
Navodila kandidatom 

Zbor je ob 8.40 na hodniku pred knjižnico. Dijak lahko zamudi največ 30 

minut 1. izpitne pole (čas opravljanja se mu ne podaljša!). Vse predmete, 
razen dovoljenih pripomočkov, dijak pusti v učilnici, ki je namenjena 

garderobi. 

Na vratih učilnic je nalepljen sedežni red (po abecednem redu). Dijak pred 

vstopom v izpitni prostor preveri, kje sedi.  

Dijak vstopi v izpitni prostor in se usede na svoj prostor. Na mizo položi 

dovoljene pripomočke in osebni dokument. Počaka na navodila nadzornih 

učiteljev. 

Nadzorna učitelja razdelita izpitno gradivo in opozorita na posebnosti tega 

izpita. 

Kandidati nalepijo svojo šifro v prostorček za šifro na izpitni poli, 
ocenjevalnem obrazcu oziroma listu za odgovore, na konceptnih 

listih vpišejo številko svoje šifre, na za to predvidena mesta. Pri 
prvem opravljanju pisnega izpita dijaki odlepijo šifro v zgornjem desnem 

kotu in jo shranijo. Uporabili jo bodo za dostop do rezultatov. 
  

Kandidati ne odpirajo izpitnih pol, dokler nadzorni učitelj ne naznani začetka 

izpita. Točno ob določeni uri nadzorni učitelj naznani začetek izpita in 
kandidati lahko odprejo izpitne pole in začnejo pisati. 

  
Kandidati morajo na začetku izpita preveriti, ali imajo pravo izpitno 

polo in vsa dodatna gradiva navedena na prvi strani izpitne pole. 
  

Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge 
morajo reševati samostojno, med seboj se ne smejo pogovarjati in motiti 

poteka izpita. Obračanje nazaj, levo in desno je prepovedano. 
  

Kandidati pišejo svoj izdelek na izpitne pole in liste za odgovore. Pri tem 
sledijo navodilom na izpitni poli. Za pripravo osnutka izdelka smejo 

uporabljati le predpisane konceptne liste. Vse pomožne zapiske in beležke, 
ki naj jih ocenjevalec ne upošteva, morajo prečrtati. Pišejo naj čitljivo in naj 

upoštevajo robove. 

  
Če je napisano na izpitni poli, da je na voljo več vprašanj, med katerimi 

lahko izbirajo, odgovorijo le na določeno število vprašanj in naj le te 
označijo. Če odgovorijo več, odvečne odgovore prečrtajo. 

  
Pišejo s pisali, kot so predpisana. Uporabljajo naj modre ali črne kemične 

svinčnike ali nalivna peresa. Uporaba pisala, ki deluje po principu piši-briši, 



ni dovoljena, prav tako uporaba korekturnih sredstev. Če se zmotijo, 
odgovor prečrtajo in ga napišejo na novo. 

 
Kandidati imajo lahko na izpitu le pripomočke, dovoljene s predmetnim 

izpitnim katalogom (seznam na spletni strani ali oglasni deski).  
 

V izpitnem prostoru ni dovoljeno imeti pripomočkov, kot je mobitel 
in druge prenosne elektronske komunikacijske naprave. Med 

nedovoljene pripomočke od mature 2015 spadajo tudi ročne ure.  
Posedovanje nedovoljenih pripomočkov, in tudi uporaba elektronskih 

pripomočkov oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov (73. člen 
Pravilnika) je nedvoumno navedeno med kršitvami kandidatov pri izpitu:  

 posedovanje pomožnega listka ali elektronskega pripomočka med 

pisanjem mature v vsakem primeru enotno kaznuje s prekinitvijo 
reševanja izpitne pole (74. člen Pravilnika) 

  
 uporaba pomožnega listka, elektronskih pripomočkov oziroma 

drugih nedovoljenih pripomočkov pa se kaznuje s prekinitvijo dela 
izpita.  

 
Nadzorni učitelj med izpitom ne daje nobenih pojasnil. Če kandidati v nalogi 

nečesa ne razumejo ali menijo, da je v nalogi napaka, morajo reševati 
testno polo naprej. V primeru, da je bila v nalogi napaka, se naloga pri 

ocenjevanju ne bo upoštevala. 
  

Po koncu prvega dela izpita je odmor, ki traja 30 minut. 10 minut pred 
koncem odmora kandidati vstopijo v izpitni prostor in nadzorni učitelj razdeli 

izpitno gradivo za naslednji del izpita.  

  
Prvih trideset (velja za cel izpit) in zadnjih petnajst (velja za del 

izpita) minut ne sme nihče zapustiti izpitnega prostora. Med pisnim 
izpitom lahko z dovoljenjem in v spremstvu nadzornega učitelja zapusti 

prostor le po en kandidat. Spremlja ga nadzorni učitelj; prekinitev izpita ne 
sme trajati več kot 5 minut. 

  
Pri predčasnem zaključku izpita, vendar ne zadnjih 15 minut, 

kandidat odda vse izpitno gradivo nadzornemu učitelju. Kandidat, ki 
predčasno zapusti prostor, ne sme odnesti s seboj nobenega pisnega 

gradiva in osebnih stvari ali garderobe in se ne sme več vrniti v prostor do 
konca pisanja. Petnajst minut pred koncem nadzorni učitelj opozori na čas. 

  
Po poteku časa za pisanje, nadzorni učitelj najavi konec izpita in kandidati 

morajo nehati s pisanjem. V izpitno polo zložijo ocenjevalne obrazce 

in konceptne liste, zraven položijo šifre. Šifre ne smejo biti oddane 
skupaj z gradivom. 

  
V tišini počakajo, da nadzorni učitelj pregleda in pobere izpitno gradivo. 

Kandidat, ki je izpit začel, mora izpitno gradivo oddati. 
  

Ko nadzorni učitelj dovoli, kandidati zapustijo izpitni prostor. 


