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Уважаеми колеги,

Пред вас е книгата за учителя по математика за 6. клас. Тя е част 
от учебния комплект математика за 6. клас на издателска къща 
„Анубис“. Комплектът съдържа учебник, електронен вариант на 
учебника и книга за учителя. Към учебния комплект ви предлагаме 
две учебни тетрадки.

Учебникът е разработен в съответствие с учебната програма на 
МОН и в него са отразени всички изисквания към учебното съ-
държание с цел постигане на ключовите компетентности. Ясно са 
разграничени видовете уроци (нови знания, упражнение, обобще-
ние и контрол). Рубриките в уроците подпомагат ориентацията и 
усвояването на задължителните знания за 6. клас.

Електронният вариант на учебника съдържа различни допъл-
нителни продукти – презентации, галерии, анимации,  интерактив-
ни материали. Те дават още една възможност на учителя за избор 
на подходящи за неговите ученици задачи.

В книгата за учителя са включени:
• Примерно годишно разпределение на темите по математика.
• Указания и примерни методически разработки на всички уро-

ци от учебника (подбор на учебни цели, форми и методи на 
обучение, указания за работа с хартиени и електронни ресур-
си, нагледни средства, форми за оценяване и др.).

• Насоки за оценяване на учебните постижения.
Използването на целия комплект учебно-методически ресурси 

дава възможност на учителя да работи пълноценно с всички учени-
ци независимо от нивото на успеваемост.

Учебният комплект, който ви предлагаме, не ви задължава да 
следвате стриктно указанията ни. Предоставяме ви го преди всичко 
с цел да разполагате с достатъчно възможности за избор.

Авторите
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1. УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА  
В ШЕСТИ КЛАС И РЕАЛИЗАЦИЯТА МУ В УЧЕБНИКА

Учебният комплект – учебник, тетрадки и книга за учителя, е написан в съответствие с изискванията 
за резултатите от обучението по математика и учебната програма по математика за шести клас. Специ-
фичните цели на обучението по математика, залегнали в образователните изисквания за прогимназиална-
та степен на основното образование са:

•	 Формиране на логическо мислене, комбинативност, наблюдателност и на математическа компе-
тентност.

•	 Емпирично формиране на част от геометричните знания.
•	 Изграждане на представа за аксиоматично изграждане на теория.
•	 Формирането на математическа компетентност за етапа трябва да става главно на познавателно и 

комуникативно ниво, като се развие способността ученикът да прилага математическо разсъжде-
ние за решаване на проблеми от други предметни области и от  ежедневието. 

•	 Математическата компетентност относно необходимите знания по математика на този етап 
включва стабилно познаване на изучаваните рационални числа, мерки, мерни единици, геомет-
рични фигури, основни действия и основни математически понятия, разбиране на математиче-
ските  твърдения, както и отношение към въпросите, на които математиката може да предложи 
отговор.

Очакваните резултати от обучението по математика в края на 6. клас в петте области на компетент-
ност са:
Области на ком-

петентности
Знания, умения и отношения

В резултат на обучението си ученикът:

Числа. Алгебра

•	 Умее да извършва действието степенуване (с цял степенен показател);
•	 Сравнява рационални числа и извършва операциите събиране, изваждане, умно-

жение, деление и степенуване;
•	 Пресмята числови изрази, съдържащи до четири действия, в множеството на ра-

ционалните числа;
•	 Умее да решава линейни уравнения;
•	 Умее да представя числа в стандартен запис.

Фигури и тела

•	 Знае основните равнинни геометрични фигури: правилен многоъгълник, окръж-
ност и кръг, техните елементи и свойства;

•	 Познава права призма, правилна пирамида, прав кръгов цилиндър, прав кръгов 
конус, знае елементите и развивките им;

•	 Познава сфера и кълбо и знае елементите им.

Функции.  
Измерване

•	 Прилага формулите за периметър и лице на правилен многоъгълник, дължина на 
окръжност и лице на кръг;

•	 Прилага формулите за лице на повърхнина и обем на права призма, правилна пи-
рамида, прав кръгов цилиндър, прав кръгов конус; лице на повърхнина на сфера 
и обем на кълбо;

•	 Умее да построява точка по дадени координати и да определя координати на точ-
ка спрямо декартова координатна система в равнината.

Логически  
знания

•	 Разбира на конкретно ниво смисъла на логическите съюзи „и", „или", „ако..., 
то...", отрицанието „не" и на релациите „следва" и „еквивалентност";

•	 Преценява вярност и рационалност в конкретна ситуация и умее да обосновава 
изводи;

•	 Образува на конкретно ниво отрицание на съждение.
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Елементи от 
вероятности и 

статистика

•	 Умее да намира подмножество на дадено множество и сечение/обединение на 
множества;

•	 Описва възможности (изходи) от събития и определя благоприятните от тях;
•	 Знае понятието случайно събитие на най-просто ниво, може да пресмята вероят-

ност на случайно събитие като отношение на възможности;
•	 Събира систематично, организира и описва данни и ги представя по различни 

начини;
•	 Разчита и интерпретира информация, представена с текст, с графики, с таблици 

или с диаграми.

Моделиране

•	 Оценява и интерпретира съдържателно получен при моделиране резултат;
•	 Моделира с числов израз или с цял алгебричен израз;
•	 Моделира с линейни уравнения;
•	 Познава права и обратна пропорционалност и умее да ги прилага в практически 

задачи.

Учебното съдържание по математика в шести клас е естествено продължение на това от пети клас и 
условно може да бъде разделено на аритметични и алгебрични знания, геометрични знания и елемен-
ти на вероятностите и статистиката. 

Основно място в учебника заемат аритметичните и алгебричните знания. Те са включени в четири 
теми: 

•	 Рационални числа,
•	 Степенуване,
•	 Пропорции,
•	 Уравнения.
Основното за 6. клас е продължаването на разширяването на множеството на дробите (обикновени 

и десетични) с отрицателните числа. Навсякъде, ненатрапчиво (без разбира се да се споменава термино-
логията) се изявява принципът на перманентност – запазването на свойствата на числовите множества 
с разширяването им. В 6. клас е същинското изучаване на операцията степенуване, след формалната 
дефиниция в 5. клас и ограниченото използване само при разлагането на числата и записването на мер-
ните единици. С изучаването на степенуването завършва изучаването на операциите в множеството на 
рационалните числа. В програмата има нов за нашето математическо образование елемент – питагоро-
вата теорема и възможността за решаване на най-прости метрични задачи. В 6. клас започва и сериозна 
пропедевтика на алгебричните знания. Темата „Пропорции“ е традиционна за обучението в 6. клас и тя 
дава възможност за съществено разширяване на възможностите на учениците да моделират различни 
процеси и ситуации.

Основна тема на алгебрата в целия училищен курс са уравненията и методите за решаването им. В 
6. клас започва системното изучаване на линейните уравнения. Освен терминологията се обосновават и 
методите за решаване. Така вече се въвеждат общи правила за решаването на линейни уравнения и не се 
налага учениците да помнят правилата за намиране на неизвестен компонент за различните действия с 
числа. Системното изучаване на уравнения продължава в 7. клас с изучаването на теоремите за еквива-
лентност.

Геометричните знания са включени в една тема „Геометрични фигури и тела“.
Основните геометрични знания са: 
•	правилен многоъгълник, окръжност и кръг и намирането на обиколки и лица; 
•	призма, пирамида, цилиндър, конус и сфера и кълбо. 
Главният акцент тук пада върху изясняването и осмислянето на важните  математически понятия лице 
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на многоъгълник и кръг и обем на тяло. На интуитивна база се разкриват и най-съществените свойства на 
елементите на изучаваните фигури и тела.

В този клас продължава разширяването и задълбочаването на овладените в предходните класове об-
разователни умения както в практико-приложен, така и в теоретичен аспект. Геометричните и практи-
чески знания, съпътстват изложението на аритметичните знания и чрез тях се осъществява по най-естест-
вен начин приложението на аритметичните знания.

Задачата продължава да бъде основен методически похват за въвеждане, усвояване, затвърдяване и 
прилагане на знанията. Геометричните знания се изучават в единство с аритметичните.

Най-съществената новост в програмата за 6. клас е темата „Елементи от вероятности и статистика“. 
В нашата образователна практика и досега, от 5. клас присъстват такива елементи – представяне на 
данни с различни видове диаграми, разчитане на диаграми. С новата програма се поставя началото на 
изучаването на елементи на вероятностите, нещо което досега не е правено. Необходимостта на включ-
ването на такива знания още в прогимназиалния етап е продиктувано от световната практика и опит. В 
много образователни системи такива знания (напр. вероятността като шанс нещо да се случи) се дават 
още в началното образование. В темата са включени някои основни знания от теорията на множествата, 
понятието случайно събитие и вероятността като отношение на възможности. Всичко това се прави с 
помощта на най-прости примери.

Учебникът е структуриран поурочно. Разработени са 129 урока (включително и уроци за проверка 
и оценка на знанията), като са оставени 7 часа резерв, които учителят може да използва по свое усмо-
трение през учебната година. Структурата на учебника е пределно ясна, всички уроци за нови знания са 
разработени на 2 страници, а упражненията в 1 или 2 страници. Това прави учебника много компактен и 
лесен за ползване. 

За планиране на учебната работа може да се използва примерното годишно разпределение на мате-
риала, което е разработено в съответствие с изискванията на МОН и се предлага в книгата за учителя. 
Местата и броят на резервните часове са съобразени със съответните трудности при усвояването на 
математическите знания. Този резерв от часове може да бъде използван от учителя и по негова преценка, 
отчитайки реалните условия за работа с класа. В разпределението е предложено част от този резерв да се 
използва при годишния преговор.

В края на всеки раздел, или обособен цикъл уроци в по-големите раздели, се предлагат урок за об-
общение и урок за проверка и оценка на знанията (контролна работа). В уроците „До тук знаем“ се из-
вършва обобщение след всеки обособен цикъл от уроци, обединени от една идея. С тези уроци се постига 
систематизиране на знанията по съответните теми.

Уроците „Можем ли сами?“ фиксират мястото на съответната контролна работа. Задачите, кои-
то са дадени в тях са примерни и са предназначени учениците да се запознаят с основните типове 
задачи. Разбира се учителят може да ги ползва (директно тях, или подобни на тях) за конструиране 
на тестове (контролни работи). По нататък по-подробно ще се спрем на проблемите за проверка и 
оценка на знанията. В предложеното разпределение са маркирани и часовете за класна работа (те 
съвпадат с някои от контролните), както и часове за подготовка на класната работа (извън обобщи-
телните „До тук знаем“).

Предложена е система за ориентиране, както в учебника като цяло (различните видове уроци), така 
и в рамките на урока – предназначението на отделните задачи, начинът на въвеждане на новите знания, 
задачи за затвърдяване на знанията и т. н. За всеки урок е предложена и примерна методическа струк-
тура. Ясно са очертани основните компоненти и учебни дейности в урока: актуализиране на старите 
знания и мотивиране на учениците, въвеждане на новото знание на основата на изучени вече знания, 
непосредствено затвърдяване чрез повторение и вариране на задачите по една и съща тема, изграждане 
на умения за прилагане на знанията. Основните (задължителните) знания са поместени на фон и са 
предназначени за колективна работа с класа, която учителят провежда с активното участие на учениците. 
Но това не бива да се схваща като ограничение на творчеството в работата на учителя. Той е свободен да 
внесе и свои елементи в урока или да използва нови варианти. Задачите за самостоятелна работа вкъщи 
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са отделени в рубриката „Опитай сам“, но разбира се част от задачите в първата част могат да се оставят 
за самостоятелна работа вкъщи, а част от задачите във втората, по преценка на учителя, да се изпълняват 
в клас.

Специално внимание е отделено на обучението на учениците правилно да записват решение на мате-
матическа задача. За всеки тип задачи по подходящ начин е даден образец за записване, който е отделен 
и ясно видим. Решенията са кратки и ясни. За задачите в учебната тетрадка е предвидено място за реша-
ването им. Понеже в учебника не може да се пише (и не е предвидено), то за някои специфични задачи е 
много удобно да се използва тетрадката. В този смисъл тетрадката допълва възможностите, които дава 
учебникът.

Основните и най-важни правила са записани на подходящ фон и ясно се открояват в структурата на 
урока. Много от правилата са изказани в свободна форма от подходящи „персонажи“. Същите персонажи 
се използват и за изявяване на типични или често допускани грешки.

Учебникът е илюстриран, като илюстрациите не са самоцелни, а подпомагат разбирането и усвоява-
нето на учебното съдържание.

В уроците са намерили място множество занимателни задачи и задачи „предизвикателство“, като 
магически квадрати, ребуси, числови пирамиди, различни схеми и др.

Широко са застъпени различни начини на задаване и интерпретиране на информация – схеми, табли-
ци и диаграми. В целия учебник, където е необходимо и специално в разделите „Пропорции“ и „Елементи 
на вероятностите“, се използват различни видове диаграми. Важно е учениците да умеят да разбират и 
използват различни начини на представяне на информацията, да могат да разчитат и анализират данни 
представени с диаграми и да построяват несложни блокови (правоъгълни) диаграми. 

Учебният материал следва учебната програма по математика на МОН и е разделен на 6 теми. Доба-
вени са раздели „Начален преговор“ и „Годишен преговор“.

На началния преговор са отделени 8 урока (от 1 до 8), в които се актуализират знанията за числа-
та, изучени по математика в 5. клас – действия с дроби, част от число и процент, както и геометричните 
знания за обиколки и лица на фигури, лице на повърхнина и обем на куб и правоъгълен паралелепипед. 
С помощта на началния преговор, включително уроците „От пети клас знаем!“ и „Можем ли сами?“ се 
установява доколко учениците са усвоили задължителния минимум от знания от предходните години и до 
каква степен са в състояние да продължат успешно обучението си в шести клас.

Първата тема – „Геометрични фигури и тела“ е разработена в 33 урока (от 9 до 41). Темата е разде-
лена на две части – равнини фигури и ръбести и ротационни тела, като всяка част завършва с уроци „До 
тук знаем“ и „Можем ли сами?“. 

В центъра на вниманието са различните фигури (равнинни и пространствени), някои техни свойства 
и възможностите за пресмятане на някои техни характеристики (лица и обеми).

Знанията за равнинни фигури се разширяват с окръжност и правилен многоъгълник. С това приключ-
ва емпиричното изучаване на познатите ни равнинни фигури и усвояването на формулите за намиране на 
дължини, обиколки  и лица. 

Започналото в 5. клас изучаване на телата продължава с темите за призма и пирамида. Навсякъде се 
търси възможност представите да се формират с подходящи примери от заобикалящия ни свят. Продъл-
жава да се акцентира върху формирането на пространствени представи чрез представяне на връзката 
между тялото и неговата развивка в равнината. Другата важна цел е формирането на умения за намиране 
на лица на повърхнина на изучаваните тела и обемите им. Разгледани са множество практически задачи 
свързани с изучаваните тела.

Втората част е посветена на обичайно изучаваните в нашето училище ротационни (валчести) тела – 
цилиндър, конус, сфера и кълбо. 

И тук се следват същите принципи при разработките. Изследване на свойствата върху конкретни 
примери и модели, използване на развивките (за телата, които имат такива) за формиране на простран-
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ствени представи. И двете части на този раздел завършват с обобщителни уроци („До тук знаем“) и тест 
(„Можем ли сами?“).

Втората тема – „Рационални числа“ е разработена в 34 урока (от 42 до 75). Темата е разделена  на 
две части – „Събиране и изваждане на рационални числа“ и „Умножение и деление на рационални числа“, 
всяка от които завършва с уроци „До тук знаем“ и „Можем ли сами?“. 

Центърът на вниманието в уроците от тази тема е усвояване на действията с рационални числа и ус-
тановяване на свойствата на операциите с рационални числа. 

Сериозно внимание е обърнато върху създаването на умения у учениците за рационално пресмятане 
на числови изрази, чрез прилагането на свойствата на операциите. Разделът свършва с няколко урока 
посветени на декартова координатна система.

На третата тема от програмата – „Степенуване“ са отделени 15 урока (от 76 до 90). Определението 
за степенуване е в 5. клас, но същинското изучаване  започва в 6. клас. Тук се изучават свойствата и 
операциите и то директно в множеството на рационалните числа. Тук е и обобщението на степен с цял 
и нулев степенен показател. Като приложение на степените е добавена и питагоровата теорема. Трябва 
изрично да се отбележи, че не става дума за въвеждане на понятието квадратен корен и коренуване. Става 
дума за работа с питагорови тройки числа, т.е. естествени числа, които са решение на едно диофантово 
уравнение – x y z2 2 2+ = .  Включването на питагоровата теорема в програмата за 6. клас е продиктувано 
от практиката в световен мащаб тази теорема да се изучава като факт по-рано, за да се разширят възмож-
ностите на учениците да работят с геометрични фигури.

Четвъртата тема – „Уравнения“ е разработена в 6 урока (от 91 до 96). и завършва с уроци „До тук 
знаем“ и „Можем ли сами?“. Тази тема е първата стъпка в алгебрата. Идеята е без да се изгражда теория 
на уравненията, без да се споменават теоремите за еквивалентност, на базата на свойствата на числовите 
равенства и операциите, да се изведат емпирично основните правила за решаване на уравнения.

Петата тема от учебната програма – „Пропорции“ е разработена в 15 урока (от 97 до 111) и за-
вършва с уроци „До тук знаем“ и „Можем ли сами?“. Разглеждат се свойствата на пропорциите. Дава 
се идея за графиката на правата и обратната пропорционалност. Не се изисква учениците да могат да ги 
чертаят, но трябва да умеят да ги различават. Изложението е съпроводено с много и разнообразни при-
ложения на пропорциите, включително и за представянето на данни с диаграми. Пропорциите дават един 
нов много мощен инструмент за моделиране на най-различни процеси.

Шестата тема от учебната програма – „Елементи на вероятностите и статистиката“ е разработена 
в 8 урока (от 112 до 119). Вече беше споменато, че това е съвсем нова тема за прогимназиалния етап. 
В няколко урока с помощта на множество нагледни и най-прости примери се достига до намирането на 
вероятност като отношение на възможности. В темата попада и по-нататъшно развитие на проблема за 
представяне и описание на данни, намиране на една от важните характеристики на дадено множество от 
данни – средното аритметично. Продължава и работата с различни видове диаграми, предполага се уче-
ниците да могат да построяват блокова диаграма.

Последната тема в учебника „Годишен преговор“ е разработена в 10 урока (от 120 до 129). 
Уроците са посветени на основните акценти в програмата. Урокът „Можем ли сами?“ е примерна 

самостоятелна работа за установяване на степента, до която учениците са изпълнили изискванията, зало-
жени в Държавния образователен стандарт за прогимназиалната степен на основно образование.

Както вече бе отбелязано, математическата задача е основният методически похват за въвежда-
не, усвояване, затвърдяване и прилагане на знанията. Скелетът на учебника са задачите. Предлага 
се една добре изградена и богата система от задачи. Те се използват за актуализиране на старите 
знания, задачите и подходящи проблемни ситуации се използват за подход към новите знания, а 
самостоятелното решаване на подходящи примери и задачи е единственият път за придобиване на 
необходимите умения. Наред с рутинните задачи в учебника ще намерите и немалко забавни задачи 
и задачи-предизвикателства. 
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В учебника е отделено особено внимание на изграждането на умения за математическо моделиране 
на практически ситуации. За целта текстовите задачи намират значително място в уроците. Стремежът на 
авторите е да направят по-естествен процеса на математическото моделиране. 

С цел развиване на математическите умения на учениците в учебника са поместени и съставни зада-
чи с по-сложна математическа структура. Най-подходящи за тази цел се оказват практическите задачи, 
свързани с разстояния, покупки и продажби.

В учебника е отделено много място на разясняването и усвояването от учениците на подходи за ре-
шаване на такива задачи. При решаването на текстовите задачи е необходимо се акцентира на няколко 
съществени момента: 

•	прочитане и разбиране на условието; 
•	откриване на данните и връзките между тях; 
•	избор на съответно действие или последователност от действия (съставяне на математиче-

ския модел); 
•	математическа обработка на модела (извършване на действие или действията в определе-

ния ред); 
•	формулиране на отговора. 
Задачите са свързани с жизнения опит на ученика, носят занимателен елемент и дават възможност 

за разширяване на неговия познавателен кръгозор. Отделните действия се маркират с отделни, после-
дователно зададени въпроси. Така учениците осмислят отделните стъпки в решението и се подготвят 
за самостоятелно решаване на съставни текстови задачи. Илюстрациите и краткия запис на задачите са 
елемент, който подпомага решаването на задачата. Краткото записване на задачата е подходящо да бъде 
направено от учителя на дъската, в хода на анализа на задачата, с активното участие на учениците. Же-
лателно е при решаване на съставните задачи учениците да бъдат насочвани към използване на числови 
изрази, без това да е задължително. Важното е учениците да разберат и осмислят задачата, да могат да 
отделят основните стъпки в нейното решение и да провеждат правилни разсъждения. 

В учебника има и немалко ситуационни задачи – задачи, при които в дадена конкретна, обикновено 
практическа ситуация, са формулирани няколко въпроса и за отговора на всеки от тях ученикът трябва 
да реши отделна, обикновено не много сложна задача. Такива комплексни задачи затрудняват учениците 
и трябва да се направи необходимото те да добиват умения за разбирането и решаването им. Такъв тип 
задачи се използват и в международните изследвания на постиженията на учениците в областта на мате-
матиката.

Към комплекта са разработени и две учебни тетрадки. Те съпътстват работата с учебника и съдържат 
предимно задачи за самостоятелна работа, които по преценка на учителя могат да бъдат изпълнявани, 
както в клас, така и самостоятелна работа вкъщи.  

Към учебника се предлага и негов електронен вариант. Електронният вариант съдържа копие на учеб-
ника и може да се използва във всеки момент, когато учителят иска да се позове на текст, илюстрация, 
схема, таблица или диаграма от учебника. Съответният фрагмент може да прожектира увеличен. Освен 
копие на учебника има и допълнителни материали, като в учебника са маркирани местата където те могат 
да се използват. Това могат да бъдат интерактивни аплети за демонстрация и онагледяване, някакви до-
пълнителни материали, презентации на уроци или фрагменти на уроци.

Надяваме се, че всеки учител ще намери в този учебен комплект и нещо ново за себе си, което ще му 
даде идея за творчество.



11

2. ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

Училище , Град , 

 Утвърждавам: 
 Директор:  (име и фамилия)
 

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА ..................... ГОДИНА

Уроци за нови знания НЗ 59 часа

Уроци за упражнения и практически дейности У 40 часа

Уроци за обобщение и преговор О 22 часа

Уроци за контрол и оценка К 8 часа

Резерв учебно време 7 часа

Годишен хорариум: 136 часа 

Срочен: І срок – 65 часа
 ІІ срок – 64 часа

 Изготвил: 
 (име и фамилия)



12
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ед

Тема на урочната еди-
ница

Урочна еди-
ница за

Компетентности като очаквани резултати 
от обучението Нови понятия Контекст и дейности за вся-

ка урочна единица
Методи и форми на 

оценяване по теми и/
или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Начален преговор

1.Обикновени дроби обобщение Познаване на реда на обикновените дроби, 
четене, писане и сравняване 

решаване на задачи устна
фронтална

2. Десетични дроби обобщение Познаване на реда на обикновените дроби, 
четене, писане и сравняване

решаване на задачи писмена

3. Десетични и обикнове-
ни дроби

обобщение Познаване на действията с десетични и обик-
новени дроби

решаване на задачи писмена

4. Част от число. Процент обобщение Намиране на част от число и процент, число по 
даден процент от него и на неизвестен процент

решаване на задачи писмена

5. Лица на равнинни 
фигури

обобщение Познаване на геометричните фигури, изучава-
ни в пети  клас

решаване на задачи писмена

6. Куб и правоъгълен 
паралелепипед

обобщение Познаване на правоъгълния паралелепипед и 
куба

решаване на задачи писмена

7. От пети клас знаем обобщение Намиране на неизвестни множител, делимо и 
делител

решаване на задачи писмена

8. Можем ли сами контрол и 
оценка

Да може да пресмята изрази с обикновени и 
десетични дроби, да намира част от число. Да 

намират лица на геометрични фигури

тест самостоятелна

Геометрични фигури и тела
9. Окръжност. Дължина 
на окръжност

нови знания Да  чертае окръжност, да намира дължина на 
окръжност

окръжност, център, 
радиус, диаметър

практически задачи индивидуална

10. Кръг. Лице на кръг нови знания Да намира лице на кръг лице на кръг решаване на задачи фронтална
11. Упражнение упражнение Да намира неизвестен елемент на окръжност и 

кръг
решаване на задачи писмена

12. Многоъгълник. Прави-
лен многоъгълник

нови знания Ученикът да знае понятията, свързани с много-
ъгълник

многоъгълник, пра-
вилен многоъгълник, 

апотема

решаване на задачи фронтална

13. Лице на многоъгълник нови знания Да може да намира лице на правилен  
многоъгълник

лице на правилен мно-
гоъгълник

решаване на задачи фронтална

14. Упражнение упражнение Да знае и да прилага формулата за лице на пра-
вилен многоъгълник

чешаване на задачи писмена

15. Призма. Правилна 
призма

нови знания Да знае и да разпознава права призма, елемен-
тите и развивката ѝ

права призма, развивка 
на призма,височина

чертане на призма и развивка устна

16. Лице на повърхнина 
на призма

нови знания Да намира лице на повърхнина на призма лице на повърхнина решаване на задачи устна

17. Упражнение упражнение Да прилага формулите в права  
и в обратна задача

решаване на задачи индивидуална

18. Обем на права призма нови знания Да знае формулата за обем на права призма обем на права призма решаване на задачи фронтална
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9. Окръжност. Дължина 
на окръжност

нови знания Да  чертае окръжност, да намира дължина на 
окръжност

окръжност, център, 
радиус, диаметър

практически задачи индивидуална

10. Кръг. Лице на кръг нови знания Да намира лице на кръг лице на кръг решаване на задачи фронтална
11. Упражнение упражнение Да намира неизвестен елемент на окръжност и 

кръг
решаване на задачи писмена

12. Многоъгълник. Прави-
лен многоъгълник

нови знания Ученикът да знае понятията, свързани с много-
ъгълник

многоъгълник, пра-
вилен многоъгълник, 

апотема

решаване на задачи фронтална

13. Лице на многоъгълник нови знания Да може да намира лице на правилен  
многоъгълник

лице на правилен мно-
гоъгълник

решаване на задачи фронтална

14. Упражнение упражнение Да знае и да прилага формулата за лице на пра-
вилен многоъгълник

чешаване на задачи писмена

15. Призма. Правилна 
призма

нови знания Да знае и да разпознава права призма, елемен-
тите и развивката ѝ

права призма, развивка 
на призма,височина

чертане на призма и развивка устна

16. Лице на повърхнина 
на призма

нови знания Да намира лице на повърхнина на призма лице на повърхнина решаване на задачи устна

17. Упражнение упражнение Да прилага формулите в права  
и в обратна задача

решаване на задачи индивидуална

18. Обем на права призма нови знания Да знае формулата за обем на права призма обем на права призма решаване на задачи фронтална
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Методи и форми на 

оценяване по теми и/
или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
19. Упражнение упражнение Да умее да прилага формулата за обем при 

решаването на права и обратна задача 
решаване на задачи индивидуална

20. Пирамида. Правилна 
пирамида

нови знания Да знае и разпознава правилна пирамида, еле-
ментите и развивката ѝ

пирамида, апоте-
ма,околен и основен 

ръб,околна и основна 
стена,височина

чертане на пирамида и развив-
ка на пирамида

фронтална

21. Лице на повърхнина 
на правилна пирамида

нови знания Да намира лице на повърхнина на пирамида лице на повърхнина решаване на задачи писмена

22. Упражнение упражнение Да прилага формулите за лице на околна по-
върхнина и на повърхнина на пирамида

решаване на задачи писмена

23. Обем на правилна 
пирамида

нови знания Да намира обем  на пирамида обем на пирамида решаване на задачи писмена

24. Упражнение упражнение Да прилага формулата за обем на пирамида решаване на задачи писмена
25. Дотук знаем обобщение Да прилага формулите за лице на повърхнина 

и обем
решаване на задачи писмена

26. Можем ли сами контрол и 
оценка

Да умее да решава права и обратна задача за 
окръжност, многоъгълник, призма и пирамида

тест писмена

27. Прав кръгов цилиндър нови знания Да знае и разпознава прав кръгов цилиндър, 
елементите  и развивката му

основи, образуваща, 
радиус

практическа фронтална

28. Лице на повърхнина 
на цилиндър

нови знания Да намира лице на повърхнина на цилиндър намиране на лица писмена

29. Упражнение упражнение Да умее да намира лице на повърхнина решаване на задачи писмена
30. Обем на цилиндър нови знания Да намира обем на цилиндър обем на цилиндър решаване на задачи фронтална
31. Упражнение упражнение Да намира елементи на цилиндър решаване на задачи писмена

32. Прав кръгов конус нови знания Да знае и разпознава прав кръгов конус, еле-
ментите и развивката му

прав кръгов конус, 
основа, образуваща, 

височина 

чертане на конус и развивката 
му

фронтална

33. Лице на повърхнина 
на конус

нови знания Да намира лице на повърхнина на конус решаване на задачи фронтална

34. Упражнение упражнение Да умее да прилага формулите решаване на задачи писмена
35. Обем на конус нови знания Да намира обем на конус решаване на задачи писмена
36. Упражнение упражнение Да решава права и обратна задача решаване на задачи писмена
37. Сфера. Лице на сфера нови знания Да знае и разпознава сфера и елементите  и сфера, център, радиус, 

лице
прилагане на формулата за 

лице на сфера
писмена

38. Кълбо. Обем на кълбо нови знания Да знае и разпознава кълбо и елементите му кълбо, радиус решаване на задачи писмена
39. Упражнение упражнение Да умее да намира неизвестни елементи намиране на неизвестен  

компонент
писмена

40. Дотук знаем обобщение Да решава права и обратна задача  
за валчести тела

тест писмена
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Методи и форми на 

оценяване по теми и/
или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
19. Упражнение упражнение Да умее да прилага формулата за обем при 

решаването на права и обратна задача 
решаване на задачи индивидуална

20. Пирамида. Правилна 
пирамида

нови знания Да знае и разпознава правилна пирамида, еле-
ментите и развивката ѝ

пирамида, апоте-
ма,околен и основен 

ръб,околна и основна 
стена,височина

чертане на пирамида и развив-
ка на пирамида

фронтална

21. Лице на повърхнина 
на правилна пирамида

нови знания Да намира лице на повърхнина на пирамида лице на повърхнина решаване на задачи писмена

22. Упражнение упражнение Да прилага формулите за лице на околна по-
върхнина и на повърхнина на пирамида

решаване на задачи писмена

23. Обем на правилна 
пирамида

нови знания Да намира обем  на пирамида обем на пирамида решаване на задачи писмена

24. Упражнение упражнение Да прилага формулата за обем на пирамида решаване на задачи писмена
25. Дотук знаем обобщение Да прилага формулите за лице на повърхнина 

и обем
решаване на задачи писмена

26. Можем ли сами контрол и 
оценка

Да умее да решава права и обратна задача за 
окръжност, многоъгълник, призма и пирамида

тест писмена

27. Прав кръгов цилиндър нови знания Да знае и разпознава прав кръгов цилиндър, 
елементите  и развивката му

основи, образуваща, 
радиус

практическа фронтална

28. Лице на повърхнина 
на цилиндър

нови знания Да намира лице на повърхнина на цилиндър намиране на лица писмена

29. Упражнение упражнение Да умее да намира лице на повърхнина решаване на задачи писмена
30. Обем на цилиндър нови знания Да намира обем на цилиндър обем на цилиндър решаване на задачи фронтална
31. Упражнение упражнение Да намира елементи на цилиндър решаване на задачи писмена

32. Прав кръгов конус нови знания Да знае и разпознава прав кръгов конус, еле-
ментите и развивката му

прав кръгов конус, 
основа, образуваща, 

височина 

чертане на конус и развивката 
му

фронтална

33. Лице на повърхнина 
на конус

нови знания Да намира лице на повърхнина на конус решаване на задачи фронтална

34. Упражнение упражнение Да умее да прилага формулите решаване на задачи писмена
35. Обем на конус нови знания Да намира обем на конус решаване на задачи писмена
36. Упражнение упражнение Да решава права и обратна задача решаване на задачи писмена
37. Сфера. Лице на сфера нови знания Да знае и разпознава сфера и елементите  и сфера, център, радиус, 

лице
прилагане на формулата за 

лице на сфера
писмена

38. Кълбо. Обем на кълбо нови знания Да знае и разпознава кълбо и елементите му кълбо, радиус решаване на задачи писмена
39. Упражнение упражнение Да умее да намира неизвестни елементи намиране на неизвестен  

компонент
писмена

40. Дотук знаем обобщение Да решава права и обратна задача  
за валчести тела

тест писмена
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
41. Можем ли сами контрол и 

оценка
Да намира неизвестни компоненти за много-

стени и валчести тела
самостоятелна работа писмена

Рационални числа
42. Положителни и отри-
цателни числа. Множество 
на рационалните числа

нови знания Да знае и разбира понятието рационално чис-
ло, множество на рационалните числа

положително и отрица-
телно число, множество 
на рационалните числа

разглеждане на практически 
случаи на изразяване с поло-
жителни и отрицателни числа

фронтална

43. Упражнение упражнение Да може да прилага положителни и отрицател-
ни числа за изразяване на житейски ситуации

решаване на задачи писмена

44. Изобразяване на 
рационални числа върху 
числова ос

нови знания Да изобразява рационални числа върху число-
вата ос

числова ос изобразяване на рационални 
числа върху числовата ос 

писмена

45. Противоположни чис-
ла. Абсолютна стойност 
на рационално число

нови знания Да намира абсолютна стойност на число, про-
тивоположно на рационално число

противоположни числа, 
абсолютна стойност, 
множество на целите 

числа

изобразяване на рационално 
число, намиране на противо-

положното му

писмена

46. Сравняване на рацио-
нални числа

нови знания Да сравнява рационални числа алгоритъм за сравняване на 
рационални числа

фронтална

47. Упражнение упражнение Да знае алгоритъма за сравняване на рацио-
нални числа  

сравняване на рационални 
числа

писмена

48. Събиране на рацио-
нални числа с еднакви 
знаци

нови знания Да събира рационални числа с еднакви знаци алгоритъм за събиране на 
числа с еднакви знаци

писмена

49. Упражнение упражнение Да събира числа с еднакви знаци прилагане на правилото за 
събиране

писмена

50. Събиране на рацио-
нални числа с различни 
знаци

нови знания Да знае алгоритъма за събиране на числа с 
различни знаци  

алгоритъм за събиране на 
числа с различни знаци

писмена

51. Упражнение упражнение Да събира рационални числа решаване на задачи писмена
52. Свойства на събира-
нето

нови знания Да знае свойствата на събирането решаване на задачи със свой-
ствата на събирането

писмена

53. Упражнение упражнение Да умее да прилага свойствата решаване на задачи писмена
54. Упражнение упражнение Да умее да решава основни задачи, свързани 

със свойствата
пресмятане на стойността на 

изрази  
писмена

55. Изваждане на рацио-
нални числа

нови знания Да знае алгоритъма за изваждане на рационал-
ни числа

пресмятане на разлики писмена

56. Упражнение упражнение Да може да изважда рационални числа решаване на задачи писмена
57. Събиране и изважда-
не на рационални числа. 
Алгебричен сбор

нови знания Да може да събира и изважда рационални чис-
ла и да разкрива скоби

алгебричен сбор решаване на задачи писмена

58. Намиране на неизвест-
но събираемо

нови знания Да знае да намира неизвестно събираемо   намиране на неизвестно устна, фронтална

59. Упражнение упражнение Да намира неизвестно събираемо решаване на задачи писмена
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
41. Можем ли сами контрол и 

оценка
Да намира неизвестни компоненти за много-

стени и валчести тела
самостоятелна работа писмена

Рационални числа
42. Положителни и отри-
цателни числа. Множество 
на рационалните числа

нови знания Да знае и разбира понятието рационално чис-
ло, множество на рационалните числа

положително и отрица-
телно число, множество 
на рационалните числа

разглеждане на практически 
случаи на изразяване с поло-
жителни и отрицателни числа

фронтална

43. Упражнение упражнение Да може да прилага положителни и отрицател-
ни числа за изразяване на житейски ситуации

решаване на задачи писмена

44. Изобразяване на 
рационални числа върху 
числова ос

нови знания Да изобразява рационални числа върху число-
вата ос

числова ос изобразяване на рационални 
числа върху числовата ос 

писмена

45. Противоположни чис-
ла. Абсолютна стойност 
на рационално число

нови знания Да намира абсолютна стойност на число, про-
тивоположно на рационално число

противоположни числа, 
абсолютна стойност, 
множество на целите 

числа

изобразяване на рационално 
число, намиране на противо-

положното му

писмена

46. Сравняване на рацио-
нални числа

нови знания Да сравнява рационални числа алгоритъм за сравняване на 
рационални числа

фронтална

47. Упражнение упражнение Да знае алгоритъма за сравняване на рацио-
нални числа  

сравняване на рационални 
числа

писмена

48. Събиране на рацио-
нални числа с еднакви 
знаци

нови знания Да събира рационални числа с еднакви знаци алгоритъм за събиране на 
числа с еднакви знаци

писмена

49. Упражнение упражнение Да събира числа с еднакви знаци прилагане на правилото за 
събиране

писмена

50. Събиране на рацио-
нални числа с различни 
знаци

нови знания Да знае алгоритъма за събиране на числа с 
различни знаци  

алгоритъм за събиране на 
числа с различни знаци

писмена

51. Упражнение упражнение Да събира рационални числа решаване на задачи писмена
52. Свойства на събира-
нето

нови знания Да знае свойствата на събирането решаване на задачи със свой-
ствата на събирането

писмена

53. Упражнение упражнение Да умее да прилага свойствата решаване на задачи писмена
54. Упражнение упражнение Да умее да решава основни задачи, свързани 

със свойствата
пресмятане на стойността на 

изрази  
писмена

55. Изваждане на рацио-
нални числа

нови знания Да знае алгоритъма за изваждане на рационал-
ни числа

пресмятане на разлики писмена

56. Упражнение упражнение Да може да изважда рационални числа решаване на задачи писмена
57. Събиране и изважда-
не на рационални числа. 
Алгебричен сбор

нови знания Да може да събира и изважда рационални чис-
ла и да разкрива скоби

алгебричен сбор решаване на задачи писмена

58. Намиране на неизвест-
но събираемо

нови знания Да знае да намира неизвестно събираемо   намиране на неизвестно устна, фронтална

59. Упражнение упражнение Да намира неизвестно събираемо решаване на задачи писмена
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Методи и форми на 

оценяване по теми и/
или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
60. Дотук знаем обобщение Да сравнява, събира и изважда рационални 

числа
решаване на задачи фронтална

61. Можем ли сами контрол и 
оценка

Сбор и разлика на рационални числа, сравня-
ване, изобразяване  

тест самостоятелна

Подготовка за класна 
работа

упражнение решаване на задачи писмена

Класна работа контрол и 
оценка

самостоятелна работа писмена

62. Умножение на рацио-
нални числа

нови знания Да знае алгоритъма за умножение на рацио-
нални числа

решаване на задачи писмена

63. Упражнение упражнение Да умее да умножава рационални числа решаване на задачи писмена
64. Свойства на умноже-
нието

нови знания Да знае свойствата решаване на задачи със свой-
ствата на умножението

писмена

65. Упражнение упражнение Да пресмята изрази прилагане на свойствата писмена

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

№
 п

о 
ре

д

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а 

 
по

 р
ед Тема на урочната  

единица
Урочна  

единица за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението Нови понятия Контекст и дейности за  
всяка урочна единица

Методи и форми  
на оценяване по теми  

и/или раздели
Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
66. Упражнение упражнение Да може да намира произведение като  

използва свойствата му
решаване на приложни задачи писмена

67. Деление на рационал-
ни числа. Свойства

нови знания Да знае алгоритъма за деление на рационални 
числа

решаване на задачи писмена

68. Упражнение упражнение Да може да пресмята изрази с четирите  
действия

решаване на задачи с четирите 
действия

писмена

69. Намиране на неизвес-
тен множител

нови знания Да може да намира неизвестен множител намиране на неизвестни ком-
поненти

писмена

70. Упражнение упражнение Да прилага четирите действия в приложни 
задачи 

решаване на задачи фронтална

71. Декартова координат-
на система. Координати 
на точка

нови знания Да построява точка върху координатна система 
по зададени координати и да определя коорди-
натите на точка спрямо координатна система

декартова координатна 
система, координатни 

оси, координати на 
точка

практическа работа писмена

72. Симетрични точки нови знания Да може да построява симетрични точки на 
дадена точка

симетрична точка построяване на симетрични 
точки на дадена точка

писмена

73. Упражнение упражнение Да умее да построява точки върху координат-
на система и да определя координати на точка 

спрямо координатна система

решаване на практически 
задачи

писмена

74. Дотук знаем обобщение Да знае да прилага четирите действия  
с рационални числа

решаване на задачи писмена
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Тема на урочната еди-
ница

Урочна еди-
ница за

Компетентности като очаквани резултати 
от обучението Нови понятия Контекст и дейности за вся-

ка урочна единица
Методи и форми на 

оценяване по теми и/
или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
60. Дотук знаем обобщение Да сравнява, събира и изважда рационални 

числа
решаване на задачи фронтална

61. Можем ли сами контрол и 
оценка

Сбор и разлика на рационални числа, сравня-
ване, изобразяване  

тест самостоятелна

Подготовка за класна 
работа

упражнение решаване на задачи писмена

Класна работа контрол и 
оценка

самостоятелна работа писмена

62. Умножение на рацио-
нални числа

нови знания Да знае алгоритъма за умножение на рацио-
нални числа

решаване на задачи писмена

63. Упражнение упражнение Да умее да умножава рационални числа решаване на задачи писмена
64. Свойства на умноже-
нието

нови знания Да знае свойствата решаване на задачи със свой-
ствата на умножението

писмена

65. Упражнение упражнение Да пресмята изрази прилагане на свойствата писмена

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

№
 п

о 
ре

д

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а 

 
по

 р
ед Тема на урочната  

единица
Урочна  

единица за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението Нови понятия Контекст и дейности за  
всяка урочна единица

Методи и форми  
на оценяване по теми  

и/или раздели
Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
66. Упражнение упражнение Да може да намира произведение като  

използва свойствата му
решаване на приложни задачи писмена

67. Деление на рационал-
ни числа. Свойства

нови знания Да знае алгоритъма за деление на рационални 
числа

решаване на задачи писмена

68. Упражнение упражнение Да може да пресмята изрази с четирите  
действия

решаване на задачи с четирите 
действия

писмена

69. Намиране на неизвес-
тен множител

нови знания Да може да намира неизвестен множител намиране на неизвестни ком-
поненти

писмена

70. Упражнение упражнение Да прилага четирите действия в приложни 
задачи 

решаване на задачи фронтална

71. Декартова координат-
на система. Координати 
на точка

нови знания Да построява точка върху координатна система 
по зададени координати и да определя коорди-
натите на точка спрямо координатна система

декартова координатна 
система, координатни 

оси, координати на 
точка

практическа работа писмена

72. Симетрични точки нови знания Да може да построява симетрични точки на 
дадена точка

симетрична точка построяване на симетрични 
точки на дадена точка

писмена

73. Упражнение упражнение Да умее да построява точки върху координат-
на система и да определя координати на точка 

спрямо координатна система

решаване на практически 
задачи

писмена

74. Дотук знаем обобщение Да знае да прилага четирите действия  
с рационални числа

решаване на задачи писмена
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ница
Урочна 

единица за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението Нови понятия Контекст и дейности за вся-
ка урочна единица

Методи и форми на оце-
няване по теми и/или 

раздели
Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
75. Можем ли сами контрол и 

оценка
Да използва алгоритмите за четирите действия 

с рационални числа и свойствата им
пресмятане на изрази писмена

Степенуване
76. Действие степенува-
не с естествен степенен 
показател

нови знания Да знае определението за степенуване с естест-
вен показател 

степен, степенен 
показател,основа на 

степента

пресмятане на изрази със 
степени

писмена

77. Упражнение упражнение Да умее да представя произведение на степени 
с равни основи като степен 

пресмятане на изрази със 
степени 

писмена

78. Умножение на степе-
ни с равни основи

нови знания Да прилага алгоритъма за умножение на степе-
ни с равни основи

пресмятане на изрази със 
степени

писмена

79. Деление на степени с 
равни основи

нови знания Да знае алгоритъма за деление на степени с 
равни основи

алгоритъм за деление на сте-
пени

писмена

80. Упражнение упражнение Да пресмята изрази с умножение и деление на 
степени с равни основи

решаване на задачи писмена

81. Степенуване на произ-
ведение и частно

нови знания Да  знае алгоритъма за степенуване на произве-
дение и частно

решаване на задачи писмена

82. Степенуване на степен нови знания Да  знае алгоритъма за степенуване на степен решаване на задачи  писмена
83. Упражнение упражнение Да може да намира неизвестна компонента намиране на неизвестна ком-

понента
писмена

84.Упражнение упражнение Да може да пресмята изрази със степени, ред на 
действията 

решаване на задачи писмена

85. Степен с нулев и цял 
показател

нови знания Да знае алгоритъма за степенуване с нулев и 
цял показател

решаване на задачи писмена

86. Стандартен запис на 
числата

нови знания Да умее да решава задачи от областта на иконо-
миката и финансите

стандартен запис на 
числата

решаване на задачи проект

87. Питагорова теорема нови знания Да умее да намира неизвестна страна при пита-
горова тройка

решаване на задачи писмена

88. Упражнение упражнение Да умее да прилага знанията за степен решаване на текстови задачи писмена
89. Дотук знаем обобщение Да знае действията със степени и да ги прилага . решаване на задачи фронтална
90. Можем ли сами контрол и 

оценка
Да пресмята изрази със степени тест самостоятелна работа

Уравнения

91. Числови равенства нови знания Да знае свойствата на числовите равенства и да 
умее да ги прилага

числово равенство, вяр-
но числово равенство

работа с диаграми практическа

92. Решаване на уравне-
ние от вида ax + b = 0

нови знания Да знае понятието уравнение и компонентите 
свързани с него

уравнение, коефици-
енти на уравнение, 

неизвестно

решаване на уравнения писмена

93. Правила за решаване 
на уравнения

нови знания Да умее да решава уравнение решаване на уравнения писмена
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Урочна 

единица за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението Нови понятия Контекст и дейности за вся-
ка урочна единица

Методи и форми на оце-
няване по теми и/или 

раздели
Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
75. Можем ли сами контрол и 

оценка
Да използва алгоритмите за четирите действия 

с рационални числа и свойствата им
пресмятане на изрази писмена

Степенуване
76. Действие степенува-
не с естествен степенен 
показател

нови знания Да знае определението за степенуване с естест-
вен показател 

степен, степенен 
показател,основа на 

степента

пресмятане на изрази със 
степени

писмена

77. Упражнение упражнение Да умее да представя произведение на степени 
с равни основи като степен 

пресмятане на изрази със 
степени 

писмена

78. Умножение на степе-
ни с равни основи

нови знания Да прилага алгоритъма за умножение на степе-
ни с равни основи

пресмятане на изрази със 
степени

писмена

79. Деление на степени с 
равни основи

нови знания Да знае алгоритъма за деление на степени с 
равни основи

алгоритъм за деление на сте-
пени

писмена

80. Упражнение упражнение Да пресмята изрази с умножение и деление на 
степени с равни основи

решаване на задачи писмена

81. Степенуване на произ-
ведение и частно

нови знания Да  знае алгоритъма за степенуване на произве-
дение и частно

решаване на задачи писмена

82. Степенуване на степен нови знания Да  знае алгоритъма за степенуване на степен решаване на задачи  писмена
83. Упражнение упражнение Да може да намира неизвестна компонента намиране на неизвестна ком-

понента
писмена

84.Упражнение упражнение Да може да пресмята изрази със степени, ред на 
действията 

решаване на задачи писмена

85. Степен с нулев и цял 
показател

нови знания Да знае алгоритъма за степенуване с нулев и 
цял показател

решаване на задачи писмена

86. Стандартен запис на 
числата

нови знания Да умее да решава задачи от областта на иконо-
миката и финансите

стандартен запис на 
числата

решаване на задачи проект

87. Питагорова теорема нови знания Да умее да намира неизвестна страна при пита-
горова тройка

решаване на задачи писмена

88. Упражнение упражнение Да умее да прилага знанията за степен решаване на текстови задачи писмена
89. Дотук знаем обобщение Да знае действията със степени и да ги прилага . решаване на задачи фронтална
90. Можем ли сами контрол и 

оценка
Да пресмята изрази със степени тест самостоятелна работа

Уравнения

91. Числови равенства нови знания Да знае свойствата на числовите равенства и да 
умее да ги прилага

числово равенство, вяр-
но числово равенство

работа с диаграми практическа

92. Решаване на уравне-
ние от вида ax + b = 0

нови знания Да знае понятието уравнение и компонентите 
свързани с него

уравнение, коефици-
енти на уравнение, 

неизвестно

решаване на уравнения писмена

93. Правила за решаване 
на уравнения

нови знания Да умее да решава уравнение решаване на уравнения писмена
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94. Упражнение упражнение Да умее да решава уравнение решаване на уравнения писмена
95. Моделиране с уравне-
ние от вида ax + b = 0

упражнение Да умее да използва уравнение при моделиране 
на ситуации

pешение на уравнение  решаване на уравнения писмена

96. Упражнение упражнение Да умее да намира решение на уравнение  
и да оценява дали то е решение на задачата 

решаване на текстови задачи писмена

97. Отношение. Пропор-
ция

нови знания Да знае понятието пропорция и понятията  
свързани с него

отношение, пропорция, 
членове на пропорция

образуване на отношения и на 
проторция

фронтална

98. Основно свойство на 
пропорциите

нови знания Да знае основното свойства на пропорциите основно свойство на 
пропорциите

решаване на задачи писмена

99. Намиране на неизвес-
тен член на пропорция

нови знания Да може да намира неизвестен член на пропор-
ция

четвъртопропорцио-
нална величина 

решаване на задачи писмена

100. Приложение на про-
порциите

нови знания Да може да прилага знанията за пропорции в 
текстови задачи

решаване на текстови задачи писмена

101. Упражнение упражнение Да умее да решава приложни задачи намиране на неизвестна ком-
понента

писмена

102. Свойства на пропор-
циите

нови знания Да знае свойствата на пропорциите решаване на задачи писмена

103. Права пропорцио-
налност

нови знания Да знае права пропорционалност права пропорционал-
ност

решаване на задачи писмена

104. Графика на права 
пропорционалност

нови знания Да знае графиката на правата пропорционал-
ност

решаване на задачи писмена

105. Упражнение упражнение Да открива права пропорционалност в задачи решаване на задачи практически
106. Обратна пропорцио-
налност. Графика на обрат-
на пропорционалност

нови знания Да разпозанава обратната пропорционалност намиране на неизвестен еле-
мент

писмена

107. Упражнение упражнение Да открива обратна пропорционалност в задачи намиране на неизвестен еле-
мент

писмена

108. Разчитане на данни, 
представени чрез диагра-
ми и графики

нови знания Да умее да разчита информация зададена с диа-
грами и графики

решаване на практически 
задачи

писмена

109. Упражнение упражнение Да умее да открива права и обратна пропорцио-
налност

решаване на задачи писмена

110. Дотук знаем обобщение Да знае пропорциите, права и обратна пропор-
ционалност и да ги прилага в задачи

решаване на приложни задачи писмена

111. Можем ли сами контрол и 
оценка

Да намира неизвестен елемент, да открива и 
различава права и обратна пропорционалност

решаване на тест писмена

Елементи на вероятностите и статистиката
112. Множества и опера-

ции с тях
нови знания Да умее да открива множество, подмножество, 

сечение и обединение на множества
множество, подмно-

жество, обединение на 
множества, сечение на 

множества

разпознаване на новите поня-
тия

устна
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Методи и форми на оце-
няване по теми и/или 

раздели
Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
94. Упражнение упражнение Да умее да решава уравнение решаване на уравнения писмена
95. Моделиране с уравне-
ние от вида ax + b = 0

упражнение Да умее да използва уравнение при моделиране 
на ситуации

pешение на уравнение  решаване на уравнения писмена

96. Упражнение упражнение Да умее да намира решение на уравнение  
и да оценява дали то е решение на задачата 

решаване на текстови задачи писмена

97. Отношение. Пропор-
ция

нови знания Да знае понятието пропорция и понятията  
свързани с него

отношение, пропорция, 
членове на пропорция

образуване на отношения и на 
проторция

фронтална

98. Основно свойство на 
пропорциите

нови знания Да знае основното свойства на пропорциите основно свойство на 
пропорциите

решаване на задачи писмена

99. Намиране на неизвес-
тен член на пропорция

нови знания Да може да намира неизвестен член на пропор-
ция

четвъртопропорцио-
нална величина 

решаване на задачи писмена

100. Приложение на про-
порциите

нови знания Да може да прилага знанията за пропорции в 
текстови задачи

решаване на текстови задачи писмена

101. Упражнение упражнение Да умее да решава приложни задачи намиране на неизвестна ком-
понента

писмена

102. Свойства на пропор-
циите

нови знания Да знае свойствата на пропорциите решаване на задачи писмена

103. Права пропорцио-
налност

нови знания Да знае права пропорционалност права пропорционал-
ност

решаване на задачи писмена

104. Графика на права 
пропорционалност

нови знания Да знае графиката на правата пропорционал-
ност

решаване на задачи писмена

105. Упражнение упражнение Да открива права пропорционалност в задачи решаване на задачи практически
106. Обратна пропорцио-
налност. Графика на обрат-
на пропорционалност

нови знания Да разпозанава обратната пропорционалност намиране на неизвестен еле-
мент

писмена

107. Упражнение упражнение Да открива обратна пропорционалност в задачи намиране на неизвестен еле-
мент

писмена

108. Разчитане на данни, 
представени чрез диагра-
ми и графики

нови знания Да умее да разчита информация зададена с диа-
грами и графики

решаване на практически 
задачи

писмена

109. Упражнение упражнение Да умее да открива права и обратна пропорцио-
налност

решаване на задачи писмена

110. Дотук знаем обобщение Да знае пропорциите, права и обратна пропор-
ционалност и да ги прилага в задачи

решаване на приложни задачи писмена

111. Можем ли сами контрол и 
оценка

Да намира неизвестен елемент, да открива и 
различава права и обратна пропорционалност

решаване на тест писмена

Елементи на вероятностите и статистиката
112. Множества и опера-

ции с тях
нови знания Да умее да открива множество, подмножество, 

сечение и обединение на множества
множество, подмно-

жество, обединение на 
множества, сечение на 

множества

разпознаване на новите поня-
тия

устна
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Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
113. Упражнение упражнение Да открива множество, подмножество на еле-

ментарно ниво
решаване на задачи фронтална

114. Случайно събитие нови знания Да знае и разпознава случайно събитие на 
най-просто ниво

решаване на задачи за зарче, 
монета и др.

писмена

115. Вероятност на слу-
чайно събитие

нови знания Да умее да пресмята вероятност на най-просто 
ниво

вероятност решаване на задачи писмена

116. Упражнение упражнение пресмятане на вероятност писмена
117. Средно аритметично 
на числа

нови знания Да намира средноаритметично на данни и да го 
интерпретира в ситуации

средно аритметично на 
няколко числа

решаване на приложни задачи писмена

118. Организиране и 
представяне на данни

нови знания Да съпоставя и сравнява данни зададени  
по различни начини – таблично и графично 

решаване на практически 
задачи

писмена

119. Упражнение упражнение Да умее да сравнява и съпоставя данни зададе-
ни по различни начини

намиране на неизв. компонент писмена

Подготовка за класна 
работа

обобщение решаване на задачи писмена

Класна работа контрол и 
оценка

самостоятелна работа писмена

Годишен преговор
120. Какво знаем за рав-
нинните фигури

обобщение Да  умее да пресмята обиколки и лица намиране на неизвестен еле-
мент

писмена

121. Какво знаем за при-
зма и пирамида

обобщение Да пресмята лице на повърхнина и обем на 
призма и пирамида

намиране на неизвестен еле-
мент

писмена

122. Какво знаем за рота-
ционните тела

обобщение Да намира неизвестен елемент намиране на неизвестен еле-
мент

писмена

123. Какво знаем за ра-
ционалните числа

обобщение Да сравнява рационални числа решаване на задачи писмена

124. Какво знаем за съби-
рането и изваждането на 
рационалните числа

обобщение Да умее да пресмята изрази със събиране и 
изваждане на рационални числа

решаване на задачи писмена

125. Какво знаем за ум-
ножението и делението на 
рационалните числа

обобщение Да умее да пресмята изрази с умножение и 
деление с рационални числа

решаване на задачи писмена

126. Какво знаем за сте-
пенуването на рационал-
ните числа

обобщение Да умее да пресмята изрази със степенуване на 
рационални числа

решаване на задачи със сте-
пени

писмена

127. Какво знаем за урав-
ненията

обобщение Да умее да решава уравнения решаване на задачи с с прило-
жен характер

писмена

128. Какво знаем за про-
порциите

обобщение Да умее да намира неизвестен член на пропор-
ция

Решаване на задачи писмена

129. Можем ли сами обобщение тест писмена
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ка урочна единица

Методи и форми на оце-
няване по теми и/или 

раздели
Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
113. Упражнение упражнение Да открива множество, подмножество на еле-

ментарно ниво
решаване на задачи фронтална

114. Случайно събитие нови знания Да знае и разпознава случайно събитие на 
най-просто ниво

решаване на задачи за зарче, 
монета и др.

писмена

115. Вероятност на слу-
чайно събитие

нови знания Да умее да пресмята вероятност на най-просто 
ниво

вероятност решаване на задачи писмена

116. Упражнение упражнение пресмятане на вероятност писмена
117. Средно аритметично 
на числа

нови знания Да намира средноаритметично на данни и да го 
интерпретира в ситуации

средно аритметично на 
няколко числа

решаване на приложни задачи писмена

118. Организиране и 
представяне на данни

нови знания Да съпоставя и сравнява данни зададени  
по различни начини – таблично и графично 

решаване на практически 
задачи

писмена

119. Упражнение упражнение Да умее да сравнява и съпоставя данни зададе-
ни по различни начини

намиране на неизв. компонент писмена

Подготовка за класна 
работа

обобщение решаване на задачи писмена

Класна работа контрол и 
оценка

самостоятелна работа писмена

Годишен преговор
120. Какво знаем за рав-
нинните фигури

обобщение Да  умее да пресмята обиколки и лица намиране на неизвестен еле-
мент

писмена

121. Какво знаем за при-
зма и пирамида

обобщение Да пресмята лице на повърхнина и обем на 
призма и пирамида

намиране на неизвестен еле-
мент

писмена

122. Какво знаем за рота-
ционните тела

обобщение Да намира неизвестен елемент намиране на неизвестен еле-
мент

писмена

123. Какво знаем за ра-
ционалните числа

обобщение Да сравнява рационални числа решаване на задачи писмена

124. Какво знаем за съби-
рането и изваждането на 
рационалните числа

обобщение Да умее да пресмята изрази със събиране и 
изваждане на рационални числа

решаване на задачи писмена

125. Какво знаем за ум-
ножението и делението на 
рационалните числа

обобщение Да умее да пресмята изрази с умножение и 
деление с рационални числа

решаване на задачи писмена

126. Какво знаем за сте-
пенуването на рационал-
ните числа

обобщение Да умее да пресмята изрази със степенуване на 
рационални числа

решаване на задачи със сте-
пени

писмена

127. Какво знаем за урав-
ненията

обобщение Да умее да решава уравнения решаване на задачи с с прило-
жен характер

писмена

128. Какво знаем за про-
порциите

обобщение Да умее да намира неизвестен член на пропор-
ция

Решаване на задачи писмена

129. Можем ли сами обобщение тест писмена
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3. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ КЪМ НЯКОИ УРОЦИ

Тема 1. ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ И ТЕЛА

В 6. клас продължава разширяването на геометричните знания на учениците. Изучават се нови равнин-
ни фигури – окръжност и кръг. Окръжност и кръг са геометрични обекти, които са добре познати на уче-
ниците, както от изучаването на математика до момента, така и от реалния живот. Учениците вече имат 
начална представа, че всяка част от произволна линия има дължина, а всяка равнинна фигура, ограничена 
от затворена линия с произволна форма, има лице. Затова спокойно може да се каже на учениците, че за 
пресмятането на дължина на окръжност и на лице на кръг, в математиката са изведени специални форму-
ли. Илюстрирането на разсъждения, чрез които може да се изведе например формулата за лице на кръг, 
се опира на интуитивно ясното усещане на учениците, че кръгът може да се разреже на еднакви части 
„близки“ до триъгълник и от тях да се получи фигура „близка“ до правоъгълник, чието лице може да се 
пресметне.

Знанията за триъгълник и четириъгълник се разширяват с изучаването и на многоъгълници с повече 
от четири страни. Акцентира се на специален вид многоъгълници, а именно правилните многоъгълници. 
Математическите знания на учениците на този етап от обучението им не са достатъчни, за да могат да 
извършват точни пресмятания за повечето правилни многоъгълници, затова в задачите числените данни 
са дадени с приближение. 

Основен момент, обединяващ учебното съдържание, свързано с лица на равнинни фигури, се основава 
на следните твърдения, които не се дават в явен вид, но фактически трябва да бъдат осъзнати от всеки 
ученик:

• еднаквите фигури имат равни лица (засега представата на учениците е, че еднакви  са фигурите, кои-
то при подходящо налагане на едната върху другата, съвпадат);

• лицето на всяка фигура, съставена от няколко фигури, е равно на сбора от лицата на тези фигури;
• всеки многоъгълник може да се разглежда като съставен от триъгълници. 
В своята практика хората често трябва да решават проблеми, изискващи знания за различни геомет-

рични тела. При въвеждането и изучаването на свойствата на пространствените фигури новите знания 
се обясняват и обосновават преди всичко чрез използване на материално – сетивни опори. Добре е да се 
отбележи, че практическата нужда на хората да решават задачи за пресмятане на обеми на най-простите 
тела, както и на задачи за пресмятане на лица, е била един от главните стимули за развитие на геометри-
ята, както и на математиката изобщо. 

В 5. клас вече са изучени телата куб и правоъгълен паралелепипед, интуитивно е формирана величина-
та обем на тяло. В 6. клас разширяването на стереометричните знания става чрез запознаване с многос-
тените – права призма и пирамида, както и с ротационните тела - цилиндър, конус и кълбо.

При извеждането на формулите за лице на повърхнина на призма и на пирамида, се опираме на това, 
че развивката им е равнинна геометрична фигура, съставена от многоъгълници. Работата с развивки на 
телата е съществен елемент при изграждането на пространственото виждане на учениците. При обос-
новаване на формулите за обем на призма и на пирамида се използва, че като „разрежем“ по подходящ 
начин правоъгълен паралелепипед или куб, ще получим еднакви призми или пирамиди. Така се използва 
интуитивното разбиране на учениците за адитивността на обема и същевременно се развива простран-
ственото им въображение.

В последната част на темата се изучават ротационните тела – прав кръгов цилиндър, прав кръгов конус 
и кълбо.

Прав кръгов цилиндър се определя като тяло, получено при завъртането на правоъгълник около една 
от страните му, правият кръгов конус – като тяло, получено при завъртането на правоъгълен триъгълник 
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около катет и кълбото – като тяло, получено при завъртането на кръг около диаметър. При извеждането 
на формулите за лице на повърхнина на цилиндър и на конус се опираме отново на това, че развивката на 
цилиндър се състои от един правоъгълник и два еднакви кръга, а на конус е съставена от кръгов сектор и 
кръг. Понятието кръгов сектор е ново за учениците. По-деликатен момент е определянето на централния 
ъгъл на сектор с дължина на дъгата, равна на дължината на окръжността на основата на конуса.Това е 
направено,  като се опираме на знанията на учениците за част от число. При лице на сфера обаче изрично 
е подчертано, че сферата не може да се разгъне в равнинна фигура и е дадена направо формулата за лице 
на сфера. Важно е в шести клас учениците да могат да прилагат правилно формулите за лице на повърх-
нина и да осъзнават добре зависимостта на резултата от мерната единица. 

При въвеждането на формулите за обем на цилиндър е приложена идеята за „разрязване“ по подходящ 
начин  на триъгълни призми, които подредени по подходящ начин образуват тяло, което се доближава до  
призма. При обосноваването на обем на конус се разглеждат правилни пирамиди, които при увеличаване 
на броя на страните се доближават до конус. Всъщност се използва методът на вписване на правилни 
призми и пирамиди съответно в цилиндър и конус без да се говори директно за това.

За обосноваването на обема на кълбо се прибягва до идеята на Архимед за сравняване на обемите на 
кълбо с радиус R и цилиндър с радиус R и височина 2R.

Темата е разработена в 33 урока. От тях 18 урока са за нови знания, 11 урока за упражнение, 2 обоб-
щителни урока и 2 урока за проверка и оценка. 

Компетентности като очаквани резултати от обучението:
• Знае понятието многоъгълник и разбира понятията, свързани с него
• Знае понятието правилен многоъгълник и разбира понятията, свързани с него
• Знае понятията окръжност и кръг и разбира понятията, свързани с тях
• Разпознава права призма и правилна пирамида, знае и описва елементите им и илюстрира развивките им
• Разпознава прав кръгов цилиндър и прав кръгов конус, знае и описва елементите им и илюстрира 

развивките им
• Разпознава сфера и кълбо и знае елементите им
• Разпознава развивките на изучените тела и използва данните от тях за решаване на задачи
• Умее да намира обиколка и лице на изучаваните равнинни фигури
• Умее да намира основни линейни елементи чрез използване на формули за обиколка и лице
• Умее да пресмята лице на повърхнина и обем на изучаваните тела
• Умее да намира основните елементи на разглежданите тела чрез използване на формулите за лица и обеми.
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УРОК 10
Кръг. Лице на кръг

Вид на урока: за нови знания

Основна познавателна цел
Ученикът познава кръг и него вите елементи, 

знае формулата за лице на кръг и я прилага при 
решаване на задачи.

Последователност на дидактическите задачи
1. Въвеждане на понятието кръг и елементи-

те на кръг.
Учителят насочва вниманието на учениците към 

факта, че много предмети имат формата на кръг. 
Могат да се разгледат илюстрации те в учебника. 
Учениците също посочват примери. Изказва се 
определение и се назо вават елементите на кръг.

2. Въвеждане на формула за намиране на 
лице на кръг.

Обръща се внимание на учениците, че са изучи-
ли формули за намиране на лице на правоъгълник, 
на триъгълник, на успоредник и на трапец. Напом-
нят се и познати под ходи за намиране на лице на 
произволен многоъгълник. Акцентира се на факта, 
че многоъгълниците са ограничени от затворена 
линия, съставена от отсечки, а кръгът – от крива 
затворена линия, но неговото лице също може да 
се пресмята.

Коментира се илюстрацията, която онагле дява 
обосноваването на формулата за лице на кръг (ли-
цето на получената чрез „прекро яване“ на даден 
кръг фигура може да се изрази приблизително 
чрез неговия радиус). Съобщава се и се записва 
формулата S = π.r2.

3. Първоначално усвояване на умения за 
прилагане на формула за лице на кръг.

Зад. 1. Подусловие а) се решава колективно, а 
подусловия б) и в) – самостоятелно. Изис ква се от 
учениците да преценят коя прибли жена стойност 
на π е по-удобно да изпол зват. Колективно се раз-
глежда и коментира решението на подусловие г). 
Подусловия д) и е) учениците решават самостоя-
телно.

Зад. 2. Задачата е за самостоятелна работа.
Решаването ѝ поддържа и знанието за нами ране 

на част от число.
Зад. 3. Колективно се разглежда образецът – ре-

шение на подусловие а). Поне едно от подусловия 
б) и в) се решава самостоятелно от учениците. Ак-
центира се, че за пресмята нето на лицето на кръг е 
необходимо да е известен радиусът на кръга. Това 
налага пър во от дадената дължина на окръжност-
та, за граждаща кръга, да се намери радиусът му.

4. Прилагане на новите знания за реша ване 
на по-сложни задачи.

Зад. 4. Колективно се решава а) или се об съжда 
образецът. Учениците решават само стоятелно б). 
Отбелязва се, че от формулата за лице на кръг не 
се получава директно дъл жината на радиуса, а 
нейният квадрат.

Зад. 5. Прилага се формулата за лице на кръг за 
пресмятане на лице на фигура, което е част, разли-
ка или сбор от лицата на други фигури в квадратна 
мрежа.

Зад. 6. Решава се колективно а). Ако е дадена 
окръжност и радиусът ѝ се увеличи k пъти, дъл-
жината ѝ се увеличава също k пъти, но лицето на 
кръга, заграден от нея, се уве личава k2 пъти. По-
дусловия б) и в) са за самостоятелна или за домаш-
на работа.

Зад. 7. Целесъобразно е да се обсъдят с уче-
ниците различни варианти за решаване на задача-
та и в зависимост от техните възмож ности да се 
реализира един от тях.

Задачите в рубриката „Опитай сам“ и в учебната те-
традка са подходящи както за самостоятелна работа в 
рамките на учебния час, така и за домашна работа.
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КРЪГ. ЛИЦЕ НА КРЪГ
Много предмети и обекти около нас имат форма на кръг.

Частта от равнината, заградена от окръжност, се нарича кръг.

На чертежа е показан кръг, заграден от окръжност k (O; r).
Елементите на кръга са:
– център – центърът O на окръжността;
– радиус – радиусът r на окръжността;
– диаметър – диаметърът d на окръжността.

От кръг с радиус r може да се състави нова фигура, както е показано на 
илюстрацията. 
Лицето на новата фигура ще е равно на лицето S на кръга. На колкото 
повече части се разрязва кръгът, получената фигура все повече ще се до-
ближава по форма до правоъгълник с дължина, равна на половината от 
обиколката C на кръга, и с широчина, равна на r. За лицето S на кръга се 
получава, че S = π.r.r = π.r2. 
Идеята за това онагледяване на формулата за пресмятане на лицето на 
кръг е предложена от индийския математик Ганеша (XVI в.).

π.r

Лицето S на кръг с радиус r се пресмята по формулата S = π.r2.

 1. Намерете лицето на кръг с радиус r и с диаметър d.
a) r = 3 cm; б) r = 0,7 dm;  в) r = 10 m; 
г) d = 8 cm; д) d = 4,2 m;  е) d = 10 dm.

Използвайте, че π ≈ 3,14 или π ≈  22
7

.

 2. Намерете лицето на кръг, ако дължината на заграждащата го окръж-
ност (π ≈ 3,14) е:

 a) C = 15,7 m; б) C = 9,42 dm; в) C = 56,52 cm.

Решение. а) C = 2.π.r, 15,7 = 2.3,14.r, r =  15 7
6 28

,
,

 = 2,5, r = 2,5 cm.

S = π.r2, S = 3,14.2,52 = 3,14.6,25, S = 19,625 m2.

 3. Намерете:
a) радиуса на кръг с лице 9.π cm2;
б) диаметъра на кръг с лице 0,16.π m2.
Решение
а) S = π.r2 и S = 9.π cm2. От π.r2 = 9.π  следва, че r2 = 9, r = 3 cm.

10

1
2
. .C r= p

г) S = π.r2, r = d
2

8
2

= , 
    r = 4 cm,
    S = 3,14.42 = 3,14.16,
    S = 50,24 cm2.

O
r

d
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УРОК 11
Упражнение

Вид на урока: за упражнение

Основна познавателна цел
Ученикът знае формулите за дължина на окръж-

ност и за лице на кръг и ги прилага, включително в 
по-сложни ситуации при на миране на обиколки и 
лица на равнинни фигури и при решаване на прак-
тически задачи.

Последователност на дидактическите задачи
1. Актуализация на опорните знания.
Зад. 1. Подусловие а) се решава колективно, а 

б) – самостоятелно. На видно място на дъската се 
записват формулите за дължина на окръж ност и за 
лице на кръг. 

2. Развиване на уменията за прилагане на 
формулите за дължина на окръжност и за 
лице на кръг.

Зад. 1. С решаването на подусловия в) и г) се 
поддържат уменията за намиране на дължина на 
радиус и на диаметър по дадена дължина на ок-
ръжност или по дадено лице на кръг. Поне едното 
от тях се решава колективно. При ре-шаването на 
в) и на г) се изявява съответно последователността 
от действия, с която:

• от дадена дължина на окръжност се намира 
лицето на кръга, заграден от окръжността;

• от дадено лице на кръг се намира дължината 
на заграждащата го окръжност.

Учениците се насочват към извода, че окръж-
ност с дадена дължина загражда кръг с точно оп-
ределено лице, а кръг с дадено лице има точ но оп-
ределена дължина на заграждащата го окръжност. 
Подходящи са въпроси като след ните: „Ако две 
окръжности имат равни дължи ни, могат ли те да 
заграждат кръгове с различни лица? Ако два ром-
ба имат равни обиколки, може ли лицата им да са 
различни? Ако два кръга имат равни лица, може 
ли дължините на заграждащите ги окръжности да 
са различни?“.

Зад. 2. Задачата е за намиране на радиус на ок-
ръжност по дадена дължина на окръжността и е 
подходяща за самостоятелна работа.

Зад. 3. Конфигурирани са кръг и квадрат. Тряб-
ва да се подчертае, че когато е известна дължи ната 
на диаметъра на окръжност, може непо средствено 
да се пресметне нейната дължина, но за да се на-

мери лицето на кръга, заграден от тази окръжност 
е необходимо първо да се наме ри дължината на 
радиуса. Преговарянето на формулата за обикол-
ка на квадрат подготвя извеждането на формулата 
за обиколка на пра вилен многоъгълник в следващ 
урок.

3. Прилагане на знанията при решаване на 
практическа задача.

Зад. 4. В предишен урок е коментирано, че при 
едно пълно завъртане колело изминава път, равен 
на обиколката му. Учениците трябва да съобразят, 
че при движение на велосипеда ко лелата му изми-
нават един и същи път.

4. Прилагане на знанията в по-сложна ситуа-
ция.

Зад. 5. Може да се разгледа и коментира с 
уче ниците предложеното в учебника решение. 
Фи гурата, чиято обиколка и лице трябва да се 
на мерят, е оградена от отсечки и части от окръж-
ности. Техните дължини могат да се пресмет нат, 
тъй като е известна дължината на страната на едно 
квадратче от мрежата.

Зад. 6. Задачата е за самостоятелна работа. Уче-
ниците трябва да съобразят, че страната на едно 
квадратче от мрежата е равна на радиуса на оцве-
тения в розово кръг.

Подборът на задачите в рубриката „Опитай 
сам“ и в учебната тетрадка също е подчинен на 
поставената основна познавателна цел.
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A C D B

УПРАЖНЕНИЕ
 1. Окръжност има радиус r, диаметър d, дължина C и лице S на кръга, 

заграден от нея. Намерете:
a) C и S, ако r = 10 cm (π ≈ 3,14);   б) C и S, ако d = 1,4 dm  p »

æ
è
çç

ö
ø
÷÷÷

22
7

; 

в) r и S, ако C = 18,84 m (π ≈ 3,14);   г) d и C, ако S = 1256 mm2 (π ≈ 3,14).

 2. Дължината на екватора на географски глобус е 1,7584 m (π ≈ 3,14). 
Колко сантиметра е радиусът на екватора на този глобус? (Приемете, 
че екваторът е с форма на окръжност.)

 3. Намерете дължината  на окръжност и лицето на кръг с диаметър, ра-

вен на страната на квадрат с обиколка 112 cm p »
æ
è
çç

ö
ø
÷÷÷

22
7

.

 4. Детски велосипед има едно предно и две еднакви задни колела. 
Предното колело е с диаметър  24 cm, а всяко от задните колела е с 
диаметър 15 cm. Колко пъти се завърта всяко от задните колела за 10 
завъртания на предното колело?

 5. Оцветената в сиво фигура в квадратната мрежа на чертежа има 
обиколка P cm и лице S cm2. Намерете (π ≈ 3,14):
a) P, ако страната на едно квадратче от мрежата е 6 mm;
б) S, ако страната на едно квадратче от мрежата е 2 cm.

 6. Обиколката на оцветения в розово кръг в квадратната мрежа на 
чертежа е 31,4 cm. Намерете дължината на страната на едно квадратче 
от мрежата и лицето на оцветената в зелено фигура (π ≈ 3,14).

ОПИТАЙ САМ **********************************************

 7. Две окръжности имат общ център. Радиусът на едната окръжност е 
20 m, а радиусът на другата е с 10 m по-голям. Намерете (π ≈ 3,14):
a) дължините на окръжностите;
б) лицето на „кръговия венец“, заграден от окръжностите. 

 8. Ако страната на едно квадратче в квадратната мрежа на чертежа е 
3 cm, намерете обиколката l и лицето S на оцветената в синьо фигура 
(π ≈ 3,14).

 9. Сборът от дължините на окръжностите k1 (O1; r1) и k2 (O2; r2) е 56.π cm, 
а r1 = 3.r2. Намерете:
а) r1 и r2;
б) каква част е лицето на кръга, заграден от k2 от лицето на кръга, за-
граден от k1.

 10. Отсечката AB e разделена на три отсечки – AC, CD и DB, като 
AC = DB = 0,5.CD и AB = 16 cm. С диаметър всяка от отсечките  AB, 
AC, CD и DB е построена половин окръжност, както е показано на 
чертежа. Изразете чрез π обиколката l в сантиметри и лицето S в ква-
дратни сантиметри на оцветената фигура.

11



30

УРОК 12
Многоъгълник.  
Правилен многоъгълник

Вид на урока: за нови знания

Основна познавателна цел
Ученикът познава:
• многоъгълник и неговите елемен ти, умее да 

пресмята периметъра му;
• правилен многоъгълник, знае формулата за 

периметър на прави лен многоъгълник и я прилага 
при решаване на задачи.

Последователност на дидактическите задачи
1. Въвеждане на понятието многоъгълник, 

елементи и периметър на многоъгълник.
Зад. 1. Учителят насочва вниманието на уче-

ниците към факта, че някои равнинни фигури са 
оградени само от отсечки. Подходящи въпроси са: 
Знаете ли как се наричат фигури те с номера 1 и 
4? Как според вас се наричат фигурите с номера 7 
и 4?. Записва се опреде лението за многоъгълник. 
Колективно се раз глеждат триъгълник и неговите 
елементи, както и шестоъгълник и неговите еле-
менти. След въвеждане на понятието диагонал на 
многоъгълник учителят може да подчертае, че от 
всички многоъгълници само триъгълни кът няма 
диагонали. Уместно е учениците, по аналогия с 
триъгълник и четириъгълник сами да изкажат оп-
ределение за периметър на мно гоъгълник.

2. Първоначално усвояване на новите поня тия.
Зад. 2. Задачата е за самостоятелна работа. Из-

ползва се дадената илюстрация. Целта е учени-
ците да разпознаят елементите на многоъгъл ник и 
да могат да ги преброят.

Зад. 3. Подусловия а) и б) учениците решават 
самостоятелно, като използват чертежите от учеб-
ника (по-нагоре в урока).

Учениците нямат изградени умения да чертаят 
многоъгълници с повече страни, затова учите лят 
изготвя на дъската чертежи за в) и г).

Добре е да се направи обобщение: През един 
връх на n-ъгълник (n  >  3) могат да се постро-
ят (n  −  3) диагонала. Те разделят n-ъгълника на 
(n − 2) триъгълника.

Зад. 4. Решава се самостоятелно.

3. Въвеждане на понятието правилен мно-
гоъгълник и на формула за периметър на пра-
вилен многоъгълник.

Колективно се разглеждат показаните многоъ-
гълници. Учениците прочитат всяко от за писаните 
твърдения, определят дали е вярно и отговарят на 
поставения въпрос. Учителят из казва определение 
за правилен многоъгълник.

Задава въпроси като: „Как ще пресметнете пе-
риметъра на равностранен триъгълник и как – на 
квадрат, ако знаете дължината на негова страна? 
Можете ли по аналогичен начин да пресмет нете 
периметъра на правилен петоъгълник, шестоъгъл-
ник и т.н.?“. Записва се формулата за периметър 
на правилен многоъгълник.

4. Прилагане на новите знания за решаване 
на задачи.

Зад. 5. Подусловие а) е за самостоятелна рабо-
та. Колективно се разглежда и коментира обра-
зецът към б). Учениците решават самостоя телно 
и подусловие в).

Зад. 6. Задачата е за самостоятелна работа. 
Може ученици да решават на дъската различ ните 
подусловия, а учителят да коментира пра вилното 
изписване на всяко от решенията.

Ако има време, целесъобразно е да се ре ши 
Зад. 12. Останалите задачи в рубриката „Опитай 
сам“ и в учебната тетрадка са подхо дящи както за 
самостоятелна работа в рамките на учебния час, 
така и за домашна работа.
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МНОГОЪГЪЛНИК. 
ПРАВИЛЕН МНОГОЪГЪЛНИК

 1. Разгледайте оцветените фигури на чертежа. Фигурите с кои номера са 
оградени само от отсечки?

Равнинна фигура, оградена само от отсечки, се нарича многоъгълник.

   

Многоъгълникът ABC е триъгълник и има:
• три върха – A, B и C,
• три страни – AB, BC и AC (AB = c, BC = a, 
AC = b),
• три ъгъла – BAC, ABC, BCA.

Многоъгълникът ABCDEF е шестоъгълник и 
има:
• шест върха – A, B, C, D, E и F,
• шест страни – AB, BC, CD, DE, EF и FA, 
• шест ъгъла – BAF, ABC, BCD, 
CDE, DEF, EFA.

Многоъгълник с n на брой страни има n върха, n ъгъла и се нарича 
n-ъгълник (триъгълник, четириъгълник, петоъгълник, десетоъгълник... ).
Отсечка, която съединява два несъседни върха в един многоъгълник, се 
нарича диагонал на този многоъгълник. 
Шестоъгълникът ABCDEF  има девет диагонала – AC, AD, AE, BD, BE, 
BF, CE, CF и DF.

Обиколката на многоъгълник е равна на сбора от дължините на страните 
му. Тя се нарича още периметър на многоъгълника.

 2. Колко страни, колко върха и колко диагонала има:
a) триъгълник; б) четириъгълник; в) петоъгълник?

 3. Начертайте n-ъгълник и определете по колко диагонала из-
лизат от един негов връх и на колко триъгълника разделят те 
n-ъгълника, ако:     

 a) n = 5; б) n = 6; в) n = 7; г) n = 8.

 4. Намерете периметъра на:
a) триъгълник със страни 8 cm, 11 cm и 9,5 cm
б) правоъгълник с измерения 2,8 cm и 1,2 cm
в) равнобедрен триъгълник с основа 5,4 cm  и бедро – с 1,6 cm по-дъл-
го от основата.
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УРОК 18
Обем на права призма

Вид на урока: за нови знания

Основна познавателна цел
Ученикът знае формулата за обем на права при-

зма и я прилага при решаване на задачи.

Последователност на дидактическите задачи
1. Актуализиране на необходи мите знания.
Учителят обръща внимание, че много жи тейски 

ситуации налагат пресмятането на обем на тела 
или вместимост на съдове с форма на права при-
зма. Поставя въпрос: „Познавате ли права призма, 
за която знаете как се пресмята обемът ѝ?“. След 
отговор, че това е правоъгълният паралелепипед, 
се преговаря и конкретната формула за обем.

2. Съобщаване на темата и целта на уро ка.
Учителят съобщава и учениците записват те-

мата. Отбелязва, че целта е на урока да се изве-
де формула за пресмятане на обем на произволна 
права призма и да се изучат раз лични приложения 
на формулата.

3. Извеждане на формулата за обем на права 
призма.

Зад. 1. Поставя се проблемна ситуация – да се 
пресметне обем на права призма с основа пра-
воъгълен триъгълник. Колективно се разглежда 
решението в учебника и илюстра цията към него. 
Акцентира се на последното изречение в решение-
то. Учителят обръща внимание, че основата на не 
всяка триъгълна призма е правоъгълен триъгъл-
ник. Разглеж да се и втората илюстрация, която 
показва как права триъгълна призма може да се 
раз дели на две прави триъгълни призми с осно ва 
правоъгълен триъгълник. Така учениците добиват 
нагледна представа за твърдението, че ако тяло е 
съставено от две тела, обемът му е сбор от обе-
мите на съставящите го тела. Коментира се как от 
това твърдение се стига до извода, че обемът V 
на всяка права триъгълна призма е равен на B.h. 
Предлага се на учениците да коментират третата 
илю страция и сами да стигнат до извода как се на-
мира обем на права призма. Изказва се и се запис-
ва формулата.

4. Първоначално усвояване на умения за при-
лагане на формулата за обем на права призма.

Зад. 2. В подусловие а) директно се прилага 
формулата. Колективно се решава б). Раз глежда 
се образецът към г), а в) и д) учени ците решават 
самостоятелно.

Зад. 3. Задачата е за самостоятелна работа. Освен 
формулата за обем, при намирането на лицето на ос-
новата на призмата се прила гат и стари знания.

5. Прилагане на формулата за обем на права 
призма в практическа задача.

Зад. 4. Задачата е за самостоятелна работа, но е 
добре учителят да зададе насочващи въ проси от-
носно последователността от дей ствия при реша-
ването ѝ.

6. Прилагане на новите знания за решаване 
на по-сложни задачи.

Зад. 5. Колективно се разглежда образецът към 
подусловие а) и се решава подусловие б). Учени-
ците решават самостоятелно в).

Зад. 6. Решава се колективно. Обръща се специ-
ално внимание на това, че от вместимост на при-
змата в литри трябва да се премине към обем в 
кубични мерни единици. 

Зад. 7. Задачата е за самостоятелна работа. Може 
предварително да се обсъди планът за решаването 
ѝ. Задачите в рубриката „Опитай сам“ и в учебната те-
традка са подходящи както за самостоятелна работа в 
рамките на учебния час, така и за домашна работа.
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18 ОБЕМ НА ПРАВА ПРИЗМА
 1. Дадена е права триъгълна призма с дължина на височината h и с осно-

ва правоъгълен триъгълник с дължини на катетите a и b. Изразете чрез 
a, b и h обема на V призмата.

Решение. Нека е даден правоъгълен паралелепипед ABCDA1B1C1D1 
с измерения на основата a и b и околен ръб (височина) h. 
Правоъгълникът ACC1A1 разделя паралелепипеда на две прави 
триъгълни призми с равни обеми. Обемът V на всяка от тях е равен 
на половината от обема на правоъгълния паралелепипед, т.е. 

V =  1
2

.a.b.h.
Основите на призмите са правоъгълни триъгълници с катети a и b и с 

лице B =  1
2

.a.b. Така за обема V получаваме V =  1
2
. .a b

æ
è
çç

ö
ø
÷÷÷.h = B.h.

Обемът на права призма с основа правоъгълен триъгълник е равен на 
произведението на лицето на основата B и дължината на височината h 
на призмата.
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SABH  = B1, SBCH  = B2, 
SABC  = B = B1 + B2
V  =  V1 + V2 
V = B1.h + B2.h 
V =  (B1 + B2).h 
V = B.h 
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Обемът V на права призма с лице на основата B и с дължина на 
височината h се намира по формулата V = B.h

 2. Пресметнете обема на права призма с височина 6 cm, ако осно-
вата ѝ:
a) има лице 25 cm2;
б) е ромб със страна 8 cm и височина 4,5 cm;
в) е трапец с основи 13 cm и 7 cm и височина 5 cm;
г) четириъгълник с перпендикулярни диагонали d1 = 4,5 cm и 
d2 = 14 cm;
д) правилен петоъгълник със страна 8 cm и апотема 5,5 cm.

 3. Намерете обема на права призма с височина 18 cm, с лице на повърхни-
ната 247 cm2 и лице на околната повърхнина 162 cm2.

 4. Ще стигнат ли 2 t асфалт за асфалтирането на детска площадка с фор-
мата на правилен шестоъгълник със страна 3 m и апотема 2,6 m, ако 
дебелината на настилката трябва да е 10 cm и 1 m3 асфалт тежи 2,15 t?

 5. Обемът на права призма е 360 cm3. Намерете височината на призмата, 
ако eдна от основите ѝ e:
a) с лице 80 cm2;

Всяка права 
призма може 

да се раздели на 
прави триъгълни 

призми. 

 

A B

C

C1

D

h

h

a

a

b
b

D1

B1
A1

B1

B2

B1

H

BA

C1V2

V1

h

h

C

A1

г) V = B.h, h = 6 cm,  

B =  1
2

d1.d2 =  1
2

.4,5.14 = 31,5; 

B = 31,5 cm2, V = 31,5.6 = 189; 
V = 189 cm3. 
Обемът на призмата е 189 cm3.
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УРОК 21
Лице на повърхнина на правилна 
пирамида

Вид на урока: за нови знания

Основна познавателна цел
Ученикът знае:
• понятията развивка, околна повърхнина, по-

върхнина, лице на околната повърхнина и лице на 
повърхнината на пирамида;

• формулите за намиране на лице на околната 
повърхнина и лице на по върхнината на правилна 
пирамида и ги при лага в задачи.

Последователност на дидактическите задачи
1. Въвеждане на понятието развивка на пи-

рамида.
Учителят обръща внимание, че пирамидата, 

както и призмата е тяло, заградено само от мно-
гоъгълници. Пирамида също може да се среже 
по някои от ръбовете ѝ, да се разгъне в равнина 
и така да се получи развивката ѝ. Коментират се 
двете показани развивки на четириъгълна пирами-
да. Важно е учениците да имат ясно разбиране, че 
дадена пира мида може да има развивки, които са 
раз лични фигури, в зависимост от това, по кои ръ-
бове става разрязването ѝ.

2. Първоначално усвояване на понятието 
развивка на пирамида.

Зад. 1. За самостоятелна работа. Насочена е към 
развиване на пространственото въобра жение на 
учениците.

Зад. 2. Задачата позволява интересна прак-
тическа работа, ако за домашна работа е въз-
ложено на учениците да изрежат от кар тон един 
равностранен триъгълник със стра на 3 cm и един 
равнобедрен триъгълник с основа 2 cm и с бедро 
4 cm. С тези шаблони те чертаят исканите развив-
ки. Подчертава се отново, че основата на правилна 
пирамида е правилен многоъгълник, а околните ѝ 
стени са еднакви равнобедрени триъгълници.

3. Извеждане на формули за лице на окол-
ната повърхнина и лице на повърхнината на 
правилна пирамида.

Може учениците да бъдат провокирани, по ана-
логия с призма, сами да изкажат опреде ления за 
понятията околна повърхнина, повърхнина, лице 

на околната повърхни на и лице на повърхнината 
на пирамида.

Зад. 3. Решава се колективно. Учителят обобща-
ва, че направените в задачата изводи са верни и за 
всяка правилна n-ъгълна пира мида. Изказват се и 
се записват формулите.

4. Първоначално усвояване на формулите
Зад. 4. Задачата е за намиране на лице на околна 

повърхнина на правилна пирамида. Учителят ре-
шава подусловие а) по два начи на: този, показан в 
образеца, и като първо се пресметне P и след това 
се приложи фор мулата за S.

Зад. 5. Подусловие а) се решава колективно. 
Подчертава се, че ако знаем лицето на околната 
повърхнина и лицето на основата на пирамида, 
можем да намерим лицето на повърхнината ѝ. Об-
разецът на решение на подусловие б) се разглежда 
и коментира колективно, а в) е за самостоятелна 
работа.

Подходящи насочващи въпроси са: „Каква фи-
гура е основата на пирамидата? Може ли, ако зна-
ем периметъра на основата, да наме рим нейното 
лице? Как можем да намерим периметъра на ос-
новата?“.

Задачите в рубриката „Опитай сам“ и в учеб ната 
тетрадка са подходящи както за само стоятелна ра-
бота в рамките на учебния час, така и за домашна 
работа.
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21 ЛИЦЕ НА ПОВЪРХНИНА 
НА ПРАВИЛНА ПИРАМИДА
Ако срежем картонен модел на пирамида по подходящ начин по някои от ръбовете 
и я разгънем в равнина, получаваме развивка на пирамидата. На чертежа са 
показани две развивки на правилната четириъгълна пирамида ABCDM.

                

Тази развивка можем да полу-
чим, ако срежем пирамидата по 
ръбовете BC, CD, DA и DM.

Тази развивка ще получим, ако 
срежем пирамидата по околните 
Ӝ ръбове MA, MB, MC и MD.

 1. На чертежа са показани още три развивки на правилната пирамида 
ABCDM, показана по-горе. Посочете номера на развивката, която се 
получава, ако пирамидата бъде разрязана по ръбовете AD, AB, MC и 
MA. 

 2. Начертайте развивка на правилна триъгълна пирамида, на която:
a) всички ръбове са равни на 3 cm;
б) основният ръб е 2 cm, а околният ръб е 4 cm.

Околните стени на пирамида образуват околната повърхнина на пира-
мидата. Cборът от лицата им се нарича лице на околната повърхнина 
на пирамидата и се означава с S.
Всички стени на пирамидата образуват повърхнината Ӝ. Сборът от ли-
цето на околната повърхнина и лицето на основата се нарича лице на 
повърхнината на пирамидата и се означава с S1.

 3. Намерете лицето на околната повърхнина S и лицето на повърхнината 
S1 на правилна триъгълна пирамида с апотема k, лице на основата B и 
основен ръб b.

Решение. Околните стени на правилна пирамида са еднакви равнобед-
рени триъгълници с основа b и височина k към нея. Лицето на една 

околна стена е 1
2

.b.k. 

Лесно е! Само една от 
развивките се получава 
при срязването на пира-
мидата по два съседни 

основни ръба.

 

1 2 3

M

D
CA

B
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УРОК 25
Дотук знаем

Вид на урока: за преговор и обобщение

Основна познавателна цел
Ученикът знае понятията окръж ност, кръг, пра-

вилен многоъгъл ник, права призма и правилна пи-
рамида, както и техните свойства. Прилага ги при 
решаване на задачи, систематизира и обобщава 
информа ция, получена като резултат от учеб ната 
дейност.

Последователност на дидактическите задачи
1. Преговор на понятията окръжност и  кръг 

и на формулите за намиране на дъл жина на 
окръжност и на лице на кръг.

Зад. 1. При решаване на подусловия а) и б) се 
актуализират съответните знания. Акцентира се, 
че окръжността има само дължина, а кръгът е 
равнинна фигура, която има лице и обиколка. С 
подусловия в) и г) се актуализират уменията за на-
миране на радиус (диаметър) на окръжност (кръг) 
по дадена дължина на окръжност или лице на кръг.

2. Преговор на понятието правилен многоъ-
гълник и на формулите за периметър и за лице 
на правилен многоъгълник.

Зад. 2. Решаването на задачата дава възмож ност 
да се актуализират съответните знания, като се 
припомнят и двете представяния на формулата за 
лице: S =  1

2
.n.b.a и S =  1

2
.P.a, където P = n.b.

3. Преговор на понятията права призма и 
правилна призма, и на формулите за намира-
не на лице на повърхнина и на обем на права 
призма.

Зад. 3. Дава възможност за актуализация на зна-
нията за понятията права призма и пра вилна при-
зма, както и за елементите на приз ма, за лице на 
околната повърхнина и за лице на повърхнината 
на призма.

Зад. 4. С нея се актуализират знанията за нами-
ране на обем на права призма.

4. Преговор на понятието правилна пира-
мида и на формулите за намиране на лице на 
повърхнина и на обем на правилна пира мида.

Зад. 5. Решаването на задачата дава възмож ност 
да се актуализират съответните знания. Отново да 
се акцентира, че само пирамида, коя то е правилна, 
има апотема и, че височината на правилна пирами-
да е отсечката, свързваща вър ха на пирамидата с 
центъра на основата ѝ.

Зад. 6. Учениците се запознават с условието на 
задачата, обсъжда се колективно план за реша-
ването ѝ. След това решават самостоятелно.

5. Прилагане на знанията за призма и пира-
мида за намиране на обем и на лице на по-
върхнината на по-сложни тела.

Зад. 7. Задачата спомага за развитие на про-
странственото въображение. В подусловие а) се 
припомня, че ако призма и пирамида имат рав ни 
височини и основи с равни лица, обемът на пира-
мидата е три пъти по-малък от обема на призмата. 
В подусловие б) учениците трябва да съобразят, 
че повърхнината на тялото се състои от околната 
повърхнина на пирамидата, окол ната повърхнина 
на призмата и една от осно вите на призмата.

Задачите в рубриката „Опитай сам“ и в учеб-
ната тетрадка са съобразени с основната позна-
вателната цел на урока.

Учебната дейност може да се оптимизира, като 
се ползва бланка за обобщение, която уче ниците 
попълват поетапно в хода на урока.

Окръжност. Кръг 
C = 2.π.r = π.d   S = π.r2

π ≈ 3,14 или π ≈  22
7

Правилен
многоъгълник

P = n.b 

S =  1
2

1
2

. . . . .nb a P a=

Права призма
S = P.h   

S1 = S + 2.B
V = B.h

Правилна пирамида

S =  1
2

.P.k   

S1 = S + B

V = 1
3

.B.h

25 ДОТУК ЗНАЕМ
 1. Радиусът, диаметърът и дължината на окръжност са съответно r, d и 

C, а лицето на кръга, заграден от окръжността е S. Намерете:

a) d, C и S, ако r = 10 cm (π ≈ 3,14); б) r, C и S, ако d = 1,4 dm p »
æ
è
çç

ö
ø
÷÷÷

22
7

;
в) d, r и S, ако C = 219,8 mm (π ≈ 3,14); 

г) r, d и C, ако S = 1,54 m2 p »
æ
è
çç

ö
ø
÷÷÷

22
7

.

 2. Правилен десетоъгълник има страна b, апотема a и лице S. Намерете:
a) S, ако b = 10 cm и a = 15,4 cm; б) a, ако b = 13 cm и S = 13 dm2.

 3. Намерете лицето на околната повърхнина и лицето на повърхнината 
на правилна петоъгълна призма с околен ръб 20 cm, основен ръб 7 cm 
и апотема на основата 4,8 cm.

 4. Основата на права призма е трапец с височина 4 cm и  основи 10 cm и 
7 cm. Височината на призмата е 15 cm. Намерете обема на призмата.

 5. Правилна осмоъгълна пирамида има височина 30 cm, апотема 50 cm, 
основен ръб 3,31 dm и апотема на основата 4 dm. Намерете лицето на 
повърхнината и обема на пирамидата.

 6. Правилна деветоъгълна пирамида има апотема 16 cm, лице на околната по-
върхнина 504 cm2 и апотема на основата 9,6 cm. Пресметнете лицето на:
a) основата на пирамидата; б) повърхнината на пирамидата.

 7. Тяло е съставено от правилна петоъгълна призма и правилна петоъгълна 
пирамида с равни височини и с обща основа. 
a) Намерете обема на призмата и обема на пирамидата, ако обемът на 
тялото е 164 cm3.
б) Пирамидата има апотема 11,5  cm, височина 9,2  cm, основен ръб 
10 cm и апотема на основата 6,9 cm. Намерете лицето на повърхнина-
та и обема на тялото.

ОПИТАЙ САМ **********************************************

 8. Правилна шестоъгълна призма има височина 20 cm, основен ръб 4 cm 
и апотема на основата 3,5 cm. Намерете лицето на околната повърхни-
на, лицето на повърхнината и обема на призмата. 

 9. Правилна седмоъгълна пирамида има апотема, равна на 0,4 от пери-
метъра на основата Ӝ. Основата има страна 10 cm и апотема 10,4 cm. 
Намерете лицето на повърхнината на пирамидата. 

 10. Правилна четириъгълна пирамида има лице на околната повърхнина 
260 cm2, височина 12 cm и апотема 13 cm. Намерете лицето на повърх-
нината и обема на пирамидата.

 11. Тяло е съставено от правилна шестоъгълна призма и правилна пира-
мида с основа една от околните стени на призмата, както е показано на 
чертежа. Призмата има височина 6 cm и апотема на основата 5,2 cm. 
Пирамидата има височина 5 cm. Намерете обема на тялото. 
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Бланка за обобщение на основните знания за окръжност, кръг, правилен многоъгълник, права 
призма, правилна призма, правилна пирамида 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b a . 

C 
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Лице на кръг 
 

S = ………………. 
 
 

Дължина на окръжност 
 

C = ………………. 
 

C = ………………. 
 

 
π  …… 

   
π  …… 

 
 
 

Окръжност. Кръг 

Правилен n - ъгълник 
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. 

b 

b 

b b 

b 

a 
O 

Многоъгълник е 
правилен, ако: 

страните му са ……….. 
и 

ъглите му са …………. . 

Лице 
 

S = ………… 
 

S = ………… 

Обиколка 
(Периметър) 

 
P = ………… 

Права призма. Правилна призма 

Основите на n-ъгълна призма са 
еднакви n-ъгълници със съответно 
……………. страни и имат ……… 
лица. 
Околните стени на права призма са 
………………. . 
………. призма с основа …………...  
………………… се нарича правилна 
призма. 
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Обем 
 

V = …………………. 

B – лице на 
основа 
P – периметър 
на основа 
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повърхнина 
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Правилна пирамида 
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на основата 

. 

В правилна n – ъгълна пирамида:  
 
- основата е ………………………. 
……………………. ; 
 
- околните ръбове са …………….. ;  
 
- околните стени са еднакви ……… 
 …………...  триъгълници  

Обем 
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Лице на околната  
повърхнина 

 
S = ………………….. 

Лице на повърхнината 
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УРОК 28
Лице на повърхнина на цилиндър

Вид на урока: за нови знания

Основна познавателна цел: 
Ученикът познава прав кръгов цилиндър, знае 

елементите и развивката му  и прилага формулите 
за лице на околната повърхнина и повърхнината.

Последователност на дидактическите зада
чи:

1. Въвеждане на понятието развивка на ци
линдър.

Урокът започва с фронтална проверка на еле-
ментите на цилиндър по готов чертеж. Учителят 
насочва учениците към развивката на цилиндър и 
съпоставянето ѝ е развивката на права призма. С 
помощта на примери от заобикалящата ни дейст-
вителност се обръща  внимание на необходимост-
та от  намиране лице на околна повърхнина и лице 
на повърхнина на цилиндър. Разглежда се развив-
ката на околната повърхнина на цилиндър като 
правоъгълник и се насочват учениците да открият 
сами размерите на този правоъгълник. Подобно на 
правилна призма се включват двете основи на ци-
линдъра и се достига до повърхнина на цилиндър. 

2. Извеждане на формули за лице на окол
ната повърхнина и лице на повърхнината на 
прав къгов цилиндър.

С насочващи въпроси учениците да стигнат 
до формулата за лице на околната повърхнина и  
лице на повърхнината на цилиндър. Записват се 
на дъската формулите, като се обръща внимание 
на различните възможности за пресмятане с при-
ближени стойности за p – 3,14 и 22

7
 и се задава 

въпросът кога е удобно да се използват едната или 
другата.

3. Затвърждаване на уменията на учениците 
да прилагат формулите за лице на околната 
повърхнина и повърхнината на цилиндър.

Зад. 1. Затвърждава  формулата за лице на окол-
ната повърхнина, като в подусловие а) мерните 
единици са еднакви, а в следващите подусловия 
има както различни мерни единици, така и въз-
можности за заместване на p с 22

7
. Добре е подус-

ловия а) и в) да се решат колективно, а останалите 
– самостоятелно. Решенията на двете подусловия 
се записват на дъската подробно. При в) се набля-
га не само на различните мерни единици, но и на 
възможността да се пресмята с 22

7
.

Със задачи 2 и 3. затвърждаваме формулата за 
лице на повърхнината на цилиндър. На дъската се 
записват решенията на различните подточките от 
зад.2 .

4. Прилагане на новите знания за решаване 
на посложни задачи. 

Задачи, подобни на зад. 4 са решавани в пре-
дишни теми. По преценка на учителя тя може да 
бъде решена колективно, а може да бъде дадена и 
за самостоятелна работа.

Зад. 5 развива въображението на учениците.  
Записват се на дъската стойностите на радиуса и 
образуващата на всеки цилиндър и се правят чер-
тежи на двата цилиндъра. Обръща се внимание, че 
решаването на задачата не изисква пресмятане със 
стойностите на p.Това спестява време и усилия.

Зад. 6 и 7 имат приложен характер. Обръща се 
внимание на работата с проценти и особеностите 
на закръгляването към по-голямо число при прак-
тически задачи, а не по правилото за закръгляване.

Задачите от „Опитай сам“ и учебната тетрадка 
са подходящи както за самостоятелна работа в 
час, така и за домашна работа. 
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ЛИЦЕ НА ПОВЪРХНИНА 
НА ЦИЛИНДЪР
 

На чертежа е показана развивка на цилиндър с радиус r и височи-
на h (образуваща l). 
Правоъгълникът ABB1A1 е развивката на околната повърхнина на 
цилиндъра. Дължината на AB е равнa на дължината C на окръж-
ността, заграждаща една от основите, а дължината на BB1 – на дъл-
жината на образуващата на цилиндъра.

Лицето S на околната повърхнина на цилиндър се пресмята по формулата
S = 2.π.r.l или S = C.l.

Околната повърхнина и двете основи образуват повърхнината на цилин-
дъра. Лицето S1 на повърхнината на цилиндър се получава, като към лице-
то на околната повърхнина се прибавят лицата на двете основи.
Лицето B на всяка от основите е равно на p.r2. 
Тогава S1 = 2.p. r.l + 2.p.r2 = 2.p.r.(l + r).

Лицето S1 на повърхнината на цилиндър се пресмята по формулата
S1 = S + 2.B или S1 = 2.(l + r)π.r.

Сравнете формулите за лице на околна повърхнина и за лице на 
повърхнината на призма и на цилиндър. 
Най-често при пресмятания с получените формули за p се  използва при-

ближението 3,14. В някои случаи обаче е удобно да се използва 22
7

. Кога?

 1. Намерете лицето на околната повърхнина на цилиндър с радиус r и 
образуваща l, ако:
а) r = 4 cm и l = 5 cm;
б) r = 2 mm и l = 5 cm; 
в) r = 3 dm и l = 0,7 m;
г) r = 0,1 m и l = 4 cm.

 2.  Намерете лицето на повърхнината на цилиндър с радиус r и образува-
ща l, ако:
а) r = 7 cm и l = 4 dm;
б) r = 3 cm и l = 1 m;
в) r = 4 dm и l = 1,4 m;
г) r = 5 mm и l = 1 dm.

 3.  Намерете лицето на повърхнината на цилиндър с диаметър 10 cm и 
височина 11 cm.

d = 2r
h = l

a) S1 = 2.p.r(r+l), r = 7 cm; 
    l = 4 dm = 40 cm, 

    S1 = 2. 22
7

.7.(7 + 40) = 44.47, S1 = 2068 cm2.

28

B1
A1

B

h(l)
h

r

r

C = 2.π.r
A

a) S = 2.p.r.l, r = 4 cm; l = 5 cm,
    S = 2.3,14.4.5, S = 125,6 cm2.
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УРОК 36
Упражнение

Вид на урока: за упражнение

Основна познавателна цел
Ученикът знае формулата за обем на цилиндър 

я прилага, включително в по-сложни ситуации.

Последователност на дидактическите зада-
чи:

1. Актуализация на опорните знания.
Зад. 1. Затвърждава формулата за обем на ко-

нус. Решава се колективно и учителят записва 
формулата на видно място на дъската. От нея 
следва необходимостта да се намери радиусът на 
конуса. Решението се записва на дъската. На дъс-
ката се записват и формулите за лице на околна-
та повърхнина и лице на повърхнината на конус, 
което осъществява връзката с втората дидактиче-
ска задача – упражняване на умението да прилагат 
формулите за конус в различни задачи.

2. Развиване на уменията за прилагане на 
формулата за обем на цилиндър.

Зад. 2 се решава колективно или самостоятелно 
в зависимост от нивото на класа, защото като ме-
тодическа задача е позната от предишни теми. 
Решението на задачата се записва от ученик на 
дъската. При решаването на задачата ясно да се 
посочи последователността от действия, с които 
от даденото лице на околната повърхнина се на-
мира радиусът и след това от обема се намира ви-
сочината на конуса. 

В зад. 3 има пет различни случая. Необходимо 
е да се начертае таблицата в тетрадките и на дъс-
ката, и да бъдат намерени неизвестните величини.
Може да не се решават всички случаи.  Акцентът 
пада върху намирането на неизвестните елементи, 
решаването на правата и обратната задача и не се 
изискват пресмятания със стойността на p. Важен 
елемент са и различните мерни единици в някои от 
случаите. Наложително е да се отдели необходимо-
то внимание на решаването на втория и третия ред. 
Може да се включат устни упражнения за преми-
наване от една мерна единица в друга или допълни-
телни задачи. Преминаването от едни в други мер-
ни единици е проблем за много ученици и трябва да 
се използва всяка възможност за упражнение.

Добре е третият ред от задачата да бъде решен 
по два начина с формулата S r l r1 = +p. .( )  и с 
формулата S S B1 = +  и да се обсъдят особено-
стите на двата начина. 

3. Прилагане на знанията в по-сложна ситуа-
ция.

Зад. 4 е в рубриката „Опитай сам“, но е добре 
да бъде разгледана и обсъдена в час. Тази зада-
ча формира и развива пространственото виждане 
и въображение на учениците. Чертежите могат да 
бъдат приготвени на дъската или с проектор и да 
бъде обсъдено условието.  Важна част от работата 
по задачата е записването на краткото условие на 
дъската. 

С такава подготовка зад. 6 от „Опитай сам“ 
няма да е проблем за учениците. Има класове за 
които задачата може да се даде за самостоятелна 
работа, тогава може да се включи практическа ра-
бота в клас. Развиването на практически умения 
за измерване и пресмятане на лице на повърхнина 
и обем на валчести тела може да бъде включено в 
този урок (измерване на диаметър, височина и об-
разуваща на готови модели на конуси, изработени 
от предишни класове, или произволни предмети с 
конична форма). 

Останалите задачи от Опитай сам и учебната те-
традка са подходящи за домашна работа.
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УПРАЖНЕНИЕ

 1.  Даден е конус с височина, равна на 9 cm. Ако радиусът на конуса е 2
3

 
от височината му, намерете обема на този конус. 

 2.  Конус има образуваща 15 cm, лице на околната повърхнина 423,9 cm2 
и обем 1017,36 cm3. Намерете радиуса, височината и лицето на по-
върхнината на конуса.

Решение. Заместваме във формулата S = p.r.l и получаваме:
423,9 = 3,14.r.15
r = 423,9:47,1 r = 9 cm

V h= p. .9
3

2

Тогава 1017,36 = 3,14.27.h
h = 1017,36:84,78
h = 12 cm
Понеже B = p.r2 = 3,14.81 = 254,34 cm2, получаваме

S1 = S + B = 423,9 + 254,34 = 678,24 cm2.

 3.  Пресметнете липсващите числа в таблицата, където r, h, l, S, S1 и V са 
елементите на конус.

r h l S S1 V
5 cm 12 cm ? 65.p cm2 ? ?

? 2,4 dm 26 cm 260.p cm2 ? ?

8 dm 1 m ? ? 165,6.p 
dm2 ?

4 cm 8,06 cm ? 36.p cm2 ? ?
3 cm ? ? ? 24.p cm2 12.p cm3

ОПИТАЙ САМ **********************************************

 4.  Цилиндър и конус имат обща основа и равни височини. Намерете обе-
ма на полученото тяло, ако радиусът му е 15 cm, а височината му е 
25 cm. Разгледайте два случая.

 5.  Обемът на конус е 7,8.p cm3, а височината му е 2,6 cm. Намерете ли-
цето на повърхнината на конуса, ако диаметърът му е равен на обра-
зуващата. 

 6.  На чертежа е даден разрез на 
стоманен детайл и са посочени 
размерите му. Намерете колко 
грама тежи детайлът, ако 1 cm3 
стомана тежи 4,2 g.

36
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Урок 40
Дотук знаем

Вид на урока: обобщителен урок

Основна познавателна цел: 
Ученикът знае понятията прав кръгов цилиндър, 

прав кръгов конус, сфера, и кълбо, както и техни-
те свойства. Прилага ги при решаване на задачи, 
систематизира и обобщава информа ция, получена 
като резултат от учеб ната дейност.

Последователност на дидактическите задачи:
1. Преговор на понятията цилиндър, конус, 

кълбо и на формулите за намиране на лице на 
повърхнина и обем.

С фронтална проверка се обобщават знанията 
за цилиндър, конус, сфера и кълбо, записват се 
на дъската и се коментира връзката на валчести-
те тела с призмите и пирамидите, чиито формули 
също се записват на дъската. След това се преми-
нава към решаване на задачите.

Зад. 1. Учениците работят самостоятелно. С 
тази задача се поддържат знанията на учениците 
за намиране на лице на повърхнина и обем на ци-
линдър. Решението се записва от ученик на дъс-
ката.

Зад. 2. Задачата е за самостоятелна работа. С 
нея се поддържат знанията за конус и уменията на 
учениците да намират лице на повърхнина и обем 
на конус и преминаване в различни мерни единици 
за дължина.

Зад. 3. Задачата е за самостоятелна работа. Зат-
върдяват се знанията за сфера. Може да се реши в 
различни мерни единици.

2. Приложение на знанията за валчести тела 
при решаване на задачи.

Зад. 4. Задачата е за самостоятелна работа. С 
нея се упражнява намирането на неизвестен ради-
ус по даден обем на кълбо.

Зад. 5. Задачата комбинира цилиндър и парале-
лепипед. Поддържа знанията за многостени и раз-
вива уменията за сравняване.

Зад. 6. Задачата е за приложение на математи-
чески знания в житейска ситуация. Трябва да се 
обърне внимание на това, че поставената в чашата 
захар измества течността и повишава нивото ѝ (ви-
сочината). Обемът на захарта (три куба със страна 

2 см) е равен на обема на изместената течност (ци-
линдър със същия радиус и неизвестна височина). 
Добре е да бъдат илюстрирани двете състояния на 
чашата с подходящ предварително подготвен чер-
теж. Подобни ситуации има в предишните уроци, 
затова учителят преценява дали да се реши колек-
тивно или самостоятелно в съответния клас. Ре-
шението на задачата се записва на дъската като се 
акцентира на това, че обемът на поставеното тяло 
е равен на обема на изместената течност. След 
това се обобщават задачи от този вид с добавяне 
и изваждане на предмети във валчести тела, както 
и доливане на количество течност, и отливане на 
количество течност.

 Зад. 7, 8 и 9 имат приложен характер и са под-
ходящи за самостоятелна работа. 

Зад. 8. освен намиране на лице на сфера включ-
ва и работа с проценти.

Зад. 9. изисква разчитане на данни от чертежа
Задачите от учебната тетрадка са подходящи за 

самостоятелна работа в час или за домашна рабо-
та.
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ЦИЛИНДЪР

S = 2.p.r.l
S1 = 2.p.r.(l+r)

V = p.r2.h

КОНУС

S = p.r.l
S1 = p.r.(l+r)

V = 1
3
p.r2.h

СФЕРА, КЪЛБО

S = 4.p.r2

V = 4
3

.p.r3
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6 cm

2 cm 2 cm

ДОТУК ЗНАЕМ

 1. Намерете лицето на околната повърхнина и лицето на повърхнината 
на цилиндър с радиус r и образуваща l, ако:
а) r = 3 cm, l = 4,5 cm;  б) r = 0,4 dm, l = 0,5 m;
в) r = 5 cm, l = 3,2 dm;  г) r = 25 mm, l = 0,03 m.

 2. Начертайте развивка на цилиндър с радиус r и образуваща l, ако:
а) r = 1 cm, l = 0,2 dm;  б) r = 20 mm, l = 2,5 cm.

 3. Пресметнете обема на цилиндър с радиус r и височина h, ако:
а) r = 12 mm, h = 2,1 cm; б) r = 3,5 cm, h = 0,75 dm.

 4. Намерете лицето на околната повърхнина и лицето на повърхнината 
на конус с радиус г и образуваща l, ако:

  а) r = 1,5 cm, l = 3,5 cm;  б) r = 60 cm, l = 0,75 m;
  в) r = 3 5 mm, l = 7, 5 cm; г) r = 1,2 dm, l = 0, 5 m.

 5. Пресметнете обема на конус с радиус r и височина h, ако:
а) r = 5 cm, h = 6 cm;  б) r = 0,3 m, h = 2 dm;  в) r =15 mm, h = 0,03 m.

 6.  Цилиндър има радиус 8 cm и височина 12 cm. Намерете лицето на по-
върхнината и обема му.

 7.  Hамерeтe лицето на повърхнината и обема на конус, ако са дадени 
радиусът му е 7 dm, височината е 24 cm и образуващата е 25 cm.

 8.  Намерете лицето на повърхнината на сфера с диаметър 50 cm.

 9.  Обемът на кълбо е 36.p cm3. Намерете радиуса на кълбото.

 10.  Кое тяло има по-голяма повърхнина и вместимост: цилиндър с диаме-
тър 6 cm и височина 7 cm или правоъгълен паралелепипед с измерения 
5 cm, 6 cm и 7 cm?

 11.  Чаена чаша с форма на цилиндър с диаметър 7 cm и височина 10 cm е 
наполовина пълна с течност. С колко сантиметра ще се покачи нивото 
на течността, ако се добавят три бучки захар с форма на куб с ръб 
2 cm? Закръглете резултата с точност до 0,1.

ОПИТАЙ САМ **********************************************

 12.  Железен отвес има форма на конус с диаметър на основата 3 cm и ви-
сочина 5 cm. Намерете теглото на отвеса, ако 1 cm3 желязо тежи 7,8 g.

 13.  Балон за изследване на атмосферата има сферична форма с диаметър 
3 m. Колко квадратни метра материал са необходими за изработването 
му? За шевовете се предвиждат допълнително 10% от материала.

 14.  Като използвате данните на чертежа, намерете обема на начертания 
детайл и лицето на повърхнината му. 
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Тема 2. РАЦИОНАЛНИ ЧИСЛА

Темата „Рационални числа“ е най-голямата в учебника. Разработени са 34 урока, от които 16 урока за 
нови знания, 14 за упражнения, 2 обобщителни урока и 2 за оценяване. 

Въвеждането на положителните и отрицателните рационални числа може да се предхожда от кратка бе-
седа с учениците, посветена на множествата на естествените и на дробните числа. В нея може да се изтък-
нат онези техни характеристики, които имат пряко отношение към принципа за разширяване на числово 
множество. Важно е да се обърне специално внимание на въпроса за изпълнимостта на аритметичните 
действия в двете числови системи, като се посочи, че в множеството на естествените числа всеки две чис-
ла притежават сбор и произведение, но невинаги имат разлика и частно. Множеството на дробните числа 
представлява разширение на множеството на естествените – то съдържа естествените числа като подм-
ножество и в него са изпълнени свойствата на аритметичните действия. И нещо също много съществено 
– то притежава ново качество по отношение на разширяваното множество. В него действието деление е 
винаги възможно (разбира се, при делител, различен от нула). В множеството на дробните (положителни) 
числа обаче не всеки две числа имат разлика: ако a < b, то от дробта a не може да се извади дробта b, т.е. 
не съществува дроб, за която a – b = х.

Този факт вече е една силна математическа мотивация за необходимостта от разширяване на множе-
ството на дробите до ново множество, в което действието изваждане е винаги възможно. Това разшире-
ние е именно множеството на рационалните числа – положителни и отрицателни. Обсъждането на тези 
въпроси ще съдейства за разширяване на математическия кръгозор на учениците и ще ги подготви за 
постепенното осъзнаване на необходимостта от следващи разширения на числови системи.

Може да се обърне внимание и на въпроса за историческия произход и практическото приложение на 
естествените и дробните числа. Има съществена разлика в това отношение между тези числа, от една 
страна, и рационалните – от друга. Докато естествените и дробните числа се появяват още в дълбока 
древност, извикани от самия живот, то отрицателните идват много по-късно преди всичко за задоволя-
ване на вътрешните нужди на математиката. Това определя значението на едните и на другите числа във 
всекидневната практика. Без първите въобще не можем да си представим нашето всекидневие, докато 
отрицателните числа имат по-ограничено приложение в практиката.

В учебника не са включени исторически данни за възникването и развитието на системата на рационал-
ните числа. Ако учителят прецени, че такива данни ще представляват интерес за неговите ученици, той 
може да приведе например следните исторически факти:

Употребата на положителните и отрицателни числа, тълкувани като „имущество“ и „дълг“, се появява 
за пръв път в Индия (Ариабхатта, 476 г.; Брахмагупта, ок. 600 г.; Бхаскара, 1114 г.).

Съвременното означаване на положителните и отрицателните числа с помощта на знаците „+“ и „–“ е 
въведено в края на ХIV в. от немския математик Видман. Обаче дори през ХVI в. много математици не 
са признавали отрицателните числа. Така например големият френски математик Франсоа Виет (1540 – 
1603) се ограничава само с положителните корени на уравненията при извеждането на зависимостите 
между корените и коефициентите на квадратните уравнения (известните формули на Виет).

В съвременната практика отрицателните числа се използват като по-кратки означения на стойности, 
които се измерват „в две посоки“: положителни и отрицателни температури, положителен и отрицателен 
лихвен процент, печалби и загуби, изменение на валутни курсове и пр. Трябва да отбележим, че напосле-
дък тези означения намират все по-голямо приложение и у нас. В учебника са дадени редица примери от 
такова естество.

Въвеждането на положителните и отрицателните числа в учебника за 6. клас се осъществява с помо-
щта на материално-сетивни опори именно от такъв характер. Започва се с примера, който е най-близък 
до учениците – показанията на термометъра. Естествено, продължава се с примери като височини и 
дълбочини, валутни курсове и др., при които е възможно и подходящо използването на положителни и 
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отрицателни числа. Между другото тези примери имат и образователно значение и се надяваме, че те ще 
предизвикат известен интерес и ще въздействат емоционално върху учениците.

Темата е възлова за изграждането на системата от математически знания. С нея завършва разширя-
ването числовите системи, които традиционно се изучават в прогимназиалния етап. Поради това в про-
грамата по математика за 6. клас са залегнали широк кръг компетентности, които учениците трябва да 
придобият в резултат на изучаването на тази тема.

Ученикът:
• Знае и разбира понятията рационално число и абсолютна стойност на рационално число
• Знае свойствата на противоположните числа
• Умее да сравнява и изобразява рационални числа върху числовата ос
• Умее да събира, умножава, изважда и дели с рационални числа
• Разбира смисъла на използваните знаци в записите: +a, - +( )a , - -( )a , + -( )a , a b a b- = + -( ) , | |a

• Знае свойствата на действията и умее да пресмята числови изрази, съдържащи до четири действия, в 
множеството на рационалните числа

• Умее да намира неизвестно събираемо или неизвестен множител
• Умее да построява точка по зададени координати спрямо декартова координатна система
• Умее да определя координатите на точка спрямо декартова координатна система
• Разбира смисъла на символите <, >, ≤, ≥, ≠
• Умее да образува отрицанието на съждения, използващи релациите >, <, ≥, ≤
• Умее да определя вярност и невярност на конкретни съждения, съдържащи логическите съюзи „и“/„или“
• Умее да използва свойствата на действията с рационални числа за рационално смятане
• Умее да разчита и интерпретира реални модели на декартова координатна система.

Заедно с това е необходимо да се овладеят и присъщата терминология и нови понятия.
И в този раздел, както и в целия 6. клас, обучението е базирано на задачи. Задачите са подход и мо-

тив за новите знания. Свойствата се откриват с помощта на конкретни примери, след което се правят 
съответните обобщения. Трябва да се отбележи, че в 6. клас източник за разширяването на знания са 
и натрупаните по-рано математически знания. Конкретно при надграждането на числовите системи съ-
ществено се използват усвоените вече знания за дробните числа. В неявен вид се използва и принципът 
на перманентност – свойствата на операциите, които вече са установени за дробите остават в сила и за 
отрицателните числа.

Особено внимание е отделено на приложението. Уроците са изпъстрени с много практически и много 
текстови задачи, като постепенно се разширява техният обхват. Трябва да се отбележи, че има немалко 
практически ситуационни задачи, в които от ученика се изисква в рамките на една описана ситуация да 
реши няколко проблема. Задачите са съпроводени с необходимото онагледяване. Широко се използва 
картинна и графична информация (чертежи, диаграми и таблици). Наличието на електронен вариант на 
учебника и допълнителни материали по темите дава много добри възможности на учителя да представи 
по подходящ начин пред учениците и да използва пълноценно тази информация.

Предлагаме ви няколко примерни методически разработки на характерни уроци от темата.
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УРОК 48
Събиране на рационални числа с 
еднакви знаци

Вид на урока: нови знания.

Основна познавателна цел: Да се формират у 
учениците умения да събират рационални числа с 
еднакви знаци.

Последователност на дидактическите зада-
чи:

1. Обосноваване на правилото за събиране 
на рационални числа с еднакви знаци.

Учителят разработва с колективното участие 
на  учениците зад. 1. Целесъобразно е с помо-
щта им да се попълва празна таблица. Може да 
се използва е-учебник. С помощта на таблицата и 
представянето на загубите като отрицателни чис-
ла се достига да правилото – събираме модулите 
и сменяме знака. Намират се и другите сборове и 
се формулира правилото за събиране на две отри-
цателни числа. Може веднага да се направи устно 
упражнение за непосредствено прилагане на пра-
вилото (с примери подобни на тези в учебника). 
След това с необходимата обосновка (абсолютни-
те стойности на положителните числа са равни на 
числата) се формулира правилото за събиране на 
рационални числа с еднакви знаци.

2. Формиране на умения за събиране на ра-
ционални числа с еднакви знаци.

За първоначално затвърдяване на правилото и 
за формиране на умения за използването му уче-
ниците решават самостоятелно зад. 2 (или по пре-
ценка на учителя част от нея). Накрая се извършва 
фронтална проверка. За усвояване на правилото 
могат да се използват и първите три задачи от Те-
традка 1.

3. Формиране на умения за намиране на сбор 
на повече от две числа.

След това учениците решават самостоятелно 
зад. 3, с решаването на която се формират умения 
за събиране на повече от две числа.

4. Обосноваване на правилото за събиране 
на отрицателно число с нула.

Последният пример (ж) от зад. 3 може да се из-
ползва за формулира не на правилото за събиране 
с нулата.

5. Геометричната интерпретация на събира-
нето върху числовата ос.

Зад. 5. трябва да се разработи от учителя съв-
местно с класа.

Формирането на умения за събиране на отрица-
телни числа може да продължи със самостоятелна 
работа на учениците в учебната тетрадка по зад. 4 
или със задачите от типа математическа диктовка. 
При всички задачи е необходимо да се извършва 
фронтална проверка.

По преценка на учителя за домашна работа мо-
гат да се използват задачите от рубриката „Опитай 
сам“ и останалите задачи от тетрадката.
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СЪБИРАНЕ НА РАЦИОНАЛНИ 
ЧИСЛА С ЕДНАКВИ ЗНАЦИ

 1. На диаграмата са представени финансовите резултати на една фирма 
за първите шест месеца на годината.
а) Нанесете в таблица резултатите на фирмата.
б) Пресметнете общата загуба на фирмата през първите два месеца. 
в) Пресметнете общата печалба за периода март – юни.

Решение. 
а) Резултатите на фирмата по месеци са дадени в таблицата. 
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б) От диаграмата и таблицата е ясно, че през януари и февруари фир-
мата е реализирала загуби. През първия месец загубата е в размер на 
5000 лв. а през втория – 6000 лв. Ясно е, че общата загуба през двата 
месеца е равна на сбора 5000 + 6000 = 11 000. Следователно общата 
загуба на фирмата за първите два месеца от годината е 11 000 лв.
Понеже загубата се изразява с отрицателни числа, финансовият резул-
тат (балансът) на фирмата за първото тримесечие е –11 000 лв. 
Балансът за януари и февруари е равен на сбора на две отрицателни 
числа, т.е. ние пресметнахме, че
–5000 + (–6000) = –11 000.
Намерихме сбора на две отрицателни числа, като събрахме съответ-
ните положителни числа (модулите на отрицателните числа) и след 
това сменихме знака на получения сбор.
в) За да намерим печалбата през следващите четири месеца, трябва да 
намерим сбора 
2000 + 4000 + 5000 + 6000 = 17 000.
Следователно печалбата в периода март – юни е 17 000 лв.

Събиране на отрицателни числа 
Две отрицателни числа събираме, като съберем абсолютните им стой-
ности и пред полученото число запишем знак минус.

Например: 
–7 + (–11) = –18, понеже |–7| = 7, |–11| = 11 и 7 + 11 = 18;
–3,7 + (–8,5) = –12,2, понеже |–3,7| = 3,7, |–8,5| = 8,5 
и 3,7 + 8,5 = 12,2.

За краткост, когато решаваме задачи, ще пишем само първото равенство 
и ще пропускаме равенствата с модулите.
Тъй като абсолютната стойност на положително число е самото число, 
то можем да формулираме правило за събиране на рационални числа с 
еднакви знаци.

Рационални числа с еднакви знаци събираме, като съберем абсолютните 
им стойности и пред полученото число запишем знака на събираемите.
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УРОК 52
Свойства на събирането 

Вид на урока: нови знания

Основна познавателна цел: Учениците да раз-
берат, че свойствата на събирането на дробите се 
запазват и при рационалните числа. Да се форми-
рат умения за използване на свойствата.

Последователност на дидактическите зада-
чи:

1. Обосноваване на разместителното свой-
ство на събирането.

В 6. клас, както и в предходните класове, за 
установяване на свойствата на операциите се из-
ползват представителни примери. Решава се ко-
лективно с класа зад 1. Целесъобразно е да се 
използва празна таблица от е-учебника. След като 
се убедим, че сборовете в двете колонки са равни, 
правим заключение, че разместителното свойство 
е в сила и за рационални числа.

2. Обосноваване на съдружителното свой-
ство на събирането.

По същия начин, с колективна работа по зад. 2, 
се прави заключение, че за рационалните числа е 
изпълнено и съдружителното свойство на съби-
рането. Важно е да се отбележи, че двете свой-
ства ни дават право да събираме три числа, като 
ги разместваме както искаме. Необходимо е да се 
подчертае, че свойствата, които знаем за естест-
вените числа (в началния етап), са в сила както за 
положителните дроби (изучавани в 5. клас), така и 
за рационалните числа. 

3. Да се формират умения за намиране на 
сбор на повече от две числа по рационален на-
чин.

С решаването на зад. 3, или по преценка на 
учителя на части от нея, започва формирането на 
умения за използването на свойствата при съби-
ране на повече от две числа. Учениците работят 
самостоятелно в тетрадките си. Фронтална про-
верка.

Работата продължава с решаване на зад. 4. 
Целесъобразно е учителят да демонстрира как 
може да се използват свойствата за по-рационал-
но пресмятане. Работата по задачата завършва с 

фронтална проверка. Целесъобразно е за всеки от 
примерите да се коментира как се използват свой-
ствата за по-рационално смятане.

Освен това трябва да се направи важната уго-
ворка, че знакът за събиране не се пише, а числата 
се пишат едно след друго със знака си. 

Затвърдяването може да продължи със зад. 6 от 
учебника или някоя от задачите от Тетрадка 1.

Ако има време, учителят може да разгледа в клас 
и зад. 11, като коментира как от даден магически 
квадрат може да се получи друг.

По преценка на учителя за домашна работа мо-
гат да се използват задачите от рубриката „Опитай 
сам“ и останалите задачи от тетрадката.
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СВОЙСТВА НА СЪБИРАНЕТО

 1. Намерете сборовете.

Урок 52 a b c (a + b) + c a + (b + c)
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ÄÄÑ 20%.......................ëâ.

Ñóìà çà ïëàùàíå................ëâ.

 2. Пресметнете пропуснатите сборове в таблицата. Сравнете сборовете 
а + b и b + a за всеки от редовете. 

Понеже разместителното свойство е в 
сила за положителни числа и тъй като 
според правилата за събиране на ра-
ционални числа не е от значение редът, 
в който записваме числата, то е в сила:

Разместително свойство на събирането: а + b = b + a.

 3. Намерете сборовете и 
сравнете получените 
резултати за всеки от 
редовете.

От примерите се вижда, че и съдружителното свойство е в сила за рацио-
нални числа. Това означава, че в множеството на рационалните числа е 
изпълнено:

Съдружително свойство на събирането: (а + b) + c = a + (b + c).

Ако използваме и двете свойства, за сбора на три числа получаваме и 
други равенства. Например (а + b) + c = (b + a) + c = b + (a + c). Така, 
както и при положителните числа, можем да събираме три числа, като 
разместваме и групираме събираемите по различни начини. За сбор на 
три числа е вярно:
а + b + c = (а + b) + c = a + (b + c) = b + (a + c).
По същия начин можем да записваме и пресмятаме и сбор на повече от 
три числа, т.е. не е необходимо да се записват скобите, които да указват в 
какъв ред събираме числата.
Например: –13,7 + 12 + (–3,3) = (–13,7 + (–3,3)) + 12 = –17 + 12 = –5;
3,25 + (–0,8) + 2,75 + (–5,2) = (3,25 + 2,75) + (–0,8 + (–5,2)) = 6 + (–6) = 0.

 4. Пресметнете сбора.
 а) –17 + 8 + (–5); б) 7,5 + (–6,3) + (–5,7); в) 3,4 + (–5,2) +7;

 г) –41 + 53,1 + (–19,1); д) - + -
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а) –17 + 8 + (–5)
   = (–17 + 8) + (–5)
   = –9 + (–5) = –14;
г) –41 + 53,1 + (–19,1)
   = –41 + (53,1 + (–19,1))
   = –41 + 34 = –7.
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УРОК 60
До тук знаем

Вид на урока: обобщителен

Основна познавателна цел: Учениците да раз-
берат, че свойствата на умножението на дробите 
се запазват и при рационалните числа. Да се фор-
мират умения за използване на свойствата.

Последователност на дидактическите зада-
чи:

1. Сравняване на рационални числа.
С решаването на зад. 1 се обобщават знанията 

за сравняване на рационални числа. Учениците 
работят самостоятелно. Извършва се фронтална 
проверка. Ако има нужда, се обръща внимание, 
че някои от неравенствата са нестроги. Решава-
нето зад. 2 е по-трудно и изисква по-задълбочени 
познания. Учителят трябва да прецени, дали да я 
даде за самостоятелна работа, с последващи ко-
ментари по решението, или да я разработи колек-
тивно с учениците.

2. Абсолютна стойност, предположени чис-
ла. Представяне на рационалните числа върху 
числовата ос.

С решаването на зад. 5 и 6 се актуализират зна-
нията за абсолютна стойност, противоположни 
числа и представянето им върху числовата ос.

3. Събиране и изваждане на рационални 
числа.

С решаването на зад. 3, 4 и 7 се систематизират 
знанията на учениците за събиране и изваждане 
на рационални числа. Подходящи са за самостоя-
телна работа. По преценка на учителя могат да се 
използват и зад. 1 и 2 от Тетрадка 1.

4. Пресмятане на числена стойност на израз.
Учениците работят самостоятелно, ако има 

нужда учителят предварително коментира, че пър-
во изразът трябва да се преработи и след това да 
се замества със съответната стойност на буквата.

5. Намиране на неизвестно събираемо в мно-
жеството на рационалните числа.

Зад. 9 от учебника и зад. 3 – 5 от тетрадката са 
подходящи за упражняване на правилото за нами-
ране на неизвестно събираемо. Целесъобразно е 

учителят за припомни, че в множеството на ра-
ционалните числа работим с едно правило, а не с 
три, както в множеството на естествените числа. 
Задачите са подходящи за самостоятелна работа. 
Необходима е фронтална проверка.

По преценка на учителя за домашна работа мо-
гат да се използват, както задачите от рубриката 
„Опитай сам“, така и останалите задачи от те-
традката.
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60 ДОТУК ЗНАЕМ 

 1. а) Запишете всички естествени числа а, за които a < 7.
б) Запишете всички цели числа а, за които 0 ≤ a ≤ 7.
в) Запишете всички цели числа а, за които –5 < a ≤ 5.

 2. Запишете поне едно рационално число а, за което е изпълнено.
 а) 3,05 < a < 3,06; б) –7,3 < a < –7,4; в) - < <-1

5
1
6

a .

 3. Намерете сбора.
 а) –14 + 73; б) 2,7 + (– 5,6); в) –6 + (–4,2); г) 5,4 + (–2,9).

 4. Намерете разликата.
 а) 15 – 21; б) 3,4 – (– 7); в) –4,3 – (–2,1); г) –6,4 – 3,6.

 5. Запишете противоположните на числата: 3,6; –2; –5,5; 2,4. Намерете мо-
дулите на числата. Намерете сбора на числата и сбора на модулите им.

 6. Ако мерната единица върху числовата ос е 2 cm, намерете разстояние-
то между образите на числата:
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 а) –3 и 3; б) –4 и 1; в) 5 и –2. 

 7. Пресметнете.
а) 7,3 – 3,8 + 5,7 – 11 – 2,2; б) –6,4 + 3,25 – 8,6 + 5,4 + 4,35 – 3;
в) –(5 – 3,1) – 3,03 – 3,1 + 5; г) –3,6 + 1,2 – (6,4 + 5,8) + 12.

 8. Намерете стойността на израза 3 – (5,4+ а – 1) + 5,4, ако а = –1; 0; 3,2.

 9. Намерете неизвестното число.
 а) –3,6 + х = –5,8; б) 6,75 – y = –3; в) 3,4 – 9,2 = –8,6 – х + 2,8.

ОПИТАЙ САМ **********************************************

 10. Върху числовата ос са дадени образите на числата –30 и 75. 
Как ще построите образите на числата 30, –75, 45, 105 и –120?
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 11. Пресметнете.
а) –12,6 + 5,7 – 4 – 3,4 + 3,3; б) –3,2 + 7,4 – (5 – 3,2 – 2,6) – 3;

в) 31
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 12. Кое число трябва да прибавите към разликата на числата –12,3 и 27,7, 
за да получите най-голямото двуцифрено естествено число?

 13. Открийте пропуснатите числа в магическия квадрат, ако сборовете по 
редове, по стълбове и по двата диагонала са равни на –10.
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УРОК 64
Свойства на умножението

Вид на урока: нови знания.

Основна познавателна цел:  Да се формират у 
учениците умения да събират десетични дроби. Да 
разбират, че свойствата на събирането на естест-
вените числа се запазват и при десетичните дроби.

Последователност на дидактическите зада-
чи:

1. Обосноваване на разместителното свой-
ство на събирането.

Урокът може да започне с устно пресмятане на 
произведенията от зад. 1. След това може да про-
дължи със самостоятелна работа по зад. 2. Всъщ-
ност примерите в зад. 2 служат за представител-
ни примери за обосноваване на разместителното 
свойство на умножението. След като се направи 
проверка на резултатите, може да се заключи, че 
разместителното свойство на умножението е в 
сила и при рационалните числа. Важно е да се от-
бележи, че тук имаме възможност да проведем и 
друг вид разсъждение, което вече е истинско дока-
зателство на разместителното свойство.

2. Обосноваване на съдружителното свой-
ство на умножението.

Обосноваването на съдружителното свойство 
се извършва по обичайния начин с помощта на 
представителни примери. Колективно с каса се по-
пълва с помощта на е-учебника таблицата от зад. 
3. Тук също можем да се позовем на правилото 
за умножение, което е демонстрирано с конкретен 
пример. След като се формулира съдружителното 
свойство трябва да се каже, че по този начин мо-
жем да умножаваме произволен брой числа.

3. Да се формират умения за намиране на 
произведение на повече от две числа по рацио-
нален начин.

Използването на двете свойства може да се  
упражни със зад. 4, като първо се решат колек-
тивно с класа един или два примера и след това 
останалата част се даде за самостоятелна работа. 
При проверката е добре да се коментира и как се 
използват свойствата за по-рационално пресмята-
не. По преценка на учителя може да се реши и зад. 
1 от съответния урок от Тетрадка 1.

4. Разпределително свойство на умножението. 
За обосноваване на разпределителното свой-

ство на умножението може да се използва зад. 5. 
Важно е да се уточни, че свойството се използва 
за разкриване на скоби и за изнасяне на множи-
тел пред (зад) скоби. Затвърдяването може да се 
направи със зад. 6 и 7 от учебника и зад. 2 и 3 от 
тетрадката. Където е необходимо (например зад. 
6 от учебника и зад. 2 от тетрадката) при реша-
ването на задачите трябва да се коментира дали е 
целесъобразно разкриването на скобите или не е.

По преценка на учителя за домашна работа мо-
гат да се използват задачите от рубриката „Опитай 
сам“ и останалите задачи от тетрадката.
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СВОЙСТВА НА УМНОЖЕНИЕТО

 1. Пресметнете.
 

 2. Намерете произведенията и сравнете резултатите.
 а) –1,5.4 б) 3,7.(–7) в) –4,5.(–8) г) 6,3.(–0,5)
     4.(–1,5)     –7.3,7     –8.(–4,5)     –0,5.6,3

Модулите са положителни числа и можем да ги разместваме. Като 
приложим правилото за знака на произведението, виждаме, че в мно-
жеството на рационалните числа е в сила:

Разместително свойство на умножението
a.b = b.a

 3. Пресметнете пропуснатите произведения в таблицата. Сравнете ре-
зултатите в последните две колони.

От правилото за умножение лесно се получава, че съдружи-
телното свойство е изпълнено и за три рационални числа. 

Например:
(–2,5.4).(–1,7) = –(2,5.4).(–1,7) = 2,5.4.1,7 = 17,
–2,5.(4.(–1,7)) = –2,5.(–(4.1,7)) = 2,5.4.1,7 = 17. 
С подобни разсъждения свойството може да се установи за 
всеки три произволни рационални числа. Следователно в 
множеството на рационалните числа е в сила:

Съдружително свойство на умножението
(a.b).c = a.(b.c)

Както и в множеството на положителните числа под произведение a.b.c 
на три рационални числа a, b и c ще разбираме кое да е от произведения-
та (a.b).c, a.(b.c), a.(c.b), (b.a).c и т.н., т.е. можем да групираме и размест-
ваме множителите по произволен начин. 

Произведението на произволен брой рационални числа намираме, като 
умножим модулите на числата и пишем знак „+“, ако броят на отрицател-
ните множители е четен, и знак „–“, ако броят на отрицателните множите-
ли е нечетен.

 4. Намерете произведението.
 а) –0,25.1,3.(–8); б) –7.(–2,4).(–3); в) 1,2.(–2,4).(–5);
 г) 2,6.1,25.(–4); д) –2,5.(–1,5).6.(–4); е) 1,25.3,5.(–8).2;

 ж) - -( ) -( )3
5
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9

20
21

1. . ; з) - -( )4
5

7
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4

1. . ; и) - -( ) -( )3
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4

1
3

1 3 2. . . .

Решение. а) –0,25.1,3.(–8) = (0,25.8).1,3 = 2.1,3 = 2,6;

ж) - -( ) -( ) = -( ) = - =3
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УРОК 65
Умножение на рационални числа. 
Упражнение

Вид на урока: упражнение

Основна познавателна цел: Да се усъвършен-
стват уменията на учениците да умножават рацио-
нални числа, включително и като използват свой-
ствата на умножението.

Последователност на дидактическите задачи
1. Да се усъвършенстват уменията на учени-

ците да използват свойствата на умножението 
на рационални числа. 

Урокът може да започне със самостоятелно ре-
шаване на зад. 1 (или части от нея) от учебната 
тетрадка. Необходимо при фронталната проверка 
на всеки от примерите да се коментира как се из-
ползват свойствата за по-рационално пресмятане. 

2. Да се усъвършенстват уменията на учени-
ците да пресмятат изрази с умножение и съби-
ране, разкриване на скоби и изнасяне на общ 
множител.

За усъвършенстване на уменията за работа с из-
рази са подходящи зад. 1 от учебника и зад. 2 от 
учебната тетрадка. Учениците работят самостоя-
телно. Ако учителят прецени, предварително може 
да се коментират възможните решения – директно 
пресмятане, като се съблюдава редът на дейст-
вията или с изнасяне на множител извън скоби. 
Извършва се фронтална проверка, съпроводена с 
коментар на решенията. 

3. Да се формират умения за работа с формули. 
Зад. 2, 3 и 5 са посветени на използване на фор-

мулите за превръщане на температурите, измере-
ни в °C в °F и обратно. Уменията за използване 
на различни мерни единици са твърде важни за 
общата математическа грамотност заради глоба-
лизацията и съприкосновението на съвременния 
човек с различни култури, дори и без да пътува до 
далечни страни. Първите две задачи са превръща-
не на градуси в °C в градуси във °F. Пресмятани-
ята може да се извършват без проблем тъй като в 
изразите се дели на 5. При зад. 4 се препоръчва да 
се използва калкулатор. Необходимо е да актуа-

лизират правилата за закръгляване на десетични 
дроби.

По преценка на учителя за домашна работа мо-
гат да се използват задачите от рубриката „Опитай 
сам“ и останалите задачи от тетрадката.
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УПРАЖНЕНИЕ

 1. Пресметнете.
 а) –13.4 – 4; б) 7.2,5 – 2,5; в) 8,5 – 8,5.2;
 г) 5,4 – 4.(–5,4); д) –3,6. + 3,6.3; е) 0,02 – 3.0,02.

 2. Американски турист, тръгвайки на зимна ваканция в България, про-
верил в интернет какво е времето и намерил таблица с минималните 
и максималните дневни температури от сряда до петък. Много се из-
плашил, понеже мислел, че в България е по-топло. След това се сетил, 
че в Европа температурата се измерва в градуси по Целзий, докато в 
Америка по Фаренхайт, но не знаел как да намери температурата по 
Фаренхайт. 

  Като използвате формулата ° = ° +F C. 9
5

32 , намерете съответни-
те температури по Фаренхайт. Защо се е изплашил туристът? Каква 
температура по Целзий съответства на –3°F? Пресметнете резултата с 
точност до десетите.

 3. Пресметнете при каква температура по Фаренхайт:
 а) замръзва водата; б) кипи водата.

 4. През един февруарски ден Митко намерил в интернет карта на Европа  
с означени дневните температури. Много се учудил, понеже те били 
много високи за сезона. След това разбрал, че температурите са даде-
ни в градуси по Фаренхайт. Като използвате таблицата и формулата 
°С = (°F – 32). 5

9
, намерете съответните температури по Целзий. Из-

ползвайте калкулатор и закръглете с точност до десетите. 

ОПИТАЙ САМ **********************************************

 5. Пресметнете.
 а) –2,25.(–3,2).(– 4); б) –1,2.7,3.(–5); в) –6,1 – 3.(–6,1);
 г) 7,5.(–6,05 + 2,25); д) 3,6 – 5.(–3,6); е) –5.2,3 + 5.(–1,7);

 ж) - -æèçç
ö
ø
÷÷÷1 4

5
3
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9

. . ; з) 2
3

9
4

2
3

. - ; и) - -( )30 1 27
15
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6

. .

 6. Пресметнете стойността на израза.
 а) –3.7,1 – 7,1.(–3 + 2,5); б) –3.(2,4 – 4,2) – (–0,4 – 2).5;

 в) 4
9

1
2

3
8

1
6

5
3

4 3 6 1. .- +( )- -( ) ; г) 4 2 1 41
6

6
25

2
5

6
7

1
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2
3

. .- +( )- - +( ) . 

Първо се умножа-
ва, а след това се 

събира!
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УРОК 72
Симетрични точки

Вид на урока: нови знания.

Основна познавателна цел: Да умее да разчи-
та и интерпретира конструкции в декартова коор-
динатна система.

Последователност на дидактическите зада-
чи:

1. Да разпознава и намира симетрични точки.
С колективното разглеждане на зад. 1 върху 

готов чертеж се коментира връзката между по-
ложението на точките в координатната система 
и техните координати. Целесъобразно е да се из-
ползват готовите чертежи от учебника или е-учеб-
ника. Разпознаването на дадени точки може да се 
упражни и със зад. 1 от тетрадката. Обратната за-
дача – построяване на симетрични точки на дадена 
точка е по-сложна и може да се упражни със зад. 2 
от учебната тетрадка. 

2. Да разпознава правите, успоредни на ко-
ординатните оси.

С колективната работа по зад. 2, като се използ-
ва готов чертеж от е-учебника, трябва да се изяви 
свойството на координатите на точките, лежащи 
на прави, успоредни на осите. С наблюдение на 
конкретната конфигурация на чертежа и записва-
не на координатите на точките трябва да се стиг-
не до заключението, че точките, лежащи на права, 
успоредна на абсцисната ос, имат равни ординати 
и обратното – ако две точки имат равни ординати, 
то правата през, тях е успоредна на абсцисната ос. 
Същото трябва да се повтори и за права успоредна 
на ординатната ос. След завършване на решението 
на задачата е необходимо да се формулират съот-
ветните правила.

3. Да умее да намира дължина на отсечка, ус-
поредна на координатните оси, и обиколка на 
правоъгълник със страни, успоредни на осите. 

Работата продължава с решаването с класа 
на зад. 3. Отново с помощта на готов чертеж от 
е-учебника се разработва задачата, като първо с 
помощта на учениците се записват координатите 
на върховете на правоъгълника. След това се нами-
рат дължините на страните. Тази задача е позната 
на учениците от работата в квадратна мрежа. Тук 

трябва да се изявят особеностите при намирането 
на дължините чрез координатите, за да се достигне 
до заключението, че трябва да се търси разлика от 
ординатите или абсцисите на точките.

Ако има време, подходящо е и да се даде кратка 
историческа справка за темата.

По преценка на учителя за домашна работа мо-
гат да се използват, както задачите от рубриката 
„Опитай сам“, така и останалите задачи от те-
традката.

123

СИМЕТРИЧНИ ТОЧКИ 

 1.  Намерете координатите на точките A, B, C, D, E, F, G, H и 
О спрямо дадената координатна система.
Какво е общото за координатите на точките, които лежат на 
координатните оси?

Решение. Координатите на точките са дадени в таблицата.

Виждаме, че точките O, Е и D, които лежат върху абсцисна-
та ос, имат ордината 0, а точките O, F и G, които лежат на ординатната 
ос, имат абсциса 0.

Точките, които лежат върху абсцисната ос Ох, имат ордината 0.
Точките от ординатната ос Оу имат абсциса 0.

Точките B и C имат равни абсциси, а ординатите им са противополож-
ни числа. Такива точки се наричат симетрични относно абсцисната ос.
Точките C и H имат равни ординати и противоположни абсциси. Те са 
симетрични относно ординатната ос.
Както абсцисите, така и ординатите на точките A и K са противопо-
ложни числа. Такива точки се наричат симетрични относно началото 
на координатната система. 

 2.  а) На чертежа точките A(–2;3) и B(4;3) са съединени с правата l. Наме-
рете координатите на точките C, D и E от тази права. Какви са ордина-
тите на точките C, D и E? Ако изберем произволна точка от правата l, 
каква ще бъде нейната ордината? Как е разположена правата l спрямо 
оста Ох?
б) През точката А(–2;3) е построена права m, успоредна на оста Оу. 
Намерете координатите на точките F, G и H от правата m. Какви са 
абсцисите на тези точки? А на произволна точка от тази права?
Решение. а) Координатите на точките са: C(3; 3), D(–4; 3) и E(0; 3). 
Ординатите на трите точки са равни на 3. Виждаме от чертежа, че ор-
дината на всяка точка от правата m e 3. Понеже точките от правата 
m са на едно и също разстояние от Ох, то правата m е успоредна на 
абсцисната ос.
б) Координатите на точките са: F(–2; 1), G(–2; 0) и H(–2; –4). Абсци-
сите на точките са равни на –2. Тъй като правата m е успоредна на оста 
Оу, то точките от m са на едно и също разстояние от оста, т.е. всяка 
точка от m има абсциса –2. 

Всички точки с равни абсциси лежат на права, успоредна на ординатната 
ос Оу. 
Точките от права, успоредна на ординатната ос Оу, имат равни абсциси.
Всички точки с равни ординати лежат на права, успоредна на абсцисната 
ос Ох.
Точките от права, успоредна на абсцисната ос Ох, имат равни ординати.
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ТЕМА 3. СТЕПЕНУВАНЕ

Темата „Степенуване“ е разработена в 15 урока, от които 8 урока са за нови знания, 5 за упражнения, 
1 обобщителен урок и 1 за оценяване. 

Темата продължава изучаването на числовите множества, на операциите и релациите в тях.
Въведената идея за степен с положителна основа и степенен показател естествено число в 5. клас 

поражда необходимостта от дефиниране на понятието степен. Числовите системи, които учениците по-
знават и използват, вече са разширени до множеството на рационалните числа. Изучените действия с ра-
ционални числа, натрупаният практически опит у учениците налагат анализиране и обобщение на дейст-
вията, водещи до произведения с равни основи. 

Идеологията на изграждане на система от математически знания в прогимназиален етап е подчинена на 
задаване, разглеждане и обобщаване на множество модели, конструирани на базата на конкретни житей-
ски примери и факти. Това налага оформянето на широк кръг компетентности, които учениците трябва 
да придобият, изучавайки темата „ Степенуване“.

След изучаването на темата ученикът трябва да:
• Знае определението на действие степенуване с естествен степенен показател и понятията, свързани 

с него
• Умее да представя произведение от равни множители като степен и обратно
• Умее да умножава и дели степени с равни основи
• Умее да степенува произведение, частно и степен
• Умее да степенува рационални числа
• Умее да пресмята числена стойност на изрази, съдържащи степени, и правилно да използва реда на 

действие и скобите
• Умее рационално да пресмята числена стойност на изрази със степени
• Умее да намира делителите на естествено число и броя им въз основа на разлагането на числото на 

произведение от прости множители
• Умее да използва определенията на понятията степен с нулев и степен с цял степенен показател за 

записване на степени
• Умее да определя вярност и невярност на съждение
• Умее да намира неизвестна страна на правоъгълен триъгълник при дадени дължини на другите две 

страни, когато числата са Питагорови тройки.

Изграждането на знания и умения у учениците за работа със степени е съпътствано с въвеждане на 
присъща терминология и нови понятия. Затова  е необходимо  тяхното усвояване и свободно използване 
от учениците в процеса на обучение. 

Както вече беше отбелязано, основен подход в изучаването на свойствата на степенуването е насоч-
ването на вниманието на учениците към стените чрез множество примери и факти. Анализиране и обоб-
щаването на такива примери изгражда цялостната система от знания и умения  за действия със степен с 
основа рационално число и цял степенен показател. Надграждат се вече придобитите знания за рационал-
ните числа, като внимание се обръща на понятието „ степени с равни основи“ – важен момент в открива-
нето, изказването и прилагането на свойствата на степенуването.

Подчинявайки се на идеята, че едно обучение е трайно и успешно, когато е показано неговото реално 
приложение в конкретни модели и житейски ситуации, голямо внимание е отделено на практическата 
значимост на степенуването. С помощта на въведения стандартен запис на число и с използването на 
познатото понятие „ процент“ са разгледани множество задачи, свързани с анализиране и обработване 
на зададена информация. Важен акцент е поставен върху конструиране на математически модел с прило-
жение на степенуването, задаващ връзката между начален капитал, лихвен процент и олихвяване на на-
чалния капитал. Естествено е продължена идеята за анализиране на геометрични конструкции, водещи до 
намиране на страна на правоъгълен триъгълник при дължини на страните, които са Питагорови тройки.

Ще предоставим няколко примерни методични разработки на уроци от темата.
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УРОК 78
Умножение на степени с равни 
основи

Вид на урока: за нови знания

Основна познавателна цел: 
Ученикът познава правилото за умножение на 

степени с равни основи и го прилага при решаване 
на задачи.

Последователност на дидактическите зада-
чи:

1. Пресмятане на произведения от степени с 
равни основи като се използва определението 
за степен.

След пресмятане на определен брой изрази, съ-
държащи произведения от степени с равни основи, 
учителят насочва вниманието на учениците към 
получените резултати с идея за откриване на пра-
вилото за умножение на степени с равни основи. 

2. Въвеждане на правилото за умножение на 
степени с равни основи.

Обръща се внимание на учениците на понятието 
„равни основи“. С множество примери се акценти-
ра върху приложението на правилото, като първо 
се проверява дали основите са равни.

3. Първоначално усвояване на умения за 
прилагане на правилото за умножение на сте-
пени с равни основи.

Зад. 1. Колективно се разглеждат и коментират 
образците. Задачата може да се използва за от-
криване на правилото за умножение на степени с 
равни основи. Учениците могат да дадат и други 
подобни примери. 

Зад. 2. Задачата се решава колективно.
Зад. 3. Задачата се решава самостоятелно от 

учениците, като получения резултата се записва 
на дъската от тях.

Зад. 4. Учениците могат да се разпределят по 
групи (отбори). За определено време всеки от-
бор представя различни начини на представяне 
на всяка от подточките. Задачата е подходяща за 
създаване на състезателна атмосфера и провокира 
екипната работа.

Зад. 5. Задачата се решава самостоятелно от 
учениците, като получения резултата се записва 
на дъската от тях.

Зад. 6. Задачата се решава колективно.
Зад. 7. Задачата се решава колективно. Учите-

лят има водеща роля, задавайки етапите (стъпки-
те) в решението на поставения въпрос. Акцентът 
пада върху различните основи на степените.

4. Прилагане на новите знания за решаване на 
по-сложни задачи.

Зад. 8. Колективно се решава а) и се обсъжда 
образеца на б). Учениците решават самостоятелно 
в). Отбелязва се необходимостта от приложение 
на съдружителното свойство на умножението. 

Колективно се обсъжда образеца на г), като се 
припомня и разместителното свойство.

Зад. 9. Задачата се решава самостоятелно от 
учениците, като получения резултата се записва 
на дъската от тях. 

Зад. 10. Решава се колективно а). Припомнят се 
признаците за делимост на 2, 3, 4, 5 и 9. самостоя-
телно се решават б) и в). Обсъжда се образеца на 
г).

Зад. 11. Задачата се решава самостоятелно от 
учениците, като получения резултата се записва 
на дъската от тях.

Зад. 12. Задачата се решава колективно. Учите-
лят има водеща роля, задавайки етапите (стъпки-
те) в решението на поставения въпрос.

Задачите в рубриката „Опитай сам“ и в учебната 
тетрадка са подходящи както за самостоятелна ра-
бота в рамките на учебния час, така и за домашна 
работа.
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78 УМНОЖЕНИЕ НА СТЕПЕНИ С 
РАВНИ ОСНОВИ

 1. Пресметнете изразите и сравнете получените резултати:
а) 23.22 и 25;  б) -( ) -( )0 3 0 3
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, . ,  и -( )0 3

4
, ;

в) 2
3

2
3

2 2æ
è
ççç

ö
ø
÷÷÷

æ
è
ççç

ö
ø
÷÷÷. и 2

3

4æ
è
ççç

ö
ø
÷÷÷ ; г) -( ) -( )1 1
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. и -( )1 7 .

Решение. а) 23.22 = (2.2.2).(2.2) = 8.4 = 32,  25 = 2.2.2.2.2 = 32.
Получаваме, че 23.22 = 25.
б) -( ) -( ) -( ) -( ) -( )é
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Получаваме, че -( ) -( ) = -( )1 1 1
3 4 7
. . 

За естествените числа m и n и за рационалното число a получихме:
a a a a a a a a a a a am n

m n n m

m n. . ... . . ... . ...= = =
- - + -

+

ïúòè ïúòè ïúòè
 

Произведението от степени с равни основи е степен със същата основа и сте-
пенен показател, равен на сбора от степенните показатели на множителите.

a a am n m n. = +

 2. Запишете като степен произведението.
 а) 33.34;   б) 138.13;   в) -( ) -( )5 5

2 5
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 3. Запишете като степен произведението.
а) 115.114.113;   б) 0,7.0,73.0,710;

в) -
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; г) 1,35.1,32.1,33.1,32.

 4. Запишете степента във вид на произведение от степени 
по няколко начина:

 а) 44; б) 0,56; в) -
æ
è
ççç

ö
ø
÷÷÷

3
5

9

; г) 2511.

 5. Kато използвате таблицата за степените на 2 и  на 3, запишете като 
степен произведението:

 а) 23.32; б) 128.26; в) 34.27;
 г)729.9; д) 4.16.128; е) 27.9.243.

б) 138.13 = 138+1 = 139

а) 115.114.113 = 115+4+3 = 1112.

а) 44 = 42.42 = 4.43;
б) 0,56  = 0,52.0,54 = 0,5.0,55 = 0,52. 0,52.0,52

д) 4=22, 16=24 и 128=27, 
тогава 4.16.128=22.24.27=213.
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УРОК 88
Упражнение

Вид на урока – за упражнение

Основна познавателна цел: 
Да се затвърди знанието на свойствата на сте-

пенуването. Да се акцентира върху практическото 
приложение на степенуването.

Последователност на дидактическите зада-
чи:

1. Актуализация на опорните знания.
Зад. 1. се решава колективно, като се анализи-

ра даденото решение. Предварително учителят 
припомня с примери понятието процент. След 
разглеждане на даденото решение се коментира 
приложението на степените в него и се обясняват 
новите термини.

2. Упражняване на умението за прилагане 
на свойствата на степените в практически за-
дачи.

Преди да се разгледа даденото решение се на 
зад. 2, обсъжда текстът на задачата, като се прави 
сравнение със зад. 1. Учителят насочва внимание-
то на учениците към математическия модел, който 
се се съставя на базата на практическата ситуация 
в двете задачи. Акцентът е върху съставянето на 
математическия модел с прилагане на степенува-
нето, задаващ връзката между начален капитал, 
лихвен процент и олихвяване на началния капи-
тал. Отново се коментират термините. Учениците 
могат да участват активно, като използват знани-
ята си по темата, придобити в 5. клас. Учителят 
поставя задача на учениците да задават различни 
въпроси, чиито отговори се получават с помощта 
на разглеждания математически модел. 

Изразите в зад. 3 могат да се опростяват са-
мостоятелно, като получения резултат се записва 
на дъската. Коментират се използваните свойства 
на степенуването при опростяването на израза. 
Обсъжда се редът на действия. След това учени-
ците самостоятелно отговарят на поставените въ-
проси, като получените резултати се записват на 
дъската. Задачата е подходяща за фронтална про-
верка.

Зад. 4. се решава самостоятелно от учениците. 
След като запишат на решението на дъската, отно-
во се коментират използваните свойства и редът 
на действия.

Зад. 5. е за прилагане на математически знания в 
житейска ситуация. Учениците трябва да констру-
ират математически модел от даденото условие, 
използвайки степенуване.

Зад.6. е предвидена за обобщение на прило-
жението на свойствата на степенуването при оп-
ростяване на изрази, съдържащи степени. 

Зад. 7. също е обобщение на приложението на 
свойствата на степенуването при намиране на не-
известен елемент на степен.

Подборът на задачите от рубриката „Опитай 
сам“ и в учебната тетрадка също е подчинен на по-
ставената основна познавателна цел. Всички тези 
задачи са подходящи за домашна работа.
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УПРАЖНЕНИЕ
 1. Г-н Петров направил влог в банка, като внесъл 100 000 лв. при годиш-

на лихва 4,8%. Колко лева ще стане тази сума за 2 години, ако лихвата 
се прибавя към сумата във влога, г-н Петров не тегли от влога си и 
лихвеният процент не се променя?
Решение. Знаем, че за една година сумата ще нарасне с 4,8%. 
В края на първата година тя ще бъде 100 000 + 4,8%.100 000 
= (1 + 0,048).100 000 = 1,048.100 000.
В края на втората година лихвата се начислява върху наличната сума 
в началото на годината. От условието знаем, че г-н Петров не тегли 
средства от влога си. Така получаваме, че в края на втората година 
сумата ще бъде:
 (1 + 0,048).( 1,048.100 000) = 1,0482.100 000, т.е в края на разглежда-
ния период сумата ще бъде 1,0482.100 000 = 109 830,40, т.е. сумата ще 
стане 109 830,40 лв.
Когато лихвата се прибавя към вложената сума (капитала), се казва, че 
лихвата се капитализира, а вложената сума се олихвява.

 2. Г-жа Петрова направила влог в банка при годишен лихвен процент 
5%. След три години сумата във влога нараснала на 9261 лв. Колко 
лева е внесла първоначално г-жа Петрова, ако лихвата се прибавя към 
сумата във влога, тя не тегли от влога си през тези три години и лихве-
ният процент не се променя?
Решение. Нека г-жа Петрова е внесла K лв. За три години сумата 
се олихвява 3 пъти. В края на всяка година сумата нараства с 5% от 
наличните средства в началото на съответната година. 
Така получаваме:
в края на първата година сумата е K+ 0,05.K =( 1 + 0,05).K = 1,05.K
в края на втората година сумата е ( 1 + 0,05).(1,05.K) = 1,052.K
в края на третата година сумата е ( 1 + 0,05).(1,052.K) = 1,053.K. 
Тогава 1,053.K = 9261, т.е. K= 9261: 1,053 = 8000, т.е. г-жа Петрова е 
внесла 8000 лв.

 3. Опростете израза A =
+ +

8
4 2 8 5 2

3

3 2 6

2

. .
 . 

  Представете го като степен с основа: а) 4;   б) 8;   в) – 8;   г) 512.

 4. Намерете положително число b, за което е вярно:
а) b b b. . . . .2 3 2 3 65 3 81 12 3( ) = + ; б) b b b7 5 2 2 5 635 5 7 76 7: . . . .( ) = - . 

 5. В една лаборатория изследват определен вид клетки. Всяка клетка от 
този вид всяка минута се дели на 5 нови клетки от същия вид. Ла-
борант поставя в колба точно една клетка от изследваните. Намерете 
след колко минути в колбата ще има точно 15 625 клетки.

 6. Даден е изразът B =
+ -( ) +

+
5 3 5 3 5

5 2 5

31 29 0 30

5 3

. .

.
.

а) Опростете израза B.
б) Вярно ли е, че числото, равно на разликата на B и 15, е естествено 
число, което се дели на 10?

88
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УРОК 89
До тук знаем

Вид на урока: обобщителен урок

Основна познавателна цел: 
Да се систематизират знанията за свойствата на 

степенуването. Да се затвърди и обобщи  практи-
ческото приложение на степенуването.

Последователност на дидактическите зада-
чи:

1. Систематизиране на основните знания за 
свойствата на степенуването и за тяхното при-
ложение.

Примерите в зад. 1. се решават колективно, като 
се изказват свойствата на степенуването, които се 
използват. На видно място на дъската се записват 
изучените свойства на степенуването.

Зад. 2. се решава самостоятелно от учениците, 
като полученият резултат се записва от тях на дъс-
ката. 

2. Затвърждаване на умението за  прилагане 
свойствата на степените в изрази, съдържащи 
степени и в практически задачи.

Зад. 3. се решава самостоятелно от учениците, 
като решенията се записват на дъската. Коменти-
ра се редът на действие в предложените решения.

Зад. 4. Задачата е предназначена за колективна 
работа. Преди решаване на всеки от примерите 
ученик задава стъпките – реда на действие и из-
ползваните свойства при решаването  му.

Зад. 5. Колективно се разглежда решението на 
а). Прави се обобщение на приложението на сте-
пенуването в практическа ситуация.

Зад. 6. Задачата се решава самостоятелно от     
учениците, като записват решенията на дъската.

Зад. 7. Задачата се решава самостоятелно от 
учениците, като записват решенията на дъската.

Зад. 8. Преди решението на задачата ученик 
чертае на дъската правоъгълен триъгълник. из-
писва и изказва питагорова теорема. Задачата се 
решава колективно.

Зад. 9. е обобщаваща за реда на действията при 
опростяване на изрази, съдържащи степени. Зат-
върждава умението за представяне на число със 
стандартен запис.

Зад. 10. е обобщаваща на уменията за прилагане 
на свойствата на степенуването при опростяване 
на изрази и на знанията за намиране на числена 
стойност на израз.

Зад.11. е обобщение на приложението на свой-
ствата на степенуването при съставяне на матема-
тически модел на зададена практическа ситуация.

Подборът на задачите в рубриката „Опитай 
сам“ и в учебната тетрадка също е подчинен на 
поставената основна познавателна цел.

152

ДОТУК ЗНАЕМ
 1. Опростете израза, ако.
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 2. Пресметнете.
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 3. Пресметнете.
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 4. Пресметнете стойността на израза:

а)  ; б)                   ;    в) 2 2
4 4

8 5

4 3

−
+

 ;      г) 2 2 9615 12 3+( ) :  .

 5. При всяко изпиране  едно парче плат с форма на правоъгълник се сви-
ва, като дължината му се намалява 3 пъти, а широчината му  се  нама-
лява 2 пъти. Ако след 4 изпирания парчето плат има форма на квадрат 
с лице 0,0004 m2 намерете:
а) размерите на първоначалното парче плат;
б) лицето на първоначалното парче плат.

Решение. а) Първо ще намерим страната на квадрата с лице 0,0004 m2.
S x= = =2 20 0004 0 02, , . Така получаваме, че страната на квадратното 
парче, което остава след 4 изпирания, е 0,02 m. 
Дължината a на парчето плат след всяко изпиране намалява 3 пъти. 
Тогава след 4 изпирания ще стане a a: : : : :3 3 3 3 34( )( )( ) = . 
Получаваме a : ,3 0 024 = , т.е. a = =0 02 3 1 624, . , m.
Широчината b на парчето плат след всяко изпиране намалява 2 пъти. 
Тогава b = =0 02 2 0 324, . , m.

 6. Намерете естествено число n, за което е вярно равенството:

а) 2 2 23 2 4 5( ) = ( )-n
. ; б) 4

9
27
8

2æ
è
çç

ö
ø
÷÷÷ =

æ
è
çç

ö
ø
÷÷÷

-n

; г) 0 3 0 3 0 0275 2, : , ,= n .

 7. Намерете число x, за което е вярно равенството:

а) 13 13 13 398 6 5
+ = -( ). .x ; б) x x3 4

3

2

9 108

6
.

.
=

-( )
-( )

;

89

5 5
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2 3- 7 7
7

2 4

3

− −

−
+

a
a

n
n

− = 1

a a àm n m n. = +

a a àm n m n: = −

a b a b
n n n. .( ) =

a
b

a
b

n n

n=

a am n m n( ) = .

a0 1=
a1 a=

За m и n – цели числа,
и a ≠ 0, b ≠ 0:
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ТЕМА 4. УРАВНЕНИЯ

Темата „Уравнения“ е разработена в 6 урока, от които 4 урока са за нови знания и 2 за 
упражнения. 

Темата е нова за учебният материал, изучаван в 6. клас. Основната идея за въвеждането на 
понятието уравнение от вида ax b a+ = ¹0 0,  и правилата за неговото решаване е да се изгради 
единен алгоритъм при намиране на неизвестно събираемо, множител, умаляемо, умалител, делимо 
и делител. Така се създава база за надграждане в следващите класове на видовете уравнения и 
теоремите за еквивалентност. Правилата за решаване на уравнение от вида ax b a+ = ¹0 0, се 
подчиняват на знанията за числови равенства и на техните свойства.

От ученика се очаква да:
• Знае свойствата на числовите равенства и да умее да ги прилага
• Знае понятието уравнение и понятията, свързани с него
• Умее да решава уравнение от вида ax b a+ = ¹0 0,  и свеждащите се към него

Умее да използва уравнения при моделиране на ситуации; да оценява правдоподобност на получен 
резултат в конкретен контекст.

При изучаването на тази тема се въвеждат нови понятия и термини, които трябва да бъдат добре ос-
ъзнати от учениците. Умението да се определя вярно и невярно числово равенство поставят основата за 
развитие на логическото мислене у учениците. Разграничаването на действията, оформящи решението на 
уравнението до получаване на числото, което е негово решение (корен), е важен момент в разглежданите 
уроци.

Възможността за правилен избор на рационално решение е обобщаване на натрупаните знания до 
момента за намиране на числена стойност на израз, разкриването на скоби, извършването на означените 
действия, приведение в израз.

Ключов момент в темата „ Уравнения“ е моделирането с уравнение от вида ax b a+ = ¹0 0, . Практи-
ческото приложение на изучавания материал е насочен към умението за подходящ избор на неизвестно 
число в дадена задача, така че условието да се запише на математически език. Тук важна роля играе зна-
нието да се определи от кое числово множество може да приема стойности въведеното неизвестно. Раз-
гледаните задачи, свързани с конкретни ситуации за движение, работа, връзка между елементи на геомет-
рични фигури показват математически модели, които се получават на базата на познанията за уравнение.

Ще предоставим няколко примерни методични разработки на уроци от темата.



51

УРОК 94
Упражнение 

Вид на урока: за упражнение

Основна познавателна цел: 
Да се затвърди знанието за числово равенство 

и уменията за решаване на уравнения, прилагайки 
правилата за решаване на уравнения.

Последователност на дидактическите зада-
чи:

1. Актуализация на опорните знания.
В началото на урока учителят припомня поня-

тието алгебричен сбор и изписва на дъската свой-
ствата на събирането.

Зад. 1. се решава колективно. Преди да се раз-
гледа даденото решение на подточка а), учителят 
поставя на класа задачата да намерят стойностите 
на числовите изрази в двете страни на равенство-
то, като двама ученици пишат на дъската. След 
това се разглежда решението на а), като учителят 
насочва вниманието на учениците към извода за 
рационално решение. Подточка б) се решава са-
мостоятелно.

2. Прилагане на правилата за решаване на 
уравнение.

Зад. 2. Учителят поставя задача на класа да из-
кажат и запишат на дъската свойствата на число-
вите равенства. Подточка а) се решава колектив-
но, като се посочва кое от свойствата, написани 
на дъската се използва при доказването ѝ. Другите 
две подточки се решават самостоятелно, като се 
използва а).

Учителят насочва учениците да решават рацио-
нално, използвайки свойствата на числовите ра-
венства.

Зад. 3. се решава колективно. Преди да се решат 
примерите, учениците изказват правилата за ре-
шаване на уравнение. Всеки пример се изписва на 
дъската, като се маркират стъпките в решението. 

Зад. 4. се решава самостоятелно от учениците. 
След като запишат решението на дъската, отново 
се коментират правилата за решаване на уравне-
ние, понятието корен на уравнение и решение на 
уравнение.

Зад. 5. Преди да се пристъпи към решаване на 
задачата учителят дава примери за приведение на 
изрази. 

Например: 
Разкрийте скобите и пресметнете стойността на 

изразите: 
2 4 5 6 7

2 8 3 5 1
7

4 112
17

5
17

2 0 5 1 25

. , ,

, , .

, ,

+( ) =

-( ) =

- -( )+ =

- - +( ) =

Направете приведение 
2 4 3 7
1 24 6
3 6 4 1 8

, . , .
, . .
. , . , .

x x
x x

x x x

+ =
- =

- + =

След това се минава към колективно решаване 
на примерите. Решението на всеки от тях се из-
писва на дъската, като се коментира  всяка стъпка 
в решението.

Подборът на задачите в рубриката „Опитай 
сам“ и в учебната тетрадка също е подчинен на 
поставената основна познавателна цел.
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УПРАЖНЕНИЕ

 1.  Като използвате, че ако a b= , то a b- = 0 , докажете, че:

а) 11
3

3 5
7

8 4 15
7

34
3

- + =- - + ;   б) 9,279 – 10,168 = 1 + 0,279 – 2,168.

Решение. а) Нека a b= - + =- - +11
3

3 5
7

8 4 15
7

34
3

, , тогава 

a b- = - + - - - +
æ
è
çç

ö
ø
÷÷÷= - + + + - =11

3
35
7

8 4 15
7

34
3

11
3

35
7

8 4 15
7

111
3

0,

 следователно a = b.

 2.  Докажете, че:
а) ако a и b са две числа (b ≠ 0) и a:b = 1, то a = b;

б) 12.75.27 = 182.15.5; в) 18 1 2 15 0 05
20 0 54 75

13 5 120
125 8 34

. , . . ,
. , .

, .
. .

= .

 3.  Решете уравнението:
а) 2 7 1 9, ,+ =x ;  б) 2 9 7 10 7 1, . ,- = -x ;

в) 17
5

4 1 3
25

4
5

+ =. :x ; г)- - = -( )3 3 32 3
.x .

 4.  Намерете корена на уравнението:
а) 29 8 10 3 0 4 19 9, . , , . ,y y+ + =- ; б) 11 9 7 11. .y y- = + ;
в)7 2 5 2 3. . .y y+( ) = -( )  ;  г) 0 6 5 4 2 0 7, . , , .x x x-( )- = -

 5.  Решете уравнението:
а) - + +( ) = + -( )7 2 3 3 5 2. . .x x x x ; б) 3

4
1 5 5

6
. , .x x- = ;

в) 1
9

2
3

2 1
6

213
18

- - = -. . .y y y ;

г) 3 3 8 2 2 7 1 25 7 2. . . . , . . ;x x x-( )= -( )+ -( )
д) - +( )+ =6 7 5 2 12 4 62. , . , :x x ; е) 15

8
8 3 3 9 375- -( )+ =. . ,x x .

ОПИТАЙ САМ **********************************************

 6.  Решете уравнението.
а) 2 7 3 3. .x x+( ) = -( );

б) - -( )+ =- - -( )2 3 1 2 4 8 1 6 0 4, . , , , . ,x x ;

в) 1 5 18 5 0 4 6 1
4

4 2
3

7
3

, . , . , . :x x+ + -
æ
è
çç

ö
ø
÷÷÷ = -

æ
è
çç

ö
ø
÷÷÷ ;

г) 1
7

21 5 17
47

11
37

26
37

30
47

. x -( )+ = - - -
æ
è
çç

ö
ø
÷÷÷ ;

д) 2 0 19 4 38 2 6 5 1 2. , , , . ,-( )- = + +( )x x ;

е) 1
9

17
18

1
12

3 1
3

1
9

. . .x x x+ = -( )- - .

Знаем, че 
 a – a = 0.

94
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УРОК 95
Моделиране с уравнение от вида 
ax b a+ = ¹0, 0( )

Вид на урока: за нови знания

Основна познавателна цел: 
Ученикът знае и умее да въвежда неизвестно 

число, с помощта на което да съставя математиче-
ски модел на конкретна ситуация. Правилно опре-
деля въведеното неизвестно число и от кое число-
во множество може да приема стойности.

Последователност на дидактическите зада-
чи:

1. Умение за избор на неизвестно число, чрез 
което се съставя математически модел на да-
ден текст. Правилно определя от кое число-
во множество въведеното неизвестно приема 
стойности.

В началото на урока учителят припомня число-
вите множества, които познават учениците до мо-
мента. Учениците дават примери за различни вели-
чини и посочват от кои числови множества могат 
да приемат стойности: брой хора, брой предмети, 
разстояние, цена, тегло и други.

Зад. 1. Даденото решение се разглежда колек-
тивно. Анализират се стъпките в него.

Зад. 2. Даденото решение се разглежда колек-
тивно. Учителят изисква от учениците да подредят 
стъпките (алгоритъма), които оформят решението. 
Прави се сравнение между въведените неизвестни 
в зад. 1 и зад. 2, а също и от кои числови множе-
ства могат да приемат стойности.

Зад. 3. Учениците сами разглеждат предложено-
то решение, след което учителят задава въпроси:

„Защо е най-удобно за неизвестно да се въведе 
теглото на купените круши?“

„От кое числово множество приема стойности 
въведеното неизвестно?“

„Ако въведем за неизвестно теглото на купените 
ябълки, запишете математическия модел условие“

1 2 1 5 5 2, : , ,+ + =x x .
Анализира се защо това уравнение е по-трудно 

за решаване.
2. Умение за съставяне на математически 

модел на различни ситуации след подходящ 
избор на неизвестно число.

Зад. 4. Задачата се решава самостоятелно от 
учениците. На дъската се изписват две реше-

ния. Едното с неизвестно най-малката страна 
x x x+ + + =( )2 2 22. , а другото с неизвестно 

най-голямата страна x x x: :2 2 2 22+ + + =( ).
Зад. 5. даденото решение се разглежда колек-

тивно, като се анализират стъпките в него.
Зад. 6. се решава самостоятелно от учениците. 

Решението се изписва от ученик на дъската.
Зад. 7. Учителят обяснява закона за движение - 

s v t= . , като разяснява величините в него. Прави 
схема на даденото условиe, като подчертава, че 
разстоянието между градовете може да се пред-
стави като сбор на две отсечки.

Зад. 8. се решава колективно. Учителят коорди-
нира с въпроси стъпките при решаването на зада-
чата.

„Може ли да се определи скоростта по разписа-
ние?“

„Колко време се е движил влакът с тази ско-
рост?“

„Какво разстояние е изминал с тази скорост?“
„Какво разстояние е изминал с намалената ско-

рост?“
„Колко време се е движил с намалената ско-

рост?“
Задачите в рубриката „Опитай сам“ и в учебната 

тетрадка са подходящи както за самостоятелна ра-
бота в рамките на учебния час, така и за домашна 
работа.
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95 МОДЕЛИРАНЕ С УРАВНЕНИЕ ОТ 
ВИДА a.x + b = 0  

 1.  Сборът на третинката от едно число и 1,2 е равен на 0,75. Намерете 
това число.

Решение. Често, за да отговорим на даден въпрос, трябва да въведем не-
известно число, с помощта на което да преведем на математически език 
текста на дадения въпрос. 
Нека търсеното число е x. Тогава условието на задачата можем да запишем 
с уравнението: Решаваме го и получаваме x = –1,35.

 2. Ина пресметнала, че 60% от децата  в нейния клас са с 5 по-малко от 
12. Проверете вярно ли е сметнала Ина. Обосновете отговора си.

Решение. Нека броят на децата в класа на Ина е x. Тогава условието на 
задачата можем да запишем така: 
60%. x + 5 = 12. Търсената стойност на x трябва да е естествено число, 
защото означава брой деца.
Решаваме уравнението 3

5
5 12.x + =  и получаваме x = 35

3
.

Решението не е естествено число. Това показва, че Ина е сгрешила. 

Когато въвеждаме неизвестно число, трябва да определим в какви стой-
ности може да приема то.

 3. Дара купила грозде, ябълки и круши, които тежат общо 5,2 kg. Наме-
рете по колко килограма е купила от всеки плод, ако ябълките тежат 
1,5 пъти повече от крушите и гроздето е 1,2 kg.

Решение. Нека Дара е купила x kg круши и х > 0. Тогава ябълките 
тежат 1,5.x kg. Даденото условие можем да запишем с уравнението: 
1,5. x + x + 1,2 = 5,2.  Намираме х = 1,6.
Така получаваме: круши – 1,6 kg, ябълки – 1,6.1,5 = 2,4 kg.

 4. Обиколката на триъгълник е 22 cm. Намерете страните на триъгълника, 
ако най-малката е два пъти по-малка от най-голямата и с 2 cm по-малка 
от средната страна.

 5. По-голямата страна на правоъгълник има дължина 1,2 dm. Квадрат със 
страна, равна на по-малката страна на правоъгълника, има обиколка с 
0,6 dm по-малка от обиколката на правоъгълника. Намерете страната 
на квадрата и лицето на правоъгълника.

Решение. Нека страната на квадрата е x dm и х > 0. 
Тогава по-малката страна на правоъгълника е x dm. 
Можем да съставим уравнението: 2 1 2 4 0 6. , . ,x x+( ) = + .
Решаваме го и получаваме x = 0 9, .
Страната на квадрата е 0,9 dm, а лицето на правоъгълника е 1,08 dm2.

x x + 2

2.x

1,2 dm

xx

x

x x.0,25 + (1,3. ).0,20 = 20,40
0,25. + 0,26. = 20,40x x

0,51. = 20,40 /:0,51x

= 40x . Числото 40 е естествено и се дели на 10.
Невена е купила 40 балона.
1,3.40 = 42

Нев на е купила 42 шапки.Отговор: e

130 13
. . 1,3.

100 10
x x x= =

Решение. Броят на купените балони е ( е естествено число).x x

Броят на купените шапки е 130% от т.е.x,

13
.

10
x също трябва да е равно на естествено число,

затова трябва се дели на 10.x

Моделиране с уравнения

Означаваме с стойността наx

една от неизвестните величини.

Ограничаваме стойностите на x

така, че да са възможни стойности

на неизвестната величина.

.
1

Съставяме уравнение

( ).математически модел

2

Решаваме съставеното уравнение.3

Отговаряме, като съгласуваме

м а т е м а т и ч е с к и я р е з у л т а т

(корена на уравнението) с реалната

ситуация, описана в задачата.

.
4
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ТЕМА 5. ПРОПОРЦИИ

Темата „Пропорции“ включва 15 урока, 9 от които са за нови знания, 4 са за упражнение, 1 урок за 
преговор и обобщение и 1 урок за оценяване. Последните два обхващат и учебното съдържание, изучено 
в тема „Уравнения“. 

Съгласно учебната програма по математика в 6. клас, като резултат от обучението по темата се очаква 
у ученика да са изградени следните компетентности:

• Знае понятието пропорция и понятията, свързани с него
• Знае свойствата на пропорцията
• Прилага знания за пропорция в практически задачи
• Умее да представя и използва едно и също количество като отношение, процент или обикновена дроб
• Умее да открива права и обратна пропорционалност в познати ситуации
• Умее да разчита, организира и интерпретира информация, зададена чрез диаграми и таблици
• Умее да различава графика на права пропорционалност от графика на обратна пропорционалност.

Изучаването на понятието пропорция и на свързаните с него понятия е своеобразен акцент в училищ-
ния курс по математика, причините за което са многопосочни. Произтичат от широката приложимост на 
съответните знания и в бита на хората, и в понататъшното обучение както по математика, така и по други 
предметни области. Предвидените за усвояване теоретични основи и методите за решаване на матема-
тически задачи в темата имат подчертано алгебричен характер. Изграждането на стабилна система от 
знания и умения подпомага учениците при прехода към темите по алгебра в следващите класове.

Значимостта на подтемите, касаещи права и обратна пропорционалност в качеството им на най-дос-
тъпните за тази възрастова група функционални зависимости, не се нуждае от аргументиране. Първо-
степенна познавателна цел тук е учениците да могат да разпознават всяка от двете пропорционалности в 
познати ситуации от практиката, да съставят съответни математически модели и да ги решават. След изу-
чаването на права пропорционалност трябва да се отдели особено внимание на овладяването на различни 
начини за решаване на задачата за разделяне на определено количество на части, правопропорционални 
на дадени числа.

В актуалната учебна програма е предвидено и запознаване на учениците с понятията графика на права 
пропорционалност и графика на обратна пропорционалност. В учебника са предложени достатъчно за-
дачи, чието решаване е насочено към постигането на очакваните резултати, фиксирани в програмата. Не 
е целесъобразно от учениците да се изисква да построяват графика на която и да е от двете пропорцио-
налности. Достатъчно е да могат да различават графиките им, да правят изводи относно принадлежност 
на точка към някоя от тях, да разчитат и интерпретират данни, представени чрез графика. Ще подчертаем 
и високата пропедевтична стойност на знанията за права и обратна пропорционалност и за техните гра-
фики по отношение на изучаването на понятията функция и графика на функция на един следващ етап от 
обучението по математика.

Друг важен момент е поддържането и развиването на уменията да се представя едно и също количе-
ство като част (с обикновена или десетична дроб) или като процент от дадено цяло. Надграждането се 
осъществява във връзка с изразяване на отношението на частите на едно цяло по различни начини. В 
различните уроци в учебника са предоставени за решаване редица задачи, свързани с целта. Уместно е в 
хода на уроци 108 (Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики) и 109 (Упражнение), въз 
основа на конкретни примери да се формулират явно най-съществените изводи.

Обучението по темата разкрива богати възможности за издигане на равнището на математическа гра-
мотност на отделния ученик, както и за развиване на косвено обвързани с нея компетентности (дигитал-
на, езикова, екологична, социална, гражданска и др.). Някои предложения на авторите за подходящи теми 
за разработване на презентации, доклади и проекти ще откриете в следващите методически указания 
относно организирането на избрани уроци.
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УРОК 103
Права пропорционалност

Вид на урока: за нови знания

Основна познавателна цел:
Ученикът знае и разбира понятията „права про-

порционалност“ и „коефициент на права пропор-
ционалност“, открива правопропорционална за-
висимост между величини в познати ситуации и я 
прилага за решаване на практически задачи.

Последователност на дидактическите зада-
чи:

1. Въвеждане на понятията права пропор-
ционалност и коефициент на права пропор-
ционалност.

Зад. 1. се поставя за колективна работа. Учи-
телят насочва учениците към въвеждане на озна-
чения за величините, изразяване на зависимостта 
между тях и съставяне на таблица за системати-
зиране на резултатите от решението. Въз основа 
на приведения пример съобщава новите термини 
и изяснява съществените свойства, характеризи-
ращи новите понятия. Целесъобразно е да се по-
сочат, в т.ч. и от учениците, други примери за пра-
вопропорционална зависимост.

2. Разкриване съдържанието на свойството 
на правата пропорционалност.

Достатъчно е да се насочи вниманието на учени-
ците към предпоставките за съответния извод, уста-
новени в зад. 1, след което да им се даде възможност 
сами да формулират свойството, че отношението на 
всеки две съответни и различни от нула стойности на 
две правопропорционални величини е равно на кое-
фициента на пропорционалност.

3. Първоначално усвояване на новите понятия.
Зад. 2. учениците решават самостоятелно. При 

обсъждането на решението се коментират и кон-
трапримери. Учителят изисква от учениците ак-
тивно да използват новите термини.

Зад. 3. е подходяща за самостоятелна работа. 
След обсъждане на решението се формулира явно 
изводът, че когато тяло се движи с постоянна ско-
рост, изминатото от него разстояние зависи пра-
вопропорционално от времето, през което се дви-
жи тялото.

4. Разкриване на съдържанието на свойство 
на правата пропорционалност.

С примери от решението на зад. 3 се обоснова-

ва свойството, че колкото пъти се увеличи (нама-
ли) стойността на едната от две правопропорцио-
нални величини, приемащи само неотрицателни 
стойности, толкова пъти се увеличава (намалява) 
съответната стойност на другата величина. От 
учениците се изисква да посочат и други илюстри-
ращи примери.

5. Прилагане на права пропорционалност 
при решаване на практически задачи.

Зад. 4. се решава колективно. Учителят акцен-
тира на новия подход при съставянето на пропор-
цията – математически модел на реална ситуация.

6. Прилагане на права пропорционал-
ност при решаване на практически задачи в 
по-сложни ситуации.

Зад. 5. е предвидена за колективна работа. Във 
формулировката ѝ една от величините (боядисана 
площ) е зависима правопропорционално от оста-
налите две (броя бояджии и времето, през което 
работи всеки от тях). В диалог с учениците учите-
лят изяснява тези зависимости. Съставя се план за 
решаване на задачата посредством обоснованите 
свойства. Желателно е проведеният анализ да се 
онагледи с подходяща схема.

Формулировките на задачите в рубриката „Опи-
тай сам“ и в учебната тетрадка, както и подходите 
за решаването им, са сходни с тези на задачите, 
разгледани в урока. Това ги прави подходящи как-
то за самостоятелна работа в рамките на учебния 
час, така и за домашна работа.
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ПРАВА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ
 1. Комплект от 6 чаени лъжички тежи 144 g. Колко грама тежат 2 такива 

лъжички? А 3 лъжички? А 30 лъжички?

Решение. Масата на една лъжичка е 144
6

24=  g. Ако x на брой лъ-

жички тежат общо y g, масата на една лъжичка е равна също и на y
x

 g. 

Следователно y
x
= 24 , откъдето y = 24.x. Резултатите от пресмятани-

ята можем да запишем в таблица.

Стойностите на величината y се променят, но всяка от тях зависи от 
съответната стойност на величината x, като y = 24.x. Казваме, че масата 
на една лъжичка (y) и броят на лъжичките (x) са правопропорционални 
величини. 

Когато стойностите на величината y се променят в зависимост от стой-
ностите на величината x така, че y = k.x (k е постоянно число и k ¹ 0 ) 
каваме, че y е правопропорционална на x с коефициент на пропор-
ционалност k.
Казваме също, че x и y сa правопропорционални величини или че 
зависимостта между x и y е права пропорционалност.

В зад. 1, тъй като y = 24.x, то y е правопропорционална на x с коефи-
циент на пропорционалност 24. Накратко можем да кажем само, че x и 
y са пропорционални.

За да решим задачата, използвахме, че всяко от отношенията 
24
1

48
2

72
3

144
6

, , ,  и 720
30

 е равно на едно и също число – числото 24.

Ако величината y е правопропорционална на величината x с коефици-

ент на пропорционалност k, то отношението y
x

 на всеки две съответни 

и различни от нула стойности на y и x, е равно на k.

 2. Препишете тези от зависимостите, в които величините y и x са право-
пропорционални и определете за всяка от тях коефициента, с който y e 
пропорционална на x:
y = 1,3.x   y = 20 + x   y

x
=-11   x.y = 2

3
   x + y = –4,5   x

y
= 2 .

 3. На тренировка бегач се движи по пистата на стадиона с постоянна ско-
рост 120 m/min. Изразете разстоянието s m, което бегачът изминава, 
чрез времето t min, за което той го изминава. Правопропорционални 
ли са s и t? Направете таблица, в която е отразено:
• колко метра изминава бегачът за 2 min, за 5 min и за 40 min;
• за колко минути бегачът изминава 1200 m и за колко минути – 2000 m.
Решение. Тъй като v = 120 m/min, то s = 120.t. Величините s и t са 
правопропорционални с коефициент на пропорционалност 120.
Обърнете внимание, че 10 min са 2 пъти повече, отколкото 5 min и за 
10 min, бегачът изминава 2 пъти по-голямо разстояние, отколкото за 

Брой 
лъжички x 1 2 3 6 30

Тегло 
в грамове y 24 48 72 144 720

t 
(min) 2 5 8 10 40

S
(m) 240 600 960 1200 4800
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УРОК 107
Упражнение

Вид на урока: за упражнение

Основна познавателна цел:
Ученикът да прилага знания за обратна пропор-

ционалност за решаване на практически задачи, 
да оценява и интерпретира съдържателно получен 
при моделиране резултат, да различава графика 
на права пропорционалност и графика на обратна 
пропорционалност.

Последователност на дидактическите задачи:
1. Поддържане на понятията обратна про-

порционалност и коефициент на обратна про-
порционалност.

Зад. 1. Решаването на задачата предоставя въз-
можност за актуализиране на понятията, въведени 
в урока за нови знания, както и за осъществява-
не на вътрешнопредметна връзка чрез прилагане 
на знания за степенуване на рационални числа. В 
аналогичен методически аспект е предложена и 
зад. 1 в учебната тетрадка.

2. Поддържане на знанията за графика на 
обратна пропорционалност и изявяване на 
различията с графика на права пропорцио-
налност.

Зад. 2. Целесъобразно е зад. 1 и 2 да се поставят 
за самостоятелна работа, след което да се проведе 
колективен анализ на решенията им и да се комен-
тират допуснатите типични грешки.

Акцент при анализа на решението на зад. 2 след-
ва да се постави на сравнението. Оттам могат да се 
насочат учениците към систематизиране и обоб-
щаване на знанията за графика на права и на обра-
тна пропорционалност.

3. Прилагане на обратна пропорционалност 
при решаване на практически задачи.

Зад. 3. се поставя за колективна или за самостоя-
телна работа в зависимост от възможностите на 
учениците. И в двата случая анализът на решение-
то се ориентира към коментар на различни подхо-
ди при съставяне на математическия модел, към 
интерпретирането на получения резултат в конте-
кста на реалната ситуация и към възможности за 
рационално пресмятане, в т.ч. чрез разлагане на 
прости множители и прилагане на свойствата на 
степенуването.

Формулировката на задачата има за цел да 
допринесе и за развиване на екологичната компе-
тентност на учениците. В тази посока, по прецен-
ка на учителя, могат да се поставят допълнителни 
задания за домашна работа, например да се със-
тави аналогична задача, формулирана във връзка 
с друг екологичен, стопански или битов проблем.

Зад. 4. учениците решават самостоятелно. При 
необходимост от изясняване на принципа на рабо-
та на зъбна предавка, може да се използва и илюс-
трацията в учебника.

4. Прилагане на обратнопропорционална за-
висимост между геометрични величини.

Зад. 5. Решението е кратко и достъпно. То е 
повод да се коментират аналогични зависимости 
между величини, свързани с измервания при изу-
чени равнинни фигури и тела.

5. Прилагане на обратна пропорционал-
ност при решаване на практически задачи в 
по-сложна ситуация.

Зад. 6. Предложеният в учебника вариант на 
решение предполага да се коментира с ученици-
те необходимостта от означаване на дължината на 
една връзка с a m. Решаването на задачата дава 
възможност и за поддържане на знанията за про-
центи.

Подборът на задачите в рубриката „Опитай 
сам“ и в учебната тетрадка също е подчинен на 
поставената основна познавателна цел.
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107 УПРАЖНЕНИЕ
 1. Намерете две равни числа, които са съответни стойности на x и на y 

при обратната пропорционалност.

а) x.y = 9; б) x.y = 1; в) x.y = 16; г) x.y = 1
4

 2. На кой от чертежите е изобразена графиката на пропорционалността:
а) y = 2.x;
б) y = –2.x;

в) y
x

= 2 ;

г) y
x

= -2 .

 3. Около една трета от населението на планетата изпитва постоянен 
недостиг на вода. Годишното количество вода, което изразходват 960 
души в България, е същото, което изразходват 10 000 бедуини в Сахара. 
Годишното потребление на вода за един човек в България е 625 m3. Колко 
кубични метра вода е годишното потребление на един бедуин?

 4. Зъбно колело с 27 зъба е свързано в механизъм с друго зъбно колело, 
което има 24 зъба. Колко оборота ще направи второто колело за 
времето, за което първото ще направи 160 оборота?

 5. От едно чиле шнур могат да се направят 150 връзки за обувки с една и 
съща дължина, без да остане шнур. Колко връзки за обувки могат да се 
направят от същото чиле, ако дължината им се намали с 25%? С колко 
процента ще се увеличи броят на връзките, в случай че дължината им 
се намали с 25%?

 6. Метален детайл с форма на права призма е претопен и от метала (без 
остатък) е излят нов детайл, също с форма на права призма. Лицето 
на основата на първия детайл било 22 cm2, а височината му – 8 cm. 
Лицето на основата на новия детайл е с 10 cm2 по-голямо от това на 
първия. Колко сантиметра е височината на новия детайл?

ОПИТАЙ САМ **********************************************

 7. Диаметрите на двете шайби на ремъчна предавка са 36 mm и 135 mm. 
Колко оборота ще направи голямата шайба, докато малката шайба 
направи 600 оборота?

 8. Ако крайната цена не е обложена с 20% данък върху добавената 
стойност (ДДС), за определена сума могат да се купят 48 m плат. 
Колко метра от този плат могат да се купят за същата сума, ако цената 
се обложи с 20% ДДС?

 9. Дължината на единия катет на правоъгълен триъгълник се увеличава 
три пъти. Как ще се промени:

  а) лицето му, ако дължината на другия катет се запази;
  б) дължината на другия катет, ако лицето на триъгълника се запази?

а) x = 3 и y = 3 или
    x = –3 и y = –3.

150 връзки → дълж. а m
x връзки → дълж. 75% от а m
150 0 75
x

a
a

= , .

x = 150 : 0,75
x = 200
Могат да се направят  
200 връзки.
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УРОК 110
Дотук знаем

Вид на урока: за преговор и обобщение

Основна познавателна цел:
Ученикът познава термините, съдържанието и 

свойствата на понятията, изучени в темите „Урав-
нения“ и „Пропорции“, прилага ги при решаване 
на математически и практически задачи, система-
тизира и обобщава информация, получена като 
резултат от самостоятелна или колективна учебна 
дейност.

Последователност на дидактическите задачи:
1. Преговор на понятията числово равенство 

и вярно числово равенство и на свойствата на 
верните числови равенства.

Зад. 1. е предвидена за самостоятелна работа. 
Дава възможност да се актуализират съответните 
знания. От анализа на решението учителят насоч-
ва учениците към обобщение.

2. Преговор на понятията уравнение и корен 
(решение) на уравнение и на правилата (свой-
ствата) за решаване на уравнения.

Зад. 2. учениците решават самостоятелно. При 
анализа на решенията е подходящо поне в един 
от примерите да се направи проверка с получения 
корен и да се подчертае ролята ѝ като средство 
за самоконтрол. След като се актуализират, съот-
ветните знания се обобщават. Записва се с пара-
метрични коефициенти общият вид на изучените 
уравнения и се изразява неговият корен. Изказват 
се правилата за решаване на уравнение.

3. Преговор на понятията отношение и про-
порция и на изучените свойства на пропорци-
ите.

Зад. 3 и зад. 4. Подходящи са за самостоятел-
на работа. По преценка на учителя могат да се 
дадат някои предварителни указания, свързани с 
решаването им. Обсъждат се с учениците типич-
ни грешки, а при наличие на различни варианти 
на решение – и основанията за избор на рацио-
нален подход в зависимост от конкретните ус-
ловия.

Зад. 5. Подусловия а) и б) са за смоятелна ра-
бота. Специално внимание трябва да се отдели на 
решаването на поне един от примерите в) и г) по 
два различни начина – първо чрез прилагане на 
подходящо свойство от тези, изучени в урок 102, 

а след това чрез прилагане на основното свойство 
на пропорциите и на правилата за решаване на 
уравнение. По този начин се насочва вниманието 
на обучаваните към тясната взаимна обвързаност 
на преговаряните теми и (неявно) към факта, че 
умението да се прилагат пропорции при решава-
не на задачи е обвързано по-тясно с алгебрични, 
отколкото с аритметични познания. Допустимо е 
открито да се коментира фактът, че задачата за на-
миране на неизвестно число в пропорция, е задача 
за решаване на уравнение (вж. зад. 11 в урока).

Могат да не се записват символично всички изу-
чени свойства на пропорциите. За да не се губи 
учебно време, се посочват само най-съществените 
знания (както е показано в лявото поле в учебни-
ка). Пълнотата може да се постигне, като се пре-
достави записването на останалите свойства за 
домашна работа. Друг вариант за оптимизиране 
на учебната дейност е да се разработи предвари-
телно бланка за обобщение, която учениците да 
попълват поетапно в хода на урока. Примерна та-
кава предлагаме след методическите указания към 
урока.

Задължително обаче трябва да се подчертае 
смисълът на логическите съюзи „Ако ..., то ...“ при 
обосноваване на двупосочността на твърдението 
a
b

c
d

a d b c= Û =. .  и да се изиска от учениците да 

посочат примери сред решените задачи за негово-
то прилагане във всяка от двете посоки. Подходя-
що е да се формулира отрицание на твърдението 
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ДОТУК ЗНАЕМ
 1. Вярно ли е равенството?

а) 0 6 5 753, . = ;   б) - + =3 4 252 2 ;
в) a:2 = 0,5.b, ако a = b;  г) –3.a + 1 = 3.b + 1, ако a = –b?

 2. Решете уравнението.
а) –4.x – 16 = 20;   б) 348 = 348 + 9.x;
в) –6.(4.x – 7) = 18;  г) 7.y + 4,5 – 9.y = 5,5.

 3. Проверете кои от отношенията 9
12

21
28

0 8
1 8

11
2

2, , ,
,

, :-
-

 и 3,2:2,4 образу-

ват пропорция с отношението 3:4.

 4. Намерете четвъртата пропорционална величина на числата 7, 18 и 21, 
ако тя е по-малка от 7. Запишете четири пропорции, на които дадените 
числа и намереното са членове.

 5. Като приложите свойства на пропорциите, намерете числото, означе-
но с x в равенството.

а) 1 5 4
16

,
x

= ; б) 12
25

4
15

= .x ; в) x
x
- =3 2

3
; г) 10

24 4
- =

-
x x .

 6. Велосипедист изминал половината от пътя между две села и още 3 km. 
Изминатото разстояние се отнася към оставащото както 4 към 3. Кол-
ко километра е дълъг пътят между селата?
Решение. На чертежа с точките А и B са означени двете села. Дължи-
ната на AM е половината от тази на AB. Ако велосипедистът е тръгнал 

от A и е стигнал до точка P, то дължината на AP е 4
7

 от AB. Тогава 

дължината на MP е равна на 4
7

1
2

-
æ
è
ççç

ö
ø
÷÷÷  от AB, т.е. на 1

14
 от AB. Но MP е 

дълга 3 km и ако дължината на AB е x km, то 1
14

3.x = . От последното 

уравнение намираме, че x = 42. Пътят между двете села е дълъг 42 km.

 7. Намерете отношението a:b:c, ако:
а) a:b = 4:5 и b:c = 5:8;   б) a:b = 4:9 и b:c = 6:5;   в) a:b = 1:3 и b:c = 6:5.

 8. В автомобилен завод произвели 7000 автомобила и ги боядисали в три 
различни цвята – сив, бял и черен. Броят на сивите автомобили се от-
нася към броя на белите както 5 към 3, а броят на белите към броя на 
черните – както 1 към 2. По колко автомобила от всеки цвят са произ-
ведени в завода?

 9. Обиколката на триъгълник е 50 cm, а дължините на трите му страни се 
отнасят както 5 : 7 : 8. Намерете лицето на триъгълника, ако дължина-
та на най-малката му височина е 10,8 cm.

ОПИТАЙ САМ **********************************************

 10. Проверете дали числото –5 е корен на уравнението.

б) a:b = 4:9 = (4.2):(9.2) = 8:18
    b:c = 6:5 = (6.3):(5.3) = 18:15
    a:b:c = 8:18:15.

Пропорция

a
d
b c= .    b

c
a d= .

c
b

a d= .    d
a
b c= .

Пропорционалност
                  

 права обратнa

 y = k.x y k
x

=

 k ≠ 0 k ≠ 0
  x ≠ 0

Уравнение
a.x + b = 0 (a ≠ 0)

a.x = –b
x = –b:a

110
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поне в една от двете посоки и да се илюстрира 
прилагането му с разгледан пример от зад. 3 (0,8.4 

≠ 1,8.3 Þ  0 8
1 8

3
4

,
,

¹ ).

4. Поддържане на умението за прилагане на 
правопропорционална зависимост при реша-
ване на практически задачи чрез математиче-
ско моделиране.

Зад. 6. На учениците трябва да се даде възмож-
ност сами да предложат план за решаване. По-
соченото в учебника решение съдейства за усъ-
вършенстване на уменията им да изразяват чрез 
обикновени дроби отношението на дадени количе-
ства и така да го прилагат при съставяне на ма-
тематически модел. В случай, че при колективния 
анализ учениците се насочат към друг вариант за 
решаване на задачата, споменатото решение може 
да се коментира кратко като алтернатива.

Умението да се изразяват части от определено 
количество по различни начини – като отноше-
ние помежду им или като части от едно цяло (с 
проценти или дроби), е широкоприложимо в еже-
дневието на хората. Следователно изграждането и 
поддържането на такова умение е първостепенна 
познавателна цел на обучението по математика. В 
същия аспект са предложените в рубриката „Опи-
тай сам“ зад. 13 и зад. 16.

При реализирането на решението на зад. 6 учи-
телят подчертава отделните етапи на математиче-
ското моделиране.

5. Поддържане на умението да се представя 
и използва отношение на повече от две коли-
чества.

Зад. 7. учениците решават самостоятелно. В 
случай, че някои от тях се затрудняват, може да 
им се предложи да разгледат решения пример 7б) 
в учебника.

Зад. 8. също е предвидена за самостоятелна ра-
бота.

При недостиг на учебно време учителят може 
само да коментира решението на пример 7б), да се 
състави колективно план за решаване на зад. 8 и 
да се запишат елементи от реализацията на плана. 
Останалите дейности по решаването на задачата 
остават за домашна работа.

6. Поддържане на умението за прилагане на 
обратнопропорционална зависимост при ре-
шаване на задачи.

Зад. 9. По преценка на учителя задачата може 
да се постави за колективна или за самостоятел-
на работа. Решението се основава на прилагането 
на съществено свойство на зависими обратнопро-

порционално геометрични величини: дължината 
на страна на триъгълник и дължината на височи-
ната към тази страна. Коментарът относно нали-
чието на такава зависимост може да се онагледи 
със схемата, предложена в учебника.

7. Обобщение на знанията за права и обратна 
пропорционалност.

Учителят насочва вниманието към тези от ре-
шените задачи, при които се прилагат съответните 
зависимости. Учениците самостоятелно записват 
общия вид на всяка от тях. Акцентира се на до-
пустимите стойности за коефициента k ¹( )0 , на 
дефиниционната област и на множеството от стой-
ностите на y k

x
=  (x ¹ 0 и y ¹ 0). Знанията за гра-

фика на права и на обратна пропорционалност са 
обобщени при изучаването на урок 107 и са под-
държани в следващите уроци. Тук може за пълно-
та да се предложат и коментират готови чертежи 
(вж. бланката за обобщение).

Учителят подбира задачи за подготовка за кон-
тролна работа от рубриката „Опитай сам“ и от 
учебната тетрадка в зависимост от възможностите 
на учениците.

Рубриката „Историята разказва“, освен че раз-
нообразява учебното съдържание и обогатява 
общата и математическа култура на обучаваните, 
може да се разглежда като източник на идеи за те-
матика на индивидуално или екипно подготвени 
доклади: „Папирусът на Ахмес“, „Задачи от па-
пируса на Ахмес, които се решават с уравнения“, 
„Кой донесе уравненията в Европа?“ (относно 
„Книга за абака“ и нейния автор Леонардо Фи-
боначи), както и за други изтъкнати математици, 
допринесли за развитието на теорията на уравне-
нията и пропорциите.
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Бланка за обобщение на основните знания

Попълнена бланка за обобщение
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Тема 6. ЕЛЕМЕНТИ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ И СТАТИСТИКАТА

Темата „Елементи на вероятностите и статистиката“ със съдържанието, с което е представена в учеб-
ната програма на МОН, е нова за обучението по математика в прогимназиалния етап на основната учи-
лищна степен. Досега в средния курс, без да е отделено специално място в програмите, се включваха само 
различни начини за представяне на данни с различни видове диаграми, четене и интерпретиране на такива 
диаграми, а от статистиката – средно аритметично. С новата програма се предвижда, след представяне-
то на данни в 5. клас, в 6. клас да продължи работата с диаграми и таблици, но и да се включат начални 
знания за вероятности – случайно събитие и класическа вероятност. Включването на тази тема е про-
диктувано от значителното изоставане на нашето математическо образование от световните тенденции в 
тази област. В редица страни такива знания, на интуитивна основа, като се ползва и житейският опит, се 
включват още в началното училище. 

В учебника темата е разработена в 8 учебни часа – 5 урока за нови знания и 3 за упражнение. Три от 
уроците са посветени на организиране и представяне на данни. Останалите пет са въведение в теорията 
на вероятностите. Разработките съответстват на програмата и са насочени към постигането на заложени-
те в програмата компетентности. 

Ученикът трябва да:
• Умее да намира подмножество на множество и сечение и обединение на множества
• Знае понятието случайно събитие на най-просто ниво (монета, зарче)
• Умее да пресмята вероятност на случайно събитие на най-просто ниво
• Умее да намира средноаритметично и да го използва за интерпретация на данни
• Умее да сравнява и съпоставя различни графични или таблични представяния на едни и същи данни
• Организира и представя емпирични данни в таблици и правоъгълни диаграми.
Заедно с това е необходимо да се овладеят и присъщата терминология и нови понятия.
И в този раздел, като и в целия 6. клас, обучението е базирано на задачи. Задачите са подход и мотив за 

новите знания. Използват се подходящи и познати на учениците ситуации. Цялата теория е илюстрирана 
с интуитивно ясни и достъпни примери – колело на късмета, като най-ясен пример за случайно събитие, 
монети и зарчета, цветни топки.

Широко се използва картинна и графична информация (чертежи, диаграми и таблици). Наличието на 
електронен вариант на учебника и допълнителни материали по темите дават много добри възможности на 
учителя да представи по подходящ начин пред учениците математическите знания.

Ще предложим няколко примерни методически разработки на характерни уроци от темата.
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УРОК 112
Множества и операции с тях

Вид на урока: нови знания.

Основна познавателна цел: Да се добие пред-
става за понятието множество и за операции с 
множества (сечение и обединение).

Последователност на дидактическите задачи:
1. Разкриване пред учениците същността на 

понятието. Запознаване с присъщата терми-
нология – множество, подмножество. 

С колективна работа с класа се решава зад. 1. 
Целесъобразно е да се ползва диаграмата и праз-
на таблица от е-учебника. Диаграмата се разчита 
с помощта на учениците и се попълва таблицата. 
След това се решава задачата. Като се използват 
данните от решената задача, се въвеждат новите 
термини и понятия. Коментират се и се разискват 
с учениците познатите свойства на разглежданите 
числови множества, като се използва новата тер-
минология. Коментира се и схематичното пред-
ставяне на множествата с кръгове (диаграми) на 
Ойлер – Вен.

2. Запознаване с правилата за намиране на 
сечение и обединение на две множества.

По същия начин, както по-горе, се разработва 
колективно с класа зад. 2, представят се графично 
множествата и подмножествата (целесъобразно е 
учениците да го извършват самостоятелно в те-
традките си) и след това се коментират новите по-
нятия сечение и обединение. Дават се и други по-
знати примери за сечение и обединение (например 
с числовите множества и техни подмножества).

3. Формиране на умения за конструиране на 
подмножество на дадено множество.

За първоначално затвърдяване на новите зна-
ния могат да се използват зад. 1 – 3 от тетрадката, 
които се решават самостоятелно от учениците с 
последваща фронтална проверка.

4. Приложение при решаването на логиче-
ски задачи.

Накрая, отново колективно с класа, се разработ-
ва зад. 3. Това една несложна логическа задача за 
преброяване елементи на две множества и за нами-
ране на тяхното сечение. Обичайно такива задачи 
се илюстрират с диаграми на Ойлер – Вен. Става 
дума за т. нар. принцип на включване и изключ-
ване или за формулата |A∪B| = |A| + |B| – |A∩B|, 
където |A| е броят на елементите на множеството 
А. Последното, разбира се, не е необходимо да се 
коментира с учениците.

По преценка на учителя за домашна работа мо-
гат да се използват задачите от рубриката „Опитай 
сам“ и останалите задачи от тетрадката.
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112 МНОЖЕСТВА И ОПЕРАЦИИ С ТЯХ

 1. На диаграмата е представена информация за броя на учениците от 5. 
до 7. клас в училище „Д-р П. Берон“. Начертайте в тетрадките си таб-
лицата и попълнете данните за броя на учениците.

Оценка 5. кл. 6. кл. 7. кл. Общо
Брой момчета ? ? ? ?

Брой момичета ? ? ? ?
Общ брой по 

класове ? ? ? ?

Като използвате данните, намерете:
а) общия брой ученици по класове,
б) общия брой на момчетата и общия брой на момичетата в трите класа;
в) общия броя на учениците в трите класа.
Решение. а) Броят на учениците в 5. клас е 80 (36 момчета и 44 моми-
чета); броят на учениците в 6. клас е 76 и на учениците в 7. клас – 88.
б) Броят на момчетата в трите класа е 118, на момичетата – 126.
в) Общият броя на учениците е 244 (118 момчета и 126 момичета).

В математиката групи от различни обекти се наричат множества. 
Обектите, от които се състои множеството, се наричат елементи на 
множеството. Когато множеството има краен брой елементи, се на-
рича крайно множество, а когато елементите са безбройно много – 
безкрайно множество. Множеството, което няма елементи, се нарича 
празно множество. Празното множество се означава със знака Æ.  
Когато от едно множество изберем елементи по някакъв признак, каз-
ваме, че имаме подмножество. Така множеството N е подмножество на 
множеството M, когато всеки елемент на N e елемент на M. Записваме 
N MÌ .  Приема се, че празното множество е подмножество на всяко 
множество.
В горния пример множеството от учениците в трите класа се състои от 
244 елемента. Подмножеството на момчета е от 118 елемента. Подмно-
жеството на учениците от 6. клас – от 76 елемента. 
Множеството на двуцифрените естествени числа се състои от 90 еле-
мента, а подмножеството на двуцифрените четни числа – от 45 елемента. 
Множеството   на естествените числа е безкрайно. То е подмножество 
на множеството   на целите числа, т.е.  Ì .  Множеството   на це-
лите числа е подмножество на множеството   на рационалните числа, 
т.е.  Ì .  Можем да запишем  Ì Ì .  Числото 15 е естествено. 
Пишем 15 Î .  Числото –15 е цяло (- Î15  ), но не е естествено. Пи-
шем - Ï15 .  Числото 0,75 е рационално (0 75, Î  ), но не е цяло 
(0 75, Ï  ). Понякога е удобно да представяме множествата графично. 
На чертежа числовите множества са илюстрирани с окръжности. Някои 
от техните елементи са дадени като точки. Такива схеми за представяне 
на множества се наричат диаграми (кръгове) на Ойлер – Вен. 

 2. Дадено е множеството M на всички естествени числа n, за които е из-
пълнено n £ 30.Запишете:  
а) подмножеството N, което се състои от всички четни числа; 
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УРОК 114
Случайно събитие

Вид на урока: нови знания.

Основна познавателна цел: Разкриване на съ-
щината на понятието случайно събитие. Намиране 
на множеството на възможните изходи от опит и 
на множеството на благоприятните изходи.

Последователност на дидактическите задачи:
1. Разкриване на същината на понятието 

случайно събитие. 
За въвеждане на понятието случайно събитие се 

използва интуитивно ясна илюстрация с колело на 
късмета. С коментар, подобен този в учебника, и с 
илюстриране с е-модел на колелото от е-учебника 
са въвеждат новите понятия. Могат да се добавят 
и други примери, които са познати на учениците.

2. Формиране на умения за определяне вида 
на събитието (вероятно, невъзможно, досто-
верно). 

За първоначално затвърждаване на понятията и 
за формиране на необходимите умения колектив-
но с класа се разработва зад.  1. По преценка на 
учителя може да се продължи с работа по зад. 2. 
Със зад. 3 може да се демонстрира как с ясни ин-
туитивни съображения може да определи кое от 
две случайни събития е повече или по-малко веро-
ятно от друго.

3. Формиране умения за намиране на мно-
жеството на възможните изходи от даден опит 
и подмножеството от благоприятните за даде-
но събитие изходи.

Върху примера с опит за хвърляне на зарече 
се коментира какво е множество от възможните 
изходи и какво е множество от благоприятните 
изходи от събитие. След това следва да се реши 
колективно с класа зад. 4 и да се опише множе-
ството от всички изходи от двукратно хвърляне на 
монета и множеството от благоприятните събития 
за конкретно случайно събитие.

По преценка на учителя за по-нататъшно зат-
върдяване със самостоятелна работа могат да се 
използват задачи от учебната тетрадка или задачи 
от учебника от рубриката „Опитай сам“.

За домашна работа могат да се използват оста-
налите задачите от рубриката „Опитай сам“ и от 
тетрадката.
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114 СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ

Да разгледаме колелото на късмета вдясно. Когато го завъртим, предпола-
гаме, че шансът да се падне някоя от играчките е един и същ, но не можем 
предварително да знаем коя ще се падне. В тази ситуация казваме, че спе-
челването на играчка има случаен характер, т.е. можем да спечелим кукла, 
но можем и да не спечелим. Можем да правим много опити с колелото на 
късмета и всеки път изходът е непредвидим. Ако завъртим второто коле-
ло на късмета, спечелването на играчка отново има случаен характер, но е 
ясно, че шансът да спечелим топка е по-голям от шанса да спечелим камион-
че. В такъв случай казваме, че е по-вероятно да спечелим топка, отколкото 
кукла. Сега обаче не е възможно да спечелим баскетболна топка. Такива 
събития, които могат да се случат или да не се случат при определени усло-
вия, се наричат случайни събития. 
Ако при даден опит едно събитие никога не се случва, то се нарича 
невъзможно събитие. Ако при даден опит едно събитие винаги се случва, 
то се нарича достоверно събитие.
Например резултатът (лице или гръб) от хвърлянето на монета също е слу-
чайно събитие. Заставането на монетата на ръб е невъзможно събитие.
При хвърляне на зарче е невъзможно да се паднат 8 точки, но се паднат 
по-малко от 7 точки е достоверно събитие.
Много процеси във всекидневието имат случаен характер – повредите в 
уредите, печалбите от лотария и т.н. 

 1. Определете случайно, невъзможно или достоверно е събитието след 
завъртане стрелката на въртележката да се спира на: 
а) числото 3   б) числото 7  в) нечетно число
г) число, по-малко от 12  д) четно число е) числото 9.
Решение. Събитията а), в) и г) са случайни, могат да се случат. Съби-
тието б) е невъзможно, понеже на диска няма число 7, а събитието в) 
е достоверно, тъй като всички числа са по-малки от 12.

 2. В кутия има 7 топчета – 4 сини и 3 зелени. Вадим, без да гледаме, 
топче от кутията. Определете случайно, невъзможно или достоверно е 
събитието: а) изваденото топче е бяло; б) изваденото топче е синьо;
в) изваденото топче е зелено или синьо; г) изваденото топче е зелено.

 3. Определете какви са събитията – по-вероятни, по-малко вероятни, 
достоверни или невъзможни, ако стрелката на въртележката спира на:  
а) зелен сектор; б) зелен или син сектор; в) син сектор; г) жълт сектор.
Решение. а) Събитието е по-вероятно, тъй като зелените сектори са 3, а 
сините – 2. 
б) Събитието е достоверно, тъй като всички сектори са или зелени, или 
сини.
в) Събитието е по-малко вероятно, защото сините сектори са по-малко.
г) Събитието е невъзможно, понеже няма жълт сектор.

При провеждането на даден опит всички възможни резултати образуват 
множеството на възможните изходи. 
Тези от възможните изходи, при които се случва дадено събитие, образу-
ват множеството на благоприятните изходи за това събитие.
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УРОК 115
Вероятност на случайно събитие

Вид на урока: нови знания

Основна познавателна цел: Да се формира 
разбиране на понятието вероятност на случайно 
събитие. Да се формират умения за пресмятане на 
вероятност в най-прости ситуации.

Последователност на дидактическите задачи:
1. Формиране на понятието вероятност.
За въвеждане на понятието вероятност на слу-

чайно събитие отново се използва илюстрацията 
с колело на късмета. С коментар, подобен този в 
учебника, и с илюстриране с е-модел на колелото 
от е-учебника се определя броят на благоприят-
ните възможности за различни случайни събития. 
Така се достига до определението за класическа 
вероятност.

2. Формиране на умения за пресмятане на 
класическа вероятност в най-прости случаи. 

За първоначално затвърдяване на определение-
то за вероятност колективно с класа се решава зад. 
1. След това може да се продължи със самостоя-
телна работа по зад. 2. Може да се разработи и 
колективно с класа зад. 3, като се използва, че в 
предишния урок са описвани множествата от из-
ходи при такъв опит. 

Важно е колективно с класа да се разработи 
подробно зад. 4. Първо трябва заедно с ученици-
те да се попълни таблицата (като се ползва празна 
таблица от ресурсите). Трябва да обърне особено 
внимание с конкретен пример (напр. 1 и 2), че има-
ме два възможни изхода 1 и 2. (Затова в илюстра-
цията зарчетата са с различен цвят.) След това не 
е трудно да се попълни цялата таблица. Последо-
вателно се решават конкретните задачи в тази си-
туация. В таблицата в учебника с цвят са показани 
различените множества от благоприятни изходи.

В зависимост от темпото на работа на уче-
ниците, по преценка  на учителя, формирането 
на умения за пресмятане на вероятност може да 
продължи със самостоятелна работа по задачи от 
учебната тетрадка или задачи от рубриката „Опи-
тай сам“.

За домашна работа могат да се използват оста-
налите задачите от рубриката „Опитай сам“ и от 
тетрадката.
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ВЕРОЯТНОСТ НА СЛУЧАЙНО 
СЪБИТИЕ

Да разгледаме отново въртележката. Kакви случайни събития могат да 
настъпят, когато въртим стрелката? Шестте еднакви сектора са номери-
рани от 1 до 6. Така имаме шест възможности за спиране на стрелката и 
множеството от всички изходи, записани с номерата на секторите, е {1, 2,  
3, 4, 5, 6}. 
Да разгледаме случайното събитие А – стрелката спира на зелен сектор. 
Благоприятният изход за събитието А е един – сектор 6, или множеството 
от благоприятните изходи за събитието А е {6}. Това означава, че шансът 
да се падне зелен сектор е 1 от 6. Казваме още, че вероятността да се случи 
това събитие е 1

6
. Дробта 1

6
 показва каква част е броят на благоприятните 

за случайното събитие A изходи от броя на всички възможни изходи при 
провеждания опит.
Обикновено вероятността се бележи с буквата P.

Вероятност на едно събитие A намираме, като разделим броя n(A) на бла-
гоприятните за това събитие изходи на броя на възможните изходи n, т.е. 

P A
n A

n
( ) = = ( )Áðîé áëàãîïðèÿòíè èçõîäè

Áðîé âúçìîæíè èçõîäè
.

Ако с B означим събитието стрелката спира на син сектор, то множе-
ството от благоприятните изходи е {2, 4} и вероятността е P B( ) = =2

6
1
3
.

Нека C е събитието стрелката спира на жълт сектор. Тогава множе-
ството от благоприятните изходи за С е {1, 3, 5} и P C( ) = =3

6
1
2
.

Очевидно вероятността на всяко случайно събитие е положително число, 
по-малко от 1, на невъзможното събитие е 0, а на достоверното събитие – 1.

 1. За показаната вдясно въртележка, пресметнете вероятността на съби-
тието:
а) стрелката спира на буква А; б) стрелката спира на буква Г;
в) стрелката спира на гласна буква;
г) стрелката спира на една от първите 6 букви от азбуката;
д) стрелката не спира на буква Е;
Решение. Броят на всички възможни изходи е 8.
в) Гласни букви са записани в 3 сектора. Следователно вероятността 
на събитието е 3

8
.  

д) Стрелката не спира на буквата Е, когато спре на някой от останали-
те 7 сектора. Следователно вероятността на събитието е 7

8
.

 2. Хвърляме зар. Намерете вероятността да се падне: 
а) числото 6;  б) четно число;  в) число, по-голямо от 2.

 3. Намерете вероятността след двукратно хвърляне на монета да се падне:
а) два пъти гръб;  б) лице и гръб.
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4. КОНТРОЛ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА  
НА УЧЕНИЦИТЕ

Проверката и оценката на знанията на учениците е важна съставна част от обучението по математи-
ка. Целта е да се провери доколко учениците са постигнали държавните образователни изисквания за 
съдържание, залегнали и в програмата по математика за 6. клас. За да бъде обучението на учениците 
ефективно, е необходимо да се установи входящото ниво, т.е. доколко учениците са готови за успешно 
обучение по математика в 6. клас. Чрез системния контрол учителят има възможност да получава обра-
тна информация за това доколко учениците усвояват необходимите знания и умения, какви затруднения 
срещат. Това дава възможност за избор на подходящи подходи и методика, съобразени с възможностите 
на учениците.

В програмата по математика за 6. клас се препоръчват следните съотношения от различните видове 
оценявания при формиране на срочната и годишната оценка:

Текущи оценки (от устни, писмени, от практически изпитвания)  – 25%
Оценки от контролни и класни работи     – 45%
Оценки от други участия  

    (работа в час, изпълнение на домашни работи, работа по проекти и др.) – 30%
Вече беше споменато, че текущия контрол (контролните работи) е залегнал в структурата на учебника. 

Всяка тема или обособена част от по-големите теми, завършва с обобщителен урок по темата и урок, 
озаглавен „Можем ли сами“. С тези уроци са маркирани контролните работи, а задачите, дадени в тях са 
предназначени за предварително запознаване на учениците с един примерен тест. Двете класни работи 
са планирани в разпределението и съвпадат с две от контролните. За подготовка на класните работи се 
предлага да се използват част от резервните часове. 

Учителят трябва да избере какъв тип задачи ще използва при проверка и оценка на знанията. Ние 
предлагаме да се използват комбинирани тестове в които да залегнат основно три типа задачи: задачи със 
избираем отговор (с 4 алтернативи), задачи с кратък свободен отговор (отговор число) и задачи със раз-
ширен свободен отговор (обичайния формат, в който проследяваме всички разсъждения на учениците). 
Очевидно, че първите два вида задачи са подходящи, когато проверяваме доколко са усвоени основните 
алгоритми. Считаме, че с оглед все по-широкото използване на тестове със въпроси с избираем отговор, 
такъв тип въпроси трябва да намерят място в практиката на учителя, без разбира се да се абсолютизира 
тяхната роля.

Тук предлагаме за всяка тема по два равностойни варианта на тест, който съответства на тестовете, 
предложени в темите „Можем ли сами“ в учебника. Тестовете са предвидени за 30 – 40 минути и се със-
тоят от 6 задачи с избираем отговор, 3 задачи с кратък свободен отговор и 2 задачи с разширен свободен 
отговор. В учебника при отговорите на тестовете е дадена и схемата, по която се оценяват задачите. За-
дачи от 1 до 6 – за всеки верен отговор се дават по 3 т. За зад. 7 – 9 за всеки верен отговор се дават по 4 
т. и пълно решение на зад. 10 и 11 се оценява с 5 т. Там е описана и схемата за оценяване при задачите с 
разширен свободен отговор. Освен това, за да може ученикът сам да оцени възможностите си, в учебника 
с подходящи илюстрации е предложена и една качествена оценка на постиженията. Постижение под 20 
т. съответства на „Имаш много сериозни пропуски!“, постижение От 21 до 30 т. – „Добре, но може още 
по-добре!“ и постижение от 31 т. до 40 т.–  „Браво! Много добре се справяш!“

За заключителния тест (изходно ниво) в учебника и тук предлагаме подобен тест, но вече от 13 задачи. 
Задачи от 1 до 7 с избираем отговор, като всеки верен отговор се оценява с 2 т. Задачи от 8 до 11 с кратък 
свободен отговор, като всеки верен отговор се оценява с 3 т. и задачи 12 и 13 – с пълно решение, като 
пълното решение се оценява със 7 т. Качествената оценка е същата както при първите тестове.

Тази качествена оценка разбира се не съответства точно на обичайното оценяване от 2 до 6, но дава 
достатъчно добра представа за постиженията на учениците. 

В предложените тестове в книгата за учителя е предвидено и място за записване на отговорите и реше-
нията, така че те могат да се използват като директно се копират от книгата за учителя.
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ВХОДНО НИВО
Тест 1

В задачи от 1 до 6 точно един от дадените четири отговора е верен.  
За задачи 7– 9 се иска да се запише само отговора.
Задачи 10 и 11 трябва да се решат подробно.

 1. Разликата 32,05 – 3,18 е равна на:
а) 28,87  б) 28,97; в) 29,87; г) 29,97.

  

 2. Частното 5,4:0,006 е:
а) 9; б) 90; в) 900; г) 9000.

  

 3. Реципрочното на числото 4 3
8

 е:

а) 20
3

; б) 3
2

; в) 2
3

; г) 8
38

.

  

 4. 2 3
4

2
3

. =

а) 1; б) 2,5; в) 15
6

; г) 33
8

.

  

  

 5. Намерете неизвестното число от равенството 3 6 0 9, : ,x = .
а) 0,25; б) 0,4; в) 3,24; г) 4.

  

  

 6. Стойността на израза 31
5

31
5

5
7

- .  е:

а) 16
7

; б) 96
35

; в) 32
35

; г) 0.
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 7. Намерете лицето на триъгълника, ако страната на всяко квадратче 
в мрежата е със страна 1 cm.

  

  

  

 8. Намерете лицето на повърхнината на правоъгълен паралелепипед с измерения а = 3 cm, 
b = 2 dm, c = 50 mm.

  

  

 9. В един клас момчетата са 3
4

 от учениците. Колко процента от всички ученици са момичета-
та?

  

  

 10. Две коли тръгват едновременно от А и В една срещу друга и се срещат след 2 h 12 min. Наме-
рете разстоянието АВ, ако едната кола се движи със скорост 65 km/ч, а втората – със скорост 
70 km/h.

  

  

  

  

 11. Лицето на трапец е 66 cm2, а малката основа е 7,5 cm. Намерете височината на трапеца, ако 
голямата основа е 1,2 пъти по-голяма от малката основа.
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ВХОДНО НИВО
Тест 2

В задачи от 1 до 6 точно един от дадените четири отговора е верен.  
За задачи 7– 9 се иска да се запише само отговора.
Задачи 10 и 11 трябва да се решат подробно.

 1. Разликата 41,03 – 5,27 е равна на:
а) 35,76  б) 35,86; в) 36,76; г) 36,86.

  

 2. Частното 5,4:0,008 е:
а) 7000; б) 700; в) 70; г) 7.

  

 3. Реципрочното на числото 5 3
7

 е:

а) 7
38

; б) 3
7

; в) 7
3

; г) 22
7

.

  

 4. 2 5
6

3
5

. =

а) 1; б) 2 1
2

; в) 1,7; г) 105
18

.

  

  

 5. Намерете неизвестното число от равенството 2 4 0 8, : ,x = .

а) 1
3

; б) 0,3; в) 1,92; г) 3.

  

  

 6. Стойността на израза 2 1
5

2 1
5

7
7

- .  е:

а) 0; б) 22
35

; в) 11
7

; г) 66
35

.
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 7. Намерете лицето на триъгълника, ако страната на всяко квадратче в 
мрежата е със страна 1 cm, 

  

  

  

 8. Намерете лицето на повърхнината на правоъгълен паралелепипед с измерения а = 4 cm, 
b = 2 dm, c = 60 mm.

  

  

 9. В един клас момичетата са 3
5

 от учениците. Колко процента от всички ученици са момчета-
та?

  

  

 10. Две коли тръгват едновременно от А и В една срещу друга и се срещат след 2 h 10 min. Наме-
рете разстоянието АВ, ако едната кола се движи със скорост 90 km/ч, а втората – със скорост 
72 km/h.

  

  

  

  

 11. Лицето на трапец е 78 cm2, а малката основа е 6,5 cm. Намерете височината на трапеца, ако 
голямата основа е 1,4 пъти по-голяма от малката основа.
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РАБОТЕН ЛИСТ
Входно ниво

 1. Намерете сборовете и разликите:

  

37 642

4 507

,

2 ,

+
   8 5

 53 7

,45

,3 6

+
2 ,

3 ,5

0 69

8 27

+
2 ,144

7,386

7

  

–
 50,151

 3,755  

–
40,23

36,869

1

–

 2. Пресметнете.
а) 44,08 + 8,97;      б) 56,68 + 43,32;      в) 231,45 – 18,768;      г) 60,03 – 48,25.

                     

 3. Намерете стойността на израза.
а) (37,52 – 9,73)  + 4,46;             б) 7,65 + 13,79 + 9,99;             в) 84,04 + (24,83 – 7,96).

                       

                       

 4. Пресметнете.
а) 0,005.1,4;            б) 0,006.0,07;            в) 5,6:0,008;            г) 6,03:0,009.

                   

                   

 5. Намерете произведенията:
4,35.6  .

 

8,27 1,2 2, 6. ,74 3 7, 8. ,5

  

0 2 20.0, 081 3,45.2,07

 6. Намерете стойността на израза.
а) 2,8 – 2,8:2;                               б) 5,3 + 4,7.3;                            в) 1,5.2,1.4

                       

                       

 7. Намерете неизвестното число.
а) 27,63 + х  = 42,28;                   б) х – 5,73 = 29,89;                   в) 75 – х = 28,9.

                       

                       

 8. Намерете неизвестното число.
а) 2,6.х = 20,8;                            б) х:4,5 = 11,6;                           в) 15:х = 30.
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ПРИЗМА И ПИРАМИДА
Тест 1

В задачи от 1. до 6. точно един от дадените четири отговора е верен.
За задачи от 7. до 9. трябва да се запише само отговорът.
Задачи 10. и 11. трябва да се решат подробно.

 1. Половината от лицето на кръг с диаметър 14 cm  p »
æ
è
çç

ö
ø
÷÷÷

22
7

 е: 

а) 144 cm2 б) 22 cm2 в) 154 cm2 г) 77 cm2

  

 2. Ако страната на квадратче в квадратната мрежа е 1 cm, обиколката на оцветената фигура е:
а) 3,5.π cm б) 4.π cm в) 3.π cm г) 6,5.π cm

  

 3. Правилен осмоъгълник и правилен шестоъгълник имат равни периметри. Дължината на 
страната на шестоъгълника е 12 cm. Дължината на страната на осмоъгълника е:
а) 7 cm б) 8 cm в) 9 cm г) 8,5 cm

  

 4. Дължината на апотемата на правилна пирамида с лице на околната повърхнина 68 cm2 и пе-
риметър на основата 16 cm е:
а) 17 cm б) 8,8 cm в) 7,5 cm г) 8,5 cm

  

 5. На чертежа е показана развивка на правилна петоъгълна  пирамида. Ако  
дължината на околния ръб на пирамидата е 15 cm и обиколката на раз-
вивката е 110 cm, периметърът на основите на пирамидата е: 
а) 40 cm б) 32 cm в) 50 cm г) 47,5 cm

  

 6. Правилна деветоъгълна пирамида има основен ръб 7,4 cm, апотема на основата 10 cm и ви-
сочина 1 dm. Обемът на призмата в кубични сантиметри е равен на:
а) 3330 б) 1110 в) 2220 г) 1665

  

 7. Правилен десетоъгълник има лице 325 cm2 и апотема с дължина 10 cm. На колко сантиметра 
е равна дължината на страната му?
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 8. Правилна шестоъгълна призма има лице на околната повърхнина 240 cm2 и 
височина 8 cm. На колко сантиметра е равен сборът от дължините на всички 
ръбове на призмата?

  

  

  

  

 9. Правилна четириъгълна пирамида има апотема 2,5 dm, обем 8 dm3 и височина 1,5 dm. На 
колко квадратни дециметра е равно лицето на околната повърхнина на пирамидата?

  

  

  

 10. Правилна  осмоъгълна призма има обем 1,014 dm3, височина 5 cm и апотема на основата 
7,8 cm. На колко сантиметра е равна дължината на основния ръб на призмата?

  

  

  

  

 11. В правилна четириъгълна призма е издълбана правилна чети-
риъгълна пирамида, както е показано на чертежа. Призмата 
има околен ръб 20  cm и основен ръб 10 cm. Пирамидата има 
височина 12 cm и апотема 13 cm. Намерете лицето на повърх-
нината на полученото тяло и каква част е обемът на пирами-
дата от обема на призмата.
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ПРИЗМА И ПИРАМИДА
Тест 2

В задачи от 1. до 6. точно един от дадените четири отговора е верен.
За задачи от 7. до 9. трябва да се запише само отговорът.
Задачи 10. и 11. трябва да се решат подробно.

 1. Дължината на окръжност с радиус 21 cm (π ≈  22
7

) е равна на: 
а) 66 cm б) 122 cm в) 132 cm г) 1386 cm

  

 2. Около две от страните на квадрат с обиколка 40 cm са описани полуокръжно-
сти с диаметър, равен на страната на квадрата. Лицето на получената фигура 
е:
а) 414 cm2  б) 354 cm2 в) 131,4 cm2 г) 178,5 cm2

  

 3. Окръжност с дължина 20.π cm загражда кръг с лице:
а) 100.π  cm2 б) 20.π  cm2 в) 400.π  cm2 г) 40.π  cm2

  

 4. Дължината на страната на правилен десетоъгълник с лице 69 cm2 и апотема 4,6 cm е:
а) 6 cm б) 2,5 cm в) 4 cm г) 3 cm

  

 5. На чертежа е показана развивка на правилна петоъгълна призма. Ако  висо-
чината на призмата е 8 cm и обиколката на развивката е 112 cm, периметърът 
на една от основите на призмата е: 
а) 6 cm б) 24 cm в) 30 cm г) 40 cm

  

  

 6. Правилна шестоъгълна призма има основен ръб 5 cm, апотема на основата 4,3 cm и височи-
на 100 mm. Обемът на призмата в кубични сантиметри е равен на:
а) 645 б) 1290 в) 545 г) 915

  

 7. Права призма с височина 0,5 dm има основа ромб с периметър 16 cm и височина 3,2 cm. На 
колко квадратни сантиметра е равно лицето на повърхнината на призмата?
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 8. Правилна четириъгълна пирамида има обем 180 cm3 и периметър на основата 24 cm. На кол-
ко дециметра е равна дължината на височината на пирамидата?

  

  

  

 9. Правилна осмоъгълна призма има лице на околната повърхнина 300 cm2, височина 7,5 cm и 
апотема на основата 6 cm. На колко квадратни сантиметра е равно лицето на една от осно-
вите ѝ?

  

  

  

  

 10. Правилна триъгълна пирамида с обем 0,051 dm3 има основен ръб 60 mm и височина 10 cm. 
Намерете периметъра и дължината на апотемата на основата на пирамидата?

  

  

  

  

 11. Стъклен съд за засаждане на цветя е с форма на правилна шесто-
ъгълна призма без една околна стена. Основата на призмата има 
страна 12 cm, апотема 10,4 cm и периметър – с 52 cm по-голям от 
дължината на височината на призмата. От колко квадратни сантиме-
тра стъкло е изработен съдът? Най-много колко кубични сантиметра 
пръст могат да се насипят в него, ако пръстта не трябва да заема 

повече от 1
3

 от обема му?
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РАБОТЕН ЛИСТ
Окръжност. Кръг. Многоъгълник.

Права призма. Правилна пирамида

 1. В дадената окръжност начертайте радиус OA и диаметър MN. 

 2. Намерете обиколката C и лицето S на кръг с диаметър d = 20 cm (π ≈ 3,14).

C =  ; C =  ;

r =  ; S =  ; S = 

 3. Дължината на страната на квадрат е 5 cm. Периметърът P1 на правилен 
петоъгълник е 1,8 пъти по-голям от периметъра P2 на квадрата. Наме-
рете дължината на страната b на петоъгълника.

 4. Даден е правилен осмоъгълник със страна 1,7 cm и апотема 2 cm. Намерете лицето му.

S =  1
2

.n.b.a;    n =  ;    b =  ;    a = ;

S = 

S =   .

 5. Попълнете липсващите текстови и числови данни в текста:

Тялото на чертежа е правилна    с  

основни ръба, с  околни ръба и с  върха. 

Всяка околна стена е с форма на . 

Всяка основа е с  форма на .

 

O 

b 

 

. 

. 
a 

b 
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 6. Оцветете квадратчето с номера на тази от показаните фигури, която е развивка на правилна 
четириъгълна пирамида:

 7. Правилна четириъгълна призма има основен ръб 0,5 dm и лице на една от околните стени - 
16 cm2. Намерете лицето на повърхнината на призмата в квадратни сантиметри.

b = 0,5 dm =  ;   B =  ;

S =  ;   S1 = S + B;   S1 =  .

 8. Намерете обема на правилна пирамида с височина 15 cm и лице на основата 27,6 cm2.

V =  ;  V =  .
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ЦИЛИНДЪР, КОНУС, СФЕРА, КЪЛБО
Тест 1

В задачи от 1. до 6. точно един от дадените четири отговора е верен.
За задачи от 7. до 9. трябва да се запише само отговорът.
Задачи 10. и 11. трябва да се решат подробно.

 1. Правоъгълник със страни 8 cm и 9 cm е завъртян около по-малката страна. Радиусът на по-
лучения цилиндър е:
а) 4 cm б) 8 cm в) 4,5 cm г) 9 cm.

 2. Лицето на повърхнината на цилиндър с радиус 8 cm и образуваща 1,5 dm е
а) 162.p cm2 б) 368.p cm2 в) 24.p cm2 г) 240.p cm2.

 3. Лицето на повърхнината на конус с диаметър 4 cm и образуваща 6 cm е
а) 32.p cm2 б) 20.p cm2 в) 16.p cm2 г) 12.p cm2.

 4. Обемът на конус с радиус 3 cm и височина 4 cm е
а) 36.p cm2 б) 12.p cm2 в) 36.p cm3 г) 12.p cm3.

 5. Кълбо има диаметър 1 cm. Обемът му, изразен в кубични сантиметри е

а) 4
3

.p б) 1
6

.p в) 1
2

.p г) 1
3

.p.

 6. Как ще се измени лицето на сфера, ако диаметърът ѝ се увеличи 6 пъти?
а) ще се увеличи 3 пъти б) ще се увеличи 6 пъти
в) ще се увеличи 9 пъти г) ще се увеличи 36 пъти.

 7. Цилиндър има лице на околната повърхнина 18.p cm2 и образуваща 3 cm. Обемът му е 
.
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 8. Лицето на основата на цилиндър е 16.p cm2, а лицето на повърхнината е 88.p cm2.  Обемът 
му е .

 9. Обемът на кълбо е 12 cm3. Обемът на кълбо с радиус 2 пъти по-малък от радиуса на дадено-
то кълбо е .

 10. Мария иска да опакова подарък в кутия с форма на цилиндър с радиус 14 cm и височина 5
7

  

от радиуса. Колко квадратни дециметра картон са необходими, ако за залепване и украса е 
необходимо да се добавят 29% от повърхнината на цилиндъра?

 11. Чаена чаша с форма на цилиндър с радиус 8 cm и височина 9 cm е пълна наполовина. В нея 
са поставени три еднакви метални топчета с радиус 2 cm. Намерете новата височина на съ-
държанието на чашата!
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ЦИЛИНДЪР, КОНУС, СФЕРА, КЪЛБО
Тест 2

В задачи от 1. до 6. точно един от дадените четири отговора е верен.
За задачи от 7. до 9. трябва да се запише само отговорът.
Задачи 10. и 11. трябва да се решат подробно.

 1. Правоъгълник със страни 5 cm и 6 cm е завъртян около по-голямата страна. Радиусът на 
получения цилиндър е:
а) 5 cm; б) 2,5 cm; в) 6 cm; г) 3 cm.

 2. Обемът на цилиндър с радиус 8 cm и височина 1,5 dm е равен на:
а) 320.p cm2 б) 320.p cm3 в) 960.p cm2 г) 960.p cm3.

 3. Лицето на повърхнината на конус с радиус 2 cm и образуваща 6 cm е:
а) 12.p cm2 б) 16.p cm2 в) 24.p cm2 г) 32.p cm2.

 4. Лицето на сфера с диаметър 1cm, изразено в квадратни сантиметри е:
а) p б) 2.p в) 0,5.p г) 0.25.p3.

 5. Обемът на конус с радиус 40 mm и височина 9 cm е:
а) 48.p cm3 б) 4800.p cm3 в) 144.p cm3 г) 24.p cm3.

 6. Как ще се измени обемът на кълбо, ако диаметърът му се намали 4 пъти?
а) ще се намали 4 пъти б) ще се намали 16 пъти
в) ще се намали 32 пъти г) ще се намали 64 пъти.

 7. Цилиндър има лице на околната повърхнина 753,6 cm2 и радиус 1 dm. Обемът му е 
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 8. Обемът на конус е 124 cm3. Обемът на цилиндър със същата основа и два пъти по-малка 
височина е .

 9. От две метални топчета с форма на кълбо с диаметри 6 cm и 8 cm след разтопяване е излято 
кълбо. Радиусът на полученото кълбо е ..

 10. Колко квадратни метра кожа са необходими за изработването на 10 топки с диаметър 28 cm, 
ако за изрязване и шевове трябва да се предвидят допълнително 20% от повърхнината на 
топката?

 11. Ирина си купила натурален сок в кутия с форма на конус. Етикетът бил почти унищожен и 
тя успяла само да прочете, че 90% от вместимостта на кутията е заета със сока. Ирина на-
правила измервания с линийка и установила, че диаметърът е 10 cm, а височината на конуса 
е 12 cm. Колко литра е обемът на сока?
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РАБОТЕН ЛИСТ 
Цилиндър, конус, сфера, кълбо

 1. Правоъгълникът е завъртян около по-малката страна. Радиусът на 
получения цилиндър е:
а) 8 cm б) 6 cm
в) 4 cm г) 3 cm.

 2. Обемът на цилиндър с радиус 2 cm и височина 4 cm е:
а) 8.p cm2 б) 16.p cm2 в) 8.p cm3 г) 16.p cm3.

 3. Лицето на повърхнината на конус с радиус 5 cm и образуваща 8 cm е:
а) 40.p cm2 б) 80.p cm2 в) 160.p cm2 г) 200.p cm2.

 4. Обемът на конус с диаметър 6 cm и височина 4 cm е:
а) 96.p cm3 б) 48.p cm3 в) 24.p cm3 г) 12.p cm3.

 5. Лицето на сфера е 12,56 cm2. Радиусът ѝ е:
а) 2 cm б) 1 cm в) 4 cm г) 0,5 cm.

 6. Обемът на кълбо е 36.p cm3. Радиусът му е:
а) 3 cm б) 6 cm в) 9 cm г) 1 cm.
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РАЦИОНАЛНИ ЧИСЛА
Тест 1

В задачи от 1 до 6 точно един от дадените четири отговора е верен.  
За задачи 7– 9 се иска да се запише само отговора.
Задачи 10 и 11 трябва да се решат подробно.

 1. Кое от твърденията е вярно?

а) Числата 2,3; 12,1; 5; 0; - 3
7

 и 15 са положителни. 

б) Числата - 2
5

; 2,4; –1,03; 12
3

 и 2 са дробни.

в) Числата – 5
3

; –2,3; –6; 0 и –1; са отрицателни. 

г) Числата 0; 3; 7; 11; 4; 9 и 16 са естествени.

 2. Най-малкото от числата 0; –0,71; –0,701; –0,071 е: 
а) 0; б) –0,71; в) –0,701; г) –0,071.

 3. Сборът –52,3 + 4,4 е равен на: 
а) –57,9; б) –56,7; в) –47,9; г) –0,83.

 4. Разликата –7,2 – (–3,8) е равна на: 
а) –11; б) –4,4; в) –3,4; г) 3,4.

 5. Сборът –6,12 + 5,27 – 6,12 е равен на:
а) 5,27; б) –6,97; в) –7,07; г) –7,97.
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 6. Стойността на израза 10 – (15 – 2,6) е равна на:
а) –17,6; б) –3,4; в) –2,6; г) –2,4.

 7. Намерете неизвестното число в равенството 3,4 – х – 6,3 = –2,6. 

 8. Намерете неизвестното число в равенството 7 – 4,7 = 9,2 + х – 4,5. 

 9. Намерете стойността на израза - - -5 2 7 1, , .

 10. Кое число трябва да извадите от сбора на всички естествени числа по-малки от 7, за да по-
лучим числото –17? 

 

11. Запишете две рационални числа а, за които е изпълнено: - < <-3
9

2
9

a .
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РАЦИОНАЛНИ ЧИСЛА
Тест 2

В задачи от 1 до 6 точно един от дадените четири отговора е верен.  
За задачи 7– 9 се иска да се запише само отговора.
Задачи 10 и 11 трябва да се решат подробно.

 1. Кое от твърденията е вярно?

а) Числата –2,3; –12,1; 6,4; 0; - 3
7

 и –15 са отрицателни. 

б) Числата 0; 5; 7; 12; 4; 11 и 21 са естествени.

в) Числата 5
3

; –2,3; –6; 0 и –17,2; положителни. 

г) Числата - 2
5

; 2,4; –1,03; 12
3

 и 2 са дробни.

 2. Най-малкото от числата 0; –0,84; –0,804; –0,084 е: 
а) 0; б) –0,84; в) –0,804; г) –0,084.

 3. Сборът –62,1 + 5,3 е равен на: 
а) –67,4; б) –57,8; в) –56,8; г) –0,91.

 4. Разликата –7,2 – (–3,8) е равна на: 
а) –13; б) –4,8; в) –3,8; г) 3,8.

 5. Сборът –7,13 + 6,38 – 7,13 е равен на:
а) 6,38; б) –7,88; в) –7,98; г) –8,88.
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 6. Стойността на израза 10 – (17 – 3,6) е равна на:
а) –3,4; б) –3,6; в) –4,4; г) –10,6.

 7. Намерете неизвестното число в равенството 5,4 – х – 4,7 = –3,5.

 8. Намерете неизвестното число в равенството 8 – 5,4 = 7,6 + х – 3,8.

 9. Намерете стойността на израза - - -6 5 8 3, , .

 10. Кое число трябва да извадите от сбора на всички естествени числа по-малки от 8, за да по-
лучим числото –17?

 11. Запишете две рационални числа а, за които е изпълнено: - < <-7
11

6
11

a .
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РАБОТЕН ЛИСТ 1
Рационални числа

 1. Намерете сборовете:
а) –34,08 + 5,97;                б) –16,68 + (–47,15);                в) 7,45 + (–18,768).

                 

                 

                 

 2. Намерете разликите:
а) 8,63 – 17,78;          б) –76,21 – 48,5;          в) 14,04 – 38,95;          г) 12,5 – 48,603.

                           

                           

                           

 3. Намерете стойността на израза.
а) (–17,63 – 7,73)  + 5,48;        б) (8,75 + 3,79) – 19,89;        в) –4,91 + (7,85 – 9,56).

                 

                 

                 

 4. Пресметнете.
а) –1,25 – 12,8 – 8,75 + 7,8; б) 23,3 – 7,35 + 6,7 – 8,65.

 

 

 

 5. Намерете неизвестното число.
а) –17,63 + х  = 28,58;              б) х – 5,79 = 19,89;              в) 45 – х = –18,9.

                 

                 

                 

в) х + 8,91  = – 17,46;               б) –5,79 + 4 = х + 9,89;        в) –13,3 – х = – 28,7.
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РАЦИОНАЛНИ ЧИСЛА
Тест 3

В задачи от 1 до 6 точно един от дадените четири отговора е верен.
За задачи 7– 9 се иска да се запише само отговора.
Задачи 10 и 11 трябва да се решат подробно.

 1. Произведението –0,04.0,31.(–0,025) е равно на:
а) 0,0000031; б) 0,000031; в) 0,00031; г) 0,0031.

 2. Стойността на израза 6 – 6.(–2,5) е равна на:
а) –15; б) –9; в) 0; г) 21.

 3. Реципрочното на числото -2 3
5

 e:

а) -11
3

; б) - 5
13

; в) 5
13

; г) 2 3
5

.

 4. Частното -2 1
3

7
12

:  е равно на:

а) –4; б) -2 4
7

; в) - 36
49

; г) - 1
4

.

 5. Ако –52:x = 1,3, то х е равно на:
а) –67,6; б) –40; в) 40; г) 67,6
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 6. Стойността на израза –2,7.2,4 – 2,4.5,3 е:
а) –19,2; б) –6,48; в) 0; г) 19,2.

 7. Стойността на израза 16,2:0,9 – 7,2:0,9 е:

 8. Намерете неизвестното число от равенството  –7 – 4.х = 0,8 – 1,2. 

 9. Коя от точките на чертежа има координати (–2; 3)? 

 10. Два автомобила тръгват от А и В един срещу друг в 8 ч. сутринта и се срещат в 9 ч. 20 мин. 
Разстоянието между А и В е 220 km, а скоростта на автомобила, който тръгва от А е 75 km/h. 
Намерете скоростта на другия автомобил.  

 11. В координатна система с единична отсечка 1 cm са дадени точките А, 
В и C. Намерете лицето на триъгълника АВC.

BA

C

1

x

y

1

D

B

A

C

1

x

y

1

O
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РАЦИОНАЛНИ ЧИСЛА
Тест 4

В задачи от 1 до 6 точно един от дадените четири отговора е верен.
За задачи 7– 9 се иска да се запише само отговора.
Задачи 10 и 11 трябва да се решат подробно.

 1. Произведението –0,08.0,073.(–0,125) е равно на:
а) 0,0000073; б) 0,000073; в) 0,00073; г) 0,0073.

 2. Стойността на израза 8 – 8.(–3,5) е равна на:
а) –28; б) –16; в) 0; г) 36.

 3. Реципрочното на числото -3 2
7

 e:

а) -13
2

; б) - 7
23

; в) 7
23

; г) 3 2
7

.

 4. Частното 11
3

4
9

: -
æ
è
ççç

ö
ø
÷÷÷  е равно на:

а) –3; б) -1 3
4

; в) - 27
16

; г) -1
3

.

 5. Ако –48:x = 1,6, то х е равно на:
а) –76,8; б) –30; в) 30; г) 76,8
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BA

C

1

x

y

1

D

B

A

C

1

x

y

1

O

 6. Стойността на израза –2,4.3,5 – 3,5.4,6 е:
а) 24,5; б) 0; в) –8,4; г) –24,5.

 7. Стойността на израза 16,3:0,7 – 9,3:0,7 е: 

 8. Намерете неизвестното число от равенството  –9 – 5.х = 0,8 – 3,4.  

 9. Коя от точките на чертежа има координати (3; –1)? 

 10. Два автомобила тръгват от А и В един срещу друг в 10 ч. сутринта и се срещат в 11 ч. 40 мин. 
Разстоянието между А и В е 280 km, а скоростта на автомобила, който тръгва от В е 90 km/h. 
Намерете скоростта на другия автомобил. 

 11. В координатна система с единична отсечка 1 cm са дадени точките 
А, В и C. Намерете лицето на триъгълника АВC.
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РАБОТЕН ЛИСТ 2
Рационални числа

 1. Намерете произведението.
а) 0,005.(–14);           б) –0,007.0,09;            в) –2,5.(–0,009);           г) 0,0006.(–1,3).

                           

                           

                           

 2. Намерете частното.
а) 52:(–0,004);          б) –84:0,0006;               в) –6,4:(–0,008);          г) –6,57:0,009.

                           

                           

                           

 3. Пресметнете.
а) –50,75:2,5;            б) 13,35:(–1,5);            в) 8,96:(– 0,32);            г) –4,68:(–3,6).

                           

                           

                           

                           

                           

 4. Намерете стойността на израза.
а) –2,4 + 2,4:2;                   б) –5,3 – 3,7.3;                         в) –3,5.2,1.4

                 

                 

                 

 5. Пресметнете.
а) –5,2.5,8 – 4,8.5,8; б) –15,2,:0,7 + 5,2:0,7.
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 6. Намерете неизвестното число.
а) 3,6.х = –3,96;                 б) х:5,5 = –12;                          в) 45:(–х) = –30.

                 

                 

                 

г) х.1,7 = –40,06;               д) –7,2:x = –17,22;                    е) х:2,7 = –31.

                 

                 

                 



91

СТЕПЕНУВАНЕ
Тест 1

В задачи от 1 до 6 точно един от дадените четири отговора е верен.
За задачи 7– 9 се иска да се запише само отговора.
Задачи 10 и 11 трябва да се решат подробно.

 1. От дадените числа най-малкото е:
а) 5 2-  б) 0 12,  в) -( )-2

2  г) 2 10 2. - .

 2. Изразът  2 23 8. -  е равен на:

а) –30 б) - 1
2

, в) 1
32

 г) 3
8

.

 3. Частното от стойността на израза 5 3 53 2- .  и числото a е естествено число, ако a е :
а) 125 б) 100 в) 75 г) 50.

 4. Записът на числото 102 6 10 15, . - в стандартен запис е:
а) 1 026 10 17, . -  б) 1 026 10 15, . -  в) 1 026 10 13, . -  г) 1 26 10 12, . - .

 5. Степента 32 3- е равна на:

а) 1
215 , б) 1

28 , в) 29, г) - 96.

 6. Стойността на израза 
-( ) +3 2 3

9

3 2.
 е равна на:

а) –25 б) – 1 в) 5 г) 29
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 7. Даден е правоъгълник ABCD със страна 10 cm и обиколка 68 cm. Диагоналът AC има дължи-

на, равна на .

 8. Ако изразът -3 3 32 2 53

. . се представи като степен със степенен показател 5, основата ще е 

.

 9. Представете като степен с основа просто число израза  10 16 27

5 3

4 5

4 2 3

-

- ( )
. .

.
 .

 10. Намерете положително число x, за което е вярно равенството x4 5 427 2 2: - = .

 11. Намерете стойността на израза A
x y

x y=
-( ) -( )

2 16 2

2 2 20

. .

. .
, ако x y+ = 13 .
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СТЕПЕНУВАНЕ
Тест 2

В задачи от 1 до 6 точно един от дадените четири отговора е верен.
За задачи 7– 9 се иска да се запише само отговора.
Задачи 10 и 11 трябва да се решат подробно.

 1. Подредете по големина числата a b= =27 815 4,  и c = 97

а) a b c= < ; б) a c b< < ; в) c a b< < ; г)b c a< < .

 2. Изразът  31
5

5
2

2

.
æ
è
ççç

ö
ø
÷÷÷  е равен на:

а) 8; б) 16; в) 32; г) 64.

 3. Частното от стойността на израза 7 3 75 3- .  и числото a не е естествено число, ако a е:
а) 7; б) 14; в) 28; г) 46.

 4. Записът на числото 0 001026 1015, .  в стандартен запис е:
а)1 026 1018, . ; б) 1 026 1015, . ; в) 1 26 1013, . ; г) 1 026 1012, . .

 5. Степента -
æ
è
ççç

ö
ø
÷÷÷

-
1
5

5

е равна на:

а) 1
55 ; б)- 1

55 ; в) -55 ; г) 55 .

 6. Стойността на израза 
5 3 5

125

4 3
+ -( ).

 е равна на:
а) 628; б) 622; в) 8; г) 2.
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 7. Даден е правоъгълник ABCD с диагонал AC = 20 cm  и страна AB = 16 cm.
Обиколката на ABCD е равна на .

 8. Ако изразът 3 3 32 2 5
3

. .-( ) се представи като степен със степенен показател 5, основата ще е 

.

 9. Представете като степен с основа просто число израза  
63 3 27

7 3

4 0 5 5

4 2 2

-

-

( )
( )

. .

.
 .

 10. Намерете естествено число  n, за което е вярно равенството  4 32 2 45 3n : + = .

 11. Намерете стойността на израза A
x y

x y=
-

-
5 125 2
2 2 5

3

9

. .
. .

, ако x y- = 11 .
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УРАВНЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ
Тест 1

В задачи от 1 до 6 точно един от дадените четири отговора е верен.
За задачи 7– 9 се иска да се запише само отговора.
Задачи 10 и 11 трябва да се решат подробно.

 1. Коренът на уравнението 6 – 9.x = 24 е равен на:

а) –8; б) 2; в) –2; г) - 4
9

.

 2. Отношението 0,2: 1
2

 не образува пропорция с отношението:

а) 2:5; б) 14:35; в) 1
2

5
4

: ; г) 0,1:1.

 3. Равенството 3
2 5

12
6,

=
- x

 е пропорция, ако x е равно на:

а) –4; б) –12; в) -12
3

; г) –8,4.

 4. Ако 2
3

6. .a b= , то отношението a:b е равно на:

а) 9:1; б) 1:9; в) 4:1; г) 1:4.

 5. Графиката на обратната пропорционалност y = 8
x

 е изобразена на чертеж:

  
 а) б) в) г)
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 6. За 15 min на отиване към училище Ема изминавала 0,9 km, a на връщане от училище – 
0,8 km. Тя отишла на училище за 16 min. За колко минути се е върнала по същия маршрут?
а) 14 2

9
 min; б) 18 min; в) 12 min; г) 72 min.

 7. Намерете корена на уравнението 22 + 5.(5 – x) = 5 + 2.x.

 8. Диаграмата представя данни относно броя на автомобили-
те, преминали годишен технически преглед (ГТП) в един 
пункт през първото тримесечие. Колко автомобила са пре-
минали ГТП в този пункт общо през трите месеца?

 9. От пясък, вар и цимент, взети в отношение съответно 8 към 2 към 1, е приготвена 308 dm3 
строителна смес за замазка. По колко кубични дециметра от всеки от трите материала са 
използвани за приготвянето на сместа?

 10. За празника на училището са направени знаменца в три различни цвята. Белите знаменца са 
30% от всички направени. Те са с 4 повече от зелените и с 14 по-малко от червените знаме-
нца. Колко знаменца общо са направени за празника?

 11. Периметърът на успоредник е 44 cm, а дължините на две от страните му се отнасят както 7 
към 4. Намерете дължините на страните и лицето на успоредника, ако по-голямата от висо-
чините му е 11 cm.
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УРАВНЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ
Тест 2

В задачи от 1 до 6 точно един от дадените четири отговора е верен.
За задачи 7– 9 се иска да се запише само отговора.
Задачи 10 и 11 трябва да се решат подробно.

 1. Числото –2 е решение на уравнението:

а) 8.x = 4; б) 3
4

3
4

.x x+ =- ; в) 5 + 2.x = –14; г) 10.x – 4 = 12.x.

 2. Отношението 5:3 не образува пропорция с отношението:

а) 15:9; б) 1
2

3
10

: ; в) 0,2: 1
3

; г) 12
3

:1.

 3. Равенството x + =6
12

1 5
2
,  е пропорция, ако x е равно на:

а) 0,5; б) 1,5; в) 3; г) 5.

 4. Ако 32.a = 2,4.b, то отношението a:b е равно на:
а) 40:3; б) 3:40; в) 3:4; г) 4:3.

 5. Графиката на правата пропорционалност y = –1,5.x е изобразена на чертеж:

а)	 	 	 б)	 	 	 в)	 	 	 г)
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 6. За 45 min една помпа изпомпва 13,5 m3 вода, a друга – 7,5 m3 вода. За колко минути втората 
помпа ще изпомпа толкова кубични метра вода, колкото първата ще изпомпа за 55 min?

a) 99 min; б) 90 min; в) 11 min; г) 30 5
9

 min.

 7. Намерете корена на уравнението 4.x + 1 = 13 + 8.(x – 3).

 8. Диаграмата представя резултатите от гласуване относно избирането 
на г-н Асенов за председател на сдружение. Гласувалите „За“ са с 9 
повече от гласувалите „Против“. Колко човека са гласували „Въздър-
жал се“?

 9. Лепило за хартия се приготвя в домашни условия, като се свари смес от брашно, вода и за-
хар, взети в отношение съответно 6 към 9 към 2. По колко грама брашно, вода и захар трябва 
да се вземат, за да се приготви 850 g смес за сваряване на лепило?

10. Иван отчел с крачкомер (педометър) по колко крачки е извървял през три последователни 

дни. Оказало се, че през първия ден е извървял 7
20

 от общия брой крачки за трите дни. Това 

било с 800 крачки повече от тези, които извървял през втория ден и с 200 крачки по-малко 
от крачките, извървяни през третия ден. Колко крачки е извървял Иван общо за трите дни?

11. Периметърът на ABC е 72 cm и страната AB е дълга 34 cm. Дължините на AC и BC се отна-
сят съответно както 9 към 10, а дължината на по-голямата от височините към AC и към BC е 
16 cm. Намерете дължините на страните AC и BC и лицето на триъгълника.
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РАБОТЕН ЛИСТ
Уравнения и пропорции

 1. Отношението 4:5 е равно на отношението:
а) 5:4; б) 8:10; в) 4:9; г) 9:5.

 2. Оцветете част от дадените 10 кръгчета така, че броят на оцветените да се отнася към броя на 
неоцветените кръгчета както:
а) 3 към 7;                                                     б) 3 към 2.

        

 3. Решете уравнението:
а) 5.x = –35;                       б) 13 – 2.x = 33;                       в) 7.x – 3.x + 1 = 29.

                 

                 

                 

                 

 4. Намерете неизвестното число x в пропорцията:                           

а) 3
5 15
= x ;                                 б) 6

18
7
21

.x = .

                

                

                

 5. Величините x и y са правопропорционални с кое-
фициент 8. Попълнете липсващите стойности на 
y в таблицата.

 6. С парите, които има, Томи може да си купи точно (без да му връщат ресто) 5 молива по 60 
ст. единия. Най-много колко молива, които струват по 30 ст. единия, може да си купи Томи 
с парите, които има?

x –2 –1 0 1 2 3 5
y = 8.x
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 7. Диди купила яйца. Половината от тях занесла на баба си. Други 4 
яйца сготвила. Останали ѝ 6 яйца. Колко яйца е купила Диди?
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ИЗХОДНО НИВО
Тест 1

В задачи от 1 до 6 точно един от дадените четири отговора е верен.
За задачи 7– 9 се иска да се запише само отговора.
Задачи 10 и 11 трябва да се решат подробно.

 1. Най-малкото от три последователни цели числа е –5. Сборът на другите две числа е равен на:
а) –13; б) –7; в) –1; г) 13.

 2. Числото –0,2 е решение на уравнението:

а) –10.x = –2; б) 4.x + 13 = 3 – x; в) 15.(0,2 – x) = 6; г) 5.x + 1
2

.x = –1.

 3. Изразът 2 2 22 3 3 3( ) -( ) -
-

.  е равен на:

а) -24  ; б) 0; в) 26 ; г) -4 1
2

.

 4. Всяко от естествените числа от 50 до 61 (включително) е написано на отделно картонче. Из-
теглено е, без да се гледа, едно от картончетата. Вероятността на изтегленото картонче да е 
написано число, на което цифрата на десетиците е по-малка от цифрата на единиците, е:

а) 1
3

; б) 1
2

; в) 4
11

; г) 2
5

.

 5. Коефициентът на правата пропорционалност, чиято графиката е изо-
бразена на чертежа, е равен на:

а) –2,5; б) - 2
5

; в) 2
5

; г) 2,5.
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 6. Периметърът на основата на правилна четириъгълна пирамида е 12 cm. Височината ѝ е 2 dm. 
Обемът на пирамидата е:
а) 180 cm3; б) 80 cm3; в) 60 cm3; г) 6 dm3.

 7. Тялото на чертежа е съставено от цилиндър и полукълбо. Дължината 
на отсечката AB е 12 cm, а оста OO1  е 4 cm. Повърхнината на начер-
таното тяло е:
а) 116.p  cm2; б) 156.p  cm2; в) 192.p  cm2; г) 528.p  cm2.

 8. За облицоване на баня купили 4 m2 фаянсови плочки на цена 20 лв. за 1 m2 и 6 m2 плочки на 
цена 30 лв. за 1 m2. Средно колко лева струват плочките за облицоване на 1 m2 от банята?

 9. Пресметнете стойността на израза x x- -
æ
è
ççç

ö
ø
÷÷÷ - -6 1

3
1.  за x = -60 .

 10. Единият от множителите в произведението a.b.c е –8, а другият е с 4 по-малък от него. Ако 
извадим това произведение от 500, получената разлика ще е равна на частното –18:(–0,9). 
Кое число е третият множител в произведението?
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 11. В парк е направен воден басейн с форма на правилна призма, дълбок 1,25 m. Апотемата на 
основата на призмата е 6 m. За хидроизолация на дъното на басейна изразходвали 156 kg 
хидроизолационна течност. Колко килограма хидроизолационна течност е необходима за 
хидроизолация на околните стени (разходът за хидроизолация на 1 m2 е един и същ за дъното 
и за стените)?

 12. За училищна библиотека закупили енциклопедии, учебни помагала и художествена литера-
тура. Диаграмата представя данни за разпределението на броя на закупените екземпляри по 
трите направления. Закупените екземпляри от художествена литература са с 18 повече от 
закупените екземпляри от учебни помагала. Като използвате и данните от диаграмата, наме-
рете общо колко екземпляра книги са били закупени.

 13. Периметърът на BDC на чертежа е 36 cm, а дължините на страните му BD, DC и CB се 
отнасят съответно както 3 към 5 към 4. ABC е правоъгълен с хипотенуза AC = 13 cm. На-

мерете дължината на оцветената крива, съставена от три полуокръжности p »
æ
è
ççç

ö
ø
÷÷÷

22
7

.

B P a

S P h

=

=

.

.
2
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ИЗХОДНО НИВО
Тест 2

В задачи от 1 до 6 точно един от дадените четири отговора е верен.
За задачи 7– 9 се иска да се запише само отговора.
Задачи 10 и 11 трябва да се решат подробно.

 1. Най-голямото от три последователни цели числа е –6. Сборът на другите две числа е равен 
на:
а) –15; б) –9; в) –1; г) 9.

 2. Числото –5 е решение на уравнението:

а) 9 – 4.x = –11; б) 13.(x + 5) = –130; в) 1
5

.x – 1
10

.x = 1; г) 6.x – 14 = 9.x + 1.

 3. При x = - -3 2  изразът 1 9- .x  е равен на:

а) 0; б) 2; в) 2 1
2

; г) 80.

 4. На въртящото се колело са написани 12 числа. Вероятност-
та, след завъртане на колелото, стрелката да спре на число, 
което е делител на числото 40, е:

а) 1
6

; б) 1
2

; в) 1
3

; г) 1
4

.

 5. Коефициентът на правата пропорционалност, чиято графика-
та е изобразена на чертежа, е равен на:

а) - 2
5

; б) 2
5

; в) –2,5; г) 2,5.
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 6. Лицето на основата на правилна четириъгълна пирамида е 36 cm2. Апотемата на пирамидата 
е 1 dm. Лицето на повърхнината на пирамидата е:
а) 120 cm2; б) 156 cm2; в) 192 cm2; г) 396 dm2.

 7. Тялото на чертежа е съставено от конус и полукълбо. Дължината на 
отсечката AB е 6 cm, а на OC е 5 cm. Обемът на начертаното тяло е:
а) 51.p  dm3; б) 63.p  dm3; в) 33.p  dm3; г) 204.p  dm3.

 8. В сладкарски цех изразходвали 2 дни по 25 kg брашно на ден и 3 дни по 15 kg брашно на ден. 
Средно по колко килограма брашно на ден са изразходвали в цеха за този петдневен период?

 9. Пресметнете стойността на израза -( ) + -
-( )

9 10 27

6 25

0
6 3

7 3

.

.
.

 10. Единият от множителите в произведението a.b.c е –5, а другият е с 3 по-голям от него. Ако 

към това произведение прибавим частното 4 2
5

:(–2), ще получим 2,8. Кое число е третият 
множител в произведението?

 11. На площад е монтирана дървена естрада с форма на правилна призма, висока 1,5 m. Апоте-
мата на основата на призмата е 4 m. Дървесината е обработена с импрегнатор – специална 
течност, която я предпазва от влага и вредители. За обработването на пода на естрадата 
(горната основа на призмата) изразходвали 8 L импрегнатор. Колко литра импрегнатор са 
израходвали за обработване на околните стени (разходът за импрегниране на 1 m2 е един и 
същ за пода и за стените)?
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 12. На диаграмите са представени данни за броя на обучаваните в езикова школа по английски 
език (АЕ), по немски език (НЕ) и по испански език (ИЕ) през една учебна година. Като из-
ползвате данните от двете диаграми, намерете общия брой на обучаваните по трите езика в 
школата през тази година.

 13. На чертежа ABC е правоъгълен с катети BC = 6 cm и AC = 8 cm, а дължините на отсечките 
AD, DM и MB се отнасят съответно както 2 към 2 към 1. Намерете дължината на оцветената 
крива, съставена от три полуокръжности p »( )3 14, .

B P a

S P h

=

=

.

.
2
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ИЗХОДНО НИВО
Работен лист

 1. Произведението –9.(–5) е равно на:
а) 45; б) –45; в) –14; г) 14.

 2. Пресметнете:
а) –12,5 – 5,3 =  б) -( ) = -( )2 2

3
.   .  = 

в) 2
5

4
3

2
5

: .-
æ
è
çç

ö
ø
÷÷÷ = -

æ
è
çç

ö
ø
÷÷÷  = 

 3. Върху дадените чертежи на тела оцветете в зелено:
• един околен ръб на пирамидата;
• един от основните ръбове на триъгълната призма;
• една от околните стени на шестоъгълната призма;       
• една от основите на цилиндъра;
• една от образуващите на конуса.

 4. Намерете:
а) лицето на правилен пето-
ъгълник със страна 16 cm и 
апотема 11 cm;

Решение. S n b a= . .
2

б) лицето на околната по-
върхнина на цилиндър с ра-
диус 5 cm и височина 10 cm 
p »( )3 14, ; 

Решение. S r h= 2. . .p

в) обема на правилна четири-
ъгълна призма с основен ръб 
4 cm и височина 5 cm.

Решение. V B h= .  и B bb= .

 5. Вярно ли е, че:
а) неизвестният член на пропорцията x

12
2
8

=  е 4;

Заградете верния отговор: ДА/НЕ

б) коренът на уравнението –6.x + 7 = 19 е –2?

Заградете верния отговор: ДА/НЕ
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 6. Три книги струват общо 54 лв. Първата книга струва 24 лв. Цените на 
другите две книги се отнасят както 2 към 3. По колко лева струват вто-
рата и третата книга?

 7. Правоъгълен триъгълник ABC има катети AC = 4 m и BC = 3 m. Намерете дължината на 
хипотенузата AB.


