ДРЖАВНА МАТУРА ( 2020-2021)
СУГС гимназија ,,Никола Карев“

ИНФОРМАЦИИ ЗА МАТУРАНТИТЕ ЗА УЧЕБНА
2020-2021 ГОДИНА

Државната матура е збир од
екстерни и интерни испити со кои се
проверуваат и вреднуваат знаењата,
вештините и способностите на
учениците кои ги стекнале во
четиригодишното средно
образование.

ВИДОВИ ДИПЛОМИ ЗА ЗАВРШЕНО СРЕДНО
ОБРАЗОВАНИЕ
( ЗА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ)

❖ ДИПЛОМА ЗА ДРЖАВНА МАТУРА
❖ ДИПЛОМА ЗА УЧИЛИШНА МАТУРА

ДИПЛОМА ЗА ДРЖАВНА МАТУРА

Државната матура во гимназиското
образование е во функција на завршен
дел на средното образование и има за
цел да послужи и за селекција на
кандидатите при влез во високото
образование.
- во државата и надвор од државата

ДИПЛОМА ЗА УЧИЛИШНА МАТУРА

Училишната матура во гимназиското
образование е наменета за
учениците кои не се определиле за
државна матура. Нејзината улога е
сертификатна.

ДРЖАВНАТА МАТУРА СЕ СОСТОИ
ЕКСТЕРЕН/ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ДЕЛ – 2 предмети
*Одредени промени се направени во однос на пропозициие на
екстерните и интерните предмети во однос на претходние години.
➢МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТРАТУРА
➢СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ-англиски, германски, француски, руски јазик /
МАТЕМАТИКА
(тестовите за предметите од екстерниот дел се изготвени од
Државниот испитен центар, според една испитна програма и
еднакви се за сите училишта)
ИНТЕРЕН ДЕЛ
2 ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ - физика, хемија, биологија, математика,
странски јазик – англиски, француски, германски, географија,
класични јазици, ликовна уметност, музичка уметност, филозофија,
социологија, историја, информатика.
ПРОЕКТНА ЗАДАЧА

УЧИЛИШНАТА МАТУРА СЕ СОСТОИ
ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ДЕЛ
1 НАСТАВЕН ПРЕДМЕТ – македонски јазик и литература
ИЗБОРЕН ДЕЛ
1 општообразовен предмет – математика, странски јазик,
(англиски, француски, германски и руски), физика, хемија,
биологија, историја, географија, класичен јазик, ликовна
уметност, музичка уметност, филозофија, социологија,
информатика.
*Тестовите се составуваат и задаваат интерно од училишните
предметни комисии врз основа на испитните програми посочени
од Државниот испитен центар.
ПРОЕКТНА ЗАДАЧА

ДАТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ОД
ДРЖАВНА МАТУРА
- екстерни испити • Македонски јазик и литература на 05 јуни 2021
година - со почеток во 10 часот;
• Математика, англиски, германски, француски или
руски јазик на 11 јуни 2021 година
- со почеток во 10 часот;
Дополнителни термини – (за ученици кои нема да можат да
полагаат на 05 и 11.06.2021 заради вонредни околности)
- 25.06 - Македонски јазик и литература на 05 јуни 2021 година - со
почеток во 10 часот;
- 28.06 - Математика, англиски, германски, француски или руски јазик

ДАТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ОД ДРЖАВНА
МАТУРА
- екстерни испити (августовски испитен рок)

• Македонски јазик и литература на 11 август 2021
година со почеток во 10 часот;
• Математика, англиски, германски, француски или
руски јазик на 13 август 2021 година со почеток во
10 часот;

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИНТЕРЕН ИСПИТ

• Јунски испитен рок – од 16 до 30
јуни 2021 година
• Августовски испитен рок – од 16 и
20 август 2021 година
Интерните испити ги подготвуваат училишните предметни
комисии врз основа на испитните програми посочени од
Државниот испитен центар.

Проектна задача
•
•
•

•

Видови на проектна задача
проектна задача- продукт/ творба/
изведба/настан
проектна задача- есеј;
проектна задача - извештај од
емпириско истражување;
проектна задача - извештај од
експериментално истражување;

НОВИНИ ВО ОДНОС НА ПРОЕКТНА ЗАДАЧА
Старите модели на проектни задачи се проширени со нови
кои имаат за цел да поттикнат кај учениците креативност,
имагинација, иновативност, творечки и претприемачки дух.
Изработувајќи ги овие проектни задачи учениците ќе ја
развиваат природната љубопитност, критичкиот дух,
принципиелност и чесност, чувство за праведност, емпатија,
сочувство и разбирање за потребите на другите, вештини за
водење истражувачки постапки (истражување на концепти,
теми и идеи) кои имаат локално и глобално значење.
Учениците ќе се оспособат за препознавање и решавање на
проблеми и градење на вредносни системи втемелени на
рационални и етички одлуки со намера да се направат
позитивни промени.

НОВИНИ ВО ОДНОС НА ПРОЕКТНА ЗАДАЧА
•

•

•

•

Младинска иницијатива - која ќе предизвика некаква промена во
заедницата (волонтерски активности, еко-акции, обуки за
стекнување одредени вештини, хуманитарни активности и помош и
поддршка на ранливи социјални групи).
Дигитални едукативни и социјални платформи (електронски
весник или тематски профил) кои обработуваат креативни и
образовни содржини од областа на јазикот, културата, науката,
уметноста, медиумите/ влијанието на социјалните мрежи,
општеството, граѓанското однесување во општествената заедница
и сл.
Видеоматеријали, кратки филмови, новинарски стории на
одредена тема, протрети на личности од важност за заедницата,
кампањи (на социјалните мрежи или во физички простор) кои
учениците ги изработиле со цел промовирање позитивни
вредности.
Уметничка или сценска изведба (драма, литературно читање,
ораторска вечер, изложба, мултимедијален настан и сл. )

Информации за матура
www.matura.gov.mk

Често поставувани прашања:
1. Доколку не се положи некој предмет во јуни има ли втора
можност да се полага?
О. Да, може да се пријави во јули и полага во августовскиот
испитен рок.
2. Дали во август мора да се пријави истиот предмет кој се
полагал во јуни?
О. Може да се пријави истиот предмет, но може да се избере и
друг од листата на предмети.
3. Дали ако се положи македонски јазик и литература, а не се
положи некој друг предмет од изборните екстерни
предмети, може да се добие диплома за завршен испит ?
О. Да, со поднесување на Барање и доколку се положени
интерниот предмет и матурската проектна задача се добива
диплома за училишна матура.
4.Доколку изберам како прв изборен предмет англиски јазик,
може ли да изберам друг странски јазик како втор или трет
изборен предмет.
О. Не, четирите предмети мора да се различни.
Англиски/германски/француски се водат како странски јазик и
може да се избере само еднаш

