
 

                                                

 

   I. Вид на изпита - Изпитът е писмен и анонимен 

   IІ. Формат на изпита 

Държавният зрелостен изпит включва 41 задачи: 

• задачи с избираем отговор; 

   • задачи със свободен отговор;  

• задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно 

съчинение или есе).  

При задачите с избираем отговор има предложени четири възможни 

отговора, от които само един е верен. Отговорите на тези задачи 

отбелязвайте с черен цвят на химикалката в листовете за отговори 

срещу номера на съответната задача, като зачертавате верния отговор 

със знака в кръгчето с буквата на съответния отговор.Общият 

максимален брой точки е 100. 

  ІІІ. Времетраене на изпита 
   Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.  



  

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

 ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ: 

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ  

 
Български език и литература  

18 май 2022 г.,  начало    08.30 ч. 

 

Втори ДЗИ за придобиване на ПК 

 20 май 2022 г., начало 08.30 ч. 

ДЗИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА  

    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"  

 26.05 – 01.06. 2022 г. 

ВАЖНИ СРОКОВЕ: 

        03.02 – 18.02.2022 г.. – подаване на заявления за допускане 

до ДЗИ  

        до 17.05.2022 г. – получаване на служебна бележка за 

допускане до ДЗИ  

        до 08.06.2022 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ  



 СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 

 

Български език и литература  

25 август 2022 г.,  начало    08.30 ч. 

 

Втори ДЗИ за придобиване на ПК 

26 август 2022 г.,  начало    08.30 ч. 

ДЗИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА 

29.08 – 02.09. 2022 г. 
 

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ: 

         27.06 – 08.07.2022 г. – подаване на заявления (по образец) 

за допускане до държавни зрелостни изпити  

         до 23.08.2022 г. – получаване на служебна бележка за 

допускане до ДЗИ  

         до 08.09.2022 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ  

  

 

 

 

 
 

 


