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Časovni razpored
02. 9. 2019 (To) Učitelj ekonomije seznani kandidate z načrtom izvedbe praktičnega dela izpita.
Kandidat se prijavi k opravljanju praktičnega dela izpita – učitelju ekonomije izroči izpolnjeno
prijavnico, ki je na spletni strani šole.
Učitelj izroči seznam prijavljenih kandidatov in načrt tajniku ŠMK SM.
30. 9. 2019 (Po) Rok za prijavo drugih kandidatov pri tajniku ŠMK SM, ki želijo v tekočem šolskem letu
na izbrani gimnaziji opravljati praktični del izpita.
19. 12. 2019 (Če) Zadnji rok, ko učitelj kandidatu predloži izbrane članke.
02. 03. 2020 (Po) Začetek opravljanja pisnih delov A in B.
15. 04. 2020 (Sr) Zadnji rok za opravljanje pisnih delov A in B.
12. 05. 2020 (To) Zadnji rok, do katerega učitelj izpolni ocenjevalne mape in tajniku ŠMK SK izroči
seznam kandidatov s številom doseženih točk.
18. 05. 2020 (Po) Kandidati se seznanijo s točkami, doseženimi pri praktičnem delu izpita v
spomladanskem izpitnem roku.
21. 05. 2020 (Če) Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita v
spomladanskem izpitnem roku.
20. 09. 2020 (Če) Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita učitelju na šoli v jesenskem
izpitnem roku.
03. 09. 2020 (Če) Kandidati se seznanijo s točkami, doseženimi pri praktičnem delu izpita v jesenskem
izpitnem roku.

Izbrani rok za opravljanje praktičnega dela izpita splošne mature pri predmetu
ekonomija se določi v skladu z dogovorom z dijaki. Upošteva se zgoraj predpisane
roke za opravljanje izpita. Izbrani datum bo objavljen naknadno na spletni strani
šole.

Vsebinski del izpita:
Praktični del izpita predstavlja pisna naloga, sestavljena iz dveh delov:
•
•

pisnega dela A (iz mikroekonomije),
pisnega dela B (iz makroekonomije).

Učitelj izbere 3 članke s področja mikroekonomije in 3 članke s področja makroekonomije iz dnevnih
časopisov (Delo, Finance, Dnevnik in druge strokovne revije s področja ekonomije).
Med predlaganimi članki za pisno nalogo izbere enega iz mikroekonomije in enega iz makroekonomije
ter sestavi naloge.
Kandidati niso seznanjeni z izbiro članka do dneva pisanja pisne naloge.
Čas pisanja je 30 minut za del A in 30 minut za del B.
Kandidati se pripravljajo na praktični del izpita z učiteljem ekonomije.
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