


С обзиром да матура представља испит зрелости, и матурски 
рад би требало да представља један озбиљан истраживачки рад 
којим ученик потврђује да је спреман да заврши
четворогодишње школовање.

Матурски рад је стручни рад који ученик израђује на изабрану 
тему уз помоћ професора-ментора.
Ментор упућује ученика на изворе информација било да су то 
књиге, стручни часописи, каталози, енциклопедије и др.

Поред штампаних издања ученици могу користити и садржаје
са интернета. Тачност ових података треба узети са резервом и, 
уколико је могуће, обавезно их провјерити. 

Свака фаза у изради матурског рада (прикупљање
материјала, проучавање материјала, прављење биљешки, 
разрада теза, писање рада и техничка обрада) обавља се уз
сталне консултације са ментором.



Матурски рад састоји се од:

•насловне странице
•садржаја
•увода
•разраде
•закључка
•додатка или прилога
•библиографије или пописа литературе
•странице за упис података са одбране рада 
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Структура матурског рада подразумијева да се дефинише основна
теза и ток излагања (увод – разрада –закључак).

 Увод треба да буде функционалан и да подстакне занимање
за тему као и да представи план рада и да нагласи његову
главну идеју.

 Обрада (разрада) теме је најважнији и најдужи дио рада. 
У овом дијелу ученик објашњава главне идеје назначене у уводу, 
укључујући примјере и детаље које подржавају наведене тезе. 

 Закључак је синтеза најважнијих мисли из главног дијела рада.

Неопходно је непрестано имати на уму тему рада и засновати план
рада практично, према теми, тако да сваки елемент концепта
одговара поједином аспекту теме. Потом ученик показује свој
концепт ментору и с њим се договора о коначној структури рада.

Структура матурског рада



У зависности од предмета и одабране теме, 
дужина откуцаног текста треба да буде: најмање 
седам, а највише двадесет куцаних страница.

При томе треба имати у виду да број страна нема 
елиминациони карактер.

Уколико је ментор прегледао радни материјал и 
одобрио куцање рада, број куцаних страна је 
техничко питање.

Писање рада



Страница мора бити формата А4, оријентације Portrait. Свака
страница (осим насловне) мора бити нумерисана тренутним
бројем страница и мора имати заглавље и подножје (header и
footer).

Све маргине треба да буду најмање 2, а највише 2.54 цм. 
Проред мора бити single. 

Размак између пасуса не смије бити већи од 6 pт. Фонт
нормалног текста у пасусу мора бити величине најмање 8, а
највише 13.

Препоручују се фонтови, који су стандардизовани и лако се
налазе на свим рачунарима а то су:
Аrial, Тimes Nеw Roman, Courier Nеw, Helvetica, Sans Serif, 
Verdana, Тahoma.

Којим фонтом писати?



Како додавати графичке прилоге?

Ако садржај матурског рада изискује да се допуни и 
графичким прилозима, тада је потребно сваку слику 
обиљежити бројем и  “потписати”, то значи испод слике 
написати њено кратко тумачење.

Када се свака слика нумерише (обиљежи бројем), биће 
лакше у тексту да се на њу упути напоменом “види сл.  1” .

Простор, који заузимају слике, не рачуна се у укупном 
минималном броју страница рада, па их зато не треба 
намјерно увећавати и беспотребно уметати јер не утичу на 
оцјену обима рада.



Цитирање је дословно навођење туђих ријечи које се обиљежава
знацима навода.

Препоручује се ученицима да цитирају само онда када је неопходно
задржати прецизност ауторовог исказа.

Довољно је навести једну реченицу или дио реченице како би се
истакла основна идеја неког аутора.

Сваки цитат обиљежава се арапским бројем који стоји иза завршеног
знака навода.

Испод текста, на свакој страни, или на крају рада, даје се списак
напомена (фуснота).

У напоменама се наводи тачан библиографски податак: име аутора, 
назив дјела, издавач, година издања, број стране са које се преузима
цитат. 

Фуснота је такође обавезна и ако се не цитира дословно, већ се само
парафразира нека идеја. 

Како се биљеже цитати?



Стил матурског рада треба да буде јасан, логичан и уједначен. 

Мисли треба пажљиво да се организују у реченице, а реченице у
пасусе. 

Један пасус излаже једну идеју, па је свака реченица у пасусу
развијање те идеје. 

Свака реченица у пасусу и сваки пасус као цјелина морају се
односити на главну тему рада и бити од значаја за образлагање
главне теме. 

Сва удаљавања и одступања од главне теме треба одстранити
из излагања. 

Рад треба да буде писан језиком примјереним
научноистраживачком раду. 

То значи да се у писаном језику не употребљавају дијалектизми, 
локализми, архаизми, варваризми, колоквијализми, сленг. 

Стил и правопис матурског рада



При писању рада треба редовно провјеравати правопис и
интерпункију. 

Грешке у куцању такође се морају исправљати, па је неопходно
савјесно и брижљиво прегледати и поправити текст матурског
рада. 

Зато је важна поступност писања.

Препоручује се да се ученик редовно савјетује са својим
ментором, 
да му поступно предаје мање дијелове написаног рада које ће
он прегледати, исправити и са учеником пракоментарисати. 

Тако се неће догодити да се преда рад који је можда пун грешака,
у коме је тема недосљедно обрађена или чак промашена.

Правопис и интерпункција



На посљедњој страници рада (не рачунајући страницу

корица) оставља се простор у који ће се  уписати

датум предаје рада, датум одбране рада, менторов

кратак коментар рада, као и  оцјена. 

Посљедња страница



ПИТАЊА:  _______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
КОМЕНТАР:   ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ПИТАЊА И КОМЕНТАР ПРОФЕСОРА



(посљедња страна)

Датум предаје рада: ___. ___. 2013. године

Датум одбране рада: ___. ___. 2013. године

Оцјена из рада: _________________________

Оцјена из одбране рада: ______________________

Чланови комисије:

1. Предсједник: ______________________________
2. Испитивач: ________________________________
3. Стални члан: _______________________________


