
објашњењем
У овом су поглављу примери задатака. Уз сваки 
пример задатка понуђен је опис те врсте задатка, 
тачан одговор, образовни исход који се тим 
конкретним задатком испитује 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 осетљивости до којега 
долази услед подраживања неког чулног органа?
А. чулна адаптација
B. чулна рекуперација
C. перзистенција чула
D. време латенције

ТАЧАн ОдГОвОР: А
ОБРАЗОвнИ ИСХОд: објаснити појаве на подручју 
чула
БОдОвАЊЕ: 
� бод – тачан одговор
0 бодова – нетачан одговор, изостанак одговора 
или ако је обележено више одговора

вРСТЕ 
ЗАдАТАкА

ПОдРУЧЈЕ 
ИСПИТИвАнЈА
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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) у којем 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.

Након rock концерта у почетку слабо чујемо звукове 
нормалне гласноће, а онда нам се слух поступно 
враћа. Како се назива ова појава?
_____________________________________________
ТАЧАн ОдГОвОР: чулна рекуперација
дЕЛИМИЧнО ТАЧАн ОдГОвОР: обрнута 
адаптација
ОБРАЗОвнИ ИСХОд: објаснити појаве на подручју 
чула
БОдОвАЊЕ: 
� бода – потпуно тачан одговор
� 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. не попуњавајте простор за 
бодовање.
Наведите назив и једну релевантну информацију 
за сваку фазу памћења кроз коју пролазе 
информације. 

_____________________________________________
ОБРАЗОвнИ ИСХОд: објаснити појам и процес 
памћења
ТАЧАн ОдГОвОР:  наведене су и описане све три 
фазе памћења
У сензорном памћењу информације које добивамо 
путем чула задржавају се неколико секунди 
(информације стижу аутоматски, а капацитет 
је готово неограничен). Информације на које 
обратимо пажњу прелазе у краткорочно памћење. 
Оно је временски  ограничено и траје двадесетак 
секунди (осетљиво је на заборављање и капацитет 
му је од 5 до 9 појединачних честица, функције су 
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му понављање, кодирање и рад са информацијама). 
Дугорочно памћење неограниченог је капацитета 
(разликујемо епизодичко, процедурално 
(недекларативно) памћење и знање). 

дЕЛИМИЧнО ТАЧАн ОдГОвОР: 
За два бода
Прва фаза је сензорно памћење. Друга фаза 
је краткорочно памћење. Оно је временски 
ограничено и траје двадесетак секунди (осетљиво 
је на заборављање и капацитет му је од 5 до 9 
појединачних честица, функције су му понављање, 
кодирање и рад са информацијама). Дугорочно 
памћење неограниченог је капацитета (разликујемо 
епизодичко, процедурално (недекларативно) 
памћење и знање). 
За један бод
Фазе памћења су: сензорно, краткорочно и 
дугорочно.
БОдОвАЊЕ: 
� бода – тачно су наведене и описане све три фазе  
    памћења с једном релевантном  
    информацијом за сваку фазу и одговор  
    садржи искључиво тачне информације
� бода – наведене су три фазе памћења, а описане  
    једна или две фазе  
 – наведене су и описане две фазе памћења 
� бод  – наведене су једна или две фазе памћења,  
    а описана једна фаза 
 – описане су две фазе памћења 
 – наведене су три фазе памћења
0 бодова – нетачан одговор или изостанак одговора

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 докуменат, пружа важне 
информације и наставницима и приступницима 
те јасно описује шта ће се и како испитивати на 
државној матури.
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.
�. Bratko, D., Psihologija, udžbenik za psihologiju za 
gimnazije, Profil, Zagreb, �00�.
�. Šverko, B. (ur.), Psihologija, udžbenik za psihologiju 
za gimnazije, Školska knjiga, Zagreb, �006.
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