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Уважаеми учители,

Настоящата книга е разработена с цел да подпомогне работата ви чрез 
лесна и бърза ориентация в учебника, както и възможности за избор 
при преподаването и при оценяването на резултатите от обучението.
Учебният комплект по математика за VІІ клас се състои от учебник, 
две тетрадки, електронен вариант на учебника с ресурси към него и 
книга за учителя.
Учебникът съдържа уроци за нови знания и умения, за упражнения и 
практически дейности и за обобщение и преговор.
Тетрадките съдържат необходимите ресурси за уроците за нови зна-
ния и умения, за упражненията и практическите дейности, както и за 
уроците за обобщение и преговор.
Електронният учебник предлага по-детайлни обяснения за начина 
на изпълнение на част от демонстрациите и задачите под формата на 
илюстрирани текстове, презентации и видеоклипове. В него се съдър-
жат допълнителни ресурси за демонстрация, дидактични игри, пример-
ни решения на задачи, допълнителни задачи за диференцирана работа 
с учениците.
В тази книга ви предлагаме:

• структурирано описание на учебното съдържание на ниво етап и 
на ниво клас

• общо описание на учебника и насоки за използването му
• специфични методи и форми за оценяване на постиженията на 

учениците
• примерно годишно тематично разпределение
• примерни тестове по основните теми
• методически указания по теми

Пожелаваме ви успешна работа и удовлетворяващи резултати.

Авторите 
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УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА  
В СЕДМИ 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 седми клас. Специфични-
те цели на обучението по математика, залегнали в образователните изисквания за прогимназиалната степен 
на основното образование, са:

•	Формиране на логическо мислене, комбинативност, наблюдателност и на математическа компетент-
ност.

•	 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 разсъждение 
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, геометрични фигури, 
основни действия и основни математически понятия, разбиране на математическите твърдения, как-
то и отношение към въпросите, на които математиката може да предложи отговор.

Очакваните резултати от обучението по математика в края на 7. клас в петте области на компетентност 
са:

Области на ком-
петентности

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:

Числа. Алгебра

•	 Извършва действия (събиране, изваждане, умножение, деление и степенуване с 
естествен степенен показател) с цели изрази, извършва тъждествени преобразу-
вания с тях и пресмята стойност на цял израз.

•	 Решава линейни уравнения без параметър; уравнения, свеждащи се до линейни от 
вида ax b cx d+( ) +( )= 0  и модулни уравнения от вида ax b c+ = .

•	 Решава линейни неравенства с едно неизвестно без параметър.

Фигури и тела

•	 Определя по вид и намира ъгли, получени при пресичането на прави в равнината.
•	 Прилага признаците за еднаквост на триъгълници.
•	 Знае и използва зависимости на страни и ъгли в триъгълник.
•	 Построява геометрични обекти, описани в основните построителни задачи.
•	 Знае понятието успоредник, видове, свойства.

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 просто съждение.
•	 Разбира смисъла на думите определение, аксиома, теорема, разграничава ус-

ловие от заключение на теорема.
•	 Познава метода за доказване на твърдение чрез допускане на противното.



6

Елементи от 
вероятности и 
статистика

•	 Умее да организира и представя данни в таблици, в правоъгълни диаграми 
(без хистограми).

•	 Използва множества от данни за отговаряне на въпроси и решаване на задачи 
в кръгови и линейни диаграми.

•	 Оценява шансовете (вероятностите) на изходи със случаен характер.

Моделиране

•	 Моделира с числов или с цял алгебричен израз.
•	 Моделира с линейни уравнения или с уравнения, свеждащи се до линейни.
•	 Моделира с линейни неравенства.
•	 Оценява и интерпретира съдържателно получен при моделиране резултат и 

предвижда в определени рамки очакван резултат.

Учебното съдържание по математика в седми клас е естествено продължение на това от шести клас и 
условно може да бъде разделено на алгебрични знания, геометрични знания и елементи от вероят-
ности и статистика. 

След началното изучаване на темата „Уравнения“ в шести клас, в седми клас започва системният курс 
по алгебра. Важно място в учебника заемат темите: Цели изрази, Уравнения и Неравенства. 

В 7. клас започва изучаването на целите рационални изрази, действията с многочлени, както и разлага-
нето на многочлените на множители, т.е. основите на алгебрата.

Основна тема на алгебрата в целия училищен курс са уравненията и неравенствата и методите за реша-
ването им. След началното изучаване на уравненията в 6. клас – присъщата терминология, общи правила 
за решаването на линейни уравнения, като и начални стъпки в моделирането, в седми клас системното 
изучаване продължава с изучаването на свойствата на релациите равенства и неравенства, а оттам и на те-
орията за еквивалентност на уравнения и неравенства. Решават се линейното уравнение, уравнения, които 
се свеждат до линейни и модулното уравнение ax b c+ = .  Разширяват се и възможностите на учениците 
за моделиране с линейно уравнение, чрез решаването на различни типове задачи. По същия начин се раз-
глежда и линейното неравенство, като тук имаме и съществено приложение в геометрията с изучаването на 
основните неравенства между страни и ъгли в триъгълника.

Геометричните знания са включени в темите Основни геометрични фигури, Еднакви триъгълници, 
Успоредник и Построения с линийка и пергел.

Най-същественото е, че с изграждането на системния курс по геометрия се полага началото на дедук-
тивно изграждане на математическа дисциплина. Разбира се, в учебника не се разглеждат всички аксиоми, 
т.е. не се излага системен курс по основи на геометрията. Целта е да се формира представа за аксиоматично 
изграждане на математическа дисциплина. Емпирично известните и установени през годините свойства на 
геометричните фигури се обобщават и систематизират като основни свойства. Наред с това в първата тема 
се дават и немалко примери за строги доказателства на свойствата на фигурите. Най-важните резултати 
са свързани със свойствата на успоредните прави и теоремите за ъглите в триъгълника. В тази глобална 
тема, съгласно програмата, са включени и някои основни построения с линийка и пергел без, разбира се, 
да е възможно те да бъдат обосновани. По-късно това се прави на подходящите места при изучаването на 
еднаквите триъгълници. Втората тема „Еднакви триъгълници“ е ключова за изучаването на свойствата на 
фигурите. С нея започва системното изучаване на триъгълниците, техните елементи и свойства. Глобална-
та тема Успоредник е посветена на свойствата на различните видове успоредници. Накрая в една малка 
тема са събрани основните построителни задачи за построяване на триъгълник и успоредник по дадени 
елементи.

Най-съществената новост в програмата за 7. клас е темата Елементи от вероятности и статистика. 
Продължава, започнатото в 5. клас системно изучаване на различните начини за представяне на данни 
(таблици и различни видове диаграми) и формиране на умения за четене и интерпретиране на различните 
видове диаграми. В 6. клас, като се използват свойствата на пропорциите, се разширяват уменията за пред-
ставяне на данни с правоъгълни диаграми. В 7. клас се продължава с построяване на кръгова диаграма. Без 
никаква нова теория и нови понятия, само с формулата за пресмятаме на вероятност (изучавана в 6. клас), 
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продължава усъвършенстването на уменията на учениците да пресмятат вероятности на случайни събития. 
Акцентът пада върху възможността, ако се знае вероятността на едно събитие, да се направи обосновано 
предположение за изхода на някакъв опит.

Учебникът е структуриран поурочно. Разработени са 132 урока (включително и уроци за проверка и 
оценка на знанията), като са оставени 12 часа резерв, които учителят може да използва по свое усмотрение 
през учебната година. 

За планиране на учебната работа може да се използва примерното годишно разпределение на матери-
ала, което е разработено в съответствие с новите изисквания на МОН и се предлага в книгата за учителя. 
Резервът от часове може да бъде използван от учителя по негова преценка, отчитайки реалните условия за 
работа с класа. Резервът може да се използва и за допълнителна подготовка за класните работи и за самите 
класни работи.

Структурата на учебника е пределно ясна. Повечето уроци за нови знания са разработени на 2 страни-
ци, а упражненията на 1 или 2 страници. Това прави учебника много компактен и лесен за ползване. 

В края на всеки от разделите (глобални теми), се предлагат урок за обобщение и урок за проверка и 
оценка на знанията (контролна работа). В уроците „Дотук знаем“ се извършва обобщение след всяка гло-
бална тема. С тези уроци се постига систематизиране на знанията по съответните теми. Уроците „Можем 
ли сами?“ всъщност фиксират мястото на съответната контролна работа. Задачите, които са дадени в тях 
са примерни и предназначението им е да могат учениците да се фокусират върху основните типове зада-
чи. 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. 

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 
структура. 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. Важните знания (теореми и следствия) са помес-
тени на фон. За определенията и новите понятия също се използва фон. Поради подчертано теоре-
тичния характер на геометричните знания и логическата сложност на някои доказателства и коментари 
се допуска възможността, по преценка на учителя, те да бъдат пропускани. Тези доказателства и ко-
ментари също са маркирани с подходящ фон. Разбира се предложената структура на урока е примерна 
и учителят е свободен да внесе и свои елементи в урока или да използва нови варианти. Задачите за 
самостоятелна работа вкъщи са отделени в рубриката „Опитай сам“. Част от задачите, решени в пър-
вата част на урока могат да се оставят за самостоятелна работа вкъщи, а част от задачите от рубриката 
„Опитай сам“, 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. Решенията са кратки и ясни. За много от задачите се предлага пълно решение, като за 
немалка част от задачите по геометрия се предлага и краткият запис на условието на задачата. За записване 
на решението на задачите в учебните тетрадки е предвидено място. Понеже в учебника не може да се пише 
(и не е предвидено), то за някои специфични задачи е много удобно да се използват тетрадките. В този 
смисъл те допълват възможностите, които дава учебникът.

Част от правилата и важните коментари са изказани в свободна форма от подходящи „персонажи“. Съ-
щите персонажи се използват и за изявяване на типични или често допускани грешки.

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

Широко са застъпени различни начини на задаване и интерпретиране на информация – схеми, таблици 
и диаграми. Целта е учениците да умеят да разбират и използват различни начини на представяне на ин-
формацията, да могат да разчитат и анализират данни, представени с диаграми, и да построяват несложни 
правоъгълни и кръгови диаграми. 

Учебният материал следва учебната програма по математика на МОН и е разделен на 8 глобални теми, 
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които бяха споменати по-горе. Добавени са раздели „Начален преговор“ и „Годишен преговор“. В табли-
цата е дадено разпределението на уроците по теми и видове.

  Нови знания Упражнение Обобщение Оценка Общо

Начален преговор     8 1 9

Цели изрази 18 7 1 1 27
Уравнения 10 4 1 1 16
Основни геометрични 
фигури 10 3 1 1 15

Еднакви триъгълници 12 9 1 1 23
Неравенства 9 4 1 1 15
Успоредник 6 3 1 1 11
Елементи от вероятностите 
и статистиката 1 2     3

Построения с линийка и 
пергел 4 1     5

Годишен преговор     7 1 8
Общо 70 33 21 8 132
Процент 53 25 16 6

На началния преговор са отделени 9 урока (от 1. до 9.), в които се актуализират знанията за числата, 
изучени по математика във 6. клас – действията с рационални числа, вкл. и степенуването, геометричните 
знания за обиколки и лица на фигури, лице на повърхнина и обем на изучаваните тела. Отделено е вни-
мание и на двете важни алгебрични теми „Пропорции“ и „Уравнения“. С помощта на началния преговор, 
включително с теста за входно ниво „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 седми клас.

Първата тема – „Цели изрази“, е разработена в 27 урока (от 10. до 36.). Разработени са 18 урока за 
нови знания, 7 за упражнение и уроци „Дотук знаем“ и „Можем ли сами?“. 

Темата е ключова за системния курс по алгебра – операциите с числа се заменят с операции с букви. 
Разбира се в предходни години има пропедевтика на смятането с букви, но това е принципно важна стъпка 
в усвояването на алгебричните знания. Знанията и уменията за извършване на операции с изрази са съ-
ществени и се използват непрекъснато в курса по математика в средното училище.

Втората тема – „Уравнения“, е разработена в 16 урока (от 37. до 52.). Разработени са 10 урока за нови 
знания, 4 за упражнение и уроци „Дотук знаем“ и „Можем ли сами?“. Темата е продължение на изученото 
в 6. клас. Първият важен акцент в темата е теоретичната обосновка на методите за решаване на уравнения 
(теоремите за еквивалентност). Вторият е усвояването на процедурите за решаването на определен тип 
уравнения (линейни и свеждащи се към тях) и третият е приложението. Особено място е отделено на мо-
делирането с линейно уравнение. Разгледани са последователно всички типове задачи. Решени са много 
задачи и всички решения са подробни и онагледени с подходящи таблици. Дадени са и достатъчно задачи 
за самостоятелна работа.

Третата тема от програмата – „Основни геометрични фигури“, е представена с 14 урока (от 53. до 
67.). Разработени са 10 урока за нови знания, 3 за упражнение и уроци „Дотук знаем“ и „Можем ли сами?“. 
Темата е въведение в системния курс по геометрия и е основата за обучението по геометрия в средното 
училище. В първите уроци се систематизират известните и емпирично установените свойства на фигурите. 
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Прецизират се някои определения и се формулират някои основни свойства, които по същество са част от 
системата аксиоми, с помощта на които се изгражда евклидовата геометрия. Тук се появяват първите деду-
ктивни доказателства и понятията теорема и аксиома. Разглеждат се свойствата на различните видове ъгли 
и което е най-важното, всички твърдения се доказват с помощта на основните свойства и аксиомата за ус-
поредност и установените преди това свойства, т.е. започва системното изграждане на курса по геометрия. 

За четвъртата тема – „Еднакви триъгълници“, са отделени 23 урока (от 68. до 90.). Разработени са 12 
урока за нови знания, 9 за упражнение и уроци „Дотук знаем“ и „Можем ли сами?“. Темата е ключова за 
курса по геометрия в 7. и 8. кл. В този курс (т.нар. геометрия на еднаквостите) се установяват основните 
свойства на геометричните фигури и връзките между тях. Темата традиционно се изучава в 7. клас и дъл-
ги години програмата не е променяна. Първите теми от системния курс по геометрия са много важни за 
формирането у учениците на специфичния математически стил на мислене, на формирането на умения за 
използването дедуктивни разсъждения. Доказателствата на основните теореми (признаците за еднаквост) 
са приведени за пълнота на изложението. Но те са логически сложни и абстрактни и учениците не бива да 
бъдат карани да ги възпроизвеждат. Вече беше споменато, че някои сложни доказателства са отбелязани 
като незадължителни. Ученикът трябва да знае признаците и да умее да ги открива и прилага в типични 
конструкции. Понеже учениците правят първи стъпки в този специфичен доказателствен стил на мислене, 
в решенията на много от задачите е отделено специално място на кратко записване на условието и изписва-
нето на решението с подходящи символи. Съществена част от решението е разчитането на чертежа. Много 
от задачите (и тези за самостоятелна работа) са придружени с чертежи. Препоръчваме и използването на 
динамични чертежи за по-добро онагледяване и вникване в същността на задачата. В този раздел естест-
вено се появяват някои важни геометрични конструкции (симетрала, ъглополовяща, перпендикуляр). Вече 
беше отбелязано, че заради изискване на програмата, тези построения са включени в предходната глава, но 
тук където е необходимо, е направена връзката и тези построения са обосновани. 

Петата тема от учебната програма – „Неравенства“, е разработена в 15 урока (от 91. до 105.). Разрабо-
тени са 9 урока за нови знания, 4 за упражнение и уроци „Дотук знаем“ и „Можем ли сами?“. Темата е раз-
работена подобно на темата „Уравнения“ – първо от свойствата на числовите неравенства се обосновават 
свойствата на неравенствата с променлива и съответните правила за получаване на еквивалентни неравен-
ства (теореми за еквивалентност). След това – усвояването на процедурите за решаването на най-простите 
неравенства (линейни и свеждащи се към тях) и третият – е приложението, като е отделено внимание на 
моделирането с линейно неравенство. Освен това се разглеждат и основните неравенства между ъгли и 
страни в триъгълник.

Шестата тема от учебната програма – „Успоредник“, е разработена в 11 урока (от 106. до 116.). Раз-
работени са 6 урока за нови знания, 3 за упражнение и уроци „Дотук знаем“ и „Можем ли сами?“. Темата 
е естествено продължение на темата „Еднакви триъгълници“ и в нея се изследват свойствата на най-прос-
тите четириъгълници. Някои от свойствата на квадрата, правоъгълника и успоредника са известни, опитно 
установени (някои още в началния курс) и са прилагани от учениците. Сега те могат да се докажат, като 
се използват признаците за еднаквост. Тук е важно учениците да разберат, че имаме два вида твърдения. 
Твърдения, които установяват присъщите на фигурите свойства (теореми свойства) и твърдения, които 
гарантират кога един четириъгълник е успоредник или ромб, правоъгълник и квадрат (теореми признаци).

За седмата тема „Елементи на вероятности и статистика“ са отделени 3 урока (117. – 119.) –1 за нови 
знания и 2 –  за упражнение. Продължава усъвършенстването на възможностите на учениците да боравят с 
различни видове диаграми като новото, което се добавя, е чертането на кръгова диаграма. Като се използва 
формулата за вероятност на случайно събитие се пресмятат вероятности и се използва възможността да се 
прогнозира изход от даден експеримент.
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Осмата тема – „Построения с линийка и пергел“, е разработена в 5 урока (от 120. до 124.), 4 урока за 
нови знания и 1 – за упражнение. Както вече беше отбелязано, в новата учебна програма, част основните 
построения са дадени наготово в темата „Основни геометрични фигури“, обосновката им е направена в 
темата „Еднакви триъгълници“. Да отбележим, че в решенията не са явно отбелязани основните етапи през 
които минава решението на една построителна задача, понеже в 7. клас не се разработва идеологията за 
решаване на построителни задачи, а само се прилагат основните построения с линийка и пергел. Въпреки 
това се използва възможността да се коментира колко решения има една такава задача и кога може да няма 
решение. 

Последната тема в учебника – „Годишен преговор“, е разработена в 8 урока (от 125. до 132.). Уроците 
са посветени на основните акценти в програмата. Урокът „Можем ли сами?“ е примерен тест за външно 
оценяване след 7. клас.

Както вече бе отбелязано математическата задача е основният методически похват за въвеждане, ус-
вояване, затвърдяване и прилагане на знанията. Скелетът на учебника са задачите. Предлага се една добре 
изградена и богата система от задачи. Задачите се използват за актуализиране на старите знания, задачите 
и подходящи проблемни ситуации се използват за подход към новите знания, самостоятелното решаване 
на подходящи примери и задачи е единственият път за придобиване на необходимите умения и компетент-
ности. Наред с рутинните задачи в учебника ще намерите и немалко забавни задачи, задачи-предизвика-
телства. 

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 направи по-естествен процесът на математическото моделиране. 

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 да 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 действието/действията в определения 

ред)
•	формулиране на отговора. 
В седми клас се появяват и нов тип задачи – геометричните задачи за доказателство. В учебника е 

отделено специално внимание на записването на решението на такава задача: кратък запис на условието; 
отделяне на основните елементи и формулиране на това, което се търси (или трябва да се докаже); запис на 
решението с необходимите обосновки – ясно, кратко и разбираемо. Важен елемент в решението е чертежът 
и неговото използване. Необходимо е, за задачите за които няма готов чертеж, да се обръща специално 
внимание на чертежа. При използването на готови чертежи е целесъобразно да се използват и динамични 
чертежи.

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 и електронни ресурси, списък на които ще намерите в 
края на настоящата книга.

Надяваме се, учебникът ще бъде помощник на учителя в ежедневната му работа. Вярваме, че всеки 
учител ще намери в този учебен комплект и нещо ново за себе си, което ще му даде идея за творчество.
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Училище ……………………., Град …………………..,

Утвърждавам:…………………. Директор:……………………..  
                                                                      (име и фамилия)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО

МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

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

Уроци за нови знания НЗ 71 часа

Уроци за упражнения и практически дейности У 32 часа

Уроци за обобщение и преговор О 21 часа

Уроци за контрол и оценка К 8 часа

Резерв учебно време 12 часа

Годишен хорариум: 144 часа
Срочен: 
І срок – 72 часа
ІІ срок – 72 часа

Изготвил: ……………………..………….
(име и фамилия)
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ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
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ед
Тема на урочната единица Урочна едини-

ца 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. Множество на рационал-
ните числа

обобщение Познава множеството на рационалните 
числа, понятието абсолютна стойност и 
кои числа са противоположни 

сравняване на  рационални 
числа и изобразяването им  на 
числовата ос

писмена

2. Събиране и изваждане на 
рационални числа

обобщение Извършва действията събиране и изваж-
дане и използва свойствата им

решаване на задачи писмена

3. Умножение и деление на 
рационални числа

обобщение Пресмята изрази с действията умноже-
ние и деление на рационални числа

решаване на задачи писмена

4. Степенуване на рационал-
ни числа. Координатна сис-
тема

обобщение Степенува с цял степенен показател, 
умее да използва свойствата на степени-
те. Намира образ на точка в координатна 
система и определя координатите на 
точка 

 решаване на  задачи писмена

5. Равнинни фигури обобщение Знае основните геометрични фигури, 
техните елементи и свойства

решаване на задачи за лица и 
периметри

писмена

6. Ръбести и валчести тела обобщение Познава многостените и валчестите тела, 
изучени в шести клас, знае елементите  и 
развивките им

решаване на задачи писмена

7. Пропорции обобщение Знае понятието пропорция и  свойствата 
на пропорциите. Прилага знанията за 
пропорции в практически задачи

решаване на задачи писмена

8. Уравнение с едно неиз-
вестно

обобщение Умее да решава уравнения решаване на уравнения писмена

9. Можем ли сами? контрол и оценка Може да пресмята изрази с рационални 
числа, да решава уравнения, да намира 
неизвестен елемент на пропорция, да 
намира лица на равнинни фигури

решаване на задачи самостоятелна

Цели изрази

10. Цял израз. Числена стой-
ност на израз

нови знания Знае понятието цял израз, намира числе-
на стойност на израз при спазване реда 
на действията

цял израз, константа, 
променлива, параметър, 
числена стойност на цял 
израз

решаване на задачи фронтална
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на стойност на израз при спазване реда 
на действията

цял израз, константа, 
променлива, параметър, 
числена стойност на цял 
израз

решаване на задачи фронтална
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Тема на урочната единица Урочна едини-
ца 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)
11. Едночлен, нормален вид 
на едночлен

нови знания Знае понятието едночлен и понятията, 
свързани с него, и умее да представя ед-
ночлен в нормален вид 

едночлен, степен на ед-
ночлен, коефициент на 
едночлен, нормален вид 
на едночлен

привеждане на едночлени в 
нормален вид 

фронтална

12. Събиране и изваждане 
на едночлени. Подобни ед-
ночлени

нови знания Умее да събира и изважда едночлени подобни едночлени, 
противоположни ед-
ночлени

решаване на задачи за събира-
не и изваждане на едночлени   

писмена

13. Упражнение упражнение Умее да опростява изрази, съдържащи 
едночлени 

решаване на задачи писмена

14. Умножение, степенуване 
и деление на едночлени

нови знания Умее да умножава, степенува и дели 
едночлени

извършване на действия с 
едночлени 

15. Многочлен. Нормален 
вид на многочлен

нови знания Знае понятието многочлен и понятията, 
свързани с него, и умее да записва мно-
гочлен в нормален вид 

нормален вид на много-
член, степен на много-
член

привеждане на многочлен в 
нормален вид

писмена

16. Събиране и изваждане на 
многочлени

нови знания Умее да събира и изважда многочлени решаване на задачи за намира-
не на сбор и разлика на много-
члени

писмена

17. Умножение на многочлен 
с едночлен

нови знания Умее да умножава многочлен с едночлен решаване на задачи за намира-
не на произведение на много-
член с едночлен

писмена

18. Упражнение упражнение Умее да умножава многочлен с едночлен решаване на задачи писмена

19. Умножение на многочлен 
с многочлен

нови знания Умее да умножава многочлен с много-
член

решаване на задачи писмена

20. Упражнение упражнение Умее да умножава многочлен с много-
член

привеждане на многочлени в 
нормален вид

писмена

21. Тъждествени изрази нови знания Умее да  извършва тъждествени пре-
образувания на изрази

тъждествени изрази, 
тъждество

доказване на тъждества писмена

22. Формулата 
a b

a ab b

±( )
= ± +

2

2 22

нови знания Знае формулите и да ги прилага при тъж-
дествени преобразувания

решаване на задачи с формули-
те за сбор и разлика на квадрат

писмена

23. Формулата 
a b a b

a b

+( ) -( )
= -2 2

нови знания Знае формулата и да я прилага при тъж-
дествени преобразувания

решаване на задачи с форму-
лата за произведение на сбор и 
разлика

писмена



15

м
ес

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а 

по
 р

ед

Тема на урочната единица Урочна едини-
ца 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)
11. Едночлен, нормален вид 
на едночлен

нови знания Знае понятието едночлен и понятията, 
свързани с него, и умее да представя ед-
ночлен в нормален вид 

едночлен, степен на ед-
ночлен, коефициент на 
едночлен, нормален вид 
на едночлен

привеждане на едночлени в 
нормален вид 

фронтална

12. Събиране и изваждане 
на едночлени. Подобни ед-
ночлени

нови знания Умее да събира и изважда едночлени подобни едночлени, 
противоположни ед-
ночлени

решаване на задачи за събира-
не и изваждане на едночлени   

писмена

13. Упражнение упражнение Умее да опростява изрази, съдържащи 
едночлени 

решаване на задачи писмена

14. Умножение, степенуване 
и деление на едночлени

нови знания Умее да умножава, степенува и дели 
едночлени

извършване на действия с 
едночлени 

15. Многочлен. Нормален 
вид на многочлен

нови знания Знае понятието многочлен и понятията, 
свързани с него, и умее да записва мно-
гочлен в нормален вид 

нормален вид на много-
член, степен на много-
член

привеждане на многочлен в 
нормален вид

писмена

16. Събиране и изваждане на 
многочлени

нови знания Умее да събира и изважда многочлени решаване на задачи за намира-
не на сбор и разлика на много-
члени

писмена

17. Умножение на многочлен 
с едночлен

нови знания Умее да умножава многочлен с едночлен решаване на задачи за намира-
не на произведение на много-
член с едночлен

писмена

18. Упражнение упражнение Умее да умножава многочлен с едночлен решаване на задачи писмена

19. Умножение на многочлен 
с многочлен

нови знания Умее да умножава многочлен с много-
член

решаване на задачи писмена

20. Упражнение упражнение Умее да умножава многочлен с много-
член

привеждане на многочлени в 
нормален вид

писмена

21. Тъждествени изрази нови знания Умее да  извършва тъждествени пре-
образувания на изрази

тъждествени изрази, 
тъждество

доказване на тъждества писмена

22. Формулата 
a b

a ab b

±( )
= ± +

2

2 22

нови знания Знае формулите и да ги прилага при тъж-
дествени преобразувания

решаване на задачи с формули-
те за сбор и разлика на квадрат

писмена

23. Формулата 
a b a b

a b

+( ) -( )
= -2 2

нови знания Знае формулата и да я прилага при тъж-
дествени преобразувания

решаване на задачи с форму-
лата за произведение на сбор и 
разлика

писмена
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Тема на урочната единица Урочна едини-
ца 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)
24. Упражнение упражнение Умее да прилага формулите при опростя-

ване на изрази
решаване на задачи за доказва-
не на тъждества и за привеж-
дане на многочлен в нормален 
вид

индивидуалнаписмена

25. Формулата 
a b

a a b ab b

±( )
= ± + ±

3

3 2 2 33 3

нови знания Знае формулите и да ги прилага при тъж-
дествени преобразувания

решаване на задачи с форму-
лите за сбор и разлика на трета 
степен

писмена

26. Формулата 
a b a ab b

a b

±( ) +( )
= ±

2 2

3 3



нови знания Знае формулите и да ги прилага при тъж-
дествени преобразувания

решаване на задачи с форму-
лите за произведение на сбор 
(разлика) и непълния квадрат 
на разликата  (сбора)

писмена

27. Формули за съкратено 
умножение. Приложение

нови знания Може да прилага формулите за съкрате-
но умножение 

решаване на задачи с приложе-
ние на формулите за съкратено 
умножение

писмена

28. Разлагане на многочлени 
на множители чрез изнасяне 
на общ множител

нови знания Умее да разлага многочлени на множите-
ли чрез изнасяне на общ множител

общ множител решаване на задачи от разлага-
не на многочлени чрез изнасяне 
на общ множител

писмена

29. Разлагане чрез формули-
те за съкратено умножение

нови знания Умее да разлага многочлени на множите-
ли чрез формулите за съкратено умноже-
ние

прилагане на разлагането в за-
дачи за рационално пресмятане 
стойности на изрази 

писмена

30. Упражнение упражнение Умее да разлага многочлени на множи-
тели  

решаване на задачи от  
делимост 

писмена, индивидуална

31. Разлагане чрез групиране нови знания Умее да разлага многочлени на множите-
ли чрез групиране

решаване на задачи от разлага-
не чрез групиране

писмена

32. Разлагане чрез комбини-
рано използване на различни 
методи

нови знания Умее да разлага многочлени на множите-
ли, като прилага различните методи  

решаване на задачи с използ-
ване на различни начини за 
разлагане

писмена

33. Упражнение упражнение Умее да разлага многочлени на множи-
тели  

решаване на задачи от разла-
гане

писмена

34. Тъждествено преобразу-
ване на изрази – приложение

нови знания Умее да използва тъждествени преобра-
зувания за рационално пресмятане на 
изрази, за представяне на цели изрази 
във вид на произведение

решаване на задачи за пресмя-
тане на числови изрази и при 
доказване на тъждества

писмена

35. Дотук знаем обобщение Умее да извършва действия с едночле-
ни, да представя многочлен в нормален 
вид, да прилага формулите за съкратено 
умножение

решаване на задачи за пресмя-
тане на изрази, доказване на 
тъждества и от делимост

писмена
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Тема на урочната единица Урочна едини-
ца 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)
24. Упражнение упражнение Умее да прилага формулите при опростя-

ване на изрази
решаване на задачи за доказва-
не на тъждества и за привеж-
дане на многочлен в нормален 
вид

индивидуалнаписмена

25. Формулата 
a b

a a b ab b

±( )
= ± + ±

3

3 2 2 33 3

нови знания Знае формулите и да ги прилага при тъж-
дествени преобразувания

решаване на задачи с форму-
лите за сбор и разлика на трета 
степен

писмена

26. Формулата 
a b a ab b

a b

±( ) +( )
= ±

2 2

3 3



нови знания Знае формулите и да ги прилага при тъж-
дествени преобразувания

решаване на задачи с форму-
лите за произведение на сбор 
(разлика) и непълния квадрат 
на разликата  (сбора)

писмена

27. Формули за съкратено 
умножение. Приложение

нови знания Може да прилага формулите за съкрате-
но умножение 

решаване на задачи с приложе-
ние на формулите за съкратено 
умножение

писмена

28. Разлагане на многочлени 
на множители чрез изнасяне 
на общ множител

нови знания Умее да разлага многочлени на множите-
ли чрез изнасяне на общ множител

общ множител решаване на задачи от разлага-
не на многочлени чрез изнасяне 
на общ множител

писмена

29. Разлагане чрез формули-
те за съкратено умножение

нови знания Умее да разлага многочлени на множите-
ли чрез формулите за съкратено умноже-
ние

прилагане на разлагането в за-
дачи за рационално пресмятане 
стойности на изрази 

писмена

30. Упражнение упражнение Умее да разлага многочлени на множи-
тели  

решаване на задачи от  
делимост 

писмена, индивидуална

31. Разлагане чрез групиране нови знания Умее да разлага многочлени на множите-
ли чрез групиране

решаване на задачи от разлага-
не чрез групиране

писмена

32. Разлагане чрез комбини-
рано използване на различни 
методи

нови знания Умее да разлага многочлени на множите-
ли, като прилага различните методи  

решаване на задачи с използ-
ване на различни начини за 
разлагане

писмена

33. Упражнение упражнение Умее да разлага многочлени на множи-
тели  

решаване на задачи от разла-
гане

писмена

34. Тъждествено преобразу-
ване на изрази – приложение

нови знания Умее да използва тъждествени преобра-
зувания за рационално пресмятане на 
изрази, за представяне на цели изрази 
във вид на произведение

решаване на задачи за пресмя-
тане на числови изрази и при 
доказване на тъждества

писмена

35. Дотук знаем обобщение Умее да извършва действия с едночле-
ни, да представя многочлен в нормален 
вид, да прилага формулите за съкратено 
умножение

решаване на задачи за пресмя-
тане на изрази, доказване на 
тъждества и от делимост

писмена
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Тема на урочната единица Урочна едини-
ца 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)
36. Можем ли сами? контрол и оценка Знае формулите за съкратено умножение 

и да ги прилага при решаване на задачи 
тест Самостоятелна работа

Уравнения
37. Еквивалентни уравнения нови знания Знае свойствата на числовите равенства 

и да ги прилага, еквивалентни (равносил-
ни) уравнения 

еквивалентни уравне-
ния, корен (решение) 
на линейно уравнение, 
еквивалентни преобра-
зувания 

решаване на уравнения фронтална

38. Упражнение упражнение Умее да прилага свойствата на числовите 
равенства

решаване на уравнения писмена

39. Уравнението ax b+ = 0 нови знания Знае понятието уравнение и понятията 
свързани с него

линейно уравнение решаване на уравнения писмена

40. Уравнението 
ax b cx d+( ) +( ) = 0

нови знания Умее да решава уравнението
ax b cx d+( ) +( ) = 0

решаване на уравнения писмена

41. Упражнение упражнение Умее да решава уравнението
ax b cx d+( ) +( ) = 0   

решаване на уравнения писмена

42. Уравнението 
ax b c+ =

нови знания Умее да решава модулни уравнения и 
свеждащите се до тях

модулно уравнение решаване на уравнения писмена

43. Уравнения, свеждащи се 
до линейни

нови знания Умее да решава уравнения  свеждащи се 
до линейни.

решаване на уравнения писмена

44. Моделиране с линейни 
уравнения

нови знания Умее да моделира математически модел 
на приложните задачи

решаване на уравнения писмена

45. Упражнение упражнение Умее да решава задачи чрез съставяне на 
уравнения

решаване на уравнения писмена

46. Задачи от движение нови знания Умее да съставя уравнения решаване на задачи чрез съста-
вяне на уравнения

писмена

47. Задачи от работа нови знания Умее да съставя уравнения решаване на задачи чрез съста-
вяне на уравнения

писмена

48. Упражнение упражнение Умее да съставя уравнения решаване на задачи чрез съста-
вяне на уравнения

писмена

49. Задачи от капитал нови знания Умее да съставя уравнения решаване на задачи чрез съста-
вяне на уравнения

писмена

50. Задачи от смеси и сплави нови знания Умее да съставя уравнения решаване на текстови задачи писмена
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Тема на урочната единица Урочна едини-
ца 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)
36. Можем ли сами? контрол и оценка Знае формулите за съкратено умножение 

и да ги прилага при решаване на задачи 
тест Самостоятелна работа

Уравнения
37. Еквивалентни уравнения нови знания Знае свойствата на числовите равенства 

и да ги прилага, еквивалентни (равносил-
ни) уравнения 

еквивалентни уравне-
ния, корен (решение) 
на линейно уравнение, 
еквивалентни преобра-
зувания 

решаване на уравнения фронтална

38. Упражнение упражнение Умее да прилага свойствата на числовите 
равенства

решаване на уравнения писмена

39. Уравнението ax b+ = 0 нови знания Знае понятието уравнение и понятията 
свързани с него

линейно уравнение решаване на уравнения писмена

40. Уравнението 
ax b cx d+( ) +( ) = 0

нови знания Умее да решава уравнението
ax b cx d+( ) +( ) = 0

решаване на уравнения писмена

41. Упражнение упражнение Умее да решава уравнението
ax b cx d+( ) +( ) = 0   

решаване на уравнения писмена

42. Уравнението 
ax b c+ =

нови знания Умее да решава модулни уравнения и 
свеждащите се до тях

модулно уравнение решаване на уравнения писмена

43. Уравнения, свеждащи се 
до линейни

нови знания Умее да решава уравнения  свеждащи се 
до линейни.

решаване на уравнения писмена

44. Моделиране с линейни 
уравнения

нови знания Умее да моделира математически модел 
на приложните задачи

решаване на уравнения писмена

45. Упражнение упражнение Умее да решава задачи чрез съставяне на 
уравнения

решаване на уравнения писмена

46. Задачи от движение нови знания Умее да съставя уравнения решаване на задачи чрез съста-
вяне на уравнения

писмена

47. Задачи от работа нови знания Умее да съставя уравнения решаване на задачи чрез съста-
вяне на уравнения

писмена

48. Упражнение упражнение Умее да съставя уравнения решаване на задачи чрез съста-
вяне на уравнения

писмена

49. Задачи от капитал нови знания Умее да съставя уравнения решаване на задачи чрез съста-
вяне на уравнения

писмена

50. Задачи от смеси и сплави нови знания Умее да съставя уравнения решаване на текстови задачи писмена
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Тема на урочната единица Урочна едини-
ца 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)
51. Дотук знаем обобщение Умее да решава уравнения, да решава 

текстови задачи чрез уравнения 
решаване на уравнения и тек-
стови задачи

писмена

52. Можем ли сами? контрол и оценка Умее да решава уравнения, да решава 
текстови задачи чрез уравнения

тест самостоятелна работа

Основни геометрични фигури

53. Въведение в геометрия-
та. Точка, права и отсечка

нови знания Разпознава основните геометрични фигу-
ри, да сравнява отсечки  

среда на отсечка разпознаване на основните 
геометрични фигури

писмена

54. Лъч, полуравнина и ъгъл нови знания Умее да си служи с новите понятия полуравнина, контур на 
полуравнина, ъглополо-
вяща на ъгъл

разпознаване на основните 
геометрични фигури

писмена

55. Съседни ъгли, противо-
положни ъгли. Перпендику-
лярни прави

нови знания Разпознава съседни и противоположни 
ъгли и знае свойствата им 

изправен ъгъл, съседни 
ъгли, противоположни 
(връхни) ъгли

решаване на задачи за ъгли писмена

56. Упражнение упражнение Умее да прилага свойствата на съседните 
и на противоположните ъгли

решаване на задачи за ъгли писмена

57. Ъгли, получени при 
пресичането на две прави с 
трета. Признак за успоред-
ност на две прави

нови знания Познава видовете ъгли, получени при 
пресичането на две прави с трета права, 
и знае твърденията, свързани с тях  

кръстни ъгли, съответни 
ъгли, прилежащи ъгли

решаване на задачи за ъгли писмена

58. Аксиома за успоредните 
прави

нови знания Знае аксиомата за успоредност на две 
прави 

решаване на задачи за доказва-
не на успоредни прави

писмена

59. Свойства на успоредните 
прави 

нови знания Знае свойствата на успоредните прави и 
да ги прилага

решаване на задачи със свой-
ствата на успоредните прави

писмена

60. Упражнение упражнение Умее да прилага аксиомата и свойствата 
на успоредните прави

решаване на задачи  писмена

61. Построения с линийка и 
пергел

нови знания Построява ъгъл, равен на даден ъгъл, 
сбор и разлика на ъгли, права, успоредна 
на дадена права, перпендикулярни прави

решаване на построителни 
задачи

писмена
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Тема на урочната единица Урочна едини-
ца 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)
51. Дотук знаем обобщение Умее да решава уравнения, да решава 

текстови задачи чрез уравнения 
решаване на уравнения и тек-
стови задачи

писмена

52. Можем ли сами? контрол и оценка Умее да решава уравнения, да решава 
текстови задачи чрез уравнения

тест самостоятелна работа

Основни геометрични фигури

53. Въведение в геометрия-
та. Точка, права и отсечка

нови знания Разпознава основните геометрични фигу-
ри, да сравнява отсечки  

среда на отсечка разпознаване на основните 
геометрични фигури

писмена

54. Лъч, полуравнина и ъгъл нови знания Умее да си служи с новите понятия полуравнина, контур на 
полуравнина, ъглополо-
вяща на ъгъл

разпознаване на основните 
геометрични фигури

писмена

55. Съседни ъгли, противо-
положни ъгли. Перпендику-
лярни прави

нови знания Разпознава съседни и противоположни 
ъгли и знае свойствата им 

изправен ъгъл, съседни 
ъгли, противоположни 
(връхни) ъгли

решаване на задачи за ъгли писмена

56. Упражнение упражнение Умее да прилага свойствата на съседните 
и на противоположните ъгли

решаване на задачи за ъгли писмена

57. Ъгли, получени при 
пресичането на две прави с 
трета. Признак за успоред-
ност на две прави

нови знания Познава видовете ъгли, получени при 
пресичането на две прави с трета права, 
и знае твърденията, свързани с тях  

кръстни ъгли, съответни 
ъгли, прилежащи ъгли

решаване на задачи за ъгли писмена

58. Аксиома за успоредните 
прави

нови знания Знае аксиомата за успоредност на две 
прави 

решаване на задачи за доказва-
не на успоредни прави

писмена

59. Свойства на успоредните 
прави 

нови знания Знае свойствата на успоредните прави и 
да ги прилага

решаване на задачи със свой-
ствата на успоредните прави

писмена

60. Упражнение упражнение Умее да прилага аксиомата и свойствата 
на успоредните прави

решаване на задачи  писмена

61. Построения с линийка и 
пергел

нови знания Построява ъгъл, равен на даден ъгъл, 
сбор и разлика на ъгли, права, успоредна 
на дадена права, перпендикулярни прави

решаване на построителни 
задачи

писмена
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Тема на урочната единица Урочна едини-
ца 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)
62. Триъгълник нови знания Знае определения на елементи на три-

ъгълник 
медиана,
височина

решаване на задачи писмена

63. Сбор на ъглите в триъ-
гълник

нови знания Знае свойствата на ъглите в триъгълник намиране на неизвестен ъгъл писмена

64. Външен ъгъл на триъ-
гълник

нови знания Знае свойствата на външния ъгъл в три-
ъгълник

външен ъгъл намиране на ъгли писмена

65. Упражнение упражнение Умее да прилага свойствата на ъглите в 
триъгълник

решаване на задачи за ъгли писмена

66. Дотук знаем обобщение Знае свойствата на ъглите при пресича-
нето на две прави, при успоредни прави 
и в триъгълник

решаване на задачи за основни-
те геометрични фигури

писмена

67. Можем ли сами? контрол и оценка Умее да прилага свойствата на ъглите решаване на тест писмена
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Тема на урочната единица Урочна едини-
ца 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)
62. Триъгълник нови знания Знае определения на елементи на три-

ъгълник 
медиана,
височина

решаване на задачи писмена

63. Сбор на ъглите в триъ-
гълник

нови знания Знае свойствата на ъглите в триъгълник намиране на неизвестен ъгъл писмена

64. Външен ъгъл на триъ-
гълник

нови знания Знае свойствата на външния ъгъл в три-
ъгълник

външен ъгъл намиране на ъгли писмена

65. Упражнение упражнение Умее да прилага свойствата на ъглите в 
триъгълник

решаване на задачи за ъгли писмена

66. Дотук знаем обобщение Знае свойствата на ъглите при пресича-
нето на две прави, при успоредни прави 
и в триъгълник

решаване на задачи за основни-
те геометрични фигури

писмена

67. Можем ли сами? контрол и оценка Умее да прилага свойствата на ъглите решаване на тест писмена
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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 оценя-
ване по теми и/или раздели Забележка

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

Еднакви триъгълници

68. Еднакви триъгълници нови знания Знае определението на еднакви триъгъл-
ници и свойствата им

еднакви триъгълници, 
съответни елементи на 
еднакви триъгълници 

решаване на задачи за откриване 
на еднакви триъгълници 

писмена

69. Първи признак за еднак-
вост на триъгълници

нови знания Знае първи признак за еднаквост на три-
ъгълници

решаване на задачи за открива-
не на еднакви триъгълници по 
първи признак

писмена

70. Упражнение упражнение Умее да открива еднакви триъгълници, 
да доказва еднаквост на триъгълници 

решаване на задачи с използване 
на първи признак 

писмена

71. Втори признак за еднак-
вост на триъгълници

нови знания Знае втори признак за еднаквост на три-
ъгълници

решаване на задачи с втори 
признак

писмена

72. Равнобедрен триъгъл-
ник

нови знания Знае свойствата на равнобедрения триъ-
гълник

решаване на задачи за намира-
не на елементи на равнобедрен 
триъгълник

писмена

73. Упражнение упражнение Умее да прилага свойствата на равнобед-
рения триъгълник

решаване на задачи за равнобед-
рен триъгълник

писмена

74. Упражнение упражнение Умее да прилага свойствата на равнобед-
рения триъгълник

решаване на задачи за равнобед-
рен триъгълник

писмена

75. Симетрала на отсечка нови знания Знае определението за симетрала и свой-
ствата на точките от нея 

симетрала на отсечка решаване на задачи за симетрала  писмена

76. Упражнение упражнение Умее да прилага свойствата на симетра-
лата и да построява симетрала на отсечка 

решаване на задачи със свой-
ствата на точките от симетра-
лата

писмена

77. Трети признак за еднак-
вост на триъгълници 

нови знания Знае трети признак за еднаквост на  три-
ъгълници

решаване на задачи за трети 
признак  

писмена

78. Упражнение упражнение Умее да открива еднакви триъгълници, 
да доказва еднаквост на триъгълници

решаване на задачи за еднакви 
триъгълници 

писмена
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за

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

урочна единица
Методи и форми на оценя-
ване по теми и/или раздели Забележка

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

Еднакви триъгълници

68. Еднакви триъгълници нови знания Знае определението на еднакви триъгъл-
ници и свойствата им

еднакви триъгълници, 
съответни елементи на 
еднакви триъгълници 

решаване на задачи за откриване 
на еднакви триъгълници 

писмена

69. Първи признак за еднак-
вост на триъгълници

нови знания Знае първи признак за еднаквост на три-
ъгълници

решаване на задачи за открива-
не на еднакви триъгълници по 
първи признак

писмена

70. Упражнение упражнение Умее да открива еднакви триъгълници, 
да доказва еднаквост на триъгълници 

решаване на задачи с използване 
на първи признак 

писмена

71. Втори признак за еднак-
вост на триъгълници

нови знания Знае втори признак за еднаквост на три-
ъгълници

решаване на задачи с втори 
признак

писмена

72. Равнобедрен триъгъл-
ник

нови знания Знае свойствата на равнобедрения триъ-
гълник

решаване на задачи за намира-
не на елементи на равнобедрен 
триъгълник

писмена

73. Упражнение упражнение Умее да прилага свойствата на равнобед-
рения триъгълник

решаване на задачи за равнобед-
рен триъгълник

писмена

74. Упражнение упражнение Умее да прилага свойствата на равнобед-
рения триъгълник

решаване на задачи за равнобед-
рен триъгълник

писмена

75. Симетрала на отсечка нови знания Знае определението за симетрала и свой-
ствата на точките от нея 

симетрала на отсечка решаване на задачи за симетрала  писмена

76. Упражнение упражнение Умее да прилага свойствата на симетра-
лата и да построява симетрала на отсечка 

решаване на задачи със свой-
ствата на точките от симетра-
лата

писмена

77. Трети признак за еднак-
вост на триъгълници 

нови знания Знае трети признак за еднаквост на  три-
ъгълници

решаване на задачи за трети 
признак  

писмена

78. Упражнение упражнение Умее да открива еднакви триъгълници, 
да доказва еднаквост на триъгълници

решаване на задачи за еднакви 
триъгълници 

писмена
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79. Перпендикуляр от точка 
към права

нови знания Построява перпендикуляр от точка към 
права

перпендикуляр, пета на 
перпендикуляр

решаване на задачи за разстоя-
ния от точка до права 

писмена

80. Правоъгълен триъгъл-
ник с ъгъл 30°

нови знания Знае свойствата на правоъгълния триъ-
гълник с ъгъл 30°

решаване на задачи със свой-
ството на правоъгълен триъгъл-
ник с ъгъл 30°  

писмена

81. Упражнение упражнение Умее да прилага свойствата на правоъ-
гълния триъгълник

решаване на задачи с правоъгъ-
лен триъгълник

писмена

82. Медиана към хипотену-
зата в правоъгълен три-
ъгълник

нови знания Знае свойствата на медианата в правоъ-
гълния триъгълник

решаване на задачи със свой-
ството на медианата  

писмена

83. Упражнение упражнение Умее да прилага свойствата на медианата 
в правоъгълния триъгълник

решаване на задачи за доказване 
на правоъгълен триъгълник

писмена

84. Признак за еднаквост на 
правоъгълни триъгълници

нови знания Знае признака за еднаквост на правоъ-
гълни триъгълници

доказване на еднакви триъгъл-
ници чрез признака за еднаквост 
на правоъгълни триъгълници

писмена

85. Ъглополовяща на ъгъл нови знания Знае свойствата на ъглополовящата решаване на задачи с ъглополо-
вяща

писмена

86. Упражнение упражнение Може да прилага свойствата на ъглопо-
ловящата

решаване на задачи със свой-
ството на ъглополовящата 

писмена

87. Височина, ъглополовя-
ща и медиана в равнобедрен 
триъгълник

нови знания Знае свойствата на височината, ъглопо-
ловящата и медианата на равнобедрения 
триъгълник

решаване на задачи със свой-
ствата на равнобедрения триъ-
гълник

писмена

88. Упражнение упражнение Умее да  прилага свойствата на елемен-
тите на равнобедрения триъгълник 

решаване на задачи за равнобед-
рен триъгълник

писмена

89. Дотук знаем обобщение Знае признаците за еднакви триъгълници, 
да знае свойствата на изучените фигури

решаване на задачи писмена

90. Можем ли сами? контрол и оценка Умее да открива и доказва еднакви 
триъгълници, да използва свойствата на 
изучените фигури

решаване на тест писмена

Неравенства

91. Числови неравенства. 
Свойства

нови знания Знае свойствата на числовите неравен-
ства и да умее да ги прилага

числово неравенство решаване на задачи с числови 
неравенства

писмена
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79. Перпендикуляр от точка 
към права

нови знания Построява перпендикуляр от точка към 
права

перпендикуляр, пета на 
перпендикуляр

решаване на задачи за разстоя-
ния от точка до права 

писмена

80. Правоъгълен триъгъл-
ник с ъгъл 30°

нови знания Знае свойствата на правоъгълния триъ-
гълник с ъгъл 30°

решаване на задачи със свой-
ството на правоъгълен триъгъл-
ник с ъгъл 30°  

писмена

81. Упражнение упражнение Умее да прилага свойствата на правоъ-
гълния триъгълник

решаване на задачи с правоъгъ-
лен триъгълник

писмена

82. Медиана към хипотену-
зата в правоъгълен три-
ъгълник

нови знания Знае свойствата на медианата в правоъ-
гълния триъгълник

решаване на задачи със свой-
ството на медианата  

писмена

83. Упражнение упражнение Умее да прилага свойствата на медианата 
в правоъгълния триъгълник

решаване на задачи за доказване 
на правоъгълен триъгълник

писмена

84. Признак за еднаквост на 
правоъгълни триъгълници

нови знания Знае признака за еднаквост на правоъ-
гълни триъгълници

доказване на еднакви триъгъл-
ници чрез признака за еднаквост 
на правоъгълни триъгълници

писмена

85. Ъглополовяща на ъгъл нови знания Знае свойствата на ъглополовящата решаване на задачи с ъглополо-
вяща

писмена

86. Упражнение упражнение Може да прилага свойствата на ъглопо-
ловящата

решаване на задачи със свой-
ството на ъглополовящата 

писмена

87. Височина, ъглополовя-
ща и медиана в равнобедрен 
триъгълник

нови знания Знае свойствата на височината, ъглопо-
ловящата и медианата на равнобедрения 
триъгълник

решаване на задачи със свой-
ствата на равнобедрения триъ-
гълник

писмена

88. Упражнение упражнение Умее да  прилага свойствата на елемен-
тите на равнобедрения триъгълник 

решаване на задачи за равнобед-
рен триъгълник

писмена

89. Дотук знаем обобщение Знае признаците за еднакви триъгълници, 
да знае свойствата на изучените фигури

решаване на задачи писмена

90. Можем ли сами? контрол и оценка Умее да открива и доказва еднакви 
триъгълници, да използва свойствата на 
изучените фигури

решаване на тест писмена

Неравенства

91. Числови неравенства. 
Свойства

нови знания Знае свойствата на числовите неравен-
ства и да умее да ги прилага

числово неравенство решаване на задачи с числови 
неравенства

писмена
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92. Еквивалентни неравен-
ства 

нови знания Знае понятието еквивалентни неравен-
ства и умее да прилага еквивалентните 
преобразования

еквивалентни неравен-
ства

решаване на задачи за откриване 
на еквивалентни неравенства

писмена

93. Неравенство с едно 
неизвестно

нови знания Може да решава неравенства с едно 
неизвестно

решение на неравенство решаване на неравенства писмена

94. Линейно неравенство с 
едно неизвестно

нови знания линейно неравенство с 
едно неизвестно, строго 
неравенство, нестрого 
неравенство

решаване на неравенства писмена

95. Упражнение упражнение Може да решава неравенство с едно 
неизвестно

решаване на неравенства писмена

96. Представяне решенията 
на линейно неравенство с 
интервали и графика

нови знания Умее да представя решение на линейно 
неравенство с интервали и графично

Числови интервали – 
видове

решаване на неравенства писмена

97. Упражнение упражнение Умее да представя решенията графично и 
с интервали 

решаване на неравенства писмена

98. Неравенства, свеждащи 
се до линейни

нови знания Умее да решава неравенства свеждащи 
се до линейни

решаване на неравенства писмена

99. Приложение на линей-
ните неравенства

нови знания Умее да решава текстови задачи с нера-
венства

решаване на текстови задачи с 
неравенства

писмена

100. Упражнение упражнение Решава текстови задачи с неравенства Решаване на текстови задачи за 
неравенства

писмена

101. Неравенства между 
страни и ъгли в триъгъл-
ника

нови знания Знае теоремите за неравенства между 
страни и ъгли в триъгълник и умее да ги 
прилага

решаване на задачи за сравнява-
не на страни и ъгли

писмена

102. Неравенство на триъ-
гълника

нови знания Знае неравенството на триъгълника и да 
го прилага

решаване на задачи с неравен-
ството на триъгълника 

писмена

103. Упражнение упражнение Прилага неравенствата на триъгълника и  
неравенствата между страните

решаване на задачи от неравен-
ства в триъгълника

писмена

104. Дотук знаем обобщение Може да решава неравенства, да запис-
ва решенията, да решава неравенства в 
триъгълник

решаване на задачи с неравен-
ства

писмена
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92. Еквивалентни неравен-
ства 

нови знания Знае понятието еквивалентни неравен-
ства и умее да прилага еквивалентните 
преобразования

еквивалентни неравен-
ства

решаване на задачи за откриване 
на еквивалентни неравенства

писмена

93. Неравенство с едно 
неизвестно

нови знания Може да решава неравенства с едно 
неизвестно

решение на неравенство решаване на неравенства писмена

94. Линейно неравенство с 
едно неизвестно

нови знания линейно неравенство с 
едно неизвестно, строго 
неравенство, нестрого 
неравенство

решаване на неравенства писмена

95. Упражнение упражнение Може да решава неравенство с едно 
неизвестно

решаване на неравенства писмена

96. Представяне решенията 
на линейно неравенство с 
интервали и графика

нови знания Умее да представя решение на линейно 
неравенство с интервали и графично

Числови интервали – 
видове

решаване на неравенства писмена

97. Упражнение упражнение Умее да представя решенията графично и 
с интервали 

решаване на неравенства писмена

98. Неравенства, свеждащи 
се до линейни

нови знания Умее да решава неравенства свеждащи 
се до линейни

решаване на неравенства писмена

99. Приложение на линей-
ните неравенства

нови знания Умее да решава текстови задачи с нера-
венства

решаване на текстови задачи с 
неравенства

писмена

100. Упражнение упражнение Решава текстови задачи с неравенства Решаване на текстови задачи за 
неравенства

писмена

101. Неравенства между 
страни и ъгли в триъгъл-
ника

нови знания Знае теоремите за неравенства между 
страни и ъгли в триъгълник и умее да ги 
прилага

решаване на задачи за сравнява-
не на страни и ъгли

писмена

102. Неравенство на триъ-
гълника

нови знания Знае неравенството на триъгълника и да 
го прилага

решаване на задачи с неравен-
ството на триъгълника 

писмена

103. Упражнение упражнение Прилага неравенствата на триъгълника и  
неравенствата между страните

решаване на задачи от неравен-
ства в триъгълника

писмена

104. Дотук знаем обобщение Може да решава неравенства, да запис-
ва решенията, да решава неравенства в 
триъгълник

решаване на задачи с неравен-
ства

писмена
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105. Можем ли сами? контрол и оценка Може да решава неравенства, да запис-
ва решенията, да решава неравенства в 
триъгълник

решаване на тест самостоятелна

Успоредник

106. Успоредник. Свойства 
на страните

нови знания Знае определението за успоредник, свой-
ствата на страните му

срещулежащи ъгли в че-
тириъгълник, срещупо-
ложни страни, съседни 
страни

решаване на задачи за страни в 
успоредник

писмена

107. Свойства на диагона-
лите на успоредник

нови знания Знае свойствата на диагоналите на успо-
редник

решаване на задачи за диагонали 
в успоредник

писмена 

108. Упражнение нови знания Умее да прилага свойствата на страните 
и диагоналите на успоредник

решаване на задачи за страни и 
диагонали в успоредник

писмена

109. Свойства на ъглите на 
успоредника

нови знания Знае свойствата на ъглите в успоредник решаване на задачи за ъгли в 
успоредник

писмена

110. Упражнение упражнение Умее да прилага свойствата  на успоред-
ника в задачи

решаване на задачи за успоред-
ник

писмена

111. Правоъгълник  нови знания Знае определението за правоъгълник и 
неговите свойства и да умее да използва 
твърденията, свързани с тях

решаване на задачи за правоъ-
гълник

писмена

112. Ромб нови знания Знае определението за ромб и неговите 
свойства

решаване на задачи за ромб писмена

113. Квадрат нови знания Знае определението за квадрат и негови-
те свойства

решаване на задачи за квадрат писмена

114. Упражнение упражнение Умее да разграничава ситуациите, в кои-
то могат да се прилагат признаците или 
свойствата на успоредниците

решаване на задачи с успоре-
дници

писмена

115. Дотук знаем обобщение Умее да прилага теоремите -свойства и 
теоремите -признаци в задачи

решаване на задачи с видовете 
успоредници

писмена

116. Можем ли сами? контрол и оценка Умее да прилага свойствата на успоре-
дниците

решаване на задачи писмена
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105. Можем ли сами? контрол и оценка Може да решава неравенства, да запис-
ва решенията, да решава неравенства в 
триъгълник

решаване на тест самостоятелна

Успоредник

106. Успоредник. Свойства 
на страните

нови знания Знае определението за успоредник, свой-
ствата на страните му

срещулежащи ъгли в че-
тириъгълник, срещупо-
ложни страни, съседни 
страни

решаване на задачи за страни в 
успоредник

писмена

107. Свойства на диагона-
лите на успоредник

нови знания Знае свойствата на диагоналите на успо-
редник

решаване на задачи за диагонали 
в успоредник

писмена 

108. Упражнение нови знания Умее да прилага свойствата на страните 
и диагоналите на успоредник

решаване на задачи за страни и 
диагонали в успоредник

писмена

109. Свойства на ъглите на 
успоредника

нови знания Знае свойствата на ъглите в успоредник решаване на задачи за ъгли в 
успоредник

писмена

110. Упражнение упражнение Умее да прилага свойствата  на успоред-
ника в задачи

решаване на задачи за успоред-
ник

писмена

111. Правоъгълник  нови знания Знае определението за правоъгълник и 
неговите свойства и да умее да използва 
твърденията, свързани с тях

решаване на задачи за правоъ-
гълник

писмена

112. Ромб нови знания Знае определението за ромб и неговите 
свойства

решаване на задачи за ромб писмена

113. Квадрат нови знания Знае определението за квадрат и негови-
те свойства

решаване на задачи за квадрат писмена

114. Упражнение упражнение Умее да разграничава ситуациите, в кои-
то могат да се прилагат признаците или 
свойствата на успоредниците

решаване на задачи с успоре-
дници

писмена

115. Дотук знаем обобщение Умее да прилага теоремите -свойства и 
теоремите -признаци в задачи

решаване на задачи с видовете 
успоредници

писмена

116. Можем ли сами? контрол и оценка Умее да прилага свойствата на успоре-
дниците

решаване на задачи писмена
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Елементи от вероятности и статистика

117. Организиране и пред-
ставяне на данни

нови знания Умее да построява и интерпретира кръ-
гови диаграми

централен ъгъл построяване на диаграми писмена

118. Упражнение упражнение Умее да построява кръгови диаграми решаване на задачи с диаграми писмена

119. Упражнение 
упражнение Умее да оценява вероятност на изходи 

със случаен характер
решаване на задачи писмена

Построения с линия и пергел

120. Построяване на триъ-
гълник по две страни и ъгъл 
между тях

нови знания построяване на триъгълник по 
две страни и ъгъл между тях

писмена

121. Построяване на три-
ъгълник по страна и два 
ъгъла

нови знания построяване на триъгълник по 
страна и два ъгъла

писмена

122. Построяване на триъ-
гълник по три страни

нови знания построяване на триъгълник по 
три страни

писмена

123. Построяване на успо-
редник

нови знания построяване на успоредник писмена

124. Упражнение упражнение решаване на построителни 
задачи

писмена

Годишен преговор

125. Цели изрази обобщение Умее да привежда цели изрази в норма-
лен вид и като произведение от множи-
тели. 

решаване на задачи писмена

126. Уравнения обобщение Умее да решава уравнения решаване на уравнения писмена

127. Основни геометрични 
фигури

обобщение Знае свойствата на геометричните фигу-
ри и да прилага свойствата им

решаване на задачи писмена

128. Еднакви триъгълници обобщение Умее да доказва еднаквост на триъгълни-
ци и да прилага свойствата им

решаване на задачи писмена
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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 оценя-
ване по теми и/или раздели Забележка

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

Елементи от вероятности и статистика

117. Организиране и пред-
ставяне на данни

нови знания Умее да построява и интерпретира кръ-
гови диаграми

централен ъгъл построяване на диаграми писмена

118. Упражнение упражнение Умее да построява кръгови диаграми решаване на задачи с диаграми писмена

119. Упражнение 
упражнение Умее да оценява вероятност на изходи 

със случаен характер
решаване на задачи писмена

Построения с линия и пергел

120. Построяване на триъ-
гълник по две страни и ъгъл 
между тях

нови знания построяване на триъгълник по 
две страни и ъгъл между тях

писмена

121. Построяване на три-
ъгълник по страна и два 
ъгъла

нови знания построяване на триъгълник по 
страна и два ъгъла

писмена

122. Построяване на триъ-
гълник по три страни

нови знания построяване на триъгълник по 
три страни

писмена

123. Построяване на успо-
редник

нови знания построяване на успоредник писмена

124. Упражнение упражнение решаване на построителни 
задачи

писмена

Годишен преговор

125. Цели изрази обобщение Умее да привежда цели изрази в норма-
лен вид и като произведение от множи-
тели. 

решаване на задачи писмена

126. Уравнения обобщение Умее да решава уравнения решаване на уравнения писмена

127. Основни геометрични 
фигури

обобщение Знае свойствата на геометричните фигу-
ри и да прилага свойствата им

решаване на задачи писмена

128. Еднакви триъгълници обобщение Умее да доказва еднаквост на триъгълни-
ци и да прилага свойствата им

решаване на задачи писмена
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Тема на урочната единица Урочна единица 
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Компетентности като очаквани резултати 
от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка 

урочна единица
Методи и форми на оценя-
ване по теми и/или раздели Забележка

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

129. Равнобедрени и право-
ъгълни триъгълници 

обобщение Знае свойствата на равнобедрения и пра-
воъгълния триъгълници и да ги прилага

решаване на задачи писмена

130. Неравенства обобщение Умее да решава неравенства решаване на неравенства писмена

131. Успоредник. Видове 
успоредници

обобщение Умее да прилага свойствата на успоре-
дниците 

решаване на задачи писмена

132. Можем ли сами? контрол и оценка самостоятелна работа индивидуална
писмена
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Тема на урочната единица Урочна единица 
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Компетентности като очаквани резултати 
от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка 

урочна единица
Методи и форми на оценя-
ване по теми и/или раздели Забележка

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

129. Равнобедрени и право-
ъгълни триъгълници 

обобщение Знае свойствата на равнобедрения и пра-
воъгълния триъгълници и да ги прилага

решаване на задачи писмена

130. Неравенства обобщение Умее да решава неравенства решаване на неравенства писмена

131. Успоредник. Видове 
успоредници

обобщение Умее да прилага свойствата на успоре-
дниците 

решаване на задачи писмена

132. Можем ли сами? контрол и оценка самостоятелна работа индивидуална
писмена
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ПРИМЕРНИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИ ПО РАЗДЕЛИ

ТЕМА 1. ЦЕЛИ ИЗРАЗИ

Произходът на най-ранните алгебрични знания може да се проследи до древен Вавилон. Създадената 
от вавилонците система за алгебрични пресмятания позволявала да се решават задачи, които днес решава-
ме с помощта на линейни и квадратни уравнения, както и с уравнения с две неизвестни. По същото време 
(първото хилядолетие пр. Хр.) в Древна Гърция, Египет, Индия и Китай за решаването на такива задачи се 
използват геометрични методи.

Значително влияние върху развитието на алгебрата и нейната символика оказва съчинението „Аритме-
тика“ на Диофант (ІІІ в.), известен още като „баща на алгебрата“.

Терминът „алгебра“ произхожда от арабското „ал-джабар“ и се среща за пръв път през 820 г. у персий-
ския астроном, математик и географ Ал Хорезми. Ал-джабар, т.е. възстановяването, се нарича действието, 
при което даден член на уравнението се прехвърля от другата страна на равенството с противоположен 
знак. Сравняване (aл-мукаабала) Ал Хорезми нарича изваждането на едно и също число от двете страни на 
уравнението. 

В края на XV в. в тежките словесни описания на алгебричните действия започват да се появяват зна-
ците „+“ и „–“, след това знаци за степени, корени и скоби. В края на XVI в. Франсоа Виет първи използва 
буквени означения както за неизвестните, така и за известните величини. В края на XVII в. в общи линии 
е изградена съвременната алгебрична символика. През следващите три века сме свидетели на същинското 
развитие на алгебрата, при което предметът на нейните изследвания се изменя няколко пъти.

През XVII – XVIII в. алгебрата се приема като наука за буквени изчисления за разлика от аритмети-
ката, която се занимава с изчисления с конкретни числа. Под буквени числа се разбирали цели и дробни 
числа. В началото на XIX в. основната задача на алгебрата е решаването на алгебрични уравнения с едно 
неизвестно. Има се предвид решение в радикали. В края на XVIII в. Гаус доказва основната теорема на 
алгебрата „Всеки многочлен с комплексни коефициенти има корен в полето на комплексните числа“. През 
1824 г. Абел доказва, че уравненията от степен, по-висока от четвърта, в общия случай не са решими в 
радикали. През 1830 г. Еварист Галоа посочва общ критерий за решимост на алгебричните уравнения в 
радикали. Успоредно с анализа на уравненията математиците работят и върху системи линейни уравнения 
и тук възникват понятията „матрица“ и „детерминанта“.

В 6. клас започва изучаването на алгебричните знания с темата „Пропорции“ и „Уравнения“.
В 7. клас изучаването на алгебричните знания започва с „азбуката на алгебрата“ – правилата за букве-

ни пресмятания, т.е. пресмятане с изрази. След това със систематизирането на свойствата на релациите 
(свойствата на равенствата и неравенствата), се полагат основите на курса по алгебра. Като следствие се 
развива теорията на уравненията и неравенствата и най-важната идея, че основният метод за решаване на 
уравнение или неравенство е замяната му с равносилно уравнение или неравенство. 

Темата „Цели изрази“ е най-голямата в учебника и е разработена в 27 урока, от които 18 урока за нови 
знания, 7 упражнения, 1 обобщителен урок и 1 – за оценяване. 

Темата е възлова за изграждането на системата от алгебрични знания. Поради това в програмата по 
математика за 7. клас са залегнали широк кръг компетентности, които учениците трябва да придобият в 
резултат на изучаването на тази тема.

Ученикът:
•	 знае понятието едночлен и понятията, свързани с него, и умее да представя едночлен в нормален вид; 
•	 умее да извършва действия с едночлени и опростява изрази, съдържащи едночлени; 
•	 знае понятието многочлен и понятията, свързани с него и умее да записва многочлен в нормален вид; 
•	Умее да: 

– събира и изважда многочлени; 
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– умножава многочлен с едночлен; 
– умножава многочлен с многочлен; 

•	 знае формулите за съкратено умножение и умее да ги прилага при тъждествени преобразувания на 
изрази; 

•	 умее да пресмята числена стойност на рационален израз; 
•	 умее да разлага многочлени на множители чрез: 

– изнасяне на общ множител извън скоби;
– формулите за съкратено умножение;
– групиране;

•	 умее да използва тъждествени преобразования за:
– рационално пресмятане на числена стойност на израз;
– представяне на цели изрази във вид на произведение.

Заедно с това е необходимо да се овладее и присъщата терминология и немалкото нови понятия.
В този раздел, както и в повечето алгебрични раздели, обучението е базирано на задачи. Задачите са 

подход и мотив за новите знания. За въвеждането на понятията се използва натрупаният опит в употребата 
на буквени означения при различните формули и правила, най-вече от геометрията. С подходящи задачи 
от геометрията се достига до понятията едночлен и многочлен, както и до операциите с тях. Характерът на 
знанията е такъв, че се налага решаването на много задачи с тренировъчен характер, задачи за усвояване 
на правилата. Въпреки това, навсякъде където е възможно са включени и практически задачи и задачи за 
моделиране, като подготовка за последващото разглеждане на основните типове задачи за моделиране в 
темата „Уравнения“.

Ще представим няколко примерни методически разработки на характерни уроци от темата.

УРОК №16
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА МНОГОЧЛЕНИ

Вид на урока: нови знания.

Основна познавателна цел: Да се запознаят учениците с правилата за събиране и изваждане на мно-
гочлени. Да се формират първоначални умения да събират и изваждат многочлени.

Последователност на дидактическите задачи:
1. Обосноваване на правилото за събиране и изваждане на многочлени
Обосноваването на правилото се прави с позната и немного сложна геометрична задача (зад. 1). Це-

лесъобразно е учителят да я разработи колективно с класа с помощта на подходящ чертеж (за целта може 
да се използва и електронният учебник). Необходимо е да се отбележи, че тъй като многочленът е сбор от 
едночлени, то събирането и изваждането се свежда до разкриването на скоби и приведение, т.е. привежда-
нето на получения многочлен в нормален вид. След това се формулира правилото.

2. Формиране на първоначални умения за събиране и изваждане на многочлени.
За първоначално затвърдяване на правилото може да се реши отново колективно с класа и зад. 2, като 

се обърне внимание, че за да се избегнат грешки е прието подобните едночлени да се подчертават. За 
формиране на първоначални умения за използване на правилото е подходящо за самостоятелна работа да 
се даде зад. 3 (или части от нея). По преценка на учителя може да се използва и зад. 1 от урока в учебната 
тетрадка.

3. Формиране на умения за приложение на правилото за събиране и изваждане на многочлени.
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Формирането на умения за приложение минава през решаването на няколко вида задачи, в които етап 
от решението е събирането на многочлени. Първото приложение е намирането стойност на сбор или раз-
лика на многочлени за дадени стойности на променливите (зад. 4 или части от нея). Принципно задачата 
за намиране стойност на израз с променливи е добре позната на учениците, както и изискването първо 
изразът да се опрости – в случая сборът или разликата да се приведат в нормален вид, т.е. да се направи 
приведение. Задачата е подходяща за самостоятелна работа. Целесъобразно е да се извърши фронтална 
проверка. Разбира се, ако е необходимо се коментират допуснатите грешки.

Другото важно приложение, което също е познато и правено в 6. клас с несложни изрази, е решаването 
на уравнения. Подходящо е за самостоятелна работа да се даде зад. 5 или части от нея.

Следващите две задачи (зад. 6 и зад. 7) са за моделиране. Задачите са за движение и в предходните го-
дини учениците са срещали подобни задачи, но невинаги като задачи за моделиране с уравнение. Учителят 
ще прецени, в зависимост от подготовката на учениците необходим ли е коментар и доколко те могат да се 
справят сами. За по-добро разбиране на ситуацията може да се използват схемите от учебника (електрон-
ния учебник) и/или други подходящи схеми за онагледяване. При решаването на първата задача трябва да 
се обърне внимание, че условието изисква да се разгледат два случая. 

За домашна работа могат да се дадат нерешените задачи от урока, задачите от рубриката „Опитай сам“, 
както и задачи от учебната тетрадка.

УРОК №20
УПРАЖНЕНИЕ 

Вид на урока: упражнение

Основна познавателна цел: Усъвършенстване уменията на учениците да извършват действия с мно-
гочлени.

Последователност на дидактическите задачи:
1. Усъвършенстване на уменията за прилагане на знанията за многочлени в практически ситуации.
Работата може да започне с коментар по зад. 1, като се използва подходящ чертеж (или електронният 

учебник). Трябва да се направи подходящ коментар, за да се достигне до моделиране на ситуацията. След 
като се достигне до извода, че трябва да се изразят по подходящ начин лицата и да се намери разликата им, 
решението на задачата може да се завърши от учениците самостоятелно.

2. Усъвършенстване уменията на учениците за умножение на многочлени.
Подходяща за самостоятелна работа е зад. 2. Необходимо е да се направи проверка, и ако се налага 

коментар на грешките. 
3. Усъвършенстване уменията на учениците за степенуване на многочлени.
Подходящи за самостоятелна работа са зад. 3 и зад. 4 или части от тях. Със зад. 4 се подготвя бъдещата 

работа по формулите за съкратено умножение.
По преценка на учителя за домашна работа могат да се използват задачите от рубриката „Опитай сам“ 

и останалите задачи от тетрадката.
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УРОК №28
РАЗЛАГАНЕ НА МНОГОЧЛЕНИ НА МНОЖИТЕЛИ ЧРЕЗ ИЗНАСЯНЕ НА ОБЩ 
МНОЖИТЕЛ

Вид на урока: нови знания

Основна познавателна цел: Да се запознаят учениците с понятието разлагане на многочлен на мно-
жители. Да се запознаят с един от методите на разлагане и да се формират първоначални умения за използ-
ването му.

Последователност на дидактическите задачи:
1. Запознаване на учениците с разлагането на многочлен чрез изнасяне на общ множител.
Урокът започва с колективна работа по зад.1. Целта е с помощта на познати примери от разлагането на 

числа, представянето на едночлен като произведение на едночлени, да се достигне до идеята за разлагане 
на многочлен. Необходимо е да се подчертае, че използваме дистрибутивното свойство.

2. Формиране на първоначални умения за ползването на метода.
Формирането на първоначални умения следва да започне с работа по зад. 1 от тетрадката, където об-

щите множители постепенно се усложняват. Целесъобразно е да се разгледат първите 5 – 6 примера, за 
да се упражни в най-проста ситуация разлагането с изнасяне на различни множители – само числа, само 
букви, числа и букви. След това работа продължава с колективното решавате на зад. 2 от урока, като след 
решаването на всеки пример се коментира как се процедира. Например численият множител е най-големия 
общ делител на числовите коефициенти, буквеният множител е най-ниската степен, с която се среща съ-
ответната буква. След решаването на задачата се обобщава решението и се формулира правилото, което е 
дадено на фон.

След това е целесъобразно за самостоятелна работа да се дадат части от зад. 1 от рубриката „Опитай 
сам“.

Урокът може да продължи с колективна работа по зад. 4. от учебника, за да се изясни как се изнася общ 
множител, който е многочлен. За самостоятелна работа могат да се дадат части от зад. 1 от тетрадката и 
зад. 1 от рубриката „Опитай сам“.

3. Формиране на умения за приложение на разлагането.
Целесъобразно е да се разгледа зад. 3 от урока, като се подчертае, че по такъв начин съществено се 

облекчават пресмятанията. За самостоятелна работа може да се дадат части от зад. 2. от тетрадката и зад. 
4. от рубриката „Опитай сам“.

Ако има време може да се разгледа и зад. 5.
По преценка на учителя за домашна работа могат да се използват както задачите от рубриката „Опитай 

сам“, така и останалите задачи от тетрадката.
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ТЕМА 2. УРАВНЕНИЯ

Темата „Уравнения“ е разработена в 16 урока, от които 10 урока за нови знания, 4 – за упражнение, 1 
обобщителен урок и 1 – за оценяване. 

Темата продължава изучаването на понятието линейно уравнение и правилата за неговото решаване.
Разгледаната идея за решаване на уравнение от първа степен от вида ax b a+ = ¹0 0,  в 6. клас се раз-

ширява до изграждане на алгоритъм за решаване на линейно уравнение от вида ax b+ = 0 , на базата на те-
оремите за еквивалентност. Въвеждат се правила за еквивалентни преобразования и понятието еквивалент-
ни уравнения. Определят се алгоритми за решаване на уравнения от вида ax+b cx+d =( )( ) 0  и ax+b = c . 

Правилата за решаване на линейно уравнение и знанията за цели изрази се прилагат при решаване на 
уравнения свеждащи се до линейни. 

Решаването на линейно уравнение намира практическо приложение в текстовите задачите за движение, 
работа, капитал, смеси и сплави.

Ученикът:
•	 Знае правилата за еквивалентни преобразования, водещи до еквивалентни уравнения и умее да ги 

прилага.
•	 Знае понятието линейно уравнение и понятията, свързани с него.
•	Умее да решава линейно уравнение от вида ax b+ = 0 .
•	Умее да решава  уравнения от вида ax+b cx+d =( )( ) 0  и ax+b = c .
•	Умее да решава  уравнения, свеждащи се до линейни.
•	Умее да използва линейно уравнение при моделиране на ситуации и да оценява правдоподобност на 

получен резултат в конкретен контекст.

При изучаването на тази тема се използват понятия и термини, въведени в 5. и 6. клас. Задълбочаването 
и разширяването на знанията се осъществява на основата на теоретичното им изграждане и показването 
на логическата им структура. Това дава възможност за по-широко и осъзнато приложение на използваните 
понятия и термини. 

В 7. клас изведените правила за решаване на уравнения се обобщават, като се формулират теоремите за 
еквивалентност на уравнения и се разширяват и усъвършенстват уменията на учениците да решават урав-
нения от първа степен. Извършва се и пълното решаване на линейното уравнение (ax + b = 0) с изследване 
на случаите, когато коефициентът а е нула.

Умението да се прилагат изучените до момента знания за цели изрази и решаването на линейно уравне-
ние са основата, на която ще се въведат други видове уравнения в по-горните класове.

Практическото приложение на изучавания материал е правилното анализиране на даден текст и модели-
рането на процеса с линейно уравнение. Тук важна роля играе умението за правилен избор на неизвестна 
величина и знанието да се определи от кое числово множество може да приема стойности тя. Разгледаните 
множество типови задачи, свързани с конкретни ситуации за движение, работа, капитал, смеси и сплави, 
връзка между елементи на геометрични фигури, показват математически модели, които се моделират с 
уравнения на базата на познанията за конкретни закони и принципи от физиката, химията и други дисци-
плини.

Ще предоставим няколко примерни методични разработки на уроци от темата.
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УРОК 40
УРАВНЕНИЕТО ax + b cx + d =( )( ) 0

Вид на урока: за нови знания

Основна познавателна цел: Ученикът знае и прилага правилото – Дадено произведение е равно на 
нула, ако поне един от множителите е равен на нула. 

Последователност на дидактическите задачи:
1. Пресмятане на произведения с множител равен на 0.
Учителят дава примери с числови изрази, на базата на които да се направи изводът, кога едно произве-

дение е равно на нула.
Например намерете стойността на израза:
а) 23 2 7 0 4 9313

83
. , . . , ; б) 2 07 13 89 34 0 3 14

73

28
, , . . . ,-( )

2. Приложение на правилото – Дадено произведение е равно на нула, ако поне един от множи-
телите е равен на нула. 

В примери се прилага направеният извод:
Решете уравнението:
а) 3 6 0 53 023

97
, . . . ,x = ; б)1 2 3 3 17

8
- =, . .x ;  в) -( ) + = -1

3 22 3 3 0 2 1 047
8

, . . , ,x .

3. Уравнението ax + b cx + d =( )( ) 0 .

Зад. 1. Колективно се разглежда и коментира решението на задачата. За да се подчертае, че разкрива-
нето на скоби в лявата страна на уравнението е неуместно,  удачно е  ученик да разпише това действие на 
дъската и учителят да коментира с класа.

Зад. 2. Задачата се решава колективно. Учителят с примери припомня методите за разлагане на даден 
израз на множители.

Зад. 3. Задачата се решава самостоятелно от учениците, като полученият резултат се записва на дъската 
от тях.

Зад. 4. Учениците самостоятелно разглеждат решението на задачата. След това учителят с въпроси 
проследява стъпките в решението на задачата. Основна цел е да се подчертае, че когато уравнението не е 
еквивалентно на линейно уравнение, т.е. изразът от едната страна на равенство остава от втора или по-ви-
сока степен, а от другата страна изразът е от първа степен или константа, трябва всички едночлени да се 
прехвърлят от едната страна на равенството, за да се получи стойност 0 от другата страна. 

а) Линейно ли е даденото уравнение?
Можем ли да направим еквивалентни преобразования, така че да получим линейно уравнение еквива-

лентно на даденото?
Как да решим даденото уравнение със знанията си до момента?
По колко начина можем да разложим на множители израза x x2 4 3- + ?
б) Линейно ли е даденото уравнение?
Еквивалентно ли е даденото уравнение на уравнението 4 2 49 0x - = ?
Коя от формулите за съкратено умножение ще приложите при разлагането на израза 4 2 49x -  на мно-

жители?

За да се избегне стандартната грешка, че уравнението x a2 2=  има за корен само числото x a= ,  удачно 
е да се разгледат още примери от този вид.

Задачите в рубриката „Опитай сам“ и в учебната тетрадка са подходящи както за самостоятелна работа 
в рамките на учебния час, така и за домашна работа
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УРОК 47
ЗАДАЧИ ЗА РАБОТА

Вид на урока: за нови знания

Основна познавателна цел: Ученикът знае и умее да прилага зависимостта между величините: извър-
шена работа A, норма (производителност) N (P) и време T : A N T=( ). . .

Ученикът знае и умее да въвежда неизвестно число, с помощта на което да създава математически мо-
дел на конкретна ситуация, която е подчинена на въведената зависимост. Правилно определя въведеното 
неизвестно число от кое числово множество може да приема стойност.

Последователност на дидактическите задачи:
1. Въвеждане на зависимостта A = N.T .
В началото на урока учителят въвежда величините: извършена работа  A, норма (производителност) N 

(P), време T и зависимостта между тях: A N T= . . Разглеждат се дадените примери. Добре е да се дадат още 
подобни примери от учениците. След това учителят с подходящи примери обобщава намирането на една от 
трите величини, като се знаят другите две.

A N T= . : Ако за 1 h се подвързват 12 тетрадки, то за 90 min колко тетрадки ще се подвържат?
N A

T
= : Ако 27 тетрадки се подвързват за 90 min, то колко тетрадки ще се подвържат за 1 h?

T
A
N

= : Ако за 1 h се подвързват 15 тетрадки, то за колко време ще се подвържат 24 тетрадки?

Зад. 1. Колективно се разглежда даденото решение. Анализират се стъпките в него.

Зад. 2. Колективно се разглежда даденото решение. Учителят изисква от учениците да подредят стъпки-
те (алгоритъма), които оформят решението. Коментира се попълването на таблицата. Учителят отбелязва, 
че попълването на таблицата не е решение на задачата, а средство за онагледяване на даденото условие, 
записвайки го на математически език.

Преди преминаване към задача 3 учителят набляга на факта, че в първите две задачи извършената 
работа е конкретно количество: кубични метри изкопана пръст, брой костюми в дадена поръчка. Насочва 
вниманието на учениците върху условието на задача 3, в което е казано „ дадена работа“. Поставя въпрос 
за друг изказ на „дадена работа“. Например „определена работа“, „ конкретна работа“, „ една работа“. Така 
води учениците към извода, че когато няма значение количеството работа тя може да се приеме за 1.

Зад. 3. Учениците сами разглеждат предложеното решение. След което учителят задава въпроси, про-
следявайки решението на задачата.

2. Умение за конструиране на математически модел в конкретна  ситуация, определена от за-
висимостта A = N.T .

Зад. 4. Задачата се решава колективно. Учителят има водеща роля, като акцентира върху всяка една от 
стъпките в решението на задачата. 

Добре е в края на часа да се анализират разгледаните конкретни ситуации и да се обобщят направените 
разсъждения.

Задачите в рубриката „Опитай сам“ и в учебната тетрадка са подходящи както за самостоятелна работа 
в рамките на учебния час, така и за домашна работа.
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УРОК 48
УПРАЖНЕНИЕ 

Вид на урока: за упражнение

Основна познавателна цел: 
Да се затвърдят знанията и уменията за конструиране на математически модел в дадена ситуация, опре-

делена от закона на движение S v t= .  или от зависимостта A N T= . . Правилното въвеждане на неизвестна 
величина, както и определяне на множеството от стойности, които може да приема. Вярно решаване на 
полученото уравнение и намиране на отговора на конкретно поставения въпрос в задачата.

Последователност на дидактическите задачи:
1. Актуализация на опорните знания.
В началото на урока учителят припомня зависимостта между величините път, скорост и време. Обръща 

внимание на мерните единици, с които се определя пътят и времето, както и връзката им със задаването на 
скоростта на движение. Удачно е да се направи едно обобщение на задачите за движение, които се разглеж-
дат като конструкции за математическо моделиране от 4 клас. 

Зад. 1. Задачата се решава самостоятелно от учениците. След което се коментира предложеното реше-
ние.

Преди преминаване към задача 2 може да се постави задание на учениците да конструират конкретна 
ситуация на задача за движение – движение един срещу друг, движение един след друг и други. 

Зад. 2. Задачата се решава колективно. Коментира се условието, като се обръща внимание на принцип-
ната разлика между разглежданите до момента задачи за работа и дадената. В предложената задача произ-
водителността на бригадата зависи от броя работници в нея. Преди преминаване към решение на задачата 
учителят прави извод как се определя производителността на един работник в подобна ситуация.

Учителят изисква от учениците да подредят стъпките (алгоритъма), които оформят решението. 

2. Упражняване на умението за  конструиране на математически модел в задача за работа.

Зад. 3. Задачата се решава самостоятелно от учениците. След което се коментира предложеното реше-
ние. Разглежда се таблицата, като учителят задава конкретни въпроси, свързани с нейното попълване. 

Подборът на задачите в рубриката „Опитай сам“ и в учебната тетрадка също е подчинен на поставената 
основна познавателна цел.
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ТЕМА 3. ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ

Темата „Основни геометрични фигури“ е разработена в 15 урока, от които 10 за нови знания, 3 за уп-
ражнение, 1 обобщителен урок и 1 урок за оценяване.

Темата е изключително важна за изграждането на системата от математически знания по геометрия. 
Тя полага основите и е ключова за придобиване на компетентности, залегнали в учебните програми по ма-
тематика. Според учебната програма за 7. клас, в резултат от изучаването на тази тема, учениците трябва 
да овладеят новите понятия полуравнина, контур на полуравнина, среда на отсечка, ъглополовяща на 
ъгъл, медиана в триъгълник, ъглополовяща в триъгълник, изправен ъгъл, съседни ъгли, противопо-
ложни (връхни) ъгли, кръстни ъгли, съответни ъгли, прав ъгъл, остър ъгъл, тъп ъгъл, прилежащи ъгли 
и външен ъгъл на триъгълник и да придобият разнообразни компетентности.

Ученикът:
•	 знае определения на елементи на триъгълник; 
•	 умее да сравнява отсечки; 
•	 познава видовете ъгли, получени при пресичането на прави в равнината, знае твърдения, свърза-

ни с тях, и умее да ги прилага; 
•	 умее да сравнява ъгли;
•	 знае признаците за успоредност и свойствата на успоредните прави; 
•	 умее да разграничава ситуации, в които могат да се прилагат признаци или свойства за успоред-

ни или перпендикулярни прави; 
•	 построява ъгъл, равен на даден ъгъл; 
•	 построява сбор и разлика на ъгли; 
•	 построява права, успоредна на дадена права; 
•	 построява перпендикулярни прави; 
•	 умее да прилага зависимостите между ъглите в триъгълник и четириъгълник. 

В този раздел, както и в целия 7. клас, обучението е систематично. Базирано е на логически последо-
вателно изложение на теоретичните основи чрез определения и теореми, но в същото време и подкрепено 
с множество примери, решени задачи и възможности за приложение. Решените задачи дават пример за 
основните факти, свойства и методи за решаване, използвани в темата. По преценка на преподавателя 
задачите в рубриката „Опитай сам“ могат да се използват както за самостоятелна или колективна работа 
в учебните часове, така и да бъдат задавани като домашна работа на учениците. В урока „Дотук знаем“ са 
обобщени най-важните нови понятия и теореми. Включени са и типични задачи, в които те се прилагат. 
Урокът „Можем ли сами?“ може да бъде използван за групова или самостоятелна работа в час или да бъде 
възможност за учениците да се самооценят.

Ще представим няколко примерни методически разработки на характерни уроци от темата.
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УРОК 55
СЪСЕДНИ ЪГЛИ, ПРОТИВОПОЛОЖНИ ЪГЛИ. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНИ ПРАВИ

Вид на урока: за нови знания

Основна позновотелна цел: Да се запознаят учениците с понятията съседни ъгли, прав ъгъл, остър 
ъгъл, тъп ъгъл, изправен ъгъл, противоположни (връхни) ъгли и техните свойства.

Задачи на урока:
1. Да се въведе понятието съседни ъгли и да се използва за изясняване на понятията прав ъгъл, остър 

ъгъл, тъп ъгъл.
2. Да се въведе понятието изправен ъгъл и да се докажат теоремите за мерките на изправен ъгъл и сбор 

на съседни ъгли.
3. Да се въведе понятието противоположни (връхни) ъгли и да се докаже свойството им.
4. Да се формират умения за прилагане на получените свойства.

Последователност на дидактичните задачи

Зад. 1. Разработва се колективно с класа, за да се осмисли понятието.
Въвежда се понятието прав ъгъл, а чрез него се изясняват понятията градусна мярка на ъгъл, остър и 

тъп ъгъл.
Въвежда се понятието изправен ъгъл. Обосновката на твърдението за мярката на изправен ъгъл се 

прави от учителя, като в зависимост от нивото на класа в работата могат да се включват и ученици, чрез 
отговори на подходящи въпроси.

Въвеждат се названията теорема и следствие.

Зад. 2. Разработва се колективно, за да се приложат доказаните твърдения. По преценка на учителя се 
обръща внимание на начина за записване на решението.

Въвежда се понятието противоположни (връхни) ъгли и се доказва теорема 3.

Зад. 3. Решението ѝ се записва от учителя, като в процеса на решаване, според нивото на класа, могат 
с въпроси и идеи да се включват ученици.

Въвежда се понятието перпендикулярни прави и съответният символичен запис. 

От рубриката „Опитайте сами“ 
По преценка на учителя се разработва колективно по една от подточките на зад. 4 и 9, чрез които се 

прилагат свойствата на съседният и противоположните ъгли.
Части от останалите задачи от рубриката могат да се разгледат самостоятелно от учениците в клас, 

други да се дадат за домашна работа. 

Указания за работа с учебната тетрадка
Задачите са подходящи за затвърждаване в клас или за домашна работа.
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УРОК 44
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за упражнение

Основна познавателна цел: Да се затвърдят уменията за прилагане на свойствата на успоредните 
прави и признак за успоредност на две прави.

Последователност на дидактичните задачи:
1. Да се затвърди умението за разпознаване на видовете ъгли.
2. Да се затвърди умението за прилагане на свойствата на успоредните прави.
3. Да се затвърди умението за прилагане на признаците за успоредност на две прави.
4. Да се продължи формирането на умения за записване на аргументирано решение на геометрична 

задача.

Решените в урока задачи разглеждат два факта, които могат да бъдат използвани в решаването на задачи 
в следващите теми. При решаването им се затвърждава прилагането на свойствата на успоредните прави.

Зад. 1 и зад. 2. Разработват се колективно, като чрез подходящи въпроси учителят провокира и под-
помага разсъжденията на учениците. Обръща се внимание на двата случая (равни ъгли или ъгли със сбор 
180°. ) По преценка на учителя и според нивото на класа, частта от решението на зад. 2, в която се прилага 
зад. 1, може да се остави за самостоятелна работа.

По преценка на учителя, част от задачите от рубриката „Опитай сам“ могат да се разработят в час ко-
лективно, групово или самостоятелно, а други – да се оставят за домашна работа. 

Зад. 1 и зад. 2 са за пряко приложение на свойствата на успоредните прави.
В зад. 3. се прилага решената зад. 1.
Зад. 4., зад. 5 и зад. 6 са за прилагане както на признаци за успоредност на две прави, така и на свойства 

на успоредните прави.
Зад. 7 е подходяща за домашна работа по желание. 

Указания за работа с учебната тетрадка
Задачите са подходящи за затвърждаване в клас или за домашна работа.

УРОК 66
ДО ТУК ЗНАЕМ

Вид на урока: за обобщение

Основна познавателна цел: Да се систематизират знанията на учениците за основните геометрични 
фигури

Последователност на дидактичните задачи:
1. Да се систематизират знанията на учениците за съседни и противоположни ъгли и ъгли получени при 

пресичане на две прави с трета.
2. Да се систематизират знанията на учениците за успоредни прави.
3. Да се систематизират знанията на учениците за елементите на триъгълник и стандартните означения.
4. Да се систематизират и затвърдят знанията и уменията за прилагане на теоремите за сбор на ъгли в 

триъгълник, външен ъгъл за триъгълник.
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5. Да се затвърдят уменията за решаване на задачи чрез обосновано прилагане на определенията и те-
оремите.

Добре е да се започне с фронтална беседа, целяща да систематизира изученото за съседни и противопо-
ложни ъгли, ъгли получени при пресичане на две прави с трета, успоредни прави, елементите на триъгъл-
ник и стандартните означения, теоремите за сбор на ъгли в триъгълник и външен ъгъл за триъгълник. Тези 
основни факти в учебника са поставени в специално поле, встрани от основния текст.

Зад. 1 и зад. 2. Решават се самостоятелно от учениците. Фронтална проверка на резултатите със запис-
ване на дъската.

Зад. 3, зад. 4 и зад. 5. По преценка на учителя едната или двете от тях учениците решават самостоятелно 
в тетрадките си. Учителят наблюдава работата и при необходимост коментира грешките.

По преценка на учителя, една или две от задачи 6, 7, 8 и 9 се решават колективно или самостоятелно от 
учениците. Чрез тях се систематизират и затвърждават знанията за сбор на ъгли в триъгълник.

Чрез решаване на една от задачите, 10 или 11 се систематизират и затвърждават знанията за външен 
ъгъл.

По преценка на учителя една от задачите 12, 13 и 14 може да се реши след колективно обсъждане на 
решението.

За домашна работа могат да се дадат задачи от урок 66 и/или задачи от урок 67. 

Указания за работа с учебната тетрадка
Задачите са подходящи за затвърждаване в клас или за домашна работа.
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ТЕМА 4. ЕДНАКВИ ТРИЪГЪЛНИЦИ

Темата „Еднакви триъгълници“ е разработена в 23 урока, от които 12 урока за нови знания, 9 упражне-
ния, 1 обобщителен урок и 1 – за оценяване. 

Темата е възлова за изграждането на системата от алгебрични знания. Поради това в програмата по 
математика за 7. клас са залегнали широк кръг компетентности, които учениците трябва да придобият в 
резултат на изучаването на тази тема.

Този раздел е основен в учебника, защото тук се изгражда апаратът, с помощта на който се изследват 
по-нататък свойствата на фигурите. Както вече беше отбелязано, за пълнота на изложението са доказани 
признаците за еднаквост на триъгълници, но учителят трябва да прецени, в зависимост от възможностите 
на учениците, да дава доказателствата или да ги пропусне. Във всички случаи е добре да използва включе-
ните в електронния учебник динамични конструкции за онагледяването на доказателствата.

В урок 77, след доказателството на трети признак за еднаквост на триъгълници, се коментира същ-
ността на метода за доказателство чрез допускане на противното. Всъщност този метод, без да се употре-
бява точната терминология, е използван на няколко места и в темата „Основни геометрични фигури“ при 
доказателството на някои несложни теореми. Напр. в урок 58, следствията от аксиомата за успоредност, 
теоремата за кръстните ъгли в урок 58, Следствие 2 в урок 63.

В урок 78 с подходящи примери е разяснено важното понятие контрапример. И тук от учителя зависи 
дали да не пропусне този коментар.

В раздела „Еднаквости“ са обособени няколко урока за някои важни свойства на правоъгълния три-
ъгълник (от урок 81 до урок 83) както и урок, посветен на модификацията на признаците за еднаквост за 
частния случай на правоъгълен триъгълник (урок 84). В същия урок се разглежда и специалният признак 
за еднаквост на правоъгълни триъгълници (по катет и хипотенуза). Да обърнем внимание, че това е частен 
случай на т. н. четвърти признак за еднаквост на триъгълници: „Ако две страни и ъгъл срещу по-голямата 
от тях от един триъгълник са съответно равни на две страни и ъгъл срещу по-голямата от тях от друг триъ-
гълник, то триъгълниците са еднакви“. Този признак не се разглежда в пълната му общност поради факта, 
че е трудно приложим и практическо значение за решаване на задачи има само неговият частен случай за 
правоъгълни триъгълници. Доказателството на този признак също може, по усмотрение на учителя, да 
бъде пропуснато.

Като следствие от признака за еднаквост на правоъгълни триъгълници се извежда важното свойство 
на точките от ъглополовящата на ъгъл (урок 85). Тук на естественото му място е дадено построението на 
ъглополовяща на ъгъл с линийка и пергел.

В отделен урок (87) са систематизирани свойствата на равнобедрения триъгълник. Това е направено по 
две причини. От една страна, различните свойства на равнобедрения триъгълник са доказвани на естест-
веното им място след съответните признаци за еднаквост на триъгълници, поради което се губи общият 
поглед върху тях. От друга страна, важността на свойствата на равнобедрения триъгълник и честото им 
прилагане в задачи изисква те да бъдат обединени в отделна методическа единица.

В програмата са описани компетентностите, които ученикът трябва да придобие, в резултат на обуче-
нието по темата.

Ученикът:
•	 знае признаците за еднаквост на триъгълници; 
•	 умее да открива еднакви триъгълници, да доказва еднаквост на триъгълници; 
•	 знае и умее да прилага свойства на: 

– равнобедрен триъгълник; 
– медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник; 
– правоъгълен триъгълник с ъгъл 30˚; 

•	 знае свойствата на симетрала на отсечка и на ъглополовяща на ъгъл и умее да ги прилага; 
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•	 може да построява симетрала на дадена отсечка; 
•	 може да построява ъглополовяща на дадена отсечка; 
•	 умее да разграничава ситуациите, в които могат да се прилагат признаците или свойствата на точките 

от симетралата на отсечка и на ъглополовяща на ъгъл. 

Заедно с това е необходимо да се овладее и присъщата терминология и най-важното – формиране уме-
ния за извършване на дедуктивни разсъждения и свързания с това принципно различен начин на записване 
решенията на задачите по геометрия.

Ще представим няколко примерни методически разработки на характерни уроци от темата.

УРОК 71
ВТОРИ ПРИЗНАК ЗА ЕДНАКВОСТ НА ТРИЪГЪЛНИЦИ

Вид на урока: за нови знания.

Основна познавателна цел: Да се запознаят учениците с втори признак за еднаквост на триъгълници 
и да се формират първоначални умения за прилагането му.

Последователност на дидактическите задачи:
1. Запознаване на учениците с втори признак за еднаквост на триъгълници.
Урокът може да започне с подходящ коментар, че освен разгледания първи признак за еднаквост на 

триъгълници има и други признаци. Формулира се вторият признак. Подходящо е веднага след това да се 
използва динамичния чертеж от е-учебника, за да се демонстрира, че когато страна и прилежащите ѝ ъгли 
от един триъгълник са съответно равни на страна и прилежащите ѝ ъгли от друг триъгълник, то двата три-
ъгълника могат да се наложат точно един върху друг. Както вече беше отбелязано, доказателството може 
да се пропусне, тъй като е сравнително сложно. Сред това трябва да се направи коментарът, че теоремата 
за сбор на ъглите в триъгълник, определя еднозначно третия ъгъл и затова на теоремата може да се даде 
по-обща формулировка. Формулира се теоремата. Целесъобразно е да се илюстрира тази формулировка с 
подходящ чертеж. 

2. Формиране на първоначални умения за прилагането му в дадени два еднакви триъгълника.
Работата може да продължи с решаване на зад. 1 и зад. 2. Задачите са важни, учениците трябва да раз-

берат и да могат да доказват, че в два еднакви триъгълника всички съответни елементи са равни. Едната 
задача може да се направи колективно с класа, като се коментира как се открива подходящата двойка триъ-
гълници и се обръща внимание на коректния запис. Втората може да се остави за самостоятелна работа на 
учениците, като след това се коментира решението. По преценка на учителя за самостоятелна работа може 
да се даде и зад. 1 от учебната тетрадка.

3. Формиране на първоначални умения за прилагане на признака в характерни геометрични 
конструкции.

Целесъобразно е, по избор на учителя, да се разработят една или две задачи (напр. зад. 4 от рубриката 
„Опитай сам“ и зад. 2 от учебната тетрадка) в които е зададена конструкция и в нея трябва да се установят 
някакви свойства. 

По преценка на учителя за домашна работа могат да се използват задачите от рубриката „Опитай сам“ 
и останалите задачи от тетрадката.
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УРОК 78
УПРАЖНЕНИЕ 

Вид на урока: упражнение

Основна познавателна цел: Учениците да усъвършенстват уменията си да прилагат признаците за 
еднаквост на триъгълници и свойствата на равнобедрения триъгълник.

Последователност на дидактическите задачи:
1. Усъвършенстват уменията си да откриват подходящи двойки еднакви триъгълници, да пре-

ценяват кой признак да използват и да умеят коректно да прилагат признаците.
Урокът може да започне с колективна работа по решените задачи в учебника. Като за всяка от тях 

върху предварително подготвен чертеж, се обсъжда как да открием подходящите триъгълници и как да 
докажем, че са еднакви. Ако е възможно, записът се оставя за самостоятелна работа на учениците. Ако не 
е – на едната записът се прави от учителя на дъската, а за втората се оставя за самостоятелна работа на 
учениците. По преценка на учителя за самостоятелна работа може да се даде зад. 1 от рубриката „Опитай 
сам“ или зад. 1 от учебната тетрадка.

2. Умеят да използват свойствата на равнобедрения триъгълник.
Може да се продължи с една или две задачи за равнобедрен триъгълник. Подходящи са зад. 2 и зад. 3 от 

учебната тетрадка, зад. 3 и зад. 5 от рубриката „Опитай сам“. Ако възможностите на класа позволяват за-
дачите се дават за самостоятелна работа, като учителят я следи и ако се налага прави корекции. В противен 
случай задачите се коментират по изготвен чертеж и се дават необходимите насоки, като записът на реше-
нието се оставя за самостоятелна работа. Може да се реши и зад. 10 – доказателството на построението, 
което е дадено наготово в урок 61.

3. Да разберат същината на твърденията от такъв тип и какво означава контрапример. Ако 
учителят прецени, че възможностите на учениците го позволяват, се коментира какво е контрапример (не-
задължителният текст в учебника). Подобна е и зад. 9. от рубриката „Опитай сам“.

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

УРОК 89
ДОТУК ЗНАЕМ

Вид на урока: обобщителен

Основна познавателна цел: Систематизиране на знанията за еднакви триъгълници, свойствата на 
равнобедрения триъгълник и на правоъгълния триъгълник.

Поради комплексната структура на геометричните задачи са възможни два подхода към урока в зави-
симост от възможностите на учениците. Ако учениците се справят успешно с материала, е подходящо да 
се следва учебникът. Прави се бърз преглед на необходимата теория, така както е направено в учебника 
(за целта може да се използва е-учебникът и само да се коментира). След това колективно се разработват 
последователно трите решени задачи, като върху чертеж се коментира конструкцията и учениците се на-
сочват към основните стъпки. Реализацията се оставя за самостоятелна работа, като се следи работата на 
учениците и ако е необходимо, се правят корекции.

По преценка на учителя за домашна работа могат да се използват, както задачите от рубриката „Опитай 
сам“, така и задачите от тетрадката.
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Ако учителят прецени, че за учениците ще е по-полезно да преминат през поредица сравнително прости 
задачи, свързани с разглеждания материал, след кратка актуализация на теорията, направена, както беше 
посочено по-горе, може да реализира следната идея:

Последователност на дидактическите задачи:
1. Усъвършенстване на уменията за използване на еднакви триъгълници
Разглеждат се зад. 1 и зад. 2 от рубриката „Опитай сам“. Учениците работят самостоятелно. Коменти-

рат се резултатите и, ако е необходимо, се коригират грешките.
2. Усъвършенстване на уменията за използване свойствата на равнобедрения триъгълник
Подходящи за тази цел са зад. 1, зад. 2 и зад. 3 от учебната тетрадка, както и зад. 5 и зад. 9 от рубриката 

„Опитай сам“. Учениците последователно решават избраните от учителя задачи, като той ги насочва, и ако 
е необходимо, коригира грешките.

3. Усъвършенстване на уменията за използване на свойствата на правоъгълния триъгълник.
Може да се разработи колективно с класа решената в урока зад. 3. След това да се продължи със зад. 6 

и зад. 7 от рубриката „Опитай сам“ и зад. 4 от учебната тетрадка.

По преценка на учителя за домашна работа могат да се използват както останалите задачите от рубри-
ката „Опитай сам“, така и останалите задачи от тетрадката.
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ТЕМА 5. НЕРАВЕНСТВА

Темата „Неравенства“ е разработена в 15 урока, от които 9 урока за нови знания, 4 – за упражнения, 1 
обобщителен урок и 1 – за контрол и оценка. 

Изграждането на теорията на неравенствата се извършва по същия начин както при уравненията като 
се подчертава аналогията, но и се изтъкват разликите. 

Темата започва със систематизиране на свойствата на числовите неравенства. Специално се подчерта-
ват разликите при числовите равенства и числовите неравенства. След това се преминава към решаването 
на линейни неравенства и неравенства, свеждащи се към линейни. Разгледани са подробно различните 
начини за задаване на решенията на едно неравенство – чрез еквивалентни неравенства, чрез интервал 
и чрез графично представяне на решението върху числовата ос. Разгледани са и достатъчно примери на 
моделиране на различни ситуации с помощта на неравенства. В тази тема са разгледани и неравенствата 
между страни и ъгли в триъгълник и неравенството на триъгълника.  

Компетентности като очаквани резултати от обучението.

Ученикът:
•	 Знае свойствата на числовите неравенства и умее да ги прилага.
•	 Знае понятието линейно неравенство с едно неизвестно и понятията свързани с него.
•	 Знае понятието еквивалентни неравенства и умее да прилага еквивалентни преобразования.
•	Умее да решава  линейни неравенства.
•	Умее да решава  неравенства, свеждащи се към линейни.
•	Умее да представя решение на линейно неравенство с интервали и графично.
•	 Знае теоремите за неравенства между страни и ъгли в триъгълник и умее да ги прилага.
•	 Знае неравенството на триъгълника и го прилага.
•	Умее да използва неравенствата при моделиране на ситуации.

УРОК № 99
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛИНЕЙНИТЕ НЕРАВЕНСТВА

Вид на урока: за нови знания

Основна познавателна цел: 
Ученикът знае и умее да съставя математически модел на конкретна ситуация чрез неравенство. Уче-

никът определя правилно множеството от стойности, които може да приема неизвестното.

Последователност на дидактическите задачи:
1. Умение за съставяне на неравенство чрез математически модел на различни ситуации.
В началото на часа учителят обръща внимание на връзката между съставянето на математически модел 

чрез уравнение и чрез неравенство. С подходящи въпроси се припомнят стъпките при съставяне на мате-
матически модел на задача чрез уравнение,  правят се съответни изводи при неравенство, и се записват на 
дъската. Добре е да се интерпретират ситуации с подходящо неравенство: най-много, най-малко, поне, не 
повече, не по-малко и т.н.

Задача 1 може да бъде решена самостоятелно от учениците. Подобни задачи, свързани с обиколки  на 
геометрични фигури са разглеждани в предишни уроци. Решаването на тази задача подготвя учениците за 
решаването на следващите  приложни задачи.
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Задача 2 се разглежда колективно, като се акцентира на стъпките при съставяне на модела. Добре е да 
се направи чертеж, да се състави таблица с компонентите на движението: път, скорост и време. Учениците 
се насочват сами да определят неизвестното, да определят на какви условия то трябва да отговаря, и да 
съставят неравенството. Решаването на неравенството е последвано от проверка – дали решението на не-
равенството е решение на задачата. 

Задача 3 също се решава колективно, като таблицата се съставя  самостоятелно от учениците. Решение-
то се записва на дъската. След това може да се възложи на учениците да съставят друга задача със същото 

условие. Например: За колко време ще свършат поне половината от работата, повече от 2
3

 от работата и 
т.н. 

В рубриката „Опитай сам“ има задачи, които могат да се поставят на класа за упражнение. Подборът 
на задачите е от учителя. 

2. Умение за правилно определяне от кое числово множество приема стойности въведеното 
неизвестно.

Учителят задава въпрос за условията, на които трябва да отговаря неизвестното от първите три задачи.  
С насочващи въпроси учениците достигат до извода, че множеството от допустимите стойности на неиз-
вестното в задача 4 е по-ограничено. Тъй като неизвестното е броят на моливите, то трябва да е естествено 
число.  Учениците довършват решението самостоятелно и един от тях го записва на дъската. 

Задача 9 от „Опитай сам“ е подходяща за затвърдяване.
Останалите задачи от тази рубрика и от учебната тетрадка са подходящи за самостоятелна работа както 

в рамките на часа, така и за домашна работа. 

УРОК № 103
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за упражнение

Основна познавателна цел: 
Ученикът знае теоремите за неравенства между страни и ъгли в триъгълник, както и неравенството на 

триъгълника и умее да ги прилага.

Последователност на дидактическите задачи:
1. Актуализация на опорните знания.
С фронтална проверка се преговарят теоремите за сравняване на страни и ъгли в триъгълник както и 

неравенството на триъгълника. Задава се въпросът „Кога три отсечки могат да са страни на триъгълник?“ 
и се изтъква важността на неравенството на триъгълника в следващите теми и задачи, свързани с триъ-
гълник, и с геометричните фигури. Другият важен въпрос, който трябва да се обсъди е „Кога могат да се 
сравняват две отсечки? Невинаги може да се намери триъгълник, в който да се сравнят две отсечки и тога-
ва се търси друга отсечка, която да е по-голяма от едната и по-малка от другата. Добре е да се припомнят 
свойствата на числовите неравенства, те са необходими при решаването на задача 2 от урока.

2. Приложение на знанията за  неравенството на триъгълника.
Задача 1 е добре да се възложи за самостоятелна работа на учениците. Решението да се обсъди от класа 

и да се запише на дъската от ученик. Задачи 1 и 2 от рубриката „Опитай сам“ могат да се решат за затвър-
дяване, а също и за оценка.

3. Приложение на знанията за неравенствата между страни и ъгли в триъгълник.
Задача 2 а) от урока се решава самостоятелно или колективно, в зависимост от нивото на класа. При-

помня се свойството на ъглите в триъгълник (ако ъгъл е по-голям от сбора на другите два ъгъла, то той 
е  тъп). Втората част от задачата се решава самостоятелно и решението се записва на дъската от ученик.

Останалите задачи от тази рубрика и от учебната тетрадка са подходящи за самостоятелна работа както 
в рамките на часа, така и за домашна работа.
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УРОК № 104
ДОТУК ЗНАЕМ

Вид на урока: обобщителен урок

Основна познавателна цел: 
Ученикът знае понятието числово неравенство, умее да решава линейни неравенства и неравенства, 

свеждащи се към линейни. Ученикът знае теоремите за неравенства между страните и ъглите в триъгълник, 
както и неравенството на триъгълника и умее да ги прилага.

Последователност на дидактическите задачи:
1. Преговор на понятията „числово неравенство“ „линейно неравенство“, „решение на неравен-

ство“, „еквивалентни неравенства“ и на алгоритъма за решаване на неравенство.
С фронтална проверка се обобщава алгоритъма за решаване на неравенство от вида ax b>  и ax b< .  

Учителят насочва учениците към разглеждане на всички възможни случаи на коефициентите a и b и ре-
шаването на получените неравенства. Добре е те да бъдат записани на дъската или разгледани в учебника. 
След това се преминава към решаване на задачите.

Задача 1 учениците работят самостоятелно. С тази задача се поддържат уменията на учениците да ре-
шават линейни неравенства и на неравенства, свеждащи се до линейни. Решенията на двете неравенства се 
записват на дъската от ученици.

Задача 2 е за самостоятелна работа. С нея се поддържат уменията на учениците да прилагат знанията за 
неравенства при решаване на приложни задачи.

Задача 3 е за самостоятелна работа. Решаването на задачата упражнява понятията „решение на нера-
венство“ и „еквивалентни уравнения“.

2. Преговор на теоремите за неравенства между страни и ъгли в триъгълник и затвърдяване на 
уменията да ги прилагат в задачи.

Учителят поставя въпроса за свойството на външния ъгъл на триъгълник. Преговаряйки това свойство, 
учениците могат самостоятелно да решат задача 4. Като използват свойството на числовите неравенства 
„Ако a > b и b > c,то a > c“, учениците решават самостоятелно задача.

Задача 5. комбинира сравняването на страни и ъгли с доказването на еднакви триъгълници. Преди да се 
пристъпи към решаването на тази задача е добре да се припомнят свойствата на точките от ъглополовящата 
на даден ъгъл, а в някои случаи и на признаците за еднаквост на триъгълници.

Свойствата на числовите неравенства са включени в рубриката „Опитай сам“ в задача 1 и е предвидена 
за самостоятелна работа. Смятаме, че решаването на тази задача е по силите на всеки ученик. При необхо-
димост свойствата се преговарят с фронтални въпроси. В помощ на учениците са включени свойствата на 
числовите неравенства в дясно от текста на задачите.

Неравенството на триъгълника също е включено само в рубриката „Опитай сам“ в задача 6 и задача 10. 
Интересна задача, която упражнява свойството на триъгълника, е задача 11. С подходяща подготовка тя 
може да бъде възложена както за работа в час, така и за домашна работа. Останалите задачи от рубриката 
обхващат различни идеи на приложения на неравенствата. Те са подходящи както за самостоятелна работа 
в час, така и за домашна работа. Същото се отнася и за задачите от учебната тетрадка.
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УРОК № 106
УСПОРЕДНИК. СВОЙСТВА НА СТРАНИТЕ

Вид на урока: за нови знания

Основна познавателна цел: Ученикът познава успоредника и неговите елементи, знае свойствата 
на страните му и признаците за доказване, че един четириъгълник е успоредник според страните. Умее да 
намира неизвестни елементи и доказва успоредник, като използва теоремите-признаци.

Последователност на дидактическите задачи:
1. Доказване свойствата на страните в успоредник.
Понятието „успоредник“ не е ново за учениците. Те са го срещали в пети клас, използван е успоредник 

и в шести клас. В началото на часа учителят насочва учениците към преговор на изученото за успоредник, 
на видовете задачи, които са решавани за успоредници, и логично се достига до необходимостта свойствата 
на успоредника да бъдат  доказани. Според нивото на класа, може да се наложи да се преговорят призна-
ците да еднаквост на триъгълници, като така още веднъж се изтъква важната им роля при доказвате на 
твърдения в геометрията.

Първата теорема се доказва колективно. С насочващи въпроси: „Как най-често доказваме равенство на 
отсечки през тази година?“, „Има ли на чертежа двойки еднакви триъгълници?“ и др. класът се насочва към 
откриването и доказването на еднакви триъгълници и достигането до извода, че срещулежащите страни на 
успоредника са равни.

Доказателството на теорема 2 също се прави колективно, но вече участието на учителя е по-малко.Уче-
ниците сами откриват равните елементи и признака за еднаквост, който могат да приложат за да докажат 
успоредност на двойките страни. Доказването на третата теорема може да бъде извършено самостоятелно 
от учениците. Учителят обобщава извода от теореми 2 и 3, и че начините за доказване, че един четириъ-
гълник е успоредник, стават три.

2. Затвърждаване на уменията на учениците да прилагат свойството на страните на успоредни-
ка

Решаването на задача 1 има за цел да затвърди свойството. Задачата е добре да бъде решена самостоя-
телно. Решението се записва на дъската от ученик. 

Упражнението на свойствата може да се разшири и с решаването на някои случаи от задача 1 от рубри-
ката „Опитай сам“.

3. Прилагане на новите знания за решаването на по-сложни задачи 
С решаването на задача 2 се използват свойствата на страните на успоредника при задачи за ъглопо-

ловящи в успоредници. Задачата може да се надгради и да се разгледат различни положения на ъглополо-
вящата в зависимост от страните и ъглите на успоредника. Може да бъде решена задача 3 или задача 4 от 
рубриката „Опитай сам“. Задачите се решават самостоятелно от учениците и те се насочват към извода, че 
ъглополовящата на ъгъл в успоредника образува равнобедрени триъгълници.

Останалите задачи от тази рубрика и от учебната тетрадка са подходящи за самостоятелна работа както 
в рамките на часа, така и за домашна работа. 
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ТЕМА 6. УСПОРЕДНИК

Темата „Успоредник“ е разработена в 11 урока, от които 6 урока за нови знания, 3 – за упражнения, 1 
обоб щителен урок и 1 – за контрол и оценка. 

Темата е разгледана по следния начин: Теоремите – свойствата на успоредника и признаците за ус-
поредник, са разделени в отделни уроци на принципа – свойства на страните, свойства на диагоналите и 
свойства на ъглите. Видовете успоредници са разгледани в отделни уроци, като се подчертават връзките 
между тях. Доказването на теоремите се свежда до доказване на еднакви триъгълници, което затвърждава 
уменията  на учениците да доказват еднакви триъгълници.

Компетентности като очаквани резултати от обучението.
Ученикът:
•	Знае определението за успоредник, елементите му, видове успоредници, техните свойства и умее да 

използва твърдения, свързани с тях.
•	Знае видовете успоредници и техните свойства и признаци и умее да използва твърдения, свързани 

с тях.
•	Умее да разграничава ситуациите, в които могат да се прилагат признаците или свойствата на успо-

редниците.

УРОК № 108
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за упражнение

Основна познавателна цел: 
Ученикът знае свойствата на страните и диагоналите в успоредник и умее да ги прилага.

Последователност на дидактическите задачи:
1. Актуализация на опорните знания.
С фронтална проверка се преговарят теоремите-свойства и теоремите-признаци, свързани със страните 

и ъглите на успоредник. Въпросът „Как можем да докажем равенство на две отсечки?“ насочва към реша-
ването на задача 1. Задача 4 от „Опитай сам“ проверява владеенето на теоремите и умението на ученика да 
ги прилага. Затова може тази задача да бъде решена първа за часа, разбира се, самостоятелно.

2. Приложение на свойствата на страните и диагоналите на успоредник
Решаването на задача 1 се използва за упражнение на успоредник и на еднакви триъгълници. Задачата 

се решава колективно и решението се записва на дъската от ученик. За упражнение е добре да се реши и 
задача 1 от рубриката „Опитай сам“, тя е продължение задача 1, като ситуацията се надгражда. Тази задача 
е добре да бъде решена самостоятелно и записана на дъската от ученик.

3. Приложение на знанията за неравенството на триъгълника в задачи за успоредник.
Решаването на задача 2 служи за упражнение на неравенството на триъгълника и дава условието при 

което може да съществува успоредник. Решаването на задачата се извършва колективно и решението се 
записва на дъската. За затвърдяване на това условие е добре да се реши задача 5 от „Опитай сам“, като е 
добре тя да се възложи за самостоятелна работа на учениците. Решението се обсъжда от класа и се записва 
на дъската от ученик. 

Останалите задачи от тази рубрика и от учебната тетрадка са подходящи за самостоятелна работа както 
в рамките на часа, така и за домашна работа.
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ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА
И УМЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Проверката и оценката на знанията на учениците е важна съставна част от обучението по математика. 
Целта е да се провери доколко учениците са постигнали държавните образователни изисквания за съдър-
жание, залегнали и в програмата по математика за 7. 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 7. клас. Чрез системния контрол учителят има възможност да получава обратна информация 
за това доколко учениците усвояват необходимите знания и умения и какви затруднения срещат. Това дава 
възможност за избор на адекватни подходи и методика, съобразени с възможностите на учениците.

В програмата по математика за 7. клас се препоръчват следните съотношения от различните видове 
оценявания при формиране на срочната и годишната оценка:

Текущи оценки (от устни, писмени, от практически изпитвания) ........................................................ 18%
Оценки от контролни и класни работи .................................................................................................... 52%
Оценки от други участия (работа в час, изпълнение на домашни работи, работа по проекти и др.) ........ 30%

Вече беше споменато, че текущият контрол (контролните работи) е залегнал в структурата на учебника. 
Всяка тема 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. Учителят следва да планира класните работи, като те могат и да съв-
падат с някои контролните. За подготовка на класните работи и за самите класни 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 с 
избираем отговор (с 4 алтернативи), задачи с кратък свободен отговор (отговор число) и задачи с разширен 
свободен отговор (обичайният формат, в който проследяваме всички разсъждения на учениците). Първите 
два вида задачи са подходящи когато проверяваме доколко са усвоени основните алгоритми. Считаме, че с 
оглед все по-широкото използване на тестове с въпроси с избираем отговор, такъв тип въпроси трябва да 
намерят място в практиката на учителя, без разбира се, да се абсолютизира тяхната роля.

В книгата за учителя 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 min 
и се състоят от три типа задачи – задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор и задачи с 
разширен свободен отговор (пълно решение). Тестовете са с различен брой задачи в зависимост от харак-
тера на учебното съдържание. 

Ако тестът се състои от 6 задачи с избираем отговор, 3 задачи с кратък свободен отговор и 2 задачи с 
разширен свободен отговор, то той се оценява по следната схема: задачи от 1 до 6 – за всеки верен отговор 
се получават по 3 т., за зад. от 7 до 9 – за всеки верен отговор се дават по 4 т., и пълното решение на зад. 
10 и 11 се оценява с по 5 т., като за задачите с разширен свободен отговор са описани и критериите за оце-
няване. Общият брой точки за всеки тест е 40.

За заключителния тест в учебника, и тук, предлагаме тест, съответстващ на външното оценяване след 
7. клас.

В учебника 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 про-
пуски!, 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!

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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ТЕСТОВЕ

ВХОДНО НИВО
Тест 1

В задачи от 1 до 6 загради верния според теб отговор. 
За задачи от 7 до 9 запиши отговора на оставеното място.
Задачи 10 и 11 – запиши пълното решение на отделен лист.

 1. Най-голямото от числата –0,1019; –0,0119; –0,1029 и –0,0109 е:
 а) –0,1019; б) –0,0119; в) –0,1029; г) –0,0109.

 2. Стойността на израза  - +3 2 3 2 0 8, , . , е равна на:
 а) –0,74; б) –0,64; в) 0; г) 0,64.

 3. Частното - -( )0 56 0 0008, : ,  е равно на:
 а) –700; б) –70; в) 70; г) 700.

 4. Реципрочното на числото 3 5
9

е:
 а) 9

32
; б) 3

5
; в) 32

9
; г) 32

5
.

 5. Изразът 2 2
2

8 4

4

-  е равен на:
 а) 1

4
; б) 1

2
; в) 7; г) 127.

 6. Ако диаметърът на основата на конус се увеличи 4 пъти, то обемът му се увеличава: 
 а) 2 пъти; б) 4 пъти; в) 8 пъти; г) 16 пъти.

 7. Изразете чрез π обема на цилиндър с диаметър на основата 4 cm и височина 6 cm.

Отг. __________________

 8. Намерете х от равенството 56 42 14: : .= x
Отг. __________________

 9. Решете уравнението 4 6 11
2

. . .x x+ = +( )
Отг. __________________

 10. Два автомобила тръгват от А и В един срещу друг в 8:30 ч. сутринта. Разстоянието между А и В е 
225 km, скоростта на автомобила, който тръгва от А е 72 km/h, а на този, който ръгва от В е 78 km/h. В 
колко часà са се срещнали автомобилите?

 11. Намерете обема на правоъгълен паралелепипед с основни ръбове 8 cm и 4 cm и лице на повърхнината 
148 cm2.
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Тест 2

В задачи от 1 до 6 загради верния според теб отговор. 
За задачи от 7 до 9 запиши отговора на оставеното място.
Задачи 10 и 11 – запиши пълното решение на отделен лист.

 1. Най-малкото от числата –0,1028; –0,1208; –0,1218 и –0,0801 е:
 а) –0,1028; б) –0,1208; в) –0,1218; г) –0,0801.

 2. Стойността на израза - +4 2 4 2 0 7, , . , е равна на:
 а) 1,26; б) 0; в) –1,26; г) –1,36.

 3. Частното - -( )0 63 0 0009, : ,  е равно на:
 а) 700; б) 70; в) –70; г) –700.

 4. Реципрочното на числото 3 5
9

е:

 а) 11
3

; б) 11
4

; в) 2
3

; г) 4
11

.

 5. Изразът 3 3
3

6 3

3

-  е равен на:
 а) 1

3
; б) 1; в) 27; г) 6561.

 6. Ако диаметърът на основата на конус се намали 6 пъти, то обемът му се намалява: 
 а) 3 пъти; б) 6 пъти; в) 12 пъти; г) 36 пъти.

 7. Изразете чрез π обема на цилиндър с диаметър на основата 8 cm и височина 6 cm.

Отг. __________________

 8. Намерете х от равенството 85 18 17: : .= x
Отг. __________________

 9. Решете уравнението 3 5 11
2

. . .x x- = +( )
Отг. __________________

 10. Два автомобила тръгват от А и В един срещу друг в 9:30 ч. сутринта. Разстоянието между А и В е 
273 km, скоростта на автомобила, който тръгва от А е 72 km/h, а на този, който ръгва от В е 84 km/h. В 
колко часà са се срещнали автомобилите?

11. Намерете обема на правоъгълен паралелепипед с основни ръбове 8 cm и 6 cm и лице на повърхнината 
122 cm2.
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ЦЕЛИ ИЗРАЗИ

Тест 1

В задачи от 1 до 6 загради верния според теб отговор. 
За задачи от 7 до 9 запиши отговора на оставеното място.
Задачи 10 и 11 – запиши пълното решение на отделен лист.

 1. Степента на едночлена 3 4 3 2 2
x y z( )  е:

 а) 4; б) 8; в) 9; г) 18.

 2. Нормалният вид на многочлена 4 1 2 2 2x x x x+( ) -( )- -( )  е:
 а) 2 8 82x x- - ;  б) 2 82x - ;  в) 2 82x + ;  г) 2 8 82x x- + .

 3. Изразът y y y-( ) +( ) - -( )2 2 4 2  е тъждествено равен на:
 а) y4 16- ;  б) y4 16+ ;  в) - -16 4y ;  г) 16 4- y .

 4. Кое от равенствата не е тъждество?
 а) 4 1 1 2 2 12x x x- =- -( ) +( );  б) x x x x2 4 4 2 2- + =- -( ) -( );
 в) 9 3 1 3 12 2

x x x+ + = +( ) ;  г) 2 2 2 1 13x x x x x- = -( ) +( ).

 5. Ако разложим x x-( ) - -( )2 3 2
2  на прости множители се получава:

 а) x x-( ) -( )5 2 ;   б) x x+( ) +( )5 2 ;
 в) x x-( ) +( )2 1 ;   г) x x+( ) -( )5 2 .

 6. Представянето на многочлена a a2 3 2- +  като произведение на прости множители е:
 а) a a-( ) -( )1 2 ;  б) a a-( ) +( )1 2 ;  в) a a+( ) -( )1 2 ;  г) a a+( ) +( )1 2 .

 7. Намерете стойността на израза x x x x x-( ) +( )+ -( ) + +( )1 1 2 2 42  при x = –2.

Отг. __________________

 8. Намерете произведението 106.94

Отг. __________________

 9. Пресметнете 65,3.1,5 + 47.2,8 – 12,3.1,5 + 47.1,3

Отг. __________________

 10. Пресметнете израза 25 18

25 18

3 3

25 18+

+
- . .

 11. За коя стойност на m  тричленът a ax m2 14- +  може да се представи като двучлен на квадрат? Запише-
те израза като двучлен на квадрат.
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Тест 2

В задачи от 1 до 6 загради верния според теб отговор. 
За задачи от 7 до 9 запиши отговора на оставеното място.
Задачи 10 и 11 – запиши пълното решение на отделен лист.

 1. Степента на едночлена 5 3 5 2 2
x y z( )  е:

 а) 5; б) 8; в) 10; г) 20.

 2. Нормалният вид на многочлена 6 1 2 3 2x x x x+( ) -( )- -( )  е:
 а) 3 12 122x x- - ;  б) 3 122x + ;  в) 3 122x - ;  г) 3 12 122x x- + .

 3. Изразът x x+( ) - -( )3 3
2 2  е тъждествено равен на:

 а) 2 2x ;  б) 0 ; в) 12x;  г) 2 92x + .

 4. Кое от равенствата не е тъждество?
 а) x x x2 9 3 3- =- -( ) +( );  б) x x x x2 6 9 3 3- + =- -( ) -( );
 в) 4 2 1 2 12 2

x x x+ + = +( ) ;  г) x x x x x3 9 3 3- = -( ) +( ).

 5. Ако разложим x x-( ) - -( )3 2 3
2  на прости множители се получава:

 а) x x+( ) +( )3 5 ;  б) x x-( ) -( )3 5 ;  в) x x-( ) -( )3 1 ;  г) x x+( ) -( )3 5 .

 6. Представянето на многочлена a a2 5 6- +  като произведение на прости множители е:
 а) a a-( ) -( )2 3 ;  б) a a+( ) -( )2 3 ;  в) a a-( ) +( )2 3 ;  г) a a+( ) +( )2 3 .

 7. Намерете стойността на израза x x x x x+( ) - +( )- +( ) -( )2 2 4 3 32  при x = 2.

Отг. __________________

 8. Намерете произведението 107.93

Отг. __________________

 9. Пресметнете 74,4.1,7 + 37.2,9 – 11,4.1,7 + 37.1,2

Отг. __________________

 10. Пресметнете израза 35 29

35 29

3 3

35 29+

+
- . .

 11. За коя стойност на m  тричленът a ax m2 16- +  може да се представи като двучлен на квадрат? Запише-
те израза като двучлен на квадрат.
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УРАВНЕНИЯ

Тест 1

В задачи от 1 до 6 загради верния според теб отговор.
За задачи 7 и 8 запиши отговора на оставеното място.
Задачи 9 и 10 – запиши пълното решение на отделен лист.

 1. Кое от посочените уравнения няма решение:
 а)5 0x= ; б)5 5+ =x ; в) 5 5x= ; г) 0 5.x= .

 2. Всички корени на уравнението x x1 2 0-( )= са:

 а) -1
2

0, ; б)0 1
2

, ; в) 1
2

; г) 0.

 3. Коренът на уравнението  7 2 1 12x x x x+( )- = -( ) +( )  е:

 а) 7
13

; б) - 7
13

; в) 13
7

; г) -13
7

.

 4. Сборът от корените на уравнението 2 1 1 0x x x-( )- -( )=  е:
 а)-3 ; б)-1 ; в) 1; г) 3.

 5. Уравнението 3 2- =x  е равносилно на уравнението:
 а) x- =3 2 ; б)3 2- =x ; в) x x-( ) -( )=1 5 0 ; г) x x-( ) -( )=1 3 0 .

 6. Г-н Тодоров вложил в банка 2000 лв. при 2,4% годишна лихва. След една година сумата в банката се е 
увеличила с:

 а) 2480 лв.; б) 2048 лв.; в) 480 лв.; г) 48 лв.

 7. Един работник за 4 дни може да свърши 1
3

 от дадена работа. За колко дни същият работник ще свърши 
50% от тази работа?

Отг. __________________

 8. В 200 g солен разтвор концентрацията на сол е 10%. Колко грама вода трябва да долеем, че да получим 
разтвор с концентрация 8%?

Отг. __________________

 9. Решете уравнението  2 1 4 8 6x x- - - =- .

 10. Автобус изминава разстоянието между два града за определено време. Ако се движи със 60 km/h, той 
ще пристигне с 15 min по-рано. Ако се движи с 50 km/h, той ще закъснее с 15 min. Колко километра е 
разстоянието между градовете?
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Тест 2

В задачи от 1 до 6 загради верния според теб отговор.
За задачи 7 и 8 запиши отговора на оставеното място.
Задачи 9 и 10  – запиши пълното решение на отделен лист.

 1. Кое от посочените уравнения няма за корен числото 0:
 а) 3 0x= ; б)3 3- =x ; в)0 3.x= ; г)0 0.x= .

 2. Всички корени на уравнението 3 1 3x- =  са:
 а) 0; 1; б) 0; 2; в) 2; 4; г) 1,4.

 3. Коренът на уравнението  10 3 2 2x x x x x- +( ) = -( ) +( )  е :

 а)13
4

; б) 4
13

; в) 7
4

; г) 4
7

.

 4. Сборът от корените на уравнението 2 1 1 2 0x x x-( )- -( ) +( )=  е:
 а)-3 ; б)-1 ; в) 1; г) 5.

 5. Уравнението x x2 2 0- =  е равносилно на уравнението:
 а) x- =2 0 ; б) x- =2 2 ; в) x- =1 1 ; г)7 0x= .

 6. Г-н Тодоров вложил в банка 2000 лв. при 2,4% годишна лихва. След една година сумата в банката ще 
бъде:

 а) 2480 лв.; б) 2048 лв.; в) 480 лв.; г) 48 лв.

 7. Един работник за 6 дни може да свърши 1
2

от дадена работа. За колко дни съшият работник ще свърши 
1
3

 от тази работа?

Отг. __________________

 8. В 100 g солен разтвор концентрацията на сол е 10%. Колко грама сол трябва да сложим, че да получим 
разтвор с концентрация 25%? 

Отг. __________________

 9. Решете уравнението 3 1 5
2

1
6

x x- - = - .

 10. Турист изминава разстоянието между две хижи за определено време. Ако се движи с 3,5 km/h, за опре-
деленото време ще му остане да измине още 5 km. Ако се движи с 20% по-висока скорост, за определе-
ното време би изминал с 0,6 km повече. Колко километра е разстоянието между хижите?
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ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ

Тест 1

В задачи от 1 до 6 загради верния според теб отговор.
За задачи от 7 до 9 запиши отговора на оставеното място.
Задачи 10 и 11 – запиши пълното решение на отделен лист.

 1. Точката C е средата на отсечката AB, а точката D е средата на отсечката AC. Ако AD = 6 cm, дължината 
на отсечката AB е:

 а) 8 cm; б) 12 cm; в) 18 cm; г) 24 cm.

 2. Сборът на ъглите a = ° ¢34 45  и b= ° ¢72 58  е равен на:
 а) 106 3° ¢;  б) 106 43° ¢;  в) 107 3° ¢;  г) 107 43° ¢.

 3. Разликата a b-  на ъглите a = ° ¢95 51  и b= ° ¢37 24  е равна на:
 а) 58 27° ¢;  б) 58 37° ¢;  в) 68 27° ¢;  г) 68 37° ¢.

 4. Ъглите AOB= 2a  и BOC = + °3 10a  са съседни. Лъчите OD®  и OL®  са ъглополовящи съответно 
на AOB  и COD.  Ъгъл COL  е равен на:

 а) 34°;  б) 68°;  в) 73°;  г) 112°.

 5. По данните от фигурата намерете ABC.  
 а) 15°;  б) 53°;
 в) 60°;  г) 127°.

 6. Външните ъгли на триъгълник се отнасят както 2:3:4. Най-малкият 
ъгъл на триъгълника е равен на:

 а) 20°;  б) 40°;
 в) 80°;  г) 100°.

 7. Сборът на три от ъглите, получени при пресичането на две прави е със 74°  по-голям от другия ъгъл. 
Мерките на четирите ъгъла са:

Отг. __________________

 8. В ABC   CAB CBA= + ° = + °3 7 11a a,  и ACB= + °3 22a .  Намерете мерките на ъглите на триъ-
гълника.

Отг. __________________

 9. Ъглополовящите AA1 и CC1 в ABC  се пресичат в точка L и ABC = °72 .  Намерете ALC1.

Отг. __________________

 10. В ABC  ABC < °90 .  Височините AA1 и CC1 се пресичат в точка H, AHC1 40= °,  а  BAC ACB: : .= 3 4  
Намерете ACB.

 11. Даден е остроъгълен ABC  с ъглополовяща BL и височина AH. Ако CLB= °95  и CAH = °20 ,  на-
мерете ъглите на триъгълника.

A B

CD
117º

67º 4α – 7º

9α – 8º
g

f
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Тест 2

В задачи от 1 до 6 загради верния според теб отговор.
За задачи от 7 до 9 запиши отговора на оставеното място.
Задачи 10 и 11 – запиши пълното решение на отделен лист.

 1. Точката C е средата на отсечката AB, а точката D е средата на отсечката BC. Ако CD = 9 cm, дължината 
на отсечката AB е:

 а) 12 cm; б) 18 cm; в) 27 cm; г) 36 cm.

 2. Сборът на ъглите a = ° ¢54 47  и b= ° ¢66 55  е равен на:
 а) 121 42° ¢;  б) 121 2° ¢;  в) 120 42° ¢;  г) 120 2° ¢.

 3. Разликата a b-  на ъглите a = ° ¢123 45  и b= ° ¢15 26  е равна на:
 а) 108 19° ¢;  б) 108 29° ¢;  в) 118 19° ¢;  г) 118 29° ¢;

 4. Ъглите AOB= 4a  и BOC = + °5 9a  са съседни. Лъчите OD®  и OL®  са ъглополовящи съответно 
на BOC  и AOD.  Ъгъл AOL  е равен на:

 а) 52°;  б) 64°;  в) 76°;  г) 128°.

 5. По данните от фигурата намерете ADC.  
 а) 10°;  б) 80°;
 в) 83°;  г) 97°.  

 6. Външните ъгли на триъгълник се отнасят както 5:6:7. Най-малкият 
ъгъл на триъгълника е равен на:

 а) 20°;  б) 40°;
 в) 80°;  г) 100°.

 7. Сборът на два от ъглите, получени при пресичането на две прави е със 176°  по-малък от сбора на дру-
гите два ъгъла. Мерките на четирите ъгъла са:

Отг. __________________

 8. В ABC   CAB CBA= + ° = - °2 5 4 8a a,  и ACB= - °5 17a .  Намерете мерките на ъглите на три-
ъгълника.

Отг. __________________

 9. Ъглополовящите BB1 и CC1 в ABC  се пресичат в точка L и BAC = °54 .  Намерете CLB1.

Отг. __________________

 10. В ABC  ACB< °90 .  Височините AA1 и BB1 се пресичат в точка H, B HA1 50= °,  а  BAC ABC: : .= 6 7  
Намерете BAC.

11. Даден е остроъгълен ABC  с ъглополовяща CL и височина BH. Ако CLB= °85  и ABH = °25 ,  на-
мерете ъглите на триъгълника.

A B

CD
126º

54º8α + 3º

9α + 7º
g

f
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ЕДНАКВИ ТРИЪГЪЛНИЦИ

Тест 1

В задачи от 1 до 4 загради верния според теб отговор. 
За задачи от 5 до 7 запиши отговора на оставеното място.
Задачи 8 и 9 – запиши пълното решение на отделен лист.

 1. На фиг. 1 ABC  е равностранен и AN CM= . Ако CAM = °25 , то ANC  
е:

 а) 85°; б) 95°;
 в) 105°; г) 115°.

 2. На фиг. 2 в триъгълник АВС височината към АВ е СН и ACB= °90 ,  
ACH = °30 .  Ако AC = 4  cm, ВН е равна на:

 а) 2 cm; б) 4 cm;
 в) 6 cm; г) 8 cm.

 3. На фиг. 3 AB BC CD DE= = = . Ако CDE = °48 ,  то BAC  е:
 а) 20°; б) 22°;
 в) 24°; г) 26°.

 4. На фиг. 4 AC BC= , AB=8  cm и симетралата на страната АС пресича ВС в 
точка М. Ако периметърът на триъгълника АВМ е 18 cm, то бедрото е:

 а) 9 cm; б) 10 cm;
 в) 11 cm; г) 13 cm.

 5. Дадено е, че  ABC MNP@ . Ако AB=14  cm, NP =11  cm и периметърът на 

триъгълника MNP  е 34 cm, то АС е: .

 6. На  фиг. 5 AB MN= , BC NP=  и AC MP= .  Ако BAC = °65  и MPN = °45 ,  
то ABC  е: .

 7. В триъгълника АВС с ACB= °80 , ъглополовящата през върха С и симет-
ралата на страната АС се пресичат в точка Р, която лежи на страната АВ. 
Намерете ABC.

Отг. __________________
 
 8. Даден е равнобедрен триъгълник АВС с бедра AC BC= .  Докажете, че ако ъглополовящите на ъглите-

при върховете A и B пресичат бедрата съответно в точки M и N, то MN е успоредна на АВ.

 9. Докажете, че ако два триъгълника са еднакви, съответните им височини са равни.

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

Фиг. 5
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Тест 2

В задачи от 1 до 4 загради верния според теб отговор. 
За задачи от 5 до 7 запиши отговора на оставеното място.
Задачи 8 и 9 – запиши пълното решение на отделен лист.

 1. На фиг. 1 ABC  е равностранен и AN BM= . Ако AMB= °100 , то ACN  
е:

 а) 10° ; б) 15° ;
 в) 20° ; г) 25° .

 2. На фиг. 2 в триъгълник АВС височината към АВ е СН, ACB = °90  и 
ACH = °60 .  Ако BC = 6  cm, АН е равна на:

 а) 3 cm; б) 6 cm;
 в) 9 cm; г) 12 cm.

 3. На фиг. 3 AB BC CD DE= = = . Ако CED= °54 , то BAC  е:
 а) 12° ; б) 16° ;
 в) 18° ; г) 20° .

 4. На фиг. 4 AC BC= =14  cm и симетралата на страната АС пресича ВС в 
точка М. Ако периметърът на триъгълника АВМ е 24 cm, то AB е:

 а) 7 cm; б) 10 cm;
 в) 12 cm; г) 14 cm.

 5. Дадено е, че  ABC MNP@ . Ако BC =8  cm, MP =15  cm и периметърът 
на триъгълника MNP  е 33 cm, то АВ е: .

 6. На фиг. 5 AB MN= , BC NP=  и AC MP= . Ако ABC = °70  и 
MPN = °45 , то NMP  е: .

 7. В триъгълника АВС с ACB= °50  ъглополовящата през върха С и симе-
тралата на страната ВС се пресичат в точка Р, която лежи на страната АВ. 
Намерете BAC.

Отг. __________________

 8. Даден е равнобедрен триъгълник АВС с бедра AC BCè .  Докажете, че ако M и N са петите на височи-
ните, съответно през върховете А и В, то MN е успоредна на АВ.

 9. Докажете, че ако два триъгълника са еднакви, съответните им медиани са равни.

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4
A

Фиг. 5
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НЕРАВЕНСТВА

Тест 1

В задачи от 1 до 6 загради верния според теб отговор. 
За задачи от 7 до 9 запиши отговора на оставеното място.
Задачи 10 и 11  – запиши пълното решение на отделен лист.

 1. Ако a > b, разликата a – b може да е равна на:
 а) 5 – 5.3; б) 3 – (– 3)2 ; в) –7.( – 2 )3; г) 0.

 2. Ако a > – 5, то е вярно:
 а) –2a > 10; б) 7 – a > 2; в) a – 5 >10; г) a

2
2 5>- , .

 3. Числата –1; –0,5; 3 и 2 са решения на:
 а) 3 – 2x > 0; б) 2x – 9 < 0; в) – 5x < 0; г) 3x > 7.

 4. В ABC    A B C: : : := 3 5 4 . Най-голямата страна на триъгълника е:
 а) AB; б) AC; в) BC; г) не може да се определи.

 5. Ако сборът от дължините на две страни на триъгълник е 15 cm, то дължината на третата страна не може 
да е:

 а) 8 cm; б) 10 cm; в) 14 cm; г) 16 cm.

 6. Ако разликата от дължините на две страни на триъгълник е 10 cm, то дължината на третата страна може 
да е:

 а) 8 cm; б) 12 cm; в) 9 cm; г) 10 cm 

 7. Намерете най-голямото цяло число, което е решение на неравенството 1
2

2 3
3

3( )x x- - + £ .

Отг. __________________

 8. Две от страните на равнобедрен триъгълник имат дължини равни на 4 cm и 9 cm. Намерете периметъра 
му.

Отг. __________________

 9. Дължината на правоъгълник е с 5 cm по-голяма от широчината му, която е с 2 cm по-малка от страната 
на квадрат. При каква широчина на правоъгълника лицето му е по-малко от лицето на квадрата?

Отг. __________________

 10. Решете неравенството ( , )x x x+ - ³ -
æ
è
ççç

ö
ø
÷÷÷ +
æ
è
ççç

ö
ø
÷÷÷2 5 2 1

2
1
2

2 , изобразете решението му графично и го запише-
те с интервал.

 11. Даден е равнобедрен триъгълник ABC с основа AB. Точката P e от правата AB, така че B е между A и P. 
Докажете, че PC  > AC.
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Тест 2

В задачи от 1 до 6 загради верния според теб отговор. 
За задачи от 7 до 9 запиши отговора на оставеното място.
Задачи 10 и 11 – запиши пълното решение на отделен лист.

 1. Ако a < b, разликата a – b може да е равна на:
 а) 3 – 3.5; б)  –(–5)5 ; в) –(–1)3; г) 0.

 2. Ако a < –5, то е вярно:
 а) –2a < –4; б) 2 – a > 7; в) a – 2 > –4; г) –a < –2.

 3. Числата –1; –0,5; 3 и 2 са решения на:
 а) 2 – 8x > 0; б) 5 – x > 1; в) –3x > 0; г) 2x < –7.

 4. В ABC  AB BC AC: : : := 3 5 4 . Най-голeмият ъгъл на триъгълника е:
 а) A; б) B; в) C; г) не може да се определи.

 5. Ако сборът от дължините на две страни на триъгълник е 15 cm, то дължината на третата страна може 
да е:

 а) 9 cm; б) 15 cm; в) 16 cm; г) 20 cm.

 6. Ако разликата от дължините на две страни на триъгълник е 10 cm, то дължината на третата страна не 
може да е:

 а) 9 cm; б) 12 cm; в) 15 cm; г) 16 cm. 

 7. Намерете най-голямото цяло число, което е решение на неравенството 1
3

3 2
2

2x x-( )- + ³ .

Отг. __________________

 8. Две от страните на равнобедрен триъгълник имат дължини равни на 3 cm и 7 cm. Намерете периметъра 
му.

Отг. __________________

 9. Едната страна на правоъгълник е със 7 cm по-малка от друга и с 3 cm по-малка от страната на квадрат. 
При каква дължина на тази страна лицето на правоъгълника е по-голямо от лицето на квадрата?

Отг. __________________

 10. Решете неравенството ( , ) ( , )( , )x x x- - ³ - +1 5 3 0 3 0 32 , изобразете решението му графично и го запи-
шете с интервал.

 11. Даден е равнобедрен триъгълник ABC. Точката P e от основата AB . Докажете, че PC < BC.
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УСПОРЕДНИК

Тест 1

В задачи от 1 до 6 загради верния според теб отговор. 
За задачи 7 и 8 запиши отговора на оставеното място.
Задачи 9 и 10 – запиши пълното решение на отделен лист.

 1. Четириъгълникът ABCD е успоредник, ако страните му AB, BC, CD и DA са съответно равни на:
 а) 4 cm, 7 cm, 5 cm, 2 cm; б) 7 cm, 7 cm, 4 cm, 4 cm;
 в) 7 cm, 4 cm, 4 cm, 7 cm; г) 4 cm, 7 cm, 4 cm, 7 cm.

 2. Четириъгълникът ABCD с пресечна точка на диагоналите O е успоредник, ако:
 а) AO CO AB BC= =, ;  б) AO DO AD BC= , ;

 в) BO DO ADB CBD= =, ;   г) AO CO DAB DCB= =, . 

 3. Четириъгълникът ABCD е успоредник, ако ъглите при върховете му A, B, C и D са съответно равни на:
 а) 63 63° ° ° °, , , ;127 127  б) 63° ° ° °, , , ;117 63 117
 в) 63 117° ° ° °, , , ;117 63  г) 63 117° ° ° °, , , .63 117

 4. Точките M, N, P и Q са средите съответно на страните AB, BC, CD и AD на правоъгълника ABCD. Кой 
от четириъгълниците е успоредник?

 а) MNCP; б) MNPA;
 в) BMPD; г) DPNB. 

 5. Четириъгълникът ABCD с пресечна точка на диагоналите O е правоъгълник, ако:
 а)  BAD BCD AB CD= = ° =90 , ;  б) AO BO AB CD= , ;

 в) AO DO BO CO= =, ;   г) AC BD AD BC= =, .

 6. Успоредникът ABCD, AC BD OÇ = ,  е ромб, ако:
 а) AO BO CO DO= = = ;  б)  ABD ADB= ;
 в)  CAD ACB= ;  г) DA BC= .

 7. Диагоналите на правоъгълника ABCD се пресичат в точка O, DAC = °60  и разстоянието от точка O 
до страната AB е 2 cm. Намерете дължината на диагонала BD.

Отг. __________________

 8. Страната на ромб ABCD е 12 cm, а ADB= °75 .  Намерете лицето на ромба.

Отг. __________________

 9. Ъглополовящата на ADC  на успоредника ABCD пресича страната BC в точка L. Ако CL = 3 cm и 
AD = 4AB, намерете периметъра на успоредника.

10. Върху страните AB, BC, CD и DA на ромба ABCD са взети съответно точки M, N, P и Q така, че 
AM = AQ = CN = CP. Докажете, че MNPQ е правоъгълник.
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Тест 2

В задачи от 1 до 6 загради верния според теб отговор. 
За задачи 7 и 8 запиши отговора на оставеното място.
Задачи 9 и 10 – запиши пълното решение на отделен лист.

 1. Четириъгълникът ABCD е успоредник, ако страните му AB, BC, CD и DA са съответно равни на:
 а) 3 cm, 8 cm, 7 cm, 3 cm; б) 3 cm, 3 cm, 8 cm, 8 cm;
 в) 8 cm, 3cm, 3 cm, 8 cm; г) 8 cm, 3 cm, 8 cm, 3 cm.

 2. Четириъгълникът ABCD с пресечна точка на диагоналите O е успоредник, ако:
а) DO BO BC CD= =, ;   б) AO CO ABD BDC= =, ; 

в) BO DO ADC ABC= =, ;   г) DO CO AD BC= , .

 3. Четириъгълникът ABCD е успоредник, ако ъглите при върховете му A, B, C и D са съответно равни на:
 а) 34 34° ° ° °, , , ;156 156  б) 34° ° ° °, , , ;146 146 34
 в) 34 34° ° ° °, , , ;146 146   г) 34 146° ° ° °, , , .34 146

 4. Точките M, N, P и Q са средите съответно на страните AB, BC, CD и AD на правоъгълника ABCD. Кой 
от четириъгълниците е успоредник?

 а) AQPN; б) MNPD;
 в) AMNC; г) AQNC. 

 5. Четириъгълникът ABCD с пресечна точка на диагоналите O е правоъгълник, ако:
 а) CO BO AD BC= , ;  б)   ABC CDA AD BC= = °90 , ;
 в) AC BD DAB= = °, ; 90  г) AC BD AO CO= =, .

 6. Успоредникът ABCD, AC BD OÇ = ,  е ромб, ако:
 а)  ABD CAB+ = °90 ;  б) AO CO BO DO= =, ;
 в)  OAB OBA= ;  г) AB DC= .

 7. Диагоналите на правоъгълника ABCD се пресичат в точка O, AC = 20 cm и разстоянието от точка O до 
страната BC е 5 cm. Намерете AOD.

Отг. __________________

 8. Височината на ромб ABCD е 4 cm, а ABD= °15 .  Намерете лицето на ромба.

Отг. __________________

 9. Ъглополовящата на BAD  на успоредника ABCD пресича продължението на страната BC в точка M. 
Ако BM = 9 cm и DC = 3AD, намерете периметъра на успоредника.

 10. Върху страните AB, BC, CD и DA на квадрата ABCD са взети съответно точки M, N, P и Q така, че 
AM = BN = CP = DQ. Докажете, че MNPQ е квадрат. 
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ОТГОВОРИ НА ТЕСТОВЕТЕ

ВХОДНО НИВО

Всеки верен отговор на задача от 1. до 6. се оценява с 3 точки. Верен отговор на зад от 7. до 9. се оценява с 4 точки.
Тест 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

в б г а в г 24p  cm3 10,5 21
2

1
2

10,( ) –2

10. За пълно и обосновано решение ................................................................................................................................  5 т.
За избор на неизвестното – времето за движение x h, x > 0  .........................................................................................  1 т.
За изразяване пътя чрез неизвестното (72.х и 78.х)  ......................................................................................................  1 т.
За съставяне на уравнението 72.х + 78.х = 225  .............................................................................................................  1 т.
За решаването на уравнението х = 1 2

3
 h  ........................................................................................................................  1 т.

За намиране на часà на пристигане 10:10 ч.  ..................................................................................................................  1 т.
За допускане на техническа грешка се отнема една точка.
11. За пълно и обосновано решение  ...............................................................................................................................  5 т.
За избор на неизвестното – височината x cm, x > 0  ......................................................................................................  1 т.
За изразяване на лицето на повърхнината и съставяне на уравнение  .........................................................................  2 т.
За решаване на уравнението 2.(8.х + 4.х + 32) = 148, х = 3,5 cm  .................................................................................  1 т.
За намиране на обема 112 cm3  ........................................................................................................................................  1 т.
За допускане на техническа грешка се отнема една точка.
Не се отнемат точки за липса на мерни единици в отговорите.

Всеки верен отговор на задача от 1. до 6. се оценява с 3 точки. Верен отговор на зад. от 7. до 9. се оценява с 4 точки.
Тест 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

в б г а в г 96p  cm3 3,6 18
5

3
5

3, .( ) –2,75

10. За пълно и обосновано решение ................................................................................................................................  5 т.
За избор на неизвестното – времето за движение x h, x > 0  .........................................................................................  1 т.
За изразяване пътя чрез неизвестното (72.х и 84.х)  ......................................................................................................  1 т.
За съставяне на уравнението 72.х + 84.х = 273  .............................................................................................................  1 т.
За решаването на уравнението х = 1 3

4
 h  .......................................................................................................................  1 т.

За намиране на часà на пристигане 10:15 ч.  ..................................................................................................................  1 т.
За допускане на техническа грешка се отнема една точка.
11. За пълно и обосновано решение  ...............................................................................................................................  5 т.
За избор на неизвестното – височината x cm, x > 0  ......................................................................................................  1 т.
За изразяване на лицето на повърхнината и съставяне на уравнение  .........................................................................  2 т.
За решаване на уравнението 2.(8.х + 6.х + 48) = 222, х = 4,5 cm  .................................................................................  1 т.
За намиране на обема 216 cm3  ........................................................................................................................................  1 т.
За допускане на техническа грешка се отнема една точка.
Не се отнемат точки за липса на мерни единици в отговорите.
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ЦЕЛИ ИЗРАЗИ

Всеки верен отговор на задача от 1. до 6. се оценява с 3 точки. Верен отговор на зад. от 7. до 9. се оценява с 4 точки.
Тест 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

г б г в а а –13 9964 150

10. Отг. 49. За пълно и обосновано решение .................................................................................................................  5 т.
За правилно използване на формулата за сбор от кубове в числителя  .......................................................................  3 т.
За съкращаване и пресмятане като разлика на квадрат   ...............................................................................................  2 т.
При получаване на резултат с директно пресмятане ...................................................................................................... 5 т.
За допускане на техническа грешка се отнема една точка.
11. За пълно и обосновано решение ................................................................................................................................. 5 т.
За записване във вида a ax m a a x m2 214 2 7- + = - +. .  ............................................................................................... 2 т.
За намиране m x= 49 2  ...................................................................................................................................................... 1 т.
За  коректно записване на израза a ax x a x2 2 2

14 49 7- + = -( )  ................................................................................... 2 т.
За допускане на техническа грешка се отнема една точка.

Всеки верен отговор на задача от 1. до 6. се оценява с 3 точки. Верен отговор на зад. от 7. до 9. се оценява с 4 точки.
Тест 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

г в в в б а 11 9951 170

10. Отг. 36. За пълно и обосновано решение................................................................................................................... 5 т.
За правилно използване на формулата за сбор от кубове в числителя ......................................................................... 3 т.
За съкращаване и пресмятане като разлика на квадрат .................................................................................................. 2 т.
При получаване на резултат с директно пресмятане ...................................................................................................... 5 т.
За допускане на техническа грешка се отнема една точка.
11. За пълно и обосновано решение ................................................................................................................................. 5 т.
За записване във вида a ax m a a x m2 216 2 8- + = - +. .  ............................................................................................... 2 т.
За намиране m x= 64 2  ...................................................................................................................................................... 1 т.
За  коректно записване на израза a ax x a x2 2 2

16 64 8- + = -( )  ................................................................................... 2 т.
За допускане на техническа грешка се отнема една точка.
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УРАВНЕНИЯ

Всеки верен отговор на задача от 1. до 6. се оценява с 3 точки. Верен отговор на зад. 7. и зад. 8. се оценява с 4 точки.
Тест 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

г б г б в г 6 дни 50 g

9. За пълно и обосновано решение ................................................................................................................................... 7 т.
За представянето 2 1 4 1 2 6x x- - - = -  ..................................................................................................................... 1 т.
За представянето 2 1 4 2 1 6x x- - - = -  ..................................................................................................................... 1 т.
За достигане до уравнение - - = -3 2 1 6x  .................................................................................................................. 1 т.
За достигане до уравнение 2 1 2x - =  ........................................................................................................................... 1 т.
За 2 1 2x - =  ..................................................................................................................................................................... 1 т.
За 2 1 2x - = -  .................................................................................................................................................................. 1 т.
За намиране на корените x1 1 5= ,  и x2 0 5= - ,  ............................................................................................................. 1 т.
За допускане на техническа грешка се отнема една точка.
10. За пълно и обосновано решение ................................................................................................................................. 7 т.
За въвеждане на неизвестно t – времето по разписание ................................................................................................. 1 т.

За съставяне на уравнението 60 1
4

50 1
4

t t-
æ
è
ççç

ö
ø
÷÷÷ = +

æ
è
ççç

ö
ø
÷÷÷  ...................................................................................................... 2т.

За намиране на t = 2 3
4

h ................................................................................................................................................... 2 т.

За намиране на разстоянието 150 km ............................................................................................................................... 2 т.
За допускане на техническа грешка се отнема една точка.

Всеки верен отговор на задача от 1. до 6. се оценява с 3 точки. Верен отговор на зад. 7. и зад. 8 се оценява с 4 точки.
Тест 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

в б г в в б 4 дни 20 g

9. За пълно и обосновано решение ................................................................................................................................... 7 т.
За представянето 3 1 5 1

6
3 1x x- - = -  ........................................................................................................................ 1 т.

За представянето 3 1 1
6

3 1 5x x- - - =  ........................................................................................................................ 1 т.

За достигане до уравнение 5
6

3 1 5x - =  ......................................................................................................................... 1 т.

За достигане до уравнение 3 1 6x - =  ........................................................................................................................... 1 т.
За 3 1 6x - =  ..................................................................................................................................................................... 1 т.
За 3 1 6x - = -  .................................................................................................................................................................. 1 т.

За  намиране на корените x1

7
3

=  и x2

5
3

= -  ................................................................................................................ 1 т.

За допускане на техническа грешка се отнема една точка.
10. За пълно и обосновано решение ................................................................................................................................. 7 т.
За въвеждане на неизвестно t – определеното време ...................................................................................................... 1 т.
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За намиране на по-високата скорост v = =120 3 5 4 2%. , , km/h .................................................................................... 1 т.
За съставяне на уравнението 3 5 5 4 2 0 6, , ,t t+ = -  ....................................................................................................... 2 т.
За намиране на t = 8 h ...................................................................................................................................................... 1 т.
За намиране на разстоянието 33 km ................................................................................................................................. 2 т.
За допускане на техническа грешка се отнема една точка.

ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ

Всеки верен отговор на задача от 1. до 6. се оценява с 3 точки. Верен отговор на зад от 7. до 9. се оценява с 4 точки.
Тест 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

г г а в б а 37 143 37 143° ° ° °, , , 67 31 82° ° °, , 54°

10. За пълно и обосновано решение ................................................................................................................................  5 т.
За намиране на HCA1 40= °  отHCA1  ......................................................................................................................... 1 т.
За намиране на CBC1 40= °  отCBC1  ......................................................................................................................... 1 т.
За намиране на  BAC ACB+ = °140  отABC  ........................................................................................................... 1 т.
За намиране на x = °20  от уравнението 3 4 140x x+ = °  ............................................................................................... 1 т.
За намиране на ACB = °80  ............................................................................................................................................ 1 т.
За допускане на техническа грешка се отнема една точка.
11. За пълно и обосновано решение ................................................................................................................................  5 т.
За намиране на ACH = °70  отACH  .......................................................................................................................... 1 т.
За намиране на CBL = °15  отCBL  ............................................................................................................................. 1 т.
За намиране на ABC = °30  от BL – ъглополовяща ...................................................................................................... 1 т.
За CAB = °80  от ABC  ................................................................................................................................................. 2 т.
За допускане на техническа грешка се отнема една точка.

Тест 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

г а а б г б 46 134 46 134° ° ° °, , , 25 72 83° ° °, , 63°

10. За пълно и обосновано решение ................................................................................................................................. 5 т.
За намиране на HAB1 40= °  отHAB1  ......................................................................................................................... 1 т.
За намиране на ACA1 50= °  отACA1 ........................................................................................................................... 1 т.
За намиране на  BAC ABC+ = °130  отABC  .......................................................................................................... 1 т.
За намиране на x = °10  от уравнението от 6 7 130x x+ = °  ............................................................................................ 1 т.
За намиране на BAC = °60  ............................................................................................................................................ 1 т.
За допускане на техническа грешка се отнема една точка.
11. За пълно и обосновано решение ................................................................................................................................. 5 т.
За намиране на BAH = °25  отBAH  .......................................................................................................................... 1 т.
За намиране на ACL= °15  от CLB- външен за ACL  .......................................................................................... 1 т.
За намиране на ACB = °40  от CL – ъглополовяща ..................................................................................................... 1 т.
За CBH = °50  от CBH  ................................................................................................................................................ 2 т 
За ABC = °75  от ABC  ................................................................................................................................................ 2 т.
За допускане на техническа грешка се отнема една точка.
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ЕДНАКВИ ТРИЪГЪЛНИЦИ

Всеки верен отговор на задача от 1. до 4. се оценява с 3 точки. Верен отговор на зад от 5. до 7. се оценява с 4 точки.
Тест 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

б в б б 9 cm 70° 60° 

8. За пълно и обосновано решение ................................................................................................................................... 8 т.
За откриване на двойка подходящи триъгълници AMC и BNC (или ABM и ABN) ........................................................ 1 т.
За коректно установяване на еднаквостта им .................................................................................................................. 3 т.
За обосноваване, че CM = CN .......................................................................................................................................... 1 т.
За доказване че ъглите при основата на равнобедрените триъгълници са равни ......................................................... 2 т.
За доказване на успоредността ......................................................................................................................................... 1 т.
За допускане на техническа грешка се отнема една точка.
9. За пълно и обосновано решение ................................................................................................................................... 8 т.
За откриване на двойка подходящи триъгълници ........................................................................................................... 2 т.
За коректно установяване на еднаквостта им .................................................................................................................. 3 т.
За извод, че са равни избраните височини ....................................................................................................................... 2 т.
За отбелязване, че така се постъпва и с останалите височини ....................................................................................... 1 т.
За допускане на техническа грешка се отнема една точка.
Не се отнемат точки за липса на мерни единици в отговорите.

Всеки верен отговор на задача от 1. до 4. се оценява с 3 точки. Верен отговор на зад. от 5. до 7. се оценява с 4 точки.
Тест 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

в в в б 10 cm 65° 105°

8. За пълно и обосновано решение  .................................................................................................................................  8 т.
За откриване на двойка подходящи триъгълници AMC и BNC (или ABM и ABN) ........................................................ 1 т.
За коректно установяване на еднаквостта им .................................................................................................................. 3 т.
За обосноваване, че CM = CN .......................................................................................................................................... 1 т.
За доказване, че ъглите при основата на равнобедрените триъгълници са равни ........................................................ 2 т.
За доказване на успоредността ......................................................................................................................................... 1 т.
За допускане на техническа грешка се отнема една точка.
9. За пълно и обосновано решение ................................................................................................................................... 8 т.
За откриване на двойка подходящи триъгълници ........................................................................................................... 2 т.
За коректно установяване на еднаквостта им .................................................................................................................. 3 т.
За извод, че са равни избраните медиани ........................................................................................................................ 2 т.
За отбелязване, че така се постъпва и с останалите медиани......................................................................................... 1 т.
За допускане на техническа грешка се отнема една точка.
Не се отнемат точки за липса на мерни единици в отговорите.
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НЕРАВЕНСТВА

Всеки верен отговор на задача от 1. до 6. се оценява с 3 точки. Верен отговор на зад. от 7. до 9. се оценява с 4 точки.
Тест 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

в г б б г б 30 22cm По-малко от 4 cm

10. За пълно и обосновано решение ................................................................................................................................. 5 т.
За разкриване на ( , )x + 2 5 2  ............................................................................................................................................... 1 т.

За разкриване на скобите x x-
æ
è
ççç

ö
ø
÷÷÷ +
æ
è
ççç

ö
ø
÷÷÷

1
2

1
2

 ....................................................................................................................... 1 т.

За решаване на неравенството и получаване на x ³-1 3,  ............................................................................................ 1 т.
За записване на решението с интервал ............................................................................................................................ 1 т.
За изобразяване на решението с графика ........................................................................................................................ 1 т.
За допускане на техническа грешка се отнема една точка.
11. За пълно и обосновано решение ................................................................................................................................. 5 т.
За правилен чертеж ........................................................................................................................................................... 1 т.
За доказване, че  ABC P>  .......................................................................................................................................... 1 т.
За доказване, че  A ABC=  .......................................................................................................................................... 1 т.
За доказване, че  A P>  ............................................................................................................................................... 1 т.
За доказване, че PC > AC .................................................................................................................................................. 1 т.
За допускане на техническа грешка се отнема една точка.

Всеки верен отговор на задача от 1. до 6. се оценява с 3 точки. Верен отговор на зад от 7. до 9. се оценява с 4 точки.
Тест 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

а б б а а а –24 17 cm Повече от 9 cm

10. За пълно и обосновано решение ................................................................................................................................. 5 т.
За разкриване на ( , )x -1 5 2 ................................................................................................................................................ 1 т.
За разкриване на скобите ( , )( , )x x- +0 3 0 3  .................................................................................................................. 1 т.
За решаване на неравенството и получаване на x £-0 22,  .......................................................................................... 1 т.
За записване на решението с интервал ............................................................................................................................ 1 т.
За изобразяване на решението с графика ........................................................................................................................ 1 т.
За допускане на техническа грешка се отнема една точка.
11. За пълно и обосновано решение ................................................................................................................................. 5 т.
За правилен чертеж ........................................................................................................................................................... 1 т.
За доказване, че  BPC A>  .......................................................................................................................................... 1 т.
За доказване, че  A B=  ............................................................................................................................................... 1 т.
За доказване, че  CPB B>  .......................................................................................................................................... 1 т.
За доказване, че PC < BC .................................................................................................................................................. 1 т.
За допускане на техническа грешка се отнема една точка.
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УСПОРЕДНИК

Всеки верен отговор на задача от 1. до 6. се оценява с 3 точки. Верен отговор на зад 7. и 8. се оценява с 4 точки.
Тест 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

г в б в а б 8 cm 72 cm2

9. За пълно и обосновано решение ................................................................................................................................... 7 т.
За доказване, че DCL  е равнобедрен ............................................................................................................................ 3 т.
За намиране на DC = 3  cm ............................................................................................................................................. 1 т.
За намиране на AB DC= = 3 cm .................................................................................................................................... 1 т.
За намиране на AD AB= =4 12  cm ................................................................................................................................ 1 т.
За намиране на P AB ADABCD = +( ) =2 30  cm ............................................................................................................... 1 т.
За допускане на техническа грешка се отнема една точка.
10. За пълно и обосновано решение ................................................................................................................................. 7 т.
За обосноваване на BM BN DP DQ= = =  ................................................................................................................. 1 т.
За доказване на  QAM PCN@  и извод QM PN=  .................................................................................................... 1 т.
За доказване на  MBN PDQ@  и извод MN PQ=  ..................................................................................................... 1 т.
За извод, че MNPQ е успоредник ..................................................................................................................................... 1 т.
За изразяване на  AMQ QAM= °-90 1

2
 и  BMN MBN= °-90 1

2
 ..................................................................... 1 т.

За изразяване на   NMQ AMQ BMN= °- +( ) = °180 90  ........................................................................................ 1 т.
За извод, че MNPQ е правоъгълник ................................................................................................................................. 1 т.
За допускане на техническа грешка се отнема една точка.

Тест 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

г б в г б а 120°. 32 cm2

9. За пълно и обосновано решение ................................................................................................................................... 7 т.
За доказване, че ABM  е равнобедрен .......................................................................................................................... 3 т.
За намиране на AB = 9  cm .............................................................................................................................................. 1 т.
За намиране на AB DC= = 9  cm ................................................................................................................................... 1 т.
За намиране на AD AB= =1

4
3  cm ...............................................................................................................................  1 т.

За намиране на P AB ADABCD = +( ) =2 24  cm .............................................................................................................. 1 т.
За допускане на техническа грешка се отнема една точка.
10. За пълно и обосновано решение ................................................................................................................................. 7 т.
За обосноваване на BM QA=  ........................................................................................................................................ 1 т.
За доказване на  MBN QAM@  .................................................................................................................................... 1 т.
За доказване на   MBN NCP PDQ@ @  ...................................................................................................................... 1 т.
За извод, че MNPQ е ромб ................................................................................................................................................ 1 т.
За изразяване на  MBN QMA= = a  и  NMB MQA= = °-90 a  ....................................................................... 1 т.
За изразяване на   NMQ AMQ BMN= °- +( ) = °180 90  ........................................................................................ 1 т.
За извод, че MNPQ е квадрат ............................................................................................................................................ 1 т.
За допускане на техническа грешка се отнема една точка.
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ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА

Електронният вариант на учебника е част от учебния комплект.
Предназначен е за:
• подпомагане извършването на разнообразни дейности в часа под непосредственото ръководство на 

учителя;
• самостоятелна работа на учениците в часа и вкъщи;
• групова работа на учениците;
• дистанционно взаимодействие.
Дава възможност в обучението да се използва богато дигитално съдържание, което осигурява 

прилагането на съвременни интерактивни методи и технологии в образователния процес. Предлага и 
допълнителни  варианти за проверка и оценка на знанията, възможности за поставяне на индивидуални 
задачи, надграждане на задължителното учебно съдържание. Съобразен е с различните стилове на 
учене и възприемането на информация чрез техники, стимулиращи активното участие на обучаемите в 
образователния процес.

Електронният вариант на учебника може да се използва в онлайн (с интернет) режим, а след из-
тегляне на електронния вариант и на ресурсите и в офлайн (без интернет) режим.

Електронната платформа позволява непрекъснат достъп по всяко време и от всяко място до учебното 
съдържание от стационарни (персонални компютри, лаптопи) и различни мобилни устройства (смартфони, 
таблети) с различни платформи – Windows, Android и iOS. Всяка актуализация на учебното съдържание се 
появява автоматично в библиотеката на потребителя.

Препоръчително е да се използват следните браузъри при работа с електронната платформа: Google 
Chrome, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer 9+.

Мултимедийните ресурси към електронния вариант на учебника са разположени в приложение 
след урочните статии. Материалите в тях са с различна степен на трудност.

Приложението съдържа:
• интерактивни задачи и упражнения към урочните статии с разнообразен формат;
• видеоматериали, които поднасят по атрактивен начин части от учебното съдържание;
• мултимедийни разработки с допълнителна информация, свързана с темите на работните текстове;
• графични материали, включващи отделни фотографии и галерии със снимки, онагледяващи учебното 

съдържание;
• алгоритми и образци за дейности на ученика;
• различни по формат тестови задачи за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците.
Как се използва
Електронните ресурси са обособени в тематични модули, съответстващи на структурата на учебника. 

Всеки от електронните ресурси има название, което дава представа за съдържанието и предназначението 
му. Той може да се използва по преценка на учителя – в уроци за нови знания, в упражнения, в обобщителни 
уроци, при преговор и т.н.

Чрез използването на електронния вариант на учебника в обучението се прилагат на практика 
дидактическите принципи нагледност и активност.

Работата с електронния вариант на учебника не трябва да е самоцелна. Необходимо е използването му 
по време на уроците да се съчетава функционално с традиционните средства на обучение.
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