AZ ÁLLAMI ÉRETTSÉGI
VIZSGA BEVEZETÉSÉNEK
ELSŐ PRÓBAFOLYAMATA
https://matura.edu.rs/

Tisztelt Szülők,

Kedves Diákok,

Az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium az
állami érettségi vizsga projektumának támogatásával előkészületeket
tesz az első állami érettségi bevezetésére, amely majd a 2022-es
tanévtől kezdődően kerül be a szerbiai oktatási rendszerbe.

Az állami érettségi vizsga bevezetésének célja mindenekelőtt a jobb
minőségű oktatás.
Mit kell erről tudni? Az érettségi vizsga bevezetésével az ismeretek
és kompetenciák ellenőrzése és értékelése objektívebbé és
igazságosabbá válik − mindannyian ugyanazokat a teszteket töltitek
ki egyszerre, és az összes tesztet külső értékelők értékelik, akik nem
tudják, melyik diák melyik tesztet írta.

Az állami érettségi bevezetése javít az oktatás minőségén. A
standardizált, minden hallgató számára azonos tesztek lehetővé teszik
eredményeik objektív és igazságosabb felülvizsgálatát − ismereteik
és a kompetenciáik felmérését, és ezáltal az oktatás minőségének
objektív ellenőrzését. A tudás összehasonlíthatóvá válik, és így az
oktatási rendszer minden résztvevőjének felelőssége növekszik.

Az elért eredményeket ezután objektív módon hasonlíthatjuk össze.
Ez azért fontos a rendszer számára, mert az ilyen összehasonlítható
eredmények azt jelezhetik, hogy egyes iskolákban jobban is
teljesíthetnének. Ezeknek az iskoláknak segíteni lehet a tanulás
minőségének egységesítésében, és így hamarosan minden hallgató
hasonló feltételekkel és lehetőségekkel rendelkezik az oktatásban.
A következő lépés az egész oktatási rendszer megtervezése és
továbbfejlesztése.

Az oktatás jobb minősége azt is jelenti, hogy a hallgatók jobban
felkészülnek az oktatás folytatására. Az érettségi feltételeinek
megteremtése elfogadhatóvá teszi a felsőoktatási intézmények
számára, hogy a jelenlegi egyetemi felvételi vizsga helyett elfogadják
a középiskolai, állami érettségi vizsgát, így átláthatóbb és egyszerűbb
lesz a felsőoktatásba való átlépés.

Ezenkívül az állami érettségi egyszerűbb és átláthatóbb átállást tesz
lehetővé a felsőoktatásba vezető úton.

Az állami érettségi megvalósításának jobb előkészítése érdekében
olyan tevékenységek és próbatesztelések sorát tervezzük, amelyek
lehetővé teszik mind a diákok, mind a rendszerben közreműködők
számára az érettségi alapelveinek és folyamatainak alapos
megismerését, ami viszont lehetővé teszi a felkészülést az igazi
érettségi megszervezéséhez.

A legfontosabb ebben a pillanatban a számotokra az, hogy az állami
érettségi vizsga a középiskola befejezésének és a felsőoktatásba
való beiratkozásnak a kötelező feltétele. Az állami érettségi vizsga
első próbafolyamata pedig az első lépés ehhez az átálláshoz.
A próbaérettségin kapott eredmények nem befolyásolják az
osztályzatodat. Ez tesztelés segít az igazi érettségire való
felkészülésben. A próbafolyamatok során tett erőfeszítések lehetővé
teszik számunkra, hogy javítsunk a vizsgára való felkészülés, a
szervezés és levezetés teljes folyamatán.

Azok a tesztek, amelyeket a diákok az állami érettségi vizsga első
próbafolyamata részeként fognak megoldani, segítenek nekik a
felkészülésben a tényleges érettségire, amely a középiskolai oktatás
végén várja őket. A próbafolyamatokban való aktív részvételük
elősegíti az állami érettségi vizsga bevezetésének folyamatát.

Ez a brosúra a legfontosabb információkat nyújtja a közelgő
próbaérettségiről. Ha további kérdésetek van, keressétek a
válaszokat a https://matura.edu.rs weboldalon, vagy kérdezzétek
meg az osztályfőnököt.

Ez a brosúra tartalmazza a legfontosabb információkat az állami
érettségi vizsga első próbafolyamatáról. Felhívjuk a figyelmüket,
hogy kövessék a https://matura.edu.rs weboldalon található legújabb
információkat, hogy ezáltal aktívan hozzájárulhassanak az állami
érettségi vizsga megszervezésének előkészítéséhez. Támogassa a
középiskolás diákokat az állami érettségi vizsgára való átállásban!

Sok sikert kívánunk a próbaérettségihez!
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Emlékeztető

ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI

MIBŐL ÁLL AZ ÉRETTSÉGI/
ZÁRÓVIZSGA AZ ÁLLAMI
ÉRETTSÉGI VIZSGÁN?

MŰVÉSZETI ÉRETTSÉGI

SZAKÉRETTSÉGI

KÖTELEZŐ ÉRETTSÉGI (vizsgáztatás három tantárgyból)

A 4 éves középiskolai okatás végén az érettségi
feltételek a következők:

ÉRETTSÉGI VIZSGA

1. szerb nyelv és
irodalom, azaz anyanyelv és irodalom,

4. szerb nyelv és
irodalom, azaz anyanyelv és irodalom,

7. szerb nyelv és
irodalom, azaz anyanyelv és irodalom,

2. matematika, azaz
általános jellegű
tantárgy a listáról
(ha a matematika
2 évig vagy annál
rövidebb ideig
szerepel az oktatási
programban),

5. általános jellegű
tantárgy a listáról,

8. matematika, azaz
általános jellegű
tantárgy a listáról
(ha a matematika 2 évig vagy
annál kevesebbet
szerepel az oktatási
programban),

6. egy művészeti
tantárgy.

9. szakmai vizsga
(szakmai-elméleti ismereteket
ellenőrző teszt +
érettségi gyakorlati
munka).

3. általános jellegű
tantárgy a listáról.

AZ ÉRETTSÉGI 2 részből áll: kötelező és választható.
A kötelező érettségi minden diák számára három
tantárgyból áll. A diákok továbbá választhatnak
különböző tantárgyakból érettségi vizsgát, de ez
nem kötelező .
VÁLASZTHATÓ ÉRETTSÉGI

Az érettségi szabadon választható tantárgyai közül csak az általános jellegű tantárgyak listáján szereplő tantárgyak választhatók ki (nem választható olyan tantárgy,
amelyet a kötelező érettségin már egyszer kiválasztottak). A diákok által választható tantárgyak száma korlátlan. Ha a diák úgy dönt, hogy bizonyos tantárgyakból
tesz érettségit a választható érettségin, akkor az érettségi ezen része a kötelező
érettségi részévé válik.

A 3 éves középiskolai okatás végén a
záróvizsgafeltételek a következők:

ZÁRÓVIZSGA
A tanulók ZÁRÓVIZSGÁN vesznek részt:
ez egy vagy több gyakorlati feladatból
áll, amelyekkel a megszerzett ismereteket,
készségeket és kompetenciákat tesztelik le.

ZÁRÓVIZSGA

3

A középfokú szakképzés harmadik osztályának
elvégzése után a záróvizsga egy vagy több munkafeladatból áll. Ezekkel tesztelik a megszerzett tudást,
készségeket és kompetenciákat.

AZ ÁLTALÁNOS JELLEGŰ ÉRETTSÉGI
TANTÁRGYAK LISTÁJA

SZERB NYELV ÉS
IRODALOM, VAGY
ANYANYELV ÉS
IRODALOM
(kötelező vizsga minden
tanuló számára)

IDEGEN NYELV

MATEMATIKA

(angol, olasz, német, orosz,
francia, spanyol)

(ha a diákok nem ebből
érettségiznek a kötelező
érettségin, akkor ezt is
választhatják)

ÉRETTSÉGI VIZSGA A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAKBÓL
A diákok választhatnak a listán szereplő tantárgyak közül, de ez nem kötelező.
A választható érettségi alkalmával további vizsgákat tesznek, ha biztosítani
akarják maguknak a különböző egyetemi karokra történő iratkozás lehetőségét. A
választható tantárgyak száma nincs korlátozva − az általános jellegű tantárgyak
listájáról mindenki választhat, csak azokat a tantárgyakat nem lehet ismételten
választani, amelyek a kötelező érettségin már meg vannak határozva.

A TANULÓK A KÖZÉPISKOLÁT AKKOR FEJEZIK BE,
AMIKOR SIKERESEN LEÉRETTSÉGIZTEK A KÖTELEZŐ
TANTÁRGYAKBÓL.

NEMZETI KISEBBSÉGEK
NYELVÉN TANULÓ DIÁKOK

FIZIKA

KÉMIA

A nemzeti kisebbség nyelvén
tanuló diákokra ugyanazok a
feltételek vonatkoznak, mint
az összes többi diákra, kivéve,
hogy a szerb nyelv helyett az
anyanyelvükön tehetik le az
érettségit. Ha szeretnének,
akkor érettségizhetnek a
választható tantárgyak köréből
a szerb mint nem anyanyelv
tantárgyból is.

BIOLÓGIA

SZERB MINT NEM
ANYANYELV
FÖLDRAJZ

TÖRTÉNELEM

(azoknak a diákoknak, akik
érettségi vizsgát írnak az
egyik nemzeti kisebbség
nyelvén)
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A MÓDOSÍTOTT PROGRAM
SZERINT TANULÓ DIÁKOK
A hátrányos helyzetű diákok
ugyanúgy érettségiznek,
mint más diákok, de a vizsga
letételének feltételei, a
törvényeknek megfelelően,
a sajátságos igényeikhez és
képességeikhez igazíthatók.

A PRÓBAÉRETTSÉGI
FOMYAMATÁRÓL

MIÉRT TESZTELJÜK LE AZ ÁLLAMI
ÉRETTSÉGI VIZSGA FOLYAMATÁT?

Az állami érettségi bevezetése fontos lépés az oktatási rendszerünk
számára. Azzal a céllal vezetjük be, hogy minden következő generáció
jobb oktatásban részesüljön, ugyanakkor igazságosabbá kell tenni
az oktatási rendszert azáltal, hogy minden tanuló számára egyenlő
feltételeket biztosítunk.
Ilyen vizsgát a Szerb Köztársaságban eddig nem szerveztek, ezért
végrehajtásának előkészületei igen sokrétűek. Annak érdekében,
hogy minden megfelelően működjön, többször is kísérleti jelleggel
végzünk próbafolyamatokat, új eljárásokat tesztelünk, továbbá javasolt
ellenőrzéseket végzünk. Így mindenkinek lehetősége lesz megismerkedni
az állami érettségi megvalósításának lépéseivel, az oktatási
rendszerbe történő bevezetése előtt, hogy időben észrevehessük és
megszüntethessük az esetleges mulasztásokat, hiányosságokat.

MIT JELENT A TESZTELÉSI FÁZIS?

A tesztelési fázis a különböző rendszerek, eljárások, lépések és
eredmények felülvizsgálatának, a teszteléseknek az egyik módja. A
nagy projektek bevezetésének és előkészítésének fontos szakasza,
és a végső végrehajtás előtt egy korlátozott mintán, csoporton
végzik el, a lehetséges problémák vagy hiányosságok azonosítása,
feltárása érdekében.

MIT ELLENŐRZÜNK?
Az első próbafolyamat során iskolai szinten ellenőrizzük a vizsgafeladatok és az
eljárás minőségét. Ellenőrizzük, hogy a kérdések kellően érthetőek és egyértelműek,
megfelelőek-e, jól definiáltak és mindenki érti-e őket, azt is ellenőrizzük, hogy
az érettségi a feladatokon keresztül leméri-e azt, amit le kell mérnie (bizonyos
tartalmak ismerete), és hogy a kapott eredmények megbízhatók-e.
Ennek az ellenőrzésnek, a kapott eredményeknek jelezniük kell a javítandó
hiányosságokat.
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MIKÉNT ZAJLIK LE A TESZTELÉSI FÁZIS FOLYAMATA?
ZÁRÓVIZSGA
A záróvizsga tesztelési fázisa csak 2020 októberében történik. Már 2021 júniusában a hároméves oktatási
szakirányon tanuló diákok a törvény szerinti állami érettségi záróvizsgán vesznek részt.
A záróvizsgát 10 iskolában, 22 oktatási szakirányon tesztelik. Minden osztályból legfeljebb 10 tanuló vesz
részt a tesztelésen.

2020. OKTÓBER
A záróvizsga és az érettségi
vizsga első tesztelési fázisa.

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA
Kétszer teszteljük le az érettségi vizsgát − 2020 októberében és 2021 májusában.

AZ ELSŐ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA

2021. MÁJUS

■ 101 iskola diákjai vesznek részt az első kísérleti fázisban: 50 gimnázium, 48 szakközépiskola és 3
művészeti középiskola. Minden iskolából legfeljebb két osztály vesz részt az első kísérleti fázisban.
Csak harmadik osztályos tanulók.

Az érettségi vizsga
második tesztelési
fázisa.

■ Csak az első és a második osztály tananyagát kérik.
■ Csak az érettségi kötelező részét tesztelik. A hallgatók három tesztet írnak, és a választható
tantárgyak közül az iskolai szinten előre meghatározott tantárgy kerül tesztelésre (csak most, a
próbafolyamat ellenőrzéseként). A szakérettségi és a művészeti érettségi gyakorlati részét NEM
próbálják ki.
■ A tesztek egyenként 20 feladatból állnak, a középfokú szakiskolák tanulóinak szakmai érettségije
viszont legfeljebb 25 feladatból áll majd.
■ A teszteket külső értékelők értékelik − a teszteket áttekintő tanárok nem nézik át a saját iskolájuk
tanulóinak tesztjeit.

2021. JÚNIUS

A MÁSODIK PRÓB ÉRETTSÉGI VIZSGA
2021 májusában ismét teszteljük az állami érettségi vizsgát − ezúttal minden diák részt vesz a generációból,
minden középiskolában. Ennek a próbavizsgának nagyon hasonlóan kell lezajlania, mint a valódi
érettséginek, mert a feladatok mellett minden eljárást letesztelnek, beleértve a választható tantárgyakból
való érettségi vizsgát is.
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Záróvizsga a hároméves
szakirányú oktatásban
részesülő diákok számára.

AZ ÉRETTSÉGI IDŐTARTAMA
Minden teszt 90 percig tart.

ELSŐ TESZTELÉSI FÁZIS –
FONTOS INFORMÁCIÓK

A KÉRDÉSEK TÍPUSAI
A tesztelésen különféle típusú feladatok lesznek: helyes megoldás kiválasztása,
párosító feladatok, kiegészítő és rövid választ igénylő feladatok, táblázatok
kiegészítése, hosszú választ igénylő feladatok és más típusú feladatok.

ONLINE TESZT VAGY ISKOLAI TESZTELÉS
A tervek szerint, ha a járványhelyzet ezt lehetővé teszi, a próbaérettségi vizsgát
az iskolákban kell elvégezni minden védelmi intézkedés szigorú betartásával.
Ez vonatkozik azokra a diákokra is, akik az online oktatást választották. Ha a
helyzet rosszabbodik, az iskolákat értesítik az új feltételekről.
A magyar és a bosnyák
kisebbségekhez tartozó diákok
ugyanolyan feltételekkel tesznek
vizsgát, mint mindenki más,
kivéve hogy az anyanyelvükön
írják meg a próbaérettségit.

A PONTOZÁS
A feladatokat egy előre elkészített kulcs szerint pontozzák.
A PRÓBAÉRETTSÉGI EREDMÉNYE
Az állami érettségi első próbájának sem jó, sem rossz eredményei nem lesznek
hatással a tanulók osztályzatára a félév vagy az év végén.
Ez a teszt egy alkalom arra, hogy a tanuló felmérje a tudását, és jó motivációt
jelenthet a valódi érettségire való felkészülés megkezdéséhez. Azoknak a
hallgatóknak, akiknek jól sikerül a próbaérettségi, csak folytatniuk kell a tanulást.
Mások számára ez figyelmeztetés arra, hogy többet kell dolgozniuk, és a
tanulásnak kell szentelniük magukat.

A hátrányos helyzetű diákok
ugyanúgy vizsgáznak, mint
mindenki más, de a vizsga
feltételeit az igényeikhez és
lehetőségeikhez igazítják.

AZ ISKOLA TÍPUSA

SZAKKÖZÉPISKOLÁK
(3 ÉVES SZAKIRÁNYOK)

GIMNÁZIUMOK

MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁK

SZAKKÖZÉPISKOLÁK
(4 ÉVES SZAKIRÁNYOK)

A VIZSGA FAJTÁJA

ZÁRÓVIZSGA

ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI

MŰVÉSZETI ÉRETTSÉGI

SZAKÉRETTSÉGI

A VIZSGA MÓDJA

GYAKORLATI ÉRETTSÉGI ÉS
FELADATOK

ÍRÁSBELI VIZSGA

ÍRÁSBELI VIZSGA

ÍRÁSBELI VIZSGA

A VIZSGÁK SZÁMA

1

3

2 (3)

3

TANTÁRGYAK

1. Anyanyelv és irodalom

1. Anyanyelv és irodalom

1. Anyanyelv és irodalom

2. Matematika

2. Földrajz, angol vagy történelem.
Szolfézs és harmónia (csak
az elméleti zenei munkatárs
szakirányon)

2. Matematika, azaz másik általános jellegű tantárgy

3. Biológia, földrajz, angol,
történelem, német, fizika vagy
kémia
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3. Szakvizsga (elméleti rész)

HA AZT KÉRDEZITEK MAGATOKTÓL, MIÉRT
KELL KOMOLYAN VENNI A PRÓBAÉRETTSÉGIT?
Fontos, hogy a lehető legjobban oldjátok meg a feladatokat!
A válasz egyszerű − ha nem vagy motivált a teszt lehető legjobb
elvégzéséhez, akkor a teszt eredménye nem fogja megmutatni a megfelelő
szintű helyzetet, ami téves következtetésekhez vezet a feladatok
nehézségével kapcsolatban. Azt sem lehet majd kideríteni, hogy a jövőben
milyen területekre kell összpontosítani a tanároknak, továbbá az iskolai
munka minőségének javítása kapcsán.
Használd ki az alkalmat, hogy felmérd a valódi tudásod, ismerkedj meg
a rád váró feladatok típusaival és a tesztelés folyamatával. Legyen ez a
próbaérettségi az első lépés az állami érettségire való felkészülésben.
AZ ÁLLAMI ÉRETTSÉGI ELSŐ PRÓBÁJÁNAK EREDMÉNYEI NEM LESZNEK
HATÁSSAL A TANULÓK OSZTÁLYZATÁRA.

A PRÓBAÉRETTSÉGI ÉRTÉKELÉSE − MIT
MUTATNAK MAJD AZ EREDMÉNYEK ÉS MI
KÖVETKEZIK EBBŐL?
Az érettségi tesztek elkészítésekor minden munkacsoport – egy bizonyos terület
szakértői – megpróbál olyan feladatokat készíteni, amelynek eredményei
megbízhatóak, a feladatok minősége jó, az egész vizsgafolyamat pedig
olyan, hogy azt méri, amit mérnie kell. Annak ellenőrzéséhez, hogy jó munkát
végeztek, elemzéseket kell végezni és értelmezni kell a kapott adatokat. Az
első próbaérettségi-eljárás során elért eredmények elemzésekor az elkövetkező
hónapokban kiküszöbölik az esetleges hibákat, javítják a feladatokat, és jobb
eljárásokat határozhatnak meg. Ez az az idő, amikor azok, akik felelősek az
érettségi vizsga lebonyolításáért, megtanulják és alkalmazzák a tanultakat,
így minden készen áll egy újabb tesztelésre, amelyre 2021 májusában kerül sor,
amikorra a második próbaérettségi vizsgát ütemezik.
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AZ ÁLLAMI ÉRETTSÉGI
VIZSGA

AZ ÁLLAM ÉRETTSÉGI FELVÁLTJA-E AZ
EGYETEMI FELVÉTELI VIZSGÁT?

Az állami érettségi vizsga koncepciója azt írja elő, hogy az egyetemi
karok a felvételi vizsgák helyett elfogadják az állami érettségit a karon
történő felvétel feltételének.
Minden egyetemi karnak meg kell határoznia, hogy az érettségi
mely tantárgyai (kötelező és választható) lesznek a feltételek a
beiratkozáshoz. A sajátosságaiból adódóan egyes karokon maradnak
majd vizsgák, amelyek ellenőrzik a hallgatók speciális képességeit
(művészeti egyetemi karok, testnevelési egyetemek stb.). A legtöbb kar
várhatóan majd időben meghatározza a beiratkozás követelményeit.

MIKÉNT ZAJLIK AZ ÁLLAMI ÉRETTSÉGI VIZSGA?

Az állami érettségi vizsga nagyon hasonló lesz ehhez a
próbaérettségihez. A következő időszakban ismét teszteljük az érettségi
vizsga folyamatát, 2022 márciusában az állami érettségi vizsga újabb
próbáját tervezzük. Ennek lehetővé kell tennie a rendszer és a diákok
kellő, megfelelő felkészültségének felmérését az első állami érettségire,
amelyet 2022 júniusában fognak lebonyolítani.

MI TÖRTÉNIK MAJD, AMIKOR BEVEZETJÜK
AZ ÁLLAMI ÉRETTSÉGI VIZSGÁT?

A tanulók tudásának egységes és objektív értékelése lehetővé teszi
az iskolai munka minőségének objektív értékelését. Ha az oktatás
minőségét objektíven értékelik, akkor lehetőség lesz arra, hogy ezt a
minőséget kiegyenlítse mindenhol, majd javítsa ott, ahol szükséges.
Más országok tapasztalatai azt mutatják, amelyekben az állami
érettségit több mint egy évtizede alkalmazzák, hogy egyértelműen nő
az oktatás színvonala.
Az állami érettségi vizsga eredményei valószínűleg rámutatnak néhány
más problémára is, például a társadalmi egyenlőtlenségekre, amelyek a
hallgatók sikereiben tükröződnek, amelyek szintén megoldódnak ezzel
az elkövetkező évek során.
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ELŐKÉSZÜLETEK A PRÓBAÉRETTSÉGIHEZ

A VIZSGA ELŐTT

Ellenőrizd le a
vizsga dátumát,
helyét és idejét!
Ennek az információnak
elérhetőnek kell
lennie az iskolai
hirdetőtáblán vagy az
iskola más felületén.
Megkérdezheted
az osztályfőnököt,
vagy megnézheted
a vizsga menetét a
https://matura.edu.rs
weboldalon.

Aludd ki magad!
A vizsga előtti este az
elegendő alvás sokkal
fontosabb, mint az
egész éjszakai tanulás
és ismétlés.

A VIZSGA NAPJÁN

Reggelizni nagyon
fontos.

Hagyd otthon
az elektronikus
eszközeidet!

A vizsga alatt nem
fogtok tudni enni,
ezért a jó reggeli segít
összpontosítani a
vizsga folyamán.

Bár az iskolában
lesz lehetőség a
mobiltelefonok és
egyéb eszközök
tárolására, jobb, ha
otthon hagyod őket.
Ha egy mobiltelefon,
táblagép vagy okosóra
segítségével próbálod
megoldani a tesztet,
akkor kizárnak.
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Hozz magaddal
ceruzát és
golyóstollat, radírt
és egyéb szükséges
tanszereket.
A feladattól függően
szükséged lesz
ceruzára vagy
golyóstollra, és
esetleg néhány egyéb
tanszerre. Ha nem vagy
biztos abban, hogy
mire lesz szükséged,
kérdezd meg időben
az osztályfőnököt,
vagy keresd meg az
információt az állami
érettségi honlapján.

Időben indulj el
otthonról!
Legalább 45
perccel korábban
kell megérkezned a
vizsgára. Ha késel, nem
tudod megírni a tesztet!

A VIZSGÁN

Olvasd el
figyelmesen az
összes kérdést!
A kulcsszavakat
aláhúzhatod, hogy
megbizonyosodj
arról, hogy
odafigyeltél
mindenre!

Ha nem tudod
a választ egy
kérdésre, hagyd ki,
és térj vissza rá a
végén.
Ne pazarold az időt egy
kérdés megválaszolásának
a próbálkozására. Jobb
stratégia az, ha minél
több feladatot megoldasz,
majd a végén térj vissza
azokra a kérdésekre,
amelyekre nem tudtál
választ adni.

A hivatalos eredményeket két
héttel az utolsó próbaérettségi
után ismerhetitek meg, és
eljuttatjuk az iskolákhoz, amelyek
tájékoztatják a tanulókat az elért
eredményekről.

Ne hagyj
megválaszolatlanul
kérdéseket!

Hagyj egy kis
időt a válaszok
leellenőrzésére is.

Nem veszítesz pontokat,
ha helytelenül válaszolsz!
Akkor is válaszolj, ha
nem vagy biztos benne
− írjál választ, különösen
akkor, ha ez egy olyan
feladattípus, amelyben
kiválaszthatod a már
felajánlott megoldások
egyikét.

Néha írunk félreérthető
válaszokat, vagy
vétünk „buta“ hibákat,
ezért hagyj tíz percet a
teszt végére, hogy még
egyszer leellenőrizd a
válaszaidat.

A VIZSGA UTÁN
Tanulj továbbra is, és készülj fel az állami
érettségire! Amikor a teszt eredményeit
megkapod, gondolkodj el azon,
tehetettél-e volna még valamit a jobb
eredmény érdekében, és koncentrálj
azokra az oktatási területekre, ahol nem
értél el kielégítő eredményeket.
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Hagyj elegendő
időt a válaszok
golyóstollal való
átírására is!
Hagyj elegendő időt a
válaszok golyóstollal
való átírására is!

Tedd a tollat az
asztalra, amikor
az ügyeletes tanár
bejelenti a vizsga
végét
Még akkor is, ha nem
fejezted be a mondatot,
vagy nem írtad meg a
választ, tegyed a tollat 
az asztalra, amikor az
ügyeletes tanár a vizsga
végén erre kér. Ha a
vizsga után is írsz, akkor
kizárhatnak.

Most, hogy ismered az
érettségi vizsgával kapcsolatos
alapinformációkat,
megtervezheted a tanulásod
további lépéseit és a munkádat
az elkövetkező időszakban.

AZ ÁLLAMI ÉRETTSÉGI
VIZSGA TERVEZETE
Az állami érettségi vizsga tervezetének előkészítéséhez a technikai támogatást
az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium nyújtja,
valamint hozzájárul a teszteléséhez és az érettségi vizsga lebonyolításához a
középfokú oktatás végén.

Az Európai Unió 3,7 millió eurót ajánlott fel az állami érettségi
vizsga tervezetének megvalósítására. Az állami érettségi
vizsga az egyik folyamatban lévő projektum, amelynek révén
az Európai Unió, mint Szerbia legnagyobb adományozója,
támogatja az oktatási rendszer korszerűsítését, valamint
az uniós országok oktatási normáival és gyakorlataival
való összehangolást. 2003 óta az EU több mint 100 millió
eurót ajánlott fel az oktatási rendszerünk reformjára − az
óvodai oktatás fejlesztésére, a középfokú szakképzés és a
felnőttképzés reformjára, az iskolák és egyetemek felújítására
és felszerelésére, az inkluzív oktatás támogatására stb.

A következő időszakban az előkészítő tevékenységek megvalósítása e
Projektum keretében történnek meg:
a vizsgafelkészítés és a vizsgázás szervezeti modelljének
meghatározása, a jogi és intézményi keretek harmonizálása,
a szükséges eszközök és kézikönyvek kidolgozása, a
tanárok és az adminisztratív személyzet számára szervezett
képzések megszervezése és végrehajtása, a tesztelési fázis
és próbaérettségi megszervezése;

a felsőoktatási intézmények felkészítése a hallgatók
beiskolázásának új módjára, támogatás a beiskolázási
kritériumok meghatározására és a beiratkozáshoz
szükséges eszközök, folyamatok és eljárások
kidolgozásához, különféle képzések szervezése az új
rendszer jobb megértése érdekében;

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ AZ ÁLLAM
ÉRETTSÉGIRŐL
Állami érettségi weboldal: https://matura.edu.rs/
https://www.facebook.com/Drzavna.matura.Srbije

a nyilvánosság tájékoztatása portálokon, információs
központokon, közösségi hálózatokon és különféle
eseményeken keresztül.

https://www.linkedin.com/company/drzavna-matura-srbije/
Hamarosan a Youtube-on és a TikTokon is lehet információkhoz jutni.
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AZ ÁLLAMI ÉRETTSÉGI VIZSGA
PROJEKTUMA
https://matura.edu.rs/

Ez a kiadvány az Európai Unió pénzügyi támogatásával készült. A tartalmáért kizárólag az Oktatási,
Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium és az állami érettségi vizsga projektum felel. A
tartalom nem tükrözi feltétlenül az Európai Unió hivatalos nézeteit.

