
MATEMATIKA
Množice in funkcije, 
številske množice,
geometrija,
vektorski račun,
algebrske funkcije in enačbe,
transcendentne funkcije in enačbe,
zaporedja in vrste,
kombinatorika,
verjetnostni račun in statistika,
diferencialni in integralni račun.

VSEBINA:

VSEBINA:

PRIPRAVE NA SPLOŠNO IN POKLICNO 
MATURO bodo potekale iz predmetov:

Dragi MATURANT,
draga MATURANTKA !

ANGLEŠKI JEZIK
Poznavanje in raba jezika (utrditev slovničnih struktur), vaje za 
bralno razumevanje (besedila različnih zvrsti), vaje za slušno 
razumevanje (posnetki besedil izvirnih govorcev tujega jezika), 
pisno sporočanje (tehnika pisanja esejev, spisov, pisem), govorno 
izražanje (govorne vaje, igranje vlog, pogovori o določenih temah 
na podlagi vizualnih ali verbalnih iztočnic, povzetki besedil, 
interpretacije besedil), književnost (razumevanje leposlovnih 
besedil).

30ur

SLOVENSKI JEZIK
Jezik v prostoru in času (razvoj jezika), zvrstnost slovenskega jezika, 
zgradba jezika (jezikovni sestav, glasoslovje, besedoslovje, 
besedotvorje, oblikoslovje, skladnja, besediloslovje), sporočanje, 
književnost (obdobja in smeri), vaje za bralno in slušno razumevanje, 
tehnika pisanja esejev (razpravljalni in interpretativni).

30ur

30ur VSEBINA:

Podobno kot pred štirimi leti, 
ko si se odločal-a, kam v 

Razpisan tematski sklop 
 
DRUŽza esej 2019STISKE DRUŽINE 

IN 
POSAMEZNIKA 

NA ZGODOVINSKIH 
PRELOMNICAH

CENE PRIPRAV
srednjo šolo, si tudi v letošnjem 

MATURA !

šolskem letu pred naslednjo 
prelomnico v svojem življenju, saj te ob 
polletju naslednjega leta čaka ena 
najpomembnejših življenjskih preizkušenj:

To je leto, ko se odločaš, kaj boš v življenju zares počel-a, 
matura pa je odraz tvojega dela in zrelosti.

V preteklih letih si že postavil-a temelje svojega znanja, 
vendar obsežnost učnih vsebin maturitetnih predmetov in 
velika zahtevnost maturitetnih izpitov zahtevata temeljito 

pripravo.

Da bi ti prihranili čas in 
delo ter olajšali opravljanje 

zrelostnega izpita in ti 
hkrati pomagali doseči 

raven znanj, potrebnih za 
nadaljnji študij na univerzi, 
te vabimo, da se pridružiš 

prijetni družbi vrstnikov na

MATURITENIH 
TEČAJIH,

ki jih  bomo v

letos izvedli že 
petindvajseto leto 

zapored.

IN PLAČILNI POGOJI: 
Redna cena 30-urnega programa za  

 posamezni predmet znaša 220€.
Za vse stare “HORIZONTOVCE” pa znaša cena za  
posamezni predmet pri vpisu do 4.2.2019

v primeru plačila v 3 mesečnih obrokih s 
karticami MasterCard, Visa, American Express 

in Diners.

OSTALI POPUSTI IN 
UGODNOSTI:

Cene vključujejo 22 % DDV.

Pri vpisu na priprave iz več predmetov hkrati, nudimo:

SAMO 159 € pri enkratnem 
vnaprejšnjem plačilu

oziroma

Pripravili te bomo tako na pisni kot ustni del izpita.

SAMO     3 x 55 € 

drugi in tretji predmet,
vsakega za 149 €

Programi priprav na maturo in poklicno maturo so 
usklajeni z zahtevami in temami, predpisanimi s 
predmetnimi izpitnimi katalogi za maturo.
Upoštevani so vsi izpitni cilji ter merila za vrednotenje 
in ocenjevanje.
Priprave potekajo nivojsko (osnovni in višji nivo), 
glede na predznanje in izbrano maturitetno raven. 
Priprave se štjejo v sklop potrebnih ur za izbirne 
vsebine! Na priprave 

vpisujemo 
do 4. 

februarja
2019. 

ANGLEŠČINA
     petek 
15.02.2019

16.15 - 17.45 

Tečaj iz vsakega predmeta obsega 
30 šolskih ur in 
traja od februarja do junija, 
 po dve šolski 
uri na teden.

 TERMINI PRIPRAV

SLOVENŠČINA 
torek

05.02.2019
15.30 - 17.00 

      MAT OR 
torek

05.02.2019
18.30 - 20.00 

Termini se, po dogovoru s skupino, lahko 
spreminjajo.

      MAT VR 
petek

15.02.2019
14.45 - 16.15 

in brezobrestno plačilo na do 5 obrokov s 
karticami!
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Priprave na maturo 
izvajamo tudi iz ostalih 
predmetov: FIZIKA, 
KEMIJA, NEMŠČINA, 
ITALIJANČINA, 
ŠPANŠČINA, 
GEOGRAFIJA, 
PSIHOLOGIJA in 
SOCIOLOGIJA, 
individualno ali v dvojicah 
oz. trojicah.

ZAKAJ 
izbrati  

MATURITETNI 
TEČAJ

v našem centru?

zlati
maturanti

Priprave na m
aturo bodo potekale 

v našem
 sodobnem

 učnem
 centru 

pa Pohlinovi ulici v Ljubljani, ki 
nam

 om
ogoča optim

alno delo in 
kvalitetno izvedbo naših 

izobraževalnih program
ov.

V
 m

aturitetni program
 se 

lahko prijavite:

na eni izm
ed telefonskih številk

01/ 5427 620, 01/ 5427 680 ali 
041 926 000

Programe priprav na maturo 
izvajamo že od uvedbe 
mature in jih vsako leto 
izpopolnimo.

Priprave potekajo pod strokovnim 
vodstvom izkušenih profesorjev, 
motiviranih s preteklimi uspehi 
tečajnikov.

Razvili smo lastne učne načrte in 
izdelali kvalitetno literaturo.

Vaje in naloge so izdelane na 
podlagi dosedanjih maturitetnih 
izpitnih katalogov.

S sprotnim utrjevanjem znanja ter z razumljivo 
razlago sistematično odpravljamo šibke točke 
v znanju.

Svoje znanje boš lahko preveril-a na predmaturitenem 
preizkusu iz posameznega predmeta, ki bo sestavljen in 
popravljen po ocenjevalnih merilih za maturo.

V majhnih skupinah osmih dijakov, v prijetnem in 
sproščenem vzdušju brez stresnih situacij, skrbimo za 
znanje vsakega posameznika.

Našim maturantov pri lovu na točke pomagamo 
s strokovnim vpogledovanjem v maturitetne 
pole in sestavljanjem ugovorov.

Na naših maturitetnih tečajih smo se v preteklih letih 
družili z več kot 4000 maturanti.

Dobri rezultati tečajnikov, med katerimi smo še 
posebej ponosni na številne, ki so maturo opravili 
z odliko in enajst ZLATIH MATURANTOV.

4000
maturantov

Vabim
o vas, da se nam

 pridružite!

po elektonski pošti
info@

instrukcijehorizont.si ali
spletnem

 obrazcu na 
w

w
w

.instrukcijehotizont.si
osebno na našem

 naslovu 
na Pohlinovi ulici 20 v Ljubljani

Z VAM
I 

ŽE
 OD LETA ‘93

25let




