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КОЛКО И КАКВИ СА  ДЗИ?

Задължителни (без освобождаване)

•български език и литература

•учебен предмет по избор от ЗП

Допълнителни (по желание)

•учебен предмет по избор от ЗП



ОТ КОИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 
ИЗБИРАТ ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ?

•Математика;

•Чужд език (АЕ, ИЕ, НЕ);

•Философски цикъл;

•История и цивилизация;

•География и икономика;

•Физика и астрономия;

•Биология и здравно образование;

•Химия и опазване на околната среда.



КАКЪВ Е СМИСЪЛЪТ ОТ ДЗИ?

•Изравнени критерии за оценяване в страната;

•Качество на образованието, съизмеримост на
резултатите от обучението и конкурентноспособност
на знанията;

•Надежден контрол на изхода;

•Ключови компетентности за учене през целия
живот;

•Хармонизиране на образователните изисквания в
страните от ЕС;

•Кандидатстването във висше учебно заведение е
възможно само след успешно полагане на държавни
зрелостни изпити и получаването на диплома за
средно образование



КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЗИ?

•Вид – писмени и анонимни;

•Времетраене – 4 астрономически часа;

•Учебно съдържание – върху ЗП;

•Формат – тест;

•Оценяване – 100 точки.

Оценка Точки

Слаб 2 до 22,5 т. вкл.

Среден (3,00 – 3,49) 23 т. – 40,5 т. вкл.

Добър (3,50 – 4,49) 41 т. – 58,5 т. вкл.

Много добър (4,50 – 5,49) 59 т. – 76,5 т. вкл.

Отличен (5,50 – 5,99) 77 т. – 94,5 т. вкл.

Отличен 6 95 т. – 100 т.



КОГА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ  ДЗИ? 

Сесия май-юни

БЕЛ – 01 юни 2020 г.

Втори ДЗИ – 03 юни 2020 г.



ДЗИ по желание

•немски език, химия и опазване на околната 
среда и физика и астрономия –
02 юни 2020 г., начало 08,00 часа;

•математика и география и икономика –
02 юни 2020 г., начало 14,00 часа;

•биология и здравно образование и 
философски цикъл –
04 юни 2020 г., начало 08,00 часа;

•английски език  и история и цивилизация –
04 юни 2020 г., начало 14,00 часа. 



КОГА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ДЗИ?

Сесия август-септември:

•Български език и литература – 28.07.2020 г.

•Втори ДЗИ – 28.08.2020 г.

•ДЗИ по желание на ученика –

от 31.08.2020 г. до 03.09.2020 г.



КОЙ и КЪДЕ

ЩЕ ПРОВЕРЯВА И ОЦЕНЯВА ДЗИ?

Национална комисия по съответния учебен предмет

• Състав – учители и преподаватели във ВУ;

• Предложения от директори на училища и от ректори на 
висши училища;

• Проверява анонимни изпитни работи;

• Проверка и оценка – в периода 03.06 – 14.06.2020 г.

• Прилага утвърдени ключ и единни критерии за 
конкретния изпитен материал.



КАКВО СТАВА ПРИ ПОЛУЧЕНА СЛАБА 
ОЦЕНКА?

• Ученикът има право да се явява неограничен брой пъти
на зрелостен изпит, на който е получил слаба оценка

• Получените положителни оценки на ДЗИ са окончателни
и не се допуска изпит за промяна на оценката



КЪДЕ И КАК СЕ ЗАПИСВАТ 

ОЦЕНКИТЕ ОТ ДЗИ?

•В дипломата за средно образование;

•Не заместват оценките от гимназиалния етап на 
обучение; 

•При формиране на общия успех оценките от ДЗИ и 
оценките от ЗП и ЗИП участват равностойно.



ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ 

ПРЕЗ 2020 г.

Сесия май-юни:

• Подаване на заявление за допускане до ДЗИ 

04. 03. 2020 г. – 17. 03. 2020 г.

• Допускане до ДЗИ – до 29. 05. 2020 г.

• Обявяване на информацията за допуснатите до ДЗИ 
зрелостници по училища и зали – до 29. 05. 2020 г.



ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ 

ПРЕЗ 2020 г.

• Издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ – до 
29.05.2020 г.

• Обявяване на резултатите от ДЗИ – до 15.06.2020 г.

Сесия август-септември:

• Подаване на заявления за допускане до ДЗИ – 01.07.2019 г. 
– 12.07.2019 г.



НА КАКВО ДА СЕ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ В 
ДЕНЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ ?

• Да се явите в посочената сграда 

30 минути преди началото на изпита;

• Да носите със себе си документ за самоличност и служебна 
бележка, удостоверяваща мястото за полагане на изпита;

• Да заемете своето място в залата 

15 минути преди началото на изпита.

• Да изслушате внимателно инструктажа!



НА КАКВО ДА СЕ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ В 
ДЕНЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ?

• В залата можете да ползвате черен химикал, молив и гума;
за изпита по математика – линия, пергел, транспортир, 
триъгълник.

• По време на изпита е забранено да подсказвате, преписвате, 
да ползвате мобилни телефони и да извършвате действия, 
които нарушават реда в залата.



ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

http://mon.bg

http://zamaturite.bg

http://mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=32
http://zamaturite.bg/

