PREDPRIJAVA K SPLOŠNI MATURI
ELŐZETES JELENTKEZÉS ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA
Pred izpolnjevanjem predprijave preberite navodilo na zadnji strani!
Az előzetes jelentkezés kitöltése előtt olvassa el az utolsó oldalon lévő útmutatót!
Šolsko leto/Tanév

Številka predprijave/Az előzetes jelentkezés száma
Izpolni šola./Az iskola tölti ki.

Izpitni rok/Vizsgaidőszak

spomladanski/tavaszi

jesenski/őszi

A)

OSEBNI PODATKI IN NASLOV BIVALIŠČA KANDIDATA/-KE
A JELÖLT SZEMÉLYI ADATAI ÉS LAKCÍME

1.

Ime in priimek/Utó- és családi neve

2.

Spol/Neme

3.

EMŠO/PESzSz

4.

Datum rojstva (dan, mesec, leto)/
Születési ideje (nap, hónap, év)

5.

Kraj rojstva/Születési helye

6.

Država rojstva/Születési országa

7.

Status dijaka/Diákstátus

8.

Naslov stalnega bivališča/Állandó lakhelyének címe

9.

Poštna številka/Postai irányítószám

B)

OPRAVLJANJE SPLOŠNE MATURE
ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA

10.

Šola, na kateri bom opravljal/-a splošno maturo/
Az iskola, ahol általános érettségi vizsgát teszek

moški/férfi

ženski/nő

da/igen

ne/nem

Kraj pošte/Posta

Šifra šole/Az iskola kódja
Izpolni šola. /Az iskola tölti ki.

Ime in sedež / Név és székhely

11.

Predmeti na splošni maturi/Az általános érettségi vizsga tantárgyai

Št./Szám

Predmeti skupnega dela/A közös rész tantárgyai
Predmet/Tantárgy
Raven zahtevnosti/Követelményszint

1.
2.
3.

Matematika/matematika

osnovna/alap

višja/emelt

osnovna/alap

višja/emelt
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Št./Szám

Predmeti izbirnega dela/A választható rész tantárgyai
Predmet/Tantárgy
Raven zahtevnosti/Követelményszint

4.

osnovna/alap

višja/emelt

5.

osnovna/alap

višja/emelt

6.

osnovna/alap

višja/emelt

12. Maturitetni predmeti izbirnega dela, ki jih bom opravljal/-a na drugi/-h šoli/-ah/
A választható rész azon érettségi tantárgyai, amelyekből más iskolában teszek vizsgát
Predmet/
Tantárgy

Raven zahtevnosti/
Követelményszint

Šifra šole/
Az iskola kódja

Šola/ Iskola
Ime in sedež / Név és székhely

Izpolni šola.
Az iskola tölti ki.

osnovna/alap
višja/emelt

osnovna/alap
višja//emelt

osnovna/alap
višja/emelt

Datum/Kelt

Podpis kandidata/-ke/A jelölt aláírása

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Podatke vpišite z velikimi tiskanimi črkami. Enotno matično številko občana, datum rojstva in poštno številko vpišite z
arabskimi številkami (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
Rubrike v predprijavi so označene s številkami, ki se ujemajo s številkami v teh navodilih.
Številko predprijave napiše šola.
S križcem označite ustrezen izpitni rok.
Az adatokat nyomtatott nagybetűkkel írjuk be. A polgár egységes személyi számát, a születési időt és az
irányítószámot arab számjegyekkel (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) kell beírni.
Az előzetes jelentkezés rovatainak számozása megegyezik az útmutató számozásával.
Az előzetes jelentkezés számát az iskola írja be.
Kereszttel jelölje a megfelelő vizsgaidőszakot.

A) OSEBNI PODATKI IN NASLOV BIVALIŠČA KANDIDATA/-KE
A JELÖLT SZEMÉLYI ADATAI ÉS LAKCÍME
1.

Napišite svoja IME in PRIIMEK, kot je navedeno v osebnem dokumentu.
Írja be UTÓ- és CSALÁDI NEVÉT, ahogy az személyi okmányában szerepel.

2.

Spol označite tako, da vstavite križec v ustrezen kvadratek.
Nemét a megfelelő négyzetben való kereszttel jelölje.

3.

Vpišite enotno matično številko občana tako, kot je navedena v osebnem dokumentu. Številke vpišite razločno, vsako
številko v svoje okence.
Írja be egységes személyi számát úgy, ahogy az személyi okmányában szerepel. A számokat olvashatóan, mindegyiket a
maga négyzetébe írja be.

4.

V okenca vpišite dan, mesec in leto rojstva.
Írja be születésének napját, hónapját és évét.

5.

Vpišite kraj rojstva.
Írja be születési helyét.
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6.

Vpišite državo rojstva.
Írja be születési országát.

7.

S križcem označite svoj status.
Kereszttel jelölje státusát.

8.

Razločno vpišite naslov stalnega bivališča (naslov stanovanja, kjer ste stalno prijavljeni).
Olvashatóan írja be állandó lakhelyének címét (az állandóra bejelentett lakás címét).

9.

Poštno številko vpišite v okenca. Navedite kraj pošte.
Írja be a postai irányítószámot. Tüntesse fel a posta helységét.

B)

OPRAVLJANJE SPLOŠNE MATURE
ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA

10. Vpišite ime in sedež šole, na kateri boste oddali predprijavo k splošni maturi. Šifro vpiše šola.

Írja be azon iskola nevét és székhelyét, amelyen leadja előzetes jelentkezését általános érettségi vizsgára. A kódot az
iskola írja be.

11. Prvi predmet skupnega dela je slovenščina. Na območjih, kjer živi italijanska narodna skupnost, je v šolah z italijanskim

učnim jezikom predmet skupnega dela splošne mature namesto slovenščine italijanščina, na območjih, kjer živi madžarska
narodna skupnost pa lahko kandidat izbere slovenščino ali madžarščino.
Drugi predmet skupnega dela je matematika, tretji predmet pa je tuji jezik. S križcem označite ustrezno raven zahtevnosti.
V rubriki s predmeti izbirnega dela vpišite imeni dveh predmetov iz katerih boste opravljali splošno maturo.
S križcem označite ustrezno raven zahtevnosti.
Rubriko za šesti predmet izpolnite le v primeru, če boste opravljali tudi ta predmet.
A közös rész első tantárgya a szlovén nyelv és irodalom. Azon a területen, ahol az olasz nemzetiség él, az olasz tannyelvű
iskolákban a közös rész tantárgya a szlovén nyelv és irodalom helyett az olasz nyelv és irodalom, azon a területen pedig,
ahol a magyar nemzetiség él, a jelölt a szlovén nyelv és irodalom és a magyar nyelv és irodalom közül választhat.
A közös rész második tantárgya a matematika, a harmadik pedig az idegen nyelv. Kereszttel jelölje a megfelelő
követelményszintet.A választható rész tantárgyainak rovataiba írja be annak a két tantárgynak a nevét, amelyekből
általános érettségi vizsgát tesz. Kereszttel jelölje a megfelelő követelményszintet.A hatodik tantárgy rovatát csak akkor
töltse ki, ha ebből a tantárgyból is vizsgát tesz.

12. Rubriko izpolnite samo kandidati, ki boste opravljali izpite iz predmetov izbirnega dela na drugi šoli, ker šola, ki jo
obiskujete, ne izvaja priprav nanje.
A rovatot csak azok a jelöltek töltsék ki, akik a választható rész tantárgyaiból más iskolában tesznek vizsgát, mivel az
általuk látogatott iskola azokból nem szervez felkészítést.

Kandidati, ki pri opravljanju mature uveljavljate pravice iz 4. in 27. člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št.
15/03) priložite k predprijavi ustrezna potrdila in izpolnjen obrazec Uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi
potrebami pri opravljanju mature.
Azok a jelöltek, akik az érettségi vizsgán élnek Az érettségi vizsgáról szóló törvény (SzK Hiv. Lapja 03/15. sz.) 4. és
27. cikkében megfogalmazott jogaikkal, az előzetes jelentkezéshez mellékeljék a megfelelő igazolásokat és kitöltve A
különleges bánásmódot igénylő jelöltek jogainak érvényesítése az érettségi vizsgán nyomtatványt.

PREDPRIJAVA K SPLOŠNI MATURI ŠE NE VELJA KOT PRIJAVA. K SPLOŠNI MATURI SE
PRIJAVITE NA POSEBNEM OBRAZCU V ROKU, KI JE DOLOČEN Z MATURITETNIM
KOLEDARJU
AZ ELŐZETES JELENTKEZÉS ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA NEM SZÁMÍT
JELENTKEZÉSNEK.
ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA KÜLÖN NYOMTATVÁNNYAL KELL JELENTKEZNIE,
AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA NAPTÁRÁBAN JELÖLT HATÁRIDŐBEN.
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