ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
2018 ГОДИНА

СУ “Христо Смирненски”
гр. Искър

НОРМАТИВНА УРЕДБА
 Чл. 24 от Закона за народната просвета
 Заповед № РД 09-4141/29.08.2017г. На Министъра на образованието и
науката, за определяне на датите за провеждане на държавни
зрелостни изпити и графика на дейностите за организацията и
оценяването им и подаване на заявления за допускане до ДЗИ в двете
сесии – май- юни, август – септември през учебната 2017 – 2018 год.

 Наредба №1 от 11.04.2003 год. за учебно – изпитните програми за ДЗИ
 Наредба №3 от17.05.2004 год. за организацията и провеждането на
ДЗИ (изм. и доп.,бр71 от 15.09.2015 г. )

КОЛКО И КАКВИ СА ДЗИ ?
Задължителни
 Български език и литература
 Учебен предмет по избор от ЗП

Допълнителни (по желание)
 Учебен предмет по избор от ЗП

ОТ КОИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ СЕ
ИЗБИРАТ ?
 Математика








Чужд език (АЕ, ИЕ, ИтЕ, НЕ, РЕ, ФЕ)
Философски цикъл
История и цивилизация
География и икономика
Физика и астрономия
Биология и здравно образование
Химия и опазване на околната среда

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЗИ?
Вид – писмен и анонимен
Времетраене – 4 астрономични часа

Формат – тест, модули
Оценяване – 100 точки
Вижте сайта за матурите !
http:// www.zamaturite.bg

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ
НА ДЗИ
ДЕЙНОСТИ
Сесия май – юни
 Подаване на заявленията за допускане до държавни

зрелостни изпити и регистриране на заявленията в
софтуерния продукт

срок: 05.03.2018 – 16.03.2018 год.
 Допускане до държавни зрелостни

срок: до 18.05.2018 год.

ДЕЙНОСТИ


Обявяване на списъци с разпределението на
зрелостниците по училища, сгради и зали
срок: до 18.05.2018 год.

 Издаване на служебна бележка за допускане до

държавни зрелостни изпити

срок: до 18.05.2018 год.

ДЕЙНОСТИ


Оценяване на изпитните работи
срок: 25.05.2018– 08.06.2018 год.

 Обявяване на резултатите от държавните зрелостни

изпити

срок: до 13.06.2018 год.

ДЕЙНОСТИ
Сесия август - септември
 Подаване на заявленията за допускане до

държавни зрелостни изпити и регистриране на
заявленията в софтуерния продукт
срок: 02.07.2018 – 13.07.2018год.
 Допускане до държавни зрелостни

срок: до 23.08.2018 год.

ДЕЙНОСТИ
 Издаване на служебна бележка за допускане до



държавни зрелостни изпити
срок. до 24.08.2018 год.
Оценяване на изпитните работи
срок: 29.08.2018 – 07.09.2018 год.

 Обявяване на резултатите от държавните зрелостни

изпити
срок: до 10.09.2018 год.

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
Сесия май – юни
 Български език и литература – 21 май 2018год.

начало 08,00 ч.
 Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018 год.

начало 08,00 ч.
 Държавен зрелостен изпит по желание на ученика-

в периода 29 май 2018г. - 01 юни 2018 год.

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
Сесия август – септември
 Български език и литература – 28 август 2018 г.

начало 08,00 ч.
 Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2018г.

начало 08,00 ч.
 Държавен зрелостен изпит по желание на ученика-в

периода 30 август 2018г.- 05 септември 2018 г.

КОЙ, КЪДЕ И КОГА ЩЕ ПРОВЕРЯВА И
ОЦЕНЯВА ДЗИ ?
НАРЕДБА №3 ОТ 17.05.2004 ГОД. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА
ДЗИ , ИЗМ. И ДОП. БР.71 ОТ 15.09.2015 В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2015 – 2016 ГОД

 Чл. 17 (3) Комисиите по (1) изработват изпитните материали

и/или задачи за изпитните варианти и правилата за
оценяването им и ги предлагат на министъра за утвърждаване.
 Чл. 18. (1) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г.)

Националните комисии за оценяване се създават по всеки
учебен предмет или цикъл от учебни предмети, по който се
полагат държавни зрелостни изпити.
 (2) В състава на комисиите се включват учители и

представители на висшите училища.

КОЙ, КЪДЕ И КОГА ЩЕ ПРОВЕРЯВА И
ОЦЕНЯВА ДЗИ ?
 (3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г. доп ДВ бр 71 от

2015 год.) Работата на националната комисия за оценяване по
съответния учебен предмет или цикъл от учебни предмети се организира
и контролира от председател и един или няколко заместник-председатели
- експерти от МОН, ЦКОКУО и/или РУО на МОН, определени със заповед
на министъра на бразованието и науката. За председател или заместникпредседатели може да се определят и старши или главни учители
преподаващи съответния учебен предмет или цикъл от учебни предмети
в гимназиалния етап.
 (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г.) За

извършване на оценяването членовете на комисията се разпределят на
едно или повече места в страната.

КОЙ, КЪДЕ И КОГА ЩЕ ПРОВЕРЯВА И
ОЦЕНЯВА ДЗИ ?
 (5)

(Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 74 от 2007 г., изм. ДВ бр 71 от 2015 год.)
Оценяването се извършва в съответствие с изискванията за оценяване в
учебно-изпитните програми и правилата по чл. 14,т. 6.

 (6) (Предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г.)

Всяка изпитна работа се проверява и оценява индивидуално от двама
оценители - членове на съответната
национална комисия за оценяване. Председателите и заместникпредседателите на националните комисии за оценяване не могат да
бъдат оценители.

КОЙ, КЪДЕ И КОГА ЩЕ ПРОВЕРЯВА И
ОЦЕНЯВА ДЗИ ?
 (7)

(Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г.)
Оценката от държавния зрелостен изпит за всяка изпитна работа се
формира като средноаритметична от
индивидуалните оценки на двамата оценители с точност до 0,01.

 (8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г.)

Оценката от държавния зрелостен изпит е окончателна. Когато
получената оценка е слаб (2), зрелостникът може да се яви отново на
съответния държавен зрелостен изпит.

КЪДЕ И КАК СЕ ЗАПИСВАТ ОЦЕНКИТЕ ОТ ДЗИ?
 В дипломата за средно образование

 Не заместват оценките от гимназиалния етап

 При формиране на общия успех оценките от ДЗИ и

оценките от ЗП и ЗИП участват равностойно

ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ ЗА ЗАВЪРШЕНО
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
В ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ И В
СРЕДНИ УЧИЛИЩА
22.06.2018 ГОД.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
 Учебно – изпитни програми
 Примерни тестове с отговори
 Пробни ДЗИ с отговори, ключ и критерии
 График за дейностите

www.mon.bg

УСПЕХ
НА ВСИЧКИ
ЗРЕЛОСТНИЦИ

