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Yeni Matura 

• 2016 yılından itibaren Avusturya Lisesi’ne 
uygulanan Yeni Matura (Zentral Matura) 
değerlendirilmesi  3 bölümden oluşuyor. 

1. VWA 

2. Yazılı Sınav 

3. Sözlü Sınav 



   VWA 
 
• VWA öğrencinin danışman öğretmeni ile 

birlikte kendi seçtiği ve onaylanan konu 
üzerinde kendisinin hazırlaması gereken bir ön 
bilimsel tezdir.  

•  VWA konusu, Matura diplomasında da yer 
alacağından öğrencinin gireceği Üniversite ve 
bölümü için bir referans olacaktır. Bu nedenle 
VWA konu seçimi oldukça önemlidir.  

 



VWA - Nasıl hazırlanılır? 

• 11. sınıfın ilk döneminin başında danışman öğretmen 
ve konu seçimi yapılır. 

• VWA’nın son teslim tarihi  12. sınıfın 2.döneminin ilk 
haftasının sonudur. Arada geçen süreçte belirli 
tarihlerde danışman öğretmenle kontrol edilmelidir. 12. 
Sınıfın başında VWA’nın kabataslak bitmiş olması 12. 
sınıfta öğrenciyi çok rahatlatacaktır. 

• Hazırlanan VWA’ların asıl teslim tarihinden bir-iki ay 
önce ön teslimi yapılıyor. Bu süre zarfında idare 
hazırlanan VWA’larda intihal veya alıntı yapılıp 
yapılmadığını kontrol ediyor.  

 



VWA- Sunum 

• Hazırlanan VWA’nın öğrenci tarafından 
sunumu yaklaşık 15dk sürer. Bu sürenin 7 
dakikasında öğrenci sunumunu sözlü olarak 
yapar, kalan sürede Okul tarafından seçilmiş 
öğretmenler ve Avusturya’dan gelen 
öğretmenler tarafından sunumu ile ilgili 
sorulara yanıtlar verir.  

• 2017 yılı için sunum zamanı Mayıs ayının ilk 
haftasıdır. 

 

 



• VWA’sını zamanında teslim etmeyen 
öğrenciler, Matura sınavlarına girebilir fakat 
diploma alamazlar. Öğrencinin Diploma 
alabilmesi için VWA’sını Ağustos-Eylül 
döneminde teslim edip, sunumunu yapması ve 
sunumunda başarı göstermesi gerekmektedir. 
Bu yöntem önerilmemekle birlikte; VWA’sını 
tamamlayamayacağını düşünen öğrenciler için 
bir çözümdür.  

 



• Öğrencinin VWA çalışması negatif olarak 
değerlendirilirse, ana sınav döneminde 
Matura’yı pozitif bir şekilde tamamlamamış 
sayılır. Bu durumda, yazın kendisine yeni bir 
konu (öğretmen desteği olmaksızın) 
verilecektir. Öğrenci bu yeni çalışmayı 
sonbahardaki birinci telafi sınavları 
döneminde sunacaktır.  

 



2 - YAZILI MATURA  SINAVI 

• Öğrenciler en az 3 dersten yazılı Matura sınavına 
girmek zorundadır. Öğrenci Seçimini ya 4 yazılı 2 sözlü 
ya da 3 yazılı 3 sözlü olarak yapmalıdır.  

• Seçilecek 3 dersin 2’sinin Almanca ve Matematik 
olması zorunludur.  

• Seçilecek 3. ders ise İngilizce ya da Türkçe olmalıdır.  

• Öğrenci 4 Yazılı sınava karar verirse Biyoloji, Fizik, Tasarı 
geometri, İngilizce/Türkçe (3. Ders seçiminde hangisini 
seçmemiş ise) derslerinden birini seçmelidir.  

• Yazılı süresi dersten derse değişmekle birlikte ortalama 
4,5-5 saat sürmektedir. 

 



3 - SÖZLÜ MATURA SINAVI 

• Eğer, öğrenci yazılı bölümü 3 ders seçti ise, sözlü 
bölümü de yine 3 dersten seçmek zorundadır. 
Sadece Türkçe dersi hem yazılıda hem sözlüde 
seçilemiyor.  

• Eğer öğrenci yazılı bölümde 4 ders seçti ise sözlü 
bölümde 2 ders seçecektir ve sözlü sınav için 
seçeceği derslerin ders saati  toplamı 10 saati 
geçmelidir.  

• Eğer sözlü sınav için 3 ders seçmişse  seçeceği 
derslerin ders saat toplamı 15 saati geçmelidir. 

 



Ders Saat Süreleri 

• Din Bilgisi (Almanca) (4 saat)   
• Almanca  (20 saat) 
• İngilizce   (16 saat) 
• Türkçe (yazılı bölümde seçilmediyse) (20 saat) 
• Fransızca    (8 saat) 
• Matematik  (24 saat) 
• Tasarı Geometri (4 saat) 
• Biyoloji ve Sosyal Bilgiler) (12 saat) 
• Kimya (8 saat) 
• Fizik    (10 saat) 
• Psikoloji ve Felsefe  (4 saat) 
• Müzik (dört yıllık)   (4 saat) 

 



• Sözlü sınavda öğrenci her sınavdan önce 
toplam 24 konu bölümünden oluşan konu 
havuzundan rastgele kura ile 2 konu seçer.  

• Seçtiği 2 konudan birisine karar vererek diğer 
konuyu eler. Öğrenciye 30 dk.lık bir hazırlanma 
süresi verilir.  

 



• Matura Kurulunun bu konuda daha önce 
hazırlayıp onay aldığı sorulardan öğrenciye 
sorularak öğrenci en az 10, en fazla 20 dk. 
Sözlü sınava tabi tutulur.  

• Sözlü sınav değerlendirmesi sözlü sınavı yapan 
öğretmen ve gözetmen öğretmen tarafından 
görüşe sunulur ve sınav kurulu ile birlikte karar 
verilir. 

 


