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Učiteljicam in učiteljem slovenščine 4. letnika gimnazij 

 

Dodatna pojasnila o splošni maturi iz slovenščine 2021 

 

Na predmaturitetnem preizkusu in spomladanskem ter jesenskem izpitnem roku splošne mature 2021 
bodo kandidati pisali šolski esej na podlagi razpisanega tematskega sklopa Razmerja med 
generacijami, in sicer: 

 

PREDMATURITETNI PREIZKUS 

Pri razpravljalnem in razlagalnem/interpretativnem eseju bodo razpravljali o romanu Figa oziroma 
interpretirali odlomek iz tega romana. 

 

SPOMLADANSKI IN JESENSKI IZPITNI ROK 

Tako kot doslej bodo kandidati prejeli en naslov z navodili za razpravljalni esej in en odlomek z 
navodili za razlagalni/interpretativni esej. 

 

a) Pri razpravljalnem eseju bodo navodila za kandidate sestavljena tako, da bodo šolski esej lahko 
napisali na podlagi ali samo Vojnovićevega ali samo Pettersonovega romana ali obeh, pri čemer so 
vse tri možnosti enakovredne in kandidati pri vsaki od njih lahko dosežejo maksimalno številno točk. 

 

Opozarjamo na spremembo Predmetnega izpitnega kataloga za splošno maturo – Slovenščina za leto 
2021 (str. 17), in sicer predvsem na naslednjo postavko: 

- kandidat zna besedila tematskega sklopa na podlagi njihovih značilnosti primerjati z drugimi 
književnimi besedili iz učnega načrta.  

 



 

V skladu z navedeno alinejo bodo kandidati samo pri eni postavki navodil razpravljalnega eseja izbrani 
roman oz. oba romana vzporejali s še enim književnim besedilom iz učnega načrta (tudi tematski 
sklop je del učnega načrta), ki ga bodo glede na navodila za pisanje eseja kandidati izbrali sami. 

 

b) Pri razlagalnem/interpretativnem eseju bo predložen še neobravnavani odlomek enega    
izmed obeh književnih del iz razpisanega tematskega sklopa. Pri razlagalnem/interpretativnem eseju 
prilagoditev torej ni. 
 

Učiteljice in učitelje slovenščine naprošamo, da poskrbijo za to, da kandidati pišejo predmaturitetni 
esej in dejansko rešijo Izpitno polo 2 predmaturitetnega preizkusa 2021, in da jih seznanijo s 
spremembami. 
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