Гимназија „Свети Сава“, Београд

ПРАВИЛНИК О ИЗРАДИ МАТУРСКОГ РАДА
1. Опште напомене
Списак тема за израду матурског рада предлажу стручни активи, а усваја наставничко
веће. Ученик, у договору са ментором, бира једну од одобрених тема за израду матурског
рада.
2. Формални захтеви
Да би матурски рад био позитивно оцењен, мора у поптуности одговорити на следеће
формалне захтеве:
2.1. Уређење текста.Текст матурског рада пише се ћириличним писмом,
величина слова 12 тачака, са обостраним поравнањем, проредом 1.5 и маргинама од 2 cm,
односно „Normal“.
2.2. Дужина матурског рада.Минимална дужина основног текста рада (без
насловне стране, прилога, цитиране литературе и садржаја) јесте 30000 карактера са
размацима, а максимална дужина основног текста не би требало да буде већа од 50000
карактера са размацима.
2.3. Структура рада. Рад мора садржати следеће целине:
1. Насловну страну;
2. Садржај;
3. Увод и теоријске поставке;
4. Метод рада;
5. Средства рада и материјал за практични део рада, уколико се матурски рад састоји
и од практичног дела рада;
6. Анализу и/или дискусију, односно централни део рада;
7. Закључак;
8. Прилог (нпр. анкету, уколико је ученик спроводио неко истраживање; приказ
извршене анализе, уколико је анализа била преобимна за основни текст; или слике,
географске и историјске карте, графике, и сл. ).
9. Цитирану литературу;
10. Последњу страну.
2.4. Цитирање. Ученик је обавезан да наводи изворе, тј. литературу путем које
је дошао до сазнања о којима у раду пише. После цитираног дела текста, био он парафраза
или дослован цитат, извор се може навести у основном тексту или у фусноти. Не треба
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наводити целу библиографску јединицу, већ у загради треба навести презиме(на) аутора,
годину издања књиге/чланка и број стране(а). Нпр.:
Текст текст текст текст текст (Глишић, 2007: 65–69).
Извор, односно имена аутора наводе се оним језиком и писмом на којима су
објављени.
Парафраза нема посебна обележја у тексту, док се дословни цитат ставља под
наводнике.
2.5. Сегментација текста. Текст мора бити јасан, прецизан и добро
структуриран. Водите рачуна о кохезији текста.
2.6. Језик. Приликом писања рада, мора се поштовати правопис српског,
односно страног језика уколико се рад пише на неком од других језика. Поред тога,
избором лексема (речи) и типом реченичних конструкција рад мора одговарати
академском стилу писања и бити у сагласности са језиком научне области/наставног
предмета коме тема матурског рада припада.
3. Обликовање појединачних целина рада
3.1.Насловна страна1
Насловна страна је прва ненумерисана страна. Матурски рад се пише једним
фонтом и то фонтом „Times NewRoman“, величина слова текста на насловној страни је 16
тачака.
Насловна страна садржи:
 на врху стрице, центирано – назив школе
 на средина странице, центрирано – Матурски рад из предмета тог и тог
 испод, центрирано – Тема: Хххх хх ххх хххх
 на дну странице, лево поравнање – Ученик:
име и презиме ученика
 на дну странице, десно поравнање – Ментор:
име и презиме ментора
 на дну странице, центирано – место, година одбранематурског рада
3.2.Садржај
Садржај заузима другу ненумерисану страну рада. У садржају се наводе све
издвојене целине које рад има (наслови, поднаслови, пролози, као и цитирана литература)
са бројем страна на којима се налазе.
3.3.Увод
1

Припер насловне странице в. у Прилог 1
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У уводном поглављу треба:
дефинисати и описати тему рада;
дефинисати термине и објаснити феномене/проблеме/питања којима се тема бави;
навести теоријске и методолошке поставке рада;
навести литетаруру/претходна испитивања која представљају основу рада.

3.4. Метод рада. У овом делу рада описују се метод који сте користили у
анализи, као и све етапе у раду.
3.5. Резултати и анализа. Ово је централни део рада који садржи резултате
испитивања/истраживања, односно анализу проблема постављеног у теми матурског рада.
3.6. Дискусија. Новоотворена питања која произилазе из анализе или питања
која желите да оставите отвореним.
3.7. Закључак. У закључку се најпре резимира рад, а потом износе закључци
који произилазе из у раду представљених резултата и анализе, тј. они закључци до којих
се читањем рада може доћи. Другим речима, закључак се изводи само и једино у односу
на оно што је у раду, а не и изван њега (у ненаведеној литератури, или непредстављеним
резултатима).
3.8. Прилог. (види тачку 8 под 2.3 Структура рада)
3.9. Цитирана литература. Пошто различите науке, односно наставни
предмети, користе различите стандарде за цитирање, формат библиографских јединица у
литеарутури је потребно дефинисати у договору са ментором.
У хуманистичким наукама (језици и друштвени предмети) се најчешће користи
стандард „APA style“
Чекере
за
различите
типове
стандарда
можете
наћи
овде:
http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book
3.10. Последња страна матурског рада треба садржи да следеће податке2:





датум предаје рада
датум одбране рада
коментар о раду који пише ментор и други чланови комисије
оцену рада

4. Штампа и предаја матурског рада
Матурски рад се штампа једнострано и предаје се у два истовентна примерка у
меком повезу са пластичном фолијом и спиралом.
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ПРИЛОГ 1: Насловна страна матурског рада

„ГИМНАЗИЈА СВЕТИ САВА“

МАТУРСКИ РАД
И З ИСТОРИЈЕ

УТИЦАЈ РАДНИЧКОГ ПОКРЕТА НА ПОЈАВУ РОК МУЗИКЕ

МЕНТОР:

УЧЕНИК:

Драга ПерићРаде Радић, 4-2

Београд, мај 2015.
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ПРИЛОГ 2: Последња страна матурског рада

Датум предаје рада: __________________

Датум одбране рада: __________________

Коментар:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Оцена: _____________________

Чланови комисије:

_______________________________

_______________________________

_______________________________
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