
 

                                                

 

   I. Вид на изпита - Изпитът е писмен и анонимен 

   IІ. Разпределение на модулите 

Държавният зрелостен изпит включва 41 задачи: 

1.  Модул 1 - 30 тестови задачи с максимален брой точки 30. 
• Задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е 

верен . Времетраене  -  60 минути  

2.  Модул 2 - 10 задачи с максимален брой точки 40.                     
 • Задачи със свободен отговор. Времетраене  -  60 минути 

3.  Модул 3 - Задача за създаване на аргументативен текст, 
свързан с художествена творба или с откъс от нея, с максимален 
брой точки 30. Времетраене  -  120 минути. 

Общият максимален брой точки е 100. 

   ІІІ. Времетраене на изпита 

Изпитът е с продължителност 4 /четири / астрономически часа. 

    

 



 

  I. Вид на изпита - Изпитът е писмен и анонимен  

  IІ. Разпределение на модулите 

Държавният зрелостен изпит се състои от три модула: 

1. Модул 1 - 30 тестови задачи с максимален брой точки 30.           
• тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които 

само един е верен.  Времетраене  -  60 минути.                                                

2. Модул 2 - 10 задачи с максимален брой точки 40.                     
 • Задачи със свободен отговор - максимален брой точки 15.    
 • две практически задачи-по една върху учебното съдържание от 

География на света и от География на България  -  максимален брой 

точки 25.   Времетраене  -  90 минути.                                                 

3. Модул 3 -Писмена разработка върху учебното съдържание от 
География на България с максимален брой точки 30. Времетраене  -  

90 минути.                                                 

Общият максимален брой точки е 100. 

 V. Времетраене на изпита 

Изпитът е с продължителност  4/четири/ астрономически часа.  

 

 I. Вид на изпита - Изпитът е писмен и анонимен  

  IІ. Разпределение на модулите 

Държавният зрелостен изпит се състои от три модула: 

1. Модул 1 - 35 тестови задачи с максимален брой точки 35.           
• тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които 

само един е верен.  Времетраене  -  90 минути.                                                

2. Модул 2 - 15 задачи с максимален брой точки 65.                     
 Отговорите на задачите от 36 до 50  вкл. се записват в свитъка за свободни 

отговори .   Времетраене  -  150 минути.                                                                                   

Общият максимален брой точки е 100. 

 V. Времетраене на изпита 

Изпитът е с продължителност  4/четири/ астрономически часа.  



 

I. Вид на изпита - Изпитът е писмен и анонимен  

  IІ. Разпределение на модулите 

 

Държавният зрелостен изпит се състои от три модула: 

1. Модул 1 - 20 тестови задачи с максимален брой точки 20.           
• тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които 

само един е верен.  Времетраене  -  60 минути.                                                

2. Модул 2 - 30 задачи с максимален брой точки 30.                     
• тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които 

само един е верен -  максимален брой точки 30.  Времетраене  -  90 

минути.                                                 

3. Модул 3-  10 задачи /писмен текст/ с максимален брой точки 30. 
Отговорите на задачите от 51 до 60 вкл. се записват в свитъка за свободни 

отговори. Писмен текст – 20 точки.  Времетраене  -  90 минути.                                              

Общият максимален брой точки е 100. 

 V. Времетраене на изпита 

Изпитът е с продължителност  4/четири/ астрономически часа.  

 

 

ЗА МАТУРИТЕ 

 

 

 



МАТУРИ 2019 

  

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

 ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ: 

СЕСИЯ  МАЙ - ЮНИ 
Български език и литература -  21 май 2019 г.,         

начало    08.00 ч. 
Втори ДЗИ по избор                  - 23 май 2019 г.,         

начало 08.00 ч. 

    Чужд език (английски език, френски език, немски език, испански език, 

италиански език, руски език);  

   Математика;  

  Физика и астрономия;  

   Биология и здравно образование;  

   Химия и опазване на околната среда;  

   История и цивилизация;  

    География и икономика;  

    Предметен цикъл "Философия"  

 Държавни квалификационни изпити 

 

Държавен квалификационен  изпит /теория/ - 

 6 юни 2019 г.,    начало    08.00 ч.      

 



ДЗИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА –  

В ПЕРИОДА ОТ 28 МАЙ 2019 г. ДО 31 МАЙ 2019 г.. 

ВАЖНИ СРОКОВЕ: 

        05.03 – 18.03.2019 г. – подаване на заявления за допускане 

до ДЗИ в училището, в което се обучавате  

        до 17.05.2019 г. – получаване на служебна бележка за 

допускане до ДЗИ  

        до 13.06.2019 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ   

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ 

Български език и литература  -  28 август 2019 г.,        

начало    08.00 ч. 
Втори ДЗИ по избор  – 29 август 2019 г.,         

     начало 08.00 ч. 

    Чужд език (английски език, френски език, немски език, испански език, 

италиански език, руски език);  

   Математика;  

  Физика и астрономия;  

   Биология и здравно образование;  

   Химия и опазване на околната среда;  

   История и цивилизация;  

    География и икономика;  

    Предметен цикъл "Философия"  



 Държавни квалификационни изпити 

Държавен квалификационен  изпит /теория/ - 

11 септември 2019 г., начало 08.00 ч. 
 

 

ДЗИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА –  

В ПЕРИОДА ОТ 30 АВГУСТ 2019 г. ДО 4 СЕПТЕМВРИ 2019 г. 

ВАЖНИ СРОКОВЕ: 

         01.07 – 12.07.2019 г. – подаване на заявления (по образец) 

за допускане до държавни зрелостни изпити в училището, в 

което се обучавате  

         до 23.08.2019 г. – получаване на служебна бележка за 

допускане до ДЗИ  

         до 14.09.2019 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ  

  

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ 
https://www.mon.bg 

http://www.zamaturite.bg/ 

https://www.mon.bg/
http://www.zamaturite.bg/

