
Държавен зрелостен изпит по 

Български език и литература –

2021г. 

ПГРТО - гр.Плевен



Дати за провеждане - Държавен зрелостен 

изпит!

Всяка кампания съдържа две сесии: 

➢сесия МАЙ-ЮНИ (основна) – 19.05.21г.

➢сесия АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ (поправителна)



Какви знания ви трябват по Български език.

➢ Текстът и социокултурният контекст

➢ Текстът в публичното общуване. Сфери на научната, медийната, гражданската, институционалната и художествената 

комуникация

➢ Тематично и смислово членене на текста. Извличане на информация от текста

➢ Функции на езиковите средства за изграждане на текста

➢ Отношения между езиковите единици от различните езикови равнища

➢ Задължителност и избор на структура и композиция на текста съобразно предмета на общуване и предназначението на 

текста

➢ Задължителност и избор на езикови средства съобразно условията на общуване в различни комуникативни ситуации

➢ Лексикална и граматична норма. Системни езикови правила

➢ Правописна и пунктуационна норма. Конвенционални езикови правила

➢ Създаване на аргументативен текст.



Автори – литературни 

компетентности



Автори и произведения – Държавен 

зрелостен изпит 

Христо Ботев - поезия: "Майце си", "Към брата си", "Елегия", "Борба", 

"До моето първо либе", "На прощаване", "Хаджи Димитър", "Моята 

молитва", "Обесването на Васил Левски’’. 

Иван Вазов – поезия: "Българският език", "Отечество любезно", "При 

Рилския манастир", "Елате ни вижте", "Линее нашто поколение", 

"Епопея на забравените"-"Левски", "Паисий", "Кочо", "Опълченците на 

Шипка"; разказът "Дядо Йоцо гледа"; повестта "Чичовци"; романът "Под 

игото"



Алеко Константинов – фейлетонът "Разни хора, разни идеали"; книгата 

"Бай Ганьо’’

Пенчо Славейков – поезия "Cis moll", "Ни лъх не дъхва над полени", 

"Спи езерото; белостволи буки", "Самотен гроб в самотен кът"; поемата 

"Ралица’’. 

Пейо Яворов – поезия:  "Градушка", "Заточеници", "Ще бъдеш в бяло", 

"Две хубави очи", "Стон", "Две души", "Сенки", "Песента на човека", 

"Маска’’.

Автори и произведения 



Автори и произведения 

Елин Пелин – разкази : "Ветрената мелница", "Косачи", "Задушница", 

"Мечтатели", "На оня свят", "Андрешко", "Чорба от греховете на отец 

Никодим", "Занемелите камбани" повестта "Гераците’’.

Димчо Дебелянов - поезия: "Черна песен", "Пловдив", "Да се 

завърнеш...", "Помниш ли, помниш ли...", "Спи градът", "Миг", "Един 

убит", "Сиротна песен", "Тиха победа’’.

Христо Смирненски - поезия: "Да бъде ден!", "Ний", "Йохан", 

"Юноша", "Стария музикант", "Цветарка", "Зимни вечери’’.



Автори и произведения

Гео Милев - поемата "Септември“. 

Атанас Далчев - поезия: "Прозорец", "Болница", "Стаята", "Къщата", 
"Повест", "Книгите", "Камък", "Дяволско«.

Елисавета Багряна - поезия: "Кукувица", "Стихии", "Потомка", 
"Вечната’’.

Йордан Йовков - разкази: "Песента на колелетата", "Последна радост", 
"Шибил", "През чумавото", "Индже", "Албена", "Другоселец", 
"Серафим’’.



Автори и произведения 

Никола Вапцаров - поезия: "Вяра", "Писмо"("Ти помниш ли..."), "Песен 

за човека", "Сън", "История", "Завод", "Кино", "Прощално", "Борбата е 

безмилостно жестока...’’

Димитър Димов  - романът "Тютюн’’

Димитър Талев – романът ,,Железният светилник’’



Критерии за писане на аргументативен текст –

интерпретативно съчинение или есе.

I. Литературни компетентности – максимален брой точки – 10 

➢ Разбиране и осмисляне на условения характер на литературата – от 0 до 2 т.

➢ Знания за процесите в литературната история, автора и творбата – от 0 до 2 т.

➢ Умения да се прилагат знания за строежа и функционирането на литературната творба и изясняване на зададени 

проблеми – от 0 до 3 т.

➢ Интерпретиране на художествените смисли съобразно поставен проблем –от 0 до 3 т.

II. Знания и умения за изграждане на аргументативен текст – максимален брой точки – 12

➢ Наличие на теза, съответстваща на темата и проблема – от 0 до 3 т.

➢ Адекватна, конкретна и изчерпателна аргументация – от 0 до 3 т.

➢ Логическа последователност на аргументацията – от 0 до 3 т.

➢ Ясно структурирани и смислово свързани композиционни части (Увод, изложение, заключение) – от 0 до 3 т.



Критерии за писане на аргументативен текст 

– интерпретативно съчинение или есе.

III. Езикови норми – максимален брой точки – 8

➢Знания и умения за прилагане на лексикалната норма – от 0 до 2 т.

➢Знания и умения за прилагане на граматичната норма – от 0 до 2 т.

➢Знания и умения за прилагане на правописната норма – от 0 до 2 т.

➢Знания и умения за прилагане на пунктуационната норма – от 0 до 2 т.



Разпределение по модулите - БЕЛ 

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.



Кога излизат резултатите от матурите?

➢Резултатите от предходните години са излизали в срок до две, три 

седмици(10-15 работни дни).



Проверка на резултатите?

➢Всеки зрелостник може да провери своите резултати, чрез въвеждане на 

ЕГН и ВХОДЯЩ НОМЕР, получен при записването на ученика за 

ДЗИ.



Държавен зрелостен изпит 

BEL_1-VI-2020.pdf

BEL_1-VI-2020.pdf


Изготвила : Кристина 

Илиева, уч-ка от 12.а клас


