
SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI (prvi in tretji predmet)     

 

SLOVENŠČINA (prvi predmet poklicne mature)  

 

 deli izpita in število možnih točk  

Pisni izpit: 60 točk  

Ustni izpit: 40 točk  

 

 členitev pisnega izpita in trajanje  

Izpitna pola 1: razčlemba neumetnostnega besedila: 60 minut  

Izpitna pola 2: interpretacija umetnostnega besedila: 60 minut    

 

 

MATEMATIKA (tretji predmet poklicne mature)  

 

 deli izpita in število možnih točk  

Pisni izpit: 70 točk   

Ustni izpit: 30 točk  

 

 členitev pisnega izpita in trajanje  

Ena izpitna pola: 11 krajših obveznih nalog in 3 sestavljene izbirne naloge, od katerih kandidat izbere 

in reši dve: 120 minut    

 

 

ANGLEŠČINA (tretji predmet poklicne mature)  

 

 deli izpita in število možnih točk  

 Pisni izpit: 60 točk  

Ustni izpit: 40 točk  

 

 členitev pisnega izpita in trajanje  

Izpitna pola 1: bralno razumevanje: 60 minut  

Izpitna pola 2: pisno sporočanje: 60 minut  A - krajši pisni sestavek B - daljši pisni sestavek    

 

 

ITALIJANŠČINA (kot tuji in drugi jezik; tretji predmet poklicne mature)  

 

 deli izpita in število možnih točk  

Pisni izpit: 60 točk  

Ustni izpit: 40 točk  

 

 členitev pisnega izpita in trajanje  

 Izpitna pola 1: bralno razumevanje: 60 minut   

Izpitna pola 2: pisno sporočanje: 60 minut   A - krajši pisni sestavek B - daljši pisni sestavek      

  

 

   



IZBIRNI PREDMETI (drugi in četrti predmet)     

  

STROJNI TEHNIK:  

 

STROJNIŠTVO  
Deli izpita v točkah: pisni izpit: 70 točk  

                                    ustni izpit: 30 točk  

Členitev pisnega izpita in trajanje: 1. izpitna pola: 30 minut  

                                                             2. izpitna pola: 90 minut    

 

IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR  
Deli in členitev izpita v točkah:  

Izdelek oziroma storitev: 80 točk, od tega:  

- načrtovanje: 20 točk  

- izvedba: 50 točk  

- dokumentacija: 10 točk  

Zagovor: 20 točk      

 

 

 

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA: 

 

RAČUNALNIŠTVO  
Deli izpita v točkah: pisni izpit: 60 točk  

                                    ustni izpit: 40 točk  

Členitev pisnega izpita in trajanje: 1. izpitna pola: 120 minut    

 

 

IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR  
Deli in členitev izpita v točkah:   

Izdelek oziroma storitev: 80 točk, od tega:  

- načrtovanje: 10 točk  

- izvedba: 55 točk  

- dokumentacija: 15 točk  

Zagovor: 20 točk  

 


