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Cilj delavnice 

• Pridobiti stališča učiteljev praktikov o 
predlaganih manjših spremembah pisnega 
izpita PM iz matematike. 



Sestava maturitetnega izpita 

 Pisni izpit (70 točk) 

 

Ustni izpit (30 točk) 

     



Pisni izpit 

    

 

devet krajših 
nalog 

(40 točk)  

tri obsežnejše 
naloge 

(30 točk) 
 



Krajše naloge pisnega dela izpita 

• 5 nalog po 4 točke 

• 4 naloge po 5 točk 

 

Preverja se kandidatovo razumevanje 
določenih osnovnih pojmov in osnovnih 

procedur. 
 



Obsežnejše naloge pisnega izpita 

• Tri naloge po 15 točk. 

 

• Dijak izbere dve nalogi. 

Preverja se razumevanje in 
sposobnost reševanja kompleksnejših 

problemov.   



Vzroki za predlagane spremembe 

• Obsežnejše naloge z večjim številom korakov, 
pri katerih je potrebno pri naslednjem koraku 
uporabiti rezultate prejšnjega koraka, so težko 
rešljive za kandidate. 

• S spremembo ustnega izpita leta 2009 ni več 
nujno, da se sposobnost reševanja 
kompleksnejših problemov v tolikšni meri 
preverja tudi na pisnem izpitu. 



Vzroki za predlagane spremembe 

• Več krajših nalog daje možnost preverjanja 
znanj iz več različnih vsebinskih matematičnih 
področij. 

• Krajše naloge za 6 točk predstavljajo možnost 
vključitve nalog, pri katerih je bilo 5 točk 
premalo za ustrezno vrednotenje. 



Predlagane spremembe za prvi del 
Trenutno: 40 možnih točk 

• pet nalog za 4 točke 

• štiri naloge za 5 točk 

 

Predlog: 50 možnih točk 

• sedem nalog za 4 točke 

• dve nalogi za 5 točk 

• dve nalogi za 6 točk 

 



Predlagane spremembe za drugi del 

Trenutno: 30 možnih točk 

• tri naloge po 10 točk. 

 

Predlog: 20 možnih točk 

• tri naloge po 10 točk. 

 

Izbirnost ostane 
nespremenjena: 

dijak izbere dve od 
treh nalog. 



Primeri nalog 
Primer 1 (spomladanski rok PM 2013, Vir:RIC) 

 

 

 



Primer 2 (zimski rok 2011, Vir:RIC) 



Primer 3 (jesenski rok 2011, Vir: RIC) 

 



Primer 4 (zimski rok 2011, Vir: RIC) 

 



Primer izpitnih pol po predlaganem 
modelu 



Kratka anketa  



Zaključna razprava 

 



• Glavni cilj: zadovoljni in uspešni maturantje z 
veliko strokovnega in uporabnega znanja. 


