
ДЗИ - СУ "Отец Паисий" -  2019 

Държавни зрелостни 

изпити 2019 

СУ „Отец Паисий” с природоматематическа насоченост – гр. Кърджали 



НОРМАТИВНА УРЕДБА 

Закон за предучилищното и училищното 

образование: 

 Чл. 132. (1) Учениците, успешно завършили ХІІ 

клас, стават зрелостници и придобиват право да се 

явят на държавни зрелостни изпити и на държавен 

изпит за придобиване на професионална 

квалификация.  
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НОРМАТИВНА УРЕДБА 

 

Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и 

провеждането на държавните зрелостни изпити 

 

Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г. на министъра на 

образованието и науката за определяне датите за 

провеждане на ДЗИ и графика на дейностите за 

организацията и оценяването им. 
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КОЛКО И КАКВИ СА Д З И ? 

Задължителни (без освобождаване): 
• БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА; 

• УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ПО ИЗБОР ОТ ЗП. 

 

Допълнителни (по желание): 
• УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ПО ИЗБОР ОТ ЗП. 
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ОТ КОИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ИЗБИРАТ? 
Математика 

Чужд език (АЕ, НЕ, РЕ, ФЕ) 

Философски цикъл 

История и цивилизация 

География и икономика 

Физика и астрономия 

Биология и здравно образование 

Химия и опазване на околната среда 
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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ Д З И? 

Вид – писмени и анонимни 

Времетраене – 4 астрономически часа 

Учебно съдържание – върху ЗП 

Формат – тест 

Оценяване – 100 точки 

Провежда се на модулен принцип 
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Разпределение на модулите по учебни предмети за сесия май-юни 

на държавните зрелостни изпити за учебна 2016/2017 година  

 

Предмет 

Модули 

Модул 1 Модул 2 Модул 3 

Времетраене в 

минути 
Времетраене в минути Времетраене в минути 

БЕЛ  60 60 120 

Френски език   60 60 120 

Немски език  60 60 120 

Руски език  60 60 120 

История и цивилизация  60 60 120 

Философски цикъл  60 60 120 

Английски език  60 90 90 

География и икономика  60 90 90 

Математика  90 150 Няма 

Химия и OOС  90 150 Няма 

Биология и ЗО  90 150 Няма 

Физика и астрономия  90 150 Няма 
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КОГА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ Д З И ?  

Сесия – май-юни 

Български език и литература – 21 май 2019 г. 

Втори ДЗИ – 23 май 2019 г. 

ДЗИ по желание – 28 май – 31 май 2019 г. 

Сесия – август-септември 

Български език и литература – 28 август 2019 г. 

Втори ДЗИ – 29 август 2019 г.  

ДЗИ по желание – 30 август - 04 септември 2019 г. 
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НАЧАЛО  НА   Д З И  

ДЗИ по Български език и литература и                    
втори ДЗИ – 08.00 ч. 

 

ДЗИ по желание – по график на МОН 
 

Влизането в съответната училищна сграда става 
след показване на: 

  документ за самоличност; 

  служебна бележка, издадена от СУ „Отец 
Паисий“за допускане до ДЗИ 
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ВАЖНИ ДАТИ ЗА СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 

 
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и 

регистрирането им в софтуерния продукт – 

05.03.2019 г. – 18.03.2019 г. 

Издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ 

– до 17.05.2019 г. 

Обявяване на резултатите от ДЗИ – до 13.06.2019 г. 
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ВАЖНИ ДАТИ ЗА СЕСИЯ АВГУСТ- 

СЕПТЕМВРИ 

 Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и 

регистрирането им в софтуерния продукт – 

01.07.2019 г. – 12.07.2019 г. 

Издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ 

– до 23.08.2019 г. 

Обявяване на резултатите от ДЗИ – до 10.09.2019 г. 
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КЪДЕ И КАК СЕ ЗАПИСВАТ  

ОЦЕНКИТЕ  ОТ  Д З И ? 

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  
 

12 



ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

Учебно-изпитни програми 

Примерни тестове с отговори 

ДЗИ от минали години, отговори, ключ, 

критерии 

График на дейностите  

http://www.mon.bg/ 

http://www.zamaturite.bg/ 
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ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКАТА  

/НАРЕДБА № 3 ОТ 15.04.2003 Г. ЗА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ/  

   Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет са: 
 изпити за промяна на годишна оценка; 
 изпити за промяна на окончателна оценка. 

 

 За промяната на оценка по учебен предмет, който се изучава 
само в един клас от гимназиалния етап, се допуска само 
полагане на изпит за промяна на годишна оценка. 

 

     Учениците имат право еднократно да се явят на изпити за 
промяна на годишна оценка и/или за промяна на 
окончателна оценка, като общият брой на изпитите не 
може да е повече от три. 
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ИЗПИТЪТ ЗА ПРОМЯНА НА 

ГОДИШНА ОЦЕНКА СЕ ПОЛАГА: 

върху учебното съдържание за съответния клас и за 
съответния вид подготовка /ЗП, ПП, ЗИП/; 

в писмена форма; 

в писмена и устна форма – по чужд език; 

писмена и практическа форма – по информатика и 
информационни технологии; 

практическа форма – по физическо възпитание и 
спорт. 

15 



ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПИТИТЕ ЗА 

ПРОМЯНА НА ГОДИШНА ОЦЕНКА:  
три астрономически часа – за изпитите, които се провеждат в 

писмена форма, и за писмената част от изпитите по чужд език, 
информатика и информационни технологии; 

не повече от 30 минути – за устната част от изпитите по чужд 
език (продължителността на изпита е по преценка на 
училищната комисия по оценяването); 

не повече от пет астрономически часа за изпитите, които се 
провеждат като практически изпитвания (ФВС), и за 
практическата част от изпитите по информатика и 
информационни технологии (продължителността на изпита е 
по преценка на училищната комисия по оценяването в 
зависимост от спецификата на учебния предмет). 
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ИЗПИТЪТ ЗА ПРОМЯНА НА 

ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА СЕ ПОЛАГА: 

върху учебното съдържание за съответния етап и за 

съответния вид подготовка /ЗП, ПП, ЗИП/; 

в писмена форма; 

писмена и практическа форма – по информатика и 

информационни технологии; 

практическа форма – по физическо възпитание и 

спорт. 
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ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПИТИТЕ 

ЗА ПРОМЯНА НА ОКОНЧАТЕЛНА 

ОЦЕНКА: 

пет астрономически часа – за изпитите, които се 
провеждат в писмена форма, и за писмената част от 
изпитите по информатика и информационни 
технологии; 

не повече от шест астрономически часа – за изпитите, 
които се провеждат като практически изпитвания 
(физическо възпитание и спорт), и за 
практическата част от изпитите по информатика и 

информационни технологии.  
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ОЦЕНЯВАНЕ  

Получената оценка на изпит за промяна на годишна 
или окончателна оценка е крайна.  

Когато получената оценка е Слаб (2), ученикът се явява 
на поправителен изпит. 

Крайната оценка от изпитите се формира като 
средноаритметична от оценките на членовете на 
училищната комисия по оценяването с точност до: 
единица - за изпитите за промяна на годишна оценка; 

0,01 - за изпитите за промяна на окончателна оценка. 
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Крайната оценка от изпитите, които се 
провеждат в две части, е средноаритметична 
от оценките, поставени за всяка част, с 
точност, която се определя по горепосочения 
ред. 

Крайната оценка от изпитите, които се 
провеждат в две части, е Слаб (2), когато 
някоя от оценките по отделните части е Слаб 
(2). В тези случаи поправителният изпит се 
полага и в двете части. 

Оценяване  
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От 17.04.2019г. до 20.04.2019г. – подаване на 
заявления за допускане до изпит за промяна 
на оценката по учебен предмет – г-жа 
Maрия Стефанова Димитрова (ЗДУД) 

 

От 15.05.2019г. до 16.05.2019г. – провеждане на 
изпитите за промяна на годишна оценка  

Важни дати  
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ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ 

УСПЕХ! 
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