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УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА
ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
І. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и анонимен.
ІІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продължителност четири
астрономически часа.
ІІI. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавният зрелостен изпит включва учебно съдържание, изучавано в
задължителните учебни часове във втория гимназиален етап на средната
образователна степен, с акцент върху следните тематични области:
Компонент Български език
Текстът в различните социокултурни сфери
Текстът и речевата ситуация
Структурна организация на текста
Жанрови и стилови характеристики на текста
Книжовноезикови
норми
(правописна,
граматична,
лексикална,
пунктуационна)
Стилистична грешка и стилистичен ефект
Аргументативен и стандартизиран текст
Компонент Литература
Родното и чуждото
Миналото и паметта
Обществото и властта
Животът и смъртта
Природата
Любовта
Вярата и надеждата
Трудът и творчеството
Изборът и раздвоението
IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Компонент Български език
• Извлича, обработва (анализира, синтезира) и оценява информация от
различни в жанрово и стилово отношение текстове от различните
социокултурни сфери с оглед на конкретна комуникативна задача.
• Сравнява и анализира гледни точки при четене на текстове от различни
предметни области и функционални стилове.
• Оценява идеи, тези и аргументи в съответствие със своя опит и спрямо
познанията, които има за гражданското общество.
• Формулира собствени тези и ги аргументира с оглед на конкретна
комуникативна задача.

• Владее и прилага нормите на СБКЕ - правописна, граматична,
пунктуационна и лексикална, при редактиране на текстове и при създаване на
собствен текст.
• Разпознава и редактира стилистични грешки.
• Умее да изгражда цялостен и завършен текст при спазване на езиковите
норми с оглед на конкретна комуникативна задача.
• Определя темата, микротемите, ключовите думи и изрази на текст.
• Извлича и анализира смисли от текст/текстове, различни по стил и по
жанр.
• Създава есе по житейски проблем.
Компонент Литература
• Определя проблеми и конфликти, заложени в интерпретацията на
посочените теми в различни текстове, и ги съотнася помежду им.
• Аргументирано обосновава собствена позиция по проблеми и
конфликти, интерпретирани в художествени творби, свързани с посочените
теми.
• Свързва изучените творби от българската литература с имената на
техните автори, с жанровете, с героите, със сюжетите, с мотивите и с
основните им теми.
• Идентифицира и оценява в художествени творби специфични начини за
въздействие и за внушение на определена гледна точка, свързана с
посочените теми.
• Различава в художествени творби интерпретации на посочените теми и
тълкува тези интерпретации съобразно тяхната специфика.
• Разпознава родови и/или жанрови характеристики на художествена
творба и я тълкува според тези характеристики и/или според естетически
специфичната интерпретация на някоя от посочените теми.
• Разпознава литературни похвати, тропи и фигури и обяснява значението
им за специфични интерпретации на някоя от посочените теми в художествени
творби.
• Съпоставя интерпретации на някоя от посочените теми в художествени
творби и конструира връзки между творбите.
• Създава с определена комуникативна цел есе по житейски проблем,
интерпретиран в една или в няколко художествени творби.
• Създава интерпретативно съчинение по проблем върху една или
няколко художествени творби.
V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда под формата на тест, включващ
41 задачи, сред които:
• задачи с избираем отговор;
• задачи с кратък свободен отговор;
• задачи с разширен свободен отговор;
• задачи за създаване на текст.
Задачите, чрез които се оценяват компетентностите от компонента
Литература, се формулират както върху включени, така и върху невключени

в учебните програми (откъси от) художествени текстове, интерпретиращи
някоя от посочените теми.
Разпределението по видове задачи, разпределението на задачите по
познавателни равнища, както и разпределението на общия брой точки между
отделните задачи се определят в спецификацията, разработена в
съответствие с изискванията на държавния образователен стандарт за
оценяване на резултатите от обучението на учениците.
VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки от държавния зрелостен изпит е 100.
Резултатите от изпита се записват в точки като процент от максималния
брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен при резултат, равен или по-висок
от 30 % от максималния брой точки.

