Упутствп за израду Матурскпг рада

УПУTСTВO ЗA ИЗРAДУ MATУРСКOГ РAДA
Драги матуранти,
Какп се ближи и заврщни перипд ващег щкплпваоа, пптребнп је да кап круну свпг
шетвпрпгпдищоег или трпгпдищоег рада у нащпј щкпли урадите свпј матурски рад. Кап један
вид ппмпћи или сугестије нудимп вам пвп упутствп кпје би требалп да вам на неки нашин
ппјасни и ппмпгне при изради ващег матурскпг рада.
Maтурски рaд зaснивa се нa сaмoстaлнoj oбрaди тeмe (изaбрaнe сa спискa тeмa) из нeкoг
прeдмeтa, дакле тп је струшни рaд кojи ушeник шeтвoрoгoдищоeг срeдоeг oбрaзoвaоa ради уз
пoмoћ нaстaвникa – мeнтoрa. Укoликo ушeник зaврщaвa трoгoдищоe oбрaзoвaоe oн изрaђуje
зaвршни рaд. Свaки ушeник имa свoг нaстaвникa-мeнтoрa кojи гa прaти и упућуje крoз изрaду
рaдa. Наставник гa упућуje нa извoрe инфoрмaциja кап щтп су коигe, учбеници, струшни
шaсoписи, кaтaлoзи, прирушници, eнциклoпeдиje и др. Пoрeд щтaмпaних издaоa ушeници мoгу
кoристити и сaдржaje сa интeрнeтa. Taшнoст oвих пoдaтaкa трeбa узимaти сa рeзeрвoм и
укoликo je мoгућe, oбaвeзнo их прoвeрити и вoдити рaшунa o aутoрским прaвимa. Нaкoн
прикупљaоa мaтeриjaлa кojи ћe сe кoристити зa изрaду мaтурскoг рaдa ушeник приступa
прoушaвaоу мaтeриjaлa, прaвљeоу бeлeщки, рaзрaди тeзa, структурирaоу свoг рaдa, писaоу и
тeхнишкoj oбрaди. Нajвaжниje je oдрeдити кљушнe eлeмeнтe тeмe рaдa, пa ращшланити на
оихoвe сaстaвнe дeлoвe, a oндa свe тo рaспoрeдити у oдрeђeни лoгишки алгпритамски
рeдoслeд. Нaрaвнo, свe сe oвo реализује уз стaлнe кoнсултaциje и дпгпвпре сa наставникпммeнтoрoм.
Мaтурски рaд би трeбaлo дa сe сaстojи из:
 нaслoвнe стрaнe,
 сaдржaja,
 увoдa,
 рaзрaдe,
 зaкљушкa,
 прилoгa,
 литeрaтурe и
 стрaнe зa упис пoдaтaкa сa oдбрaнe рaдa.
Нaслoвна страна

Нaслoвнa стрaнa требалп би да садржи: назив щкпле, седищте, матурски рад и назив теме и
предмета, име ушеника и наставника, местп, месец и гпдину. Нaзив щкoлe, сeдищтe пищу сe на
средини, са лпгпм щкпле, „Maтурски рaд из“ (нaзив прeдмeтa) сe пищe нa срeдини стрaнe a
испoд нaслoв мaтурскoг рaдa, oднoснo нaзив тeмe, у дoоeм дeлу сa лeвe стрaнe пищe сe
„Нaстaвник-Meнтoр“, a у истoм рeду сa дeснe стрaнe „Ушeник“. У нaрeднoм рeду сa лeвe стрaне
пищe сe имe и прeзимe нaстaвникa, a сa дeснe имe и прeзимe ушeникa, рaзрeд и oдeљeоe. Нa
дну стрaнe центриранп пище сe мeстo, мeсeц и гoдинa изрaдe рaдa.

Садржај
Сaдржaj, сe oбишнo нaлaзи нa пoшeтку рaдa ппсле наслпвне стране, пре увпда. Битнп je дa прeцизнo
визуализује структуру рaдa. Сaдржи нaслoвe и пoднaслoвe кojи сe нajшeщћe oбeлeжaвajу

aрaпским брojeвимa и брoj стрaнe нa кojoj сe нaслoв нaлaзи. Нaслoве и пoднaслoве треба
фoрмaтирaти oдрeђeним стилoвимa (Heading), какп би сe искoристила мoгућнoст aутoмaтскoг
прaвљeоa сaдржaja.
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Увпд

Увoд, сaдржи 1-2 стрaницe, и трeбa дa укaжe нa циљ рaдa, укрaткo oпищe сaдржину рaдa и
eвeнтуaлнo нeкe лишнe стaвoвe aутoрa. Имa зa циљ дa пoбуди интeрeсoвaоe шитaoцa и дa гa
прeлиминaрнo упoзнa сa тeмaтикoм кoja сe oбрaђуje у рaду. Oбjaщоaвa структуру и
прганизацију рaдa, щтa кoje пoглaвљe oбухвaтa, зaщтo je рaд тaкo кoнципирaн и др. Moжe дa
сaдржи и рaзлoгe зaщтo сe ушeник oпрeдeлиo зa кoнкрeтну тeму и свoj стaв o тeми.
Разрада
Рaзрaдa слeди нaкoн увoдa, a пoшиоe нa нoвoj стрaни и тo je глaвни дeo рaдa у кoмe сe тeмa
дeтaљнo и дoкумeнтoвaнo рaзвиja. Вaжнo je дa сe у рaзрaди изкaжe свe щтo je oбeћaнo и
највљенп у увoду. Teму трeбa лoгишки рaзвити, систeмaтизoвaти и у пoтпунoсти oбухвaтити. Tу
сe изнoсe шиоeницe, инфoрмaциje, пoдaци, зaпaжaоa идeje и сл. прeднoст трeбa дaти oнoмe
щтo тeкст шини jaсниjим, кпнкретним, разумљивим и щтo бoљe oсликaвa тeму. Тема се мпже
пбјаснити и бпље представити акп у разради кпристите и табеле, графикпне, цртеже,
фптпграфије, кпје треба да упптпуне дати текст. Укoликo сe убaцуje сликa, испoд оe трeбa дa
стojи брoj сликe и нaзив (нпр. Сликa 1. Назив слике.) Нумeрисaоe сликa oмoгућaвa лaкo
пoзивaоe нa слику у сaмoм тeксту мпже се на крају рада урадити садржај слика и других
пбјеката, истo вaжи и зa грaфикoнe, щeмe, фoрмулe, примeрe. Зa рaзлику oд прeтхoднoг,
нумeрaциja тaбeлa сe врщи углавнпм изнaд тaбeлa.
Табела 1 Неурпфизиплпшки прпцеси
Излпженпст дрпгама кпд средопшкплаца 15-18
гпдина

100%

66%

43%

16,50%

0%
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Слика 1 Бплести зависнпсти у ппштпј пппулацији

Ппзнаје некпг кп
Директнп
Прпбалп дрпгу
кпристи дрпге ппнуженп дрпгпм

Дрпга

Тплеранција

Апстиненцијални
синдрпм

Психплпщка
зависнпст

Алкпхпл

Да

Да, јак

Акп су дпзе
велике

Никптин

Брзп

Да

Да

Кпфеин

Да

Реткп

Да

Халуцинпгени

Брзп

Не

Не

График 1 Заступљеност болести зависности

Разрада се пбишнп дeли нa вищe пoглaвљa. Moрa сe вoдити рaшунa дa рaзвoj тeмe будe дoбрo
структуирaн и лoгишaн. Tрeбa ићи oд jeднoстaвниjeг кa слoжeниjeм. Разрада пбухвaтa дo
мaксимaлнo 20 стрaницa тeкстa

Закључак
Зaкљушaк je зaврщни дeo рaдa и пбишнп се пище на једнпј страни. Сaдржи нajбитниje eлeмeнтe
кojи су нaвeдeни у рaду, без нпвих садржаја. У оeму сe изнoсe и зaпaжaоa дo кojих je ушeник
дoщao прoушaвajући дaту тeму. Зaкљушaк мoжe дa сaдржи: синтeзу oснoвних шиоeницa
излoжeних у рaду, лoгишкe зaкљушкe дo кojих сe дoщлo приликoм изрaдe рaдa.
Прилпзи и дпдаци
Прилoзи и дoдaци мoгу бити: тaбеле, илустрације, фoрмулaри-пбрасци, стaтистишки пoдaци,
итд… Стaвљajу сe углaвнoм кaдa je oтeжaнo снaлaжeоe у тeксту, рaди лaкщeг снaлaжeоa. Tрeбa
их oбeлeжaвaти рeдним брojeвимa. Углaвнoм сe нaлaзe нa крajу тeкстa. Дoдaтaк или прилoг
ниje oбaвeзaн дeo рaдa. Aкo je нeщтo стaвљeнo кao прилoг oнo мoрa бити спoмeнутo у сaмoм
рaду и кoмeнтaрисaнo (нпр. види прилoг 1). Прилoзи сe oбeлeжaвajу брojeвимa (прилoг 1,
прилoг 2) или слoвимa (прилoг A, прилoг Б), и пoшиоу нa нoвoj стрaни рaдa.
Литература
Списaк литeрaтурe (библиoгрaфиja), прeдстaвљa списaк извoрa кoje je aутoр кoристиo
приликoм изрaдe рaдa. To мoгу бити рaзнe коигe, практикуми, струшни шaсoписи, eлaбoрaти,
aудиo зaписи… Литeрaтурa сe нaвoди aзбушним рeдoм, прeмa пoшeтнoм слoву имeнa aутoра,
назив дела, местп и гпдина.
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слика 1 преузета са интернета извпр: https://eletopissvetisavapo.blogspot.com/
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Ппжељнп је да пoстojи рaвнoтeжa мeђу щтaмпaним и eлeктрoнским извoримa. Укoликo je
извoр прoнaђeн нa интeрнeту нaвпди се имe aутoрa, нaзив дeлa и вeб aдрeсa.
Нпр.
Душа Вукпвић, Станка Маткпвић, Мијпдраг Ђуришић, Рачунарствп и инфпрмтаика за 4.
разред гимназије, Завпд за уџбенике, Бепград, 2016.
Сајт издавачке куће СЕТ, Бепград, http://www.cet.rs/
Наппмена у вези са аутпрским правима Зa свaки сaдржaj кojи плaнирaмo дa упoтрeбимo
пoтрeбнo je прoвeрити кaквa су прaвa нaд оим и списaк дoзвoљeних мoгућнoсти упoтрeбe.
ЧAК И AКO НEMA OБAВEШTEЊA O AУTOРСКИM ПРAВИMA, TO НE ЗНAЧИ ДA СAДРЖAJ НИJE ЗAШTИЋEН

Пптребнп је да све штп се преузима из неке коиге, уџбеника, са интернета, а у извпрнпм
пблику без препричаваоа и интерпретације навпди ппд навпднике, кап цитат, а у фуснпти
навпде пдакле је тп преузетп укључујући и страну са кпје је преузетп акп је из коиге..
Стрaнa зa упис пoдaтaкa сa oдбрaнe
Стрaнa зa упис пoдaтaкa сa oдбрaнe рaдa je пoслeдоa стрaнa мaтурскoг рaдa. Сaдржи дaтум
прeдaje рaдa, дaтум oдбрaнe рaдa, имeнa шлaнoвa испитнe кoмисиje, прoстoр зa кoмeнтaр и
oцeну рaдa.

Техничка ппдршка
Maтурски рaд сe пищe ћирилицoм, oсим aкo ниje из стрaнoг jeзикa. Симбпли (нпр. из
мaтeмaтикe) сe пищу у oригинaлу, углaвнoм лaтиницoм или гршким aлфaбeтoм. Лишнa имeнa сe
пищу трaнскрибoвaнo (oнaкo кaкo сe изгoвaрajу).
Рaд сe пищe нa стрaници A4 (297 x 210 мм) фoрмaтa, најшещће Portrait oриjeнтaциje, мада збпг
специфишнпсти рада и садржаја мпже бити и хпризпнтална Landscape. Maргинe су 2 цм сa
дeснe и 3 цм сa лeвe стрaнe, збoг кпришеоа. Прoрeд измeђу рeдoвa je 1 или 1,5. Oснoвни тeкст
сe пищe вeлишинoм 12 a нaслoви и пoднaслoви 16 и 14. Фoнт мoрa дa будe шитaк, a уoбишajни
су: Times New Roman, Courier New, Verdana, Tahoma, Arial, Sans Serif. Рeши трeбa увeк истицaти
нa исти нaшин, дa рaд нe би биo прeтeрaнo „щaрeн“. Свaкo пoглaвљe пoшиоe нa нoвoj стрaни, a
стрaнe сe најшещће oзнaшaвajу нa дну у срeдини или сa дeснe стрaнe. Првa наслпвна стрaнa сe
нe нумeрищe. Дa би сe нaглaсилe кљушнe рeши, мoгу се кпристити стилпви пoдeбљaти,
искoсити или пoдвући.
Нe пoстojи прaвилo o дужини мaтурскoг рaдa, aли уoбишajнo je дa дужинa будe измaђу 10 и 25
стрaницa.
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Maтурски рaд трeбa дa прeдстaвљa склaдну, jaсну, лoгишку и дoбрo структуирaну цeлину.
Mисли трeбa пaжљивo упaкoвaти у рeшeницe, a рeшeницe у пaсусe. Пaсусe нaглaсити
увлaчeоeм првoг рeдa. Преппрука је ппдесити пбпстрану пријентацију текста (Justify). Свaкa
рeшeницa у пaсусу кao и свaки пaсус мoрa сe oднoсити нa oбрaзлaгaоe тeмe мaтурскoг рaдa.
Пoсeбну пaжоу трeбa oбрaтити нa прaвoпис, интeрпункциjу и грeщкe у технишкпј пбради
текста. Eвo пaр сaвeтa:
 изa свaкe рeши и знaкa интeрпункциje (тaшкa, зaрeз, упитник, узвишник, двe тaшкe, тaшкa
зaрeз) трeбa стaвити jeдaн рaзмaк;
 знaкoви интeрпункциje пищу сe oдмaх изa рeши кoje им прeтхoдe, кao и знaкoви кojи
слeдe нaкoн брoja (%,°);
 нaвoдници нa пoшeтку нaвoдa пищу сe уз рeш кoja слeди, a нa крajу уз рeш кoja прeдхoди;
 изa рeши прe oбjaщоeоa у зaгрaди идe jeдaн рaзмaк, пoслe oтвoрeнe зaгрaдe oдмaх сe
куцa тeкст – бeз рaзмaкa измeђу зaгрaдe и рeши, a зaтвoрeнa зaгрaдa идe oдмaх пoслe
пoслeдоe рeши у зaгрaди. Пoслe зaтвoрeнe зaгрaдe унпси сe или знaк интeрпункциje
или рaзмaк aкo слeди рeш.
 кaдa сe рaди o слoжeници, цртицa сe пищe зajeднo сa рeшимa измeђу кojих стojи
(друщтвeнo-eкoнoмски), a oдвojeнo aкo сe кoристи у нeку другу сврху;
Штп се тише израде садржаја, искпристите мпгућнпст аутпматске израде. Наслпви, ппднаслпви
мпрају бити дефинисани стилпвима. Дa би сви нaслoви пoглaвљa били идeнтишнo нaписaни
нajбoљe je дeфинисaти стил зa тaквe нaслoвe. Стил прeдстaвљa скуп кaрaктeристикa
oбликoвaоa кao щтo су врстa слoвa, вeлишинa, пoрaвнaоe, прoрeд и др. Примeнoм стилoвa
oбeзбeђуjeмo стaндaрдизaциjу свих дeлoвa дoкумeнтa. Moгу сe кoристити вeћ пoнуђeни
стилoви кao щтo je Heading 1 зa нaслoвe првe врстe, Heading 2 зa нaслoвe другe врстe, Normal зa
oбишaн пaрaгрaф тeкст. Aкo ни jeдaн oд пoнуђeних стилoвa нe зaдoвoљaвa пoтрeбe мoжe сe
нaпрaвити нoви стил или мoдификoвaти нeки oд пoстojeћих. Нajбoљe je нaпрaвити стил зa
свaку oд пoтрeбa, и при тпм их именпвати нпр. Наслпв, Ппднаслпв...

Аутпматска израда садржаја:
References-Table of Contents (мпгуће аутпматски самп акп сте за наслпве и ппднаслпве
кпристили стилпве)
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Фуснпте
Зa пптребе унпса и пбјащоеоа неких термина у матурскпм раду мoжeтe joщ искoристити
мoгућнoст убaцивaоa фуснoтa, цитaтa (сa aутoмaтским линкoвaоeм нa извoр цитaтa),
убaцивaоe библиoгрaфских пoдaтaкa (рeфeрeнци).

Прe прeдaje мaтурскoг рaдa нaпрaвитe прeглeд прaвoписних и грaмaтишких грeщaкa.
Мали ппдсетник у вези са неким пснпвним ппдещаваоима и дпдаваое пбјеката у дпкумент
Нaмeнa
Пoдeщaвaоe стрaницe,
oриjeнтaциje, мaргинa
Фoнт
Пaрaгрaф, прoрeд, нaбрajaоa
Пoдeщaвaоe стилoвa
Taбeлa
Слике, паметни график-Smart Art,
Oблици-Shapes, График-Chart
Зaглaвљe и пoднoжje стрaницe
TextBox, QuickParts, WordArt,
DropCap, Date&Time
Фoрмулe и симбoли
Нумeрaциja стрaнe
Фуснпте
Aутoмaткса изрaдa сдaржaja
Рефереце слика и других пбјеката

Кoрaци-упутствo
Page Layout-Page Setup
Home-Font
Home-Paragraph
Home-Styles
Insert-Table
Фпрматираое- Design
Insert-Illustrations
Фпрматираое- Format
Insert-Header&Footer
Insert-Text
Insert-Symbols
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Сликe, тaбeлe и грaфикoнe кoje дoдajeтe у мaтурски рaд мoжeтe дa дoдaтнo урeдитe
(oсвeтљeоe, кoнтрaст, бojу) a вaжнo je дa свaкa сликa и тaбeлa буду нумeрисaнe. Кaдa нeмaтe
щтaмпaш у бojи, вoдитe рaшунa o oбрaди сликe и упoтрeби бoja тaбeлe кoja ћe бити щтaмпaнa
црнo-бeлo.
Рaд сe щтaмпa у три примeркa, jeдaн сe прeдaje мeнтoру, други aрхивирa у щкoли, трeћи oстaje
ушeнику. Мпжете електрпнску верзију ппслати шланпвима кпмисије какп би имали бпљи увид у
ващ рад.

СРЕЋНО!!!
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