
 
 

STRUČNI SKUP: Rasprava o nastavi Hrvatskoga jezika i unaprjeđenju ispitnih materijala 

                          za Hrvatski jezik 

 

1. OSOBE KOJE SU PRIPREMILE ISPITNE MATERIJALE ZA DRŽAVNU MATURU 2011./2012. 

Ispitne materijale pripremila je Stručna radna skupina iz Hrvatskoga jezika koju je imenovao 

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.  

Davor Tanocki, prof. – voditelj skupine 
Božica Jelaković 
Sunčica Podoreški 
Sandra Breka Ovčar 
 
Jugana Dagelić, prof. – stručna konzultantica 
akademik Milivoj Solar – stručni konzultant 
 
dr. sc. Milica Mihaljević - recenzentica 
prof. dr. sc. Milovan Tatarin – recenzent 
 
dr. sc. Sanja Fulgosi – stručna koordinatorica (Centar) 
Josip Šabić, dipl. psiholog – psihometričar (Centar 
 
 

2. TIJEK IZRADE ISPITA 
 

  Imenovanje stručne radne skupine (listopad 2010.) 
  Rad stručne radne skupine – samostalno i tjedni sastanci u Centru 
  Izrada četiriju inačica više razine i četiriju inačica osnovne razine 
  Rad na ispitu sa stručnim koordinatorom Centra na tjednim sastancima 
  Rad na zadatcima s psihometričarem Centra 
  Konzultacije sa stručnim konzultantima (proljeće 2011.) 
  Priprema osam inačica – radna inačica i predaja u Centar (30. lipnja 2011.) 
  Recenzija književnosti i jezika, dva recenzenta (rujan/listopad 2011.) 
  Uključivanje recenzije u ispitne materijale (listopad 2011.) 
  Lektura i korektura u Centru 
  Ponovni pregled stručne radne skupine 
  Odabir inačice i tisak ispita (veljača 2012.) 

 
 

 
 



3. ODABIR SADRŽAJA ZA ISPITNE MATERIJALE 

 

Sadržaj ispita temelji se na nastavnim planovima i programima za Hrvatski jezik. 

Sadržaj ispita prati Ispitni katalog za Hrvatski jezik koji je odobrilo Ministarstvo znanosti 

obrazovanja i sporta u kolovozu 2011. godine. 

Dva osnovna područja, koja ispituju književnost i jezik, zastupljena su s određenim brojem 

zadataka koji odgovara zastupljenosti tih područja u nastavi Hrvatskoga jezika. 

 

U dijelu književnosti zadatci ispituju vještinu čitanja s razumijevanjem te poznavanje 

književnoteorijskih i književnopovijesnih sadržaja.  

 

Osim ispita iz književnosti i jezika, pristupnici pišu i školski esej koji sadrži oba područja  

(i književnost i jezik). 

 

 

4. PSIHOMETRIJSKA ANALIZA ISPITA IZ HRVATSKOGA JEZIKA NA DRŽAVNOJ MATURI 

2011./2012. 

 

Psihometrijska analiza zadataka i ispita pokazala je da su psihometrijske karakteristike ispita 

dobre i da ispit zadovoljava. Nisu uočeni problemi sa stajališta metrijskih karakteristika ispita. 

 

Analiza ukupnog rezultata ispita iz Hrvatskoga jezika na državnoj maturi 2011./2012. 

pokazala je normalnu distribuciju pristupnika na višoj i osnovnoj razini. Distribucija na višoj 

razini pomaknuta je prema višim rezultatima. Distribucija na osnovnoj razini je na sredini 

mogućeg raspona rezultata. 

 

Nije moguće uspoređivati rezultate i distribuciju ispita više i osnovne razine zbog razlike u 

obilježjima pristupnika. Naime, pristupnici ispitu osnovne razine su u prosjeku osobe od kojih 

se očekuje manje strukturirano znanje i manja priprema za ispite državne mature. Također, 

usporedba nije moguća jer su ispit pisali različiti pristupnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAKLJUČCI I PREPORUKE STRUČNOG SKUPA 

  Prepoznato je ispitivanje vještine čitanja s razumijevanjem u prvom dijelu ispita vezanom za 

polazne tekstove. 

Preporučuje se proširiti ispitivanje sa sadržajima iz cjelovitog djela uz ispitivanje sadržaja 

istaknutih u polaznom tekstu. Također, u uputama zadatka treba jasnije naznačiti gdje se od 

pristupnika traži čitanje s razumijevanjem ponuđenog polaznog teksta, a gdje su zadatci 

vezani za cijelo djelo. 

 

  Preporučuje se nastaviti koristiti izvorne tekstove na čakavskom, kajkavskom i štokavskom 

narječju pri čemu trebaju biti podjednako zastupljena sva narječja kako pristupnici ne bi bili u 

neravnopravnom položaju zbog pripadnosti svojega razgovornog jezika jednomu narječju. 

 

  Zadatci iz područja jezika osobito ukazuju na to da pristupnici pokazuju manje znanje u tom 

području i više se služe strategijom pogađanja u odgovorima, a kod zadataka iz područja 

književnosti koriste znanje koje su stekli u svakodnevnom životu izvan škole. 

 

  Sadržaji iz područja poznavanja jezika nisu dovoljno zastupljeni u nastavi Hrvatskoga jezika. 

 

  U Ispitnom katalogu iz Hrvatskoga jezika preporučuje se navesti koji službeni pravopis treba 

koristiti nakon čega Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta daje suglasnost na odabir. 

 

  Sadržaj i pristup nastavi u gimnazijskim i strukovnim programima rezultat je različitog 

nastavnog plana i programa, što dovodi do razlike u mogućnostima rješavanja.  

 

  Naznačen je problem relevantnosti nastavnog plana i programa na kojem se temelji nastava, 

ali i ispitnih materijala te potreba njegove što skorije izmjene i unaprjeđenja. 

 

  Ukazano je na problem dvojake funkcije ispita državne mature kao završnog i razredbenog 

postupka. 

 

  Ukazano je na postojanje dviju razina u ispitu državne mature te je preispitana potreba za 

takvom podjelom na razine. 

 

  Istaknuta je potreba kontinuiranih edukacija svih uključenih u proces izrade ispitnih 

materijala i svih nastavnika Hrvatskoga jezika. 

 

  Preporučuje se mijenjati inicijalno obrazovanje nastavnika Hrvatskoga jezika i potrebno je 

veće uključivanje tema vanjskoga vrjednovanja. 

 

  Ukazano je na negativan utjecaj posebnih priprema za državnu maturu čime se Hrvatski jezik 

ugrožava u nastavi. 

 

Zagreb, 20. Lipnja 2012. 


