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244 са зрелостниците, които 
са получили максимален брой 
точки на зрелостен изпит на 
майската сесия на матурите. 
Тази година в страната няма 
дванайсетокласник, който да 
има 100 точки и на двата изпита, 
сочи статистиката на Минис-
терството на образованието и 
науката. 61 зрелостници имат 
над 95 точки на двата изпита, 
а над 4500 имат две оценки 
над 5,50.
От ведомството обмислят про-

мени във формáта на изпитите 
на зрелостниците. Те ще бъдат 
обявени в началото на новата 
учебна година, за да има пълна 
яснота за подготовката на деца-
та. Сред идеите са намаляване 
на времетраенето и разделяне 
на изпитното съдържание на 
модули. „Очакваме анализите 
и предложенията на регионал-
ните инспекторати по образо-
ванието в страната, на базата 
на които експертните комисии 
да разработят варианти за про-
мени. Ще търсим универсални 
механизми, които да могат да се 
приложат по всички предмети“, 
подчерта зам.-министърът на 
образованието и науката Ваня 
Кастрева. При провеждане на 
следващите сесии ще се набляга 

на електронно оценяване на ра-
ботите на децата, оптимизиране 
на организацията на изпитите и 
осигуряване на видеонаблюде-
ние във всички зали. Обмислят 
се по-строги санкции при опити 
за измами – например опита-
лите се да препишат да нямат 
право да се явят повторно на 
матура през следващата кален-
дарна година.
Средният успех на випуск 

2015 от двата изпита е много до-
бър 4,65. Оценката съответства 
на 61,77 точки, като скалата за 
оценяване остава непроменена. 
Успехът на випуска е по-слаб от 
миналогодишния, но експер-
тите от МОН коментираха, че 
няма драстични промени в ре-
зултатите и те са съпоставими с 
тези от предишни години.

7 хиляди зрелостници имат 
отлични оценки по български 
език и литература. Двойки на 
изпита имат над 3 хил. абиту-
риенти от общо 52 855 явили 
се. Тази година пунктуацията 
не е затруднила младежите тол-
кова, колкото миналата година. 
Те са показали и по-добри по-
знания по граматика. За сметка 
на това им е била по-трудна 
правописната норма, както 
и въпросите за литературни 

произведения. Половината от 
зрелостниците не са успели 
да разпознаят стиховете от 
творбата на Ботев „Майце 
си“. Две трети от явилите се 
са писали текст по произведе-
нието на Яворов „Ще бъдеш в 
бяло“, като по-голямата част 
от младежите са предпочели 
да създадат есе вместо интер-
претативно съчинение.
Най-високи са резултатите по 

български език и литература в 
областите София-град, Смолян, 
Варна, Пловдив и Ловеч, а най-
слабо се представят зрелостни-
ците в Ямбол, Силистра и Раз-
град. Подобрение на резултати-
те спрямо миналата година има 
в осем области – Варна, Велико 
Търново, Разград, Русе, Сливен, 
Търговище, Хасково, Шумен. 
Най-голям спад има в успеха на 
децата в Кърджали. Най-високи 
оценки по БЕЛ имат децата от 
профилирани гимназии, а най-
слабо се справят връстниците 
им от професионални и спортни 
училища.
При избираемите предмети 

децата се представят най-добре 
на изпитите по чужд език – най-
висок е успехът по испански и 
немски, където те имат средно 
над 75 точки. Аз Буки
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През 2015 г. резултатите 
от държавните зрелостни 
изпити (ДЗИ) по геогра-
фия и икономика отново 
са най-ниски (39,29 т.). 
Обективните причини за 
това състояние на нещата 
са известни от години, но 
почти нищо не се прави за 
тяхното отстраняване. 
Основната е в нерав-

нопоставеността на броя 
часове задължителна под-
готовка (ЗП) за отделните 
матуритетни предмети. 
Разликите тук са значи-
телни, ако се добавят и 
часовете за задължител-
ноизбираема (ЗИП) и сво-
бодноизбираема подго-
товка (СИП) в езиковите 
и профилираните гимна-
зии. География се изучава 
само в IX и X клас с общо 
108 часа ЗП, а история и 
предметите от философ-
ския цикъл – с 216 часа 
(двойно повече). 
Въпросът за въвежда-

нето на задължителен 
минимум часове по мату-
ритетните предмети е бил 
дискутиран многократно, 
но за първи път тази го-
дина някои от причините 
за слабите резултати за-
почнаха да се поставят в 
центъра на общественото 
внимание. Зам.-министър 
Кастрева публично заяви, 
че изборът на втора мату-
ра е продиктуван от въз-

можността да се „уцелят 
повече отговори“ и даде 
пример с биологията. 
Втората важна причина 

за ниските резултати е в 
трудната комбинация от 
различни видове въпроси: 
30 от затворен тип (но-
сещи 30 т.), 6 от отворен 
тип (15 т.), 2 практически 
(картографски) задачи 
(общо 25 т.) и развиване 
на тема (30 т.). В матурите 
по география се предвиж-
да писане на тема, както и 
в тези по български, чуж-
ди езици, история, които 
обаче са с двойно повече 
часове. Това поставя явя-
ващите се на матура по 
география или история в 
неравностойно положе-
ние. Затова приветствам 
заявеното намерение за 
промяна на формáта на 
матурите. Имам и ня-
колко предложения – да 
отпадане развиването на 
тема по география и да 
се увеличат въпросите 
от затворен тип и броят 
на текстовите въпроси 
от отворен тип. Да се за-
пазят двете картографски 
задачи и да се уеднакви 
броят на обектите, които 
трябва да се посочат. Така 
ще се постигне еднакво 
съотношение на точките 
за отворени и затворе-
ни въпроси в сравнение 
с матурата по физика 
(40:60) и близко до това 
за матурите по биология 
и химия (35:65). 

МОН обмисля 
промени 
на матурите
244 зрелостници с максимален брой 
точки на майската сесия

Изпитът 
по география 
ощетява учениците 

Географският модул в националното външно оце-
няване след VII клас е неадекватен на разпределени-
ето на часовете, от една страна, и на проверява-
ните знания, от друга. Повечето въпроси (10 от 16) 
са за извличане на информация от текст, диаграма, 
таблица и съответен анализ. Почти няма въпроси 
за възпроизвеждане на знания, а с останалите се 
проверява разбирането на причинно-следствени 
връзки. Това като цяло е  положителна тенденция, 
но проблемът е, че едва 1/5 от часовете по геогра-
фия са предвидени за практически уроци, където 
се изграждат тези умения. Това е впрягане на ка-
руцата пред коня – изпитваме децата за неща, на 
които не сме ги учили. 

Затова е наложително възстановяване на хора-
риума по география от 2 часа седмично (каквото 
предложение Асоциацията на професионалните ге-
ографи и регионалисти внесе официално още през 
януари т.г. в МОН) и промяна в учебното съдържа-
ние – редуцирането му като обем и намаляване на 
часовете за нови знания за сметка на практически-
те уроци.
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За съжаление, резултатите от матурите не се изкачват нагоре

И географията затруднява зрелостниците


