
       VREMENIK POLAGANJA NACIONALNIH ISPITA U ŠKOL. GOD. 2008./2009.  

 

U škol. godini 2008./2009. provodit de se sljededi nacionalni ispiti 

1. Nacionalni ispiti u II. razredima gimnazija iz HRVATSKOGA JEZIKA i MATEMATIKE  - uzorak 

učenika prema odluci Centra (3500 učenika) 

 

Vrijeme: travanj 2009. 

 

2. Nacionalni ispiti u III. razredima 

a) obvezno za sve učenike III. razreda gimnazija 

b) za učenike III. razreda četverogodišnjih strukovnih škola koji se prijave do 15. listopada 

Napomena: učenici strukovnih škola nemaju obvezu polaganja državne mature, osim ako to 

sami ne žele.  Iz toga razloga i nacionalni ispiti za učenike tredih razreda strukovnih škola 

provodit de se isključivo na temelju njihovih prijava. 

Prijave de prikupljati ispitni koordinatori i dostaviti ih Centru, prema naputcima koje de im 

Centar na vrijeme dostaviti. 

 Svi učenici pišu nacionalne ispite iz triju obveznih predmeta. Učenici (gimnazija i strukovnih 

škola) koji žele polagati i izborni predmet, mogu to učiniti isključivo na temelju prijave. 

Rokovi prijava učenika:  

Predprijava:  15. listopad  2008. 

Konačna prijava: 1. ožujka 2009. 

Način provedbe:  

-  ispiti de se provoditi prema postupcima kako de se provoditi državna matura 

- ispiti iz materinskih jezika nacionalnih manjina, Hrvatskoga jezika i stranih jezika provodit de 

se u dva dijela: školski sastavak (esej) u travnju, a test u svibnju. 

- ispit iz izbornih predmeta provodit de se tijekom travnja i svibnja 

 

 

 

 

 

 

 



Vremenik provedbe za obvezne predmete: 

I. dio 

31. ožujka 2009.  u 9.00 sati   -  materinski jezici nacionalnih manjina    

2. travnja 2009. u 9.00 sati - Hrvatski jezik 

 

 

3. travnja 2009. u 9.00 sati - strani jezici – osnovna razina   

   u 11.30 -  Engleski jezik  – viša razina 

6. travnja 2009. u 9.00 sati - Njemački jezik – viša razina 

  u 11.30 sati - Talijanski jezik – viša razina 

7. travnja 2009. u 9.00 sati - Francuski jezik – viša razina 

               u 11.30 sati - Španjolski jezik – viša razina 

 

II. dio 

19. svibnja 2009. u 9.00 sati - materinski jezici nacionalnih manjina 

   u 11.00 sati - Grčki jezik (za učenike klasičnih gimnazija) 

    u 16.00 sati - Latinski jezik (za učenike klasičnih gimnazija) 

20. svibnja 2009. u 9.00 sati - Hrvatski jezik 

21. svibnja 2009. u 9.00 sati - Matematika 

22. svibnja 2009.  u 9.00 sati -  Engleski jezik – viša razina i osnovna razina 

                                 u 10.00 sati - Njemački jezik  –  viša i osnovna razina 

    u 11.00 sati - Talijanski jezik – viša i osnovna razina 

      u 12.00 sati - Francuski jezik  – viša i osnovna razina 

      u 13.00 sati - Španjolski jezik – viša i osnovna razina 

 

 

 



Vremenik provedbe za izborne predmete: 

Ispiti iz izbornih predmeta provodit de se tijekom  travnja.  

U vrijeme provedbe ispita iz izbornih predmeta nastava se može redovito odvijati za sve ostale 

učenike,  a za učenike koji polažu  mora se osigurati ispitna prostorija prema važedim pravilima koje 

propisuje  Centar. 

Svaki učenik može polagati dva izborna predmeta u jednome danu. 

Točno vrijeme provedbe pojedinih ispita odredit de se nakon prijava učenika. 

 

21. travnja 2009. 

- Sociologija 

- Informatika  PMG 

22. travnja 2009. 

- Biologija 

- Logika 

23. travnja 2009. 

- Povijest 

- Informatika OJK 

24. travnja 2009. 

- Psihologija 

- Latinski jezik  za opde, jezične i prirodoslovne gimnazije 

27. travnja 2009. 

- Fizika 
- Glazbena umjetnost 

28. travnja 2009. 

- Kemija 

- Likovna umjetnost 

29. travnja 2009. 

- Geografija 

- Etika  

- Vjeronauk 

 


