ДРЖАВНА МАТУРА / УЧИЛИШНА МАТУРА 2018-2019 год.
Државната матура во гимназиското образование освен тоа што е во функција на завршен
дел на средното образование, има за цел да послужи и за селекција на кандидатите при
влез во високото образование.
Државната матура во гимназиското образование се состои од: задолжителен дел,
изборен дел и проектна задача.
1. Задолжителниот дел се состои од еден наставен предмет и тоа: македонски јазик и
литература - проверувањето и оценувањето на знаењата за овој предмет се врши
екстерно.
2. Изборниот дел се состои од три наставни предмети. Како прв изборен наставен
предмет ученикот избира: математика или странски јазик (англиски, француски, германски).
Останатите два изборни предмети ученикот ги избира од понудена листа на наставни
предмети (листа 1)
Проверувањето и оценувањето на знаењата, умеењата и способностите на учениците за
првиот и вториот изборен предмет се врши екстерно. Проверувањето на знаењата и
способностите на учениците за третиот изборен предмет се врши интерно (од страна на
училишни предметни комисии).
Забелешка: Кандидатот, покрај трите наставни предмети, може да избере да полага и уште
најмногу други два наставни предмети од листата на предмети за изборниот дел и
проверувањето и оценувањето за овие предмети се врши интерно (од страна на училишни
предметни комисии).
3. Проектната задача е проучување на проблем кој ученикот го избира од некој (некои) од
наставните предмети или пошироко од образовните области. Проверувањето на знаењата,
умеењата и способностите на учениците за изготвување и презентирање на проектната
задача се врши интерно(од страна на училишни предметни комисии).

Рокови за Државна матура
За полагање на државна матура / училишна матура во јунскиот испитен рок
кандидатот се пријавува со поднесување на пријава во училиштето каде што е
запишан, најдоцна до 31 декември 2018 г. Во пријавата покрај личните податоци ги
запишува и предметите што ќе ги полага на екстерно и интерно ниво (од
задолжителниот и изборниот дел) и темата за проектната задача.
1) Роковите за проектна задача се:
- најдоцна до крајот на ноември 2018 год. кандидатот избира тема за проектна задача во
консултации со предметниот професор – ментор.
- најдоцна до крајот на февруари 2019 год. кандидатот предава три примероци од
пишаниот дел и еден примерок од изработениот продукт/творба од подготвената проектна
задача до предметниот професор – ментор.
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- презентацијата и одбраната на проектната задача ќе се реализира во периодот од 13
март 2019 г. до 24 април 2019 г. според подготвен распоред по предмети од страна на
Училишната матурска комисија
2. Роковите за екстерните и интерните испити според Календарот за организација на
учебната 2018/19 год. изработен од страна МОН се :
- странски јазици (англиски, германски и француски ј.) на 1 јуни 2019 г. со почеток во 10 ч.
- македонски јазик и литература на 8 јуни 2019 г. со почеток во 10 ч
- хемија, физика, биологија, историја и филозофија на 11 јуни 2019 г. со почеток во 10 ч
- математика на 13 јуни 2019 г. со почеток во 10 ч
Интерните испити од изборниот дел на државната матура ќе се спроведат во периодот од
17 јуни до 28 јуни 2019 г. во термини утврдени од Училишната матурска комисија на предлог
на соодветните училишни предметни комисии.
Доколку некој од учениците не положил дел или сите испити од државната матура во
јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок во август со следните термини:
- странски јазици (англиски, германски и француски) на 12 август 2019 г.со почеток во 10 ч.
- македонски јазик и литература на 13 август 2019 г. со почеток во 10 ч
- хемија, физика, биологија, историја и филозофија на 14 август 2019 г. со почеток во 10 ч
- математика на 15 август 2019 г. со почеток во 10 ч
Интерните испити од изборниот дел на државната матура ќе се спроведат во периодот од
19 август до 23 август 2019 г. во термини утврдени од Училишната матурска комисија на
предлог на соодветните училишни предметни комисии.

Училишната матура во гимназиското образование е наменета за учениците кои не се
определиле за државна матура. Нејзината улога е сертификатна
Училишната матура се состои од: задолжителен дел, изборен дел и проектна задача.
1. Задолжителниот дел се состои од еден наставен предмет и тоа: македонски јазик и
литература
2. Изборниот дел се состои од еден општообразовен наставен предмет, кој ученикот го
избира од понудена листа на наставни предмети (листа 2).
3. Проектната задача е проучување на проблем кој ученикот го избира од некој (некои) од
наставните предмети или пошироко од образовните области.
Проверувањето на знаењата, умеењата и способностите на учениците и оценувањето за
сите наставни предмети од задолжителниот и изборниот дел, како и проектната задача
во рамките на училишната матура, се врши интерно (од страна на училишни предметни
комисии).
Роковите за проектна задача се исти од државната матура.
Роковите за полагање на задолжителниот и изборниот дел се:
- македонски јазик и литература на 12 јуни 2019 г. со почеток во 9 ч. и 16 август 2019 г.
со почеток во 9 ч. (доколку кандидатот не го положи испитот во јунскиот испитен рок)
- изборниот предмет во периодот од 17 јуни до 28 јуни 2019 г. исто со термините за
државна матура или од 19 август до 23 август 2019 г.
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