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КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението в разширена подготовка е насочено към развиване и усъвършенстване на придобитите базисни знания, умения и 
отношения, свързани с постигане на изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет математика в часовете по 
общообразователна подготовка и с изграждане на отделни ключови компетентности на ученика.

Учебната програма за разширена подготовка по математика за VI клас е разработена в съответствие с учебната програма за 
общообразователна подготовка по математика за V клас, Закон за предучилищното и училищното образование, обн., ДВ, бр. 79 от 
13.10.2015, Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. на МОН за учебния план, в сила от 04.12.2015 г. и Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за 
общообразователната подготовка.

Чрез обучението по математика -  разширена подготовка в V клас се цели затвърждаване и разширяване на знанията, придобити 
в общообразователната подготовка по учебния предмет. Въпреки повечето часове за упражнения в общообразователната подготовка, 
голяма част от учениците трудно усвояват математически знания, срещат затруднения при разбирането и прилагането им в конкретна 
ситуация. Останалите познавателни равнища са застъпени в минимална степен и допълнителната работа ще даде възможност за 
включване на повече дейности, свързани с анализиране, синтез и оценка.

Непосредствена цел на обучението в разширена подготовка е учениците да решават задачи, изискващи многостъпкови стратегии, 
да умеят да подреждат и анализират данни, да преценяват и аргументират избор на математическо знание, да оценяват и да защитят 
резултатите и заключенията си. Акцент на учебната програма е формиране на умения за прилагане на математическите знанията в 
практиката чрез решаване на задачи, описващи реални ситуации.

Темите и съответните математически компетентности като очаквани резултати от обучението следват формулираните в учебната 
програма за общообразователна подготовка по математика в V клас, но чрез разширената подготовка се осигурява поддържане и 
надграждане. Повишава се сложността на предлаганите задачи, включването на изучаваните математически обекти в нови връзки.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА

Области на 
компетентности

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

Числа. Алгебра • Сравнява дробни числа и извършва действията събиране, изваждане, умножение, деление в 
многостъпкови числови изрази; закръглява десетични дроби с определена точност.

• Опростява и пресмята изрази, съдържащи до четири действия в множеството на 
положителните рационални числа и нулата.
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Фигури и тела • Прилага знанията за основните равнинни геометрични фигури: триъгълник и четириъгълник, 
знае техните елементи, видове.някои техни свойства и признаци и умее да ги прилага в 
практически задачи.

• Прилага знанията за куб и паралелепипез в практически задачи.
• Пресмята елементите на и куб и паралелепипед в практически задачи.

Функции.
Измерване

• Прилага формулите за периметър и лице на триъгълник и четириъгълник в практически 
задачи и за пресмятане на елементите на фигури, получени от дадените.

• Прилага формулите за лице на повърхнина и обем на куб и паралелепипед в практически 
задачи.

• Прилага връзките кратни и производни на мерните единици и умее да преминава от една 
мерна единица в друга

Логически
знания

• Прилага в практически задачи логическите знания и интерпретира в математически контекст 
логическите действия.

• Преценява вярност и рационалност в практическа ситуация.
• Образува отрицание на съждение в задачи с житейски контекст.

Елементи от 
вероятности и 
статистика

• Анализира и синтезира информация, представена с текст, с графики, с таблици или с диаграми 
в практически задачи с конкретен контекст.

• Сравнява информация при свързани множества от данни;
• Използва информацията от графично и таблично представяне на данни, за да отговори на 

въпроси, които са косвено свързани с таблицата или графиката
Моделиране • Прилага понятието процент и умее да намира определено количество по различни начини.

• Прилага понятието лихва и го прилага в практически задачи.
• Моделира с числов израз.
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УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

1. Делимост
1.1. Делимост на числата. 

Свойства
1.2. Признаци за делимост на 2, 3, 

4,5 и 10.
1.3. Прости и съставни числа.
1.4. Общи делители и общо 

кратно
1.5. Делимост на числата. Общи 

задачи.

• Знае понятията, свързани с релацията делимост;
• Знае изучените признаци за делимост;
• Умее да представя естествено число като 

произведение на прости множители;
• Умее да записва произведение на равни множители 

като степен;
• Умее да намира ОД/НОД на две числа;
• Умее да намира ОК/НОК на две или на три числа;
• Умее да прилага признаците за делимост при 

решаване задачи;
• Умее да прилага НОД и НОК при решаване задачи.

2. Обикновени дроби
2.1. Обикновена дроб. Свойства 

на обикновените дроби.
2.2. Привеждане на обикновени 

дроби към общ знаменател. 
Сравняване

2.3. Събиране и изваждане на 
обикновени дроби с равни 
знамнатели .

2.4. Събиране и изваждане на 
обикновени дроби е различни 
знамнатели

2.5. Смесени числа. Събиране и 
изваждане на смесени числа

• Умее да чете и записва обикновени дроби и смесени 
числа;

• Умее да записва неправилна дроб като смесено число 
и обратно;

• Знае основното свойство на дробите и умее да 
разширява и съкращава обикновени дроби;

• Умее да привежда обикновени дроби под общ 
знаменател;

• Умее да сравнява обикновени дроби и да ги подрежда 
върху даден числовия лъч;

• Умее да прилага алгоритмите за действия е 
обикновени дроби;

• Умее да пресмята числови изрази с обикновени 
дроби, съдържащи до четири действия;
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2.6. Прилагане свойствата на 
обикновените дроби при 
решаване на задачи.Намиране на 
неизвестно число

2.7. Умножение на обикновени 
дроби. Свойства на умножението

2.8. Деление на обикновени 
дроби. Разпределително 
свойство

2.9. Част от число. Намиране на 
число по дадена част от него

• Умее да намира неизвестна компонента при 
действията събиране, изваждане, умножение и 
деление на обикновени дроби;

• Умее да използва свойствата на действията с 
обикновени дроби за рационално смятане;

• Умее да решава основни задачи, свързани с част от 
число

3. Десетични дроби
3.1. Десетични дроби.• 

Сравняване на десетични дроби
3.2. Събиране и изваждане на 

десетични дроби. Свойства
3.3. Намиране на неизвестно 

число. Текстови задачи.
3.4. Умножение на десетични 

дроби. Разместително и 
съдружително свойство

3.5. Деление на десетична дроб с 
естествено число

3.6. Деление на десетична дроб с 
десетична дроб

3.7. Действия с обикновени и 
десетични дроби

3.8. Намиране на неизвестно 
число. Текстови задачи

3.9. Процент. Намиране на 
процент от число и число по

• Познава десетичните дроби, може да чете, записва и 
сравнява десетични дроби;

• Умее да изобразява десетични дроби (записани с 
точност до десетите) върху даден числов лъч;

• Умее да закръглява десетични дроби;
• Знае алгоритмите за извършване на действия с 

десетични дроби;
• Умее да пресмята числови изрази с десетични дроби, 

съдържащи до четири действия;
• Може да намира неизвестна компонента при 

действията събиране, изваждане, умножение и 
деление на десетични дроби;

• Умее да открива зависимости на сбора, разликата, 
произведението и частното от компонентите им в 
конкретни ситуации;

• Умее да използва свойствата на действията с 
десетични дроби за рационално смятане;

• Умее да решава текстови задачи, в които се използват 
дробни числа;

Десетичен запис на 
числата
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даден процент от него. Проста 
лихва

• Знае връзката между обикновена и десетична дроб и 
може да преминава от един запис към друг;

• Знае понятието процент;
• Умее да решава основни задачи, свързани с процент;
• Умее да решава задачи от областта на икономиката и 

финансите;
• Умее да събира, организира и представя данни за 

един признак в таблица;
• Разчита и интерпретира данни, зададени стаблици и 

диаграми -  линейна, точкова, блокова, кръгова;
• Използва информацията от графично и таблично 

представяне на данни
4. Основни геометрични фигури
4.1. Лице на триъгълник
4.2. Лице на успоредник и трапец
4.3. Задачи от обиколка и лице на 

геометрични фигури
/

• Умее да построява отсечка, равна на дадена;
• Умее да построява сбор и разлика на отсечки;
• Умее да намира разстояние от точка до права;
• Умее да разпознава триъгълник, видовете 

четириъгълници и знае техните елементи и свойства;
• Умее да чертае триъгълник, правоъгълник, квадрат, 

успоредник и трапец върху квадратна мрежа;
• Знае мерните единици за дължина и за лице;
• Умее да преминава от основните мерни единици за 

дължина и лице към техни кратни и подразделения;
• Умее да намира обиколка на правоъгълник, квадрат, 

успоредник, ромб и трапец и да ги изразява в 
различни мерни единици;

• Умее да намира лице на триъгълник, правоъгълник, 
квадрат, успоредник, ромб и трапец и да ги изразява в 
различни мерни единици;

• Умее да намира основни линейни елементи на 
триъгълник, правоъгълник, квадрат, успоредник.
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ромб и трапец чрез използване на формулите за 
обиколка и лице;

• Умее да разчита и тълкува данни от чертеж или 
математически текст, описващи геометрична 
ситуация.

5. Геометрични тела 
5.1. Лице и обем на куб и

паралелепипед. Връзка между 
мерните единици

• Разпознава правоъгълен паралелепипед и куб и може 
да ги открива в обекти (предмети) от заобикалящия 
го свят;

• Знае основните елементи на правоъгълен 
паралелепипед и на куб и техни свойства;

• Знае мерните единици за лице на повърхнина и за 
обем на правоъгълен паралелепипед и на куб;

• Умее да пресмята лице на повърхнина на 
правоъгълен паралелепипед и на куб;

• Умее да пресмята обем на правоъгълен 
паралелепипед и на куб.
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ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА

По-голяма част от часовете са организирани като комбинирани уроци, в които учениците решават задачи с по-голяма трудност 
от тези. предвидени в часовете по общообразователна подготовка. Като уроци за нови знания в тематичното разпределение се 
отбелязват уроците, в които преобладаващото за часа е представяне на ново учебно съдържание.

За нови знания 6%
За упражнения

86%За преговор
За обобщение
Практически дейности
За контрол и оценка (за контролни работи и за проекти) 8%

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ В ИЗБИРАЕМИ 
УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА

Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка

Текущи оценки (от устни, от писмени, от практически изпитвания) 25 %
Оценки от контролни работи 25 %
Оценки от други участия (работа в час, изпълнение на домашни работи, работа 
по проекти и др.) 50 %

Традиционно в обучението по математика се прилага сумативно оценяване, което акцентира върху постигане на очакваните 
резултати и категоризира постиженията на учениците, но в часовете за разширена подготовка е подходящо прилагането и на 
формиращо оценяване, изискващо обратна връзка от учителя, самооценка в определени ситуации, изработване на портфолио на 
ученика от проекти, практически задачи, домашни работи и тестове.
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Тъй като темите по математика -  общообразователна подготовка и математика -  разширена подготовка са свързани и се 
разглеждат паралелно, времето на завършване на разделите съвпада. Това налага провеждането на контролните работи по математика-  
разширена подготовка да бъда организирано така. че да не съвпада е провеждането на контрола и оценката в общообразователната 
подготовка.

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Практически дейности, които могат да се реализират в класната стая:

^  Извършване на аритметични действия с помощта на калкулатор при съблюдаване на реда на операциите, развиващо 
математическите и дигиталните компетентности.

^  Извършване на измервания върху предмети или модели е форма на изучаваните фигури и тела и пресмятането на техните обеми и 
лица на повърхнини, изграждащо математическа компетентност, основни компетентности в областта на природните науки и 
технологиите. /

•У Чертане на геометрични фигури върху квадратна мрежа, подпомагащо ориентирането по географска карта.

^  Чертане на пространствени тела, развиващо пространствено ориентиране и подпомагащо придобиване на компетентности в 
областта на'Изобразителното изкуство.

Използване на софтуер за чертане на таблици, диаграми и графики, насочено към развитие на дигиталните компетентности.

Развиване на компетентности, които са косвено свързани с математическата грамотност:

■У Дигитална компетентност -  представяне на презентации, решаване на задачи, използвайки компютър, чертане на геометрични 
фигури и тела чрез софтуерни продукти.

Езикова компетентност -  усвояване на правилен, точен и лаконичен математически изказ при спазване на нормите в българския 
език; представяне на интересни факти, свързани е математици или открития в областта на математиката; големият брой 
практически задачи също подпомага развиването на функционална грамотност на учениците.



г (

У Социални и граждански компетентности -  формулиране на математически задачи, свързани с актуален социален или граждански 
проблем, приложение на математически знания за изучаването и решаването му и тълкуване на получените резултати.

У Инициативност, активност и критично мислене -  прилагане на математически знания в задачи, насочени към развитие на умения 
за представяне на резултати от собствената работа.

У Умения за учене -  използване на фактически знания за придобиване на нови знания и постигане на дидактическите цели чрез 
формулиране на проблеми с езика на математиката, тълкуване на резултати от гледна точка на математиката и представяне на 
резултатите, както и чрез разработка на проект.

У Културни ценности и умения за изразяване чрез творчество -  прилагане на придобитите математически знания в задачи, свързани 
с български и световни културни ценности.

У Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт -  интерпретиране на данни, свързани със 
спортни постижения и здравословен начин на живот в математически контекст.

Разработил:

/
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ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
СЕЛО ДЕ В Е НЕ, ОБЩИНА ВРАЦА

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПО МАТЕМАТИКА ЗА ПЕТИ КЛАС 

РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

34 учебни седмици -  по 1 учебен час седмично -  34 учебни часа годишно
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ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

№ по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред/ 
месец

Тема на урочната 
единица

Очаквани резултати за всяка 
урочна единица

Методи, използвани при работата върху 
съответната урочна единица

Бележки
или

коментари

1 2 3 4 5 6
1. 3 -  IX Аритметични действия с 

естествени числа
Умее да извършва действия с 
естествени числа.
Знае реда на операциите.
Пресмята изрази, съдържащи повече 
от 4 действия.

Преговарят се реда на аритметичните 
операции и правилата за действия с 
естетвени числа.
Пресмятат се по рационален начин изрази, 
съдържащи големи числа и множество 
действия.

2. 4 -IX Намиране на неизвестно 
число. Текстови задачи

Умее да намира неизвестна 
компонента.

В практически задачи се преговарят 
основните действия, свойствата.

1. Делимост
3. 1 -X 1.1 Делимост на 

числата. Свойства
Знае понятията, свързани с 
релацията делимост.

В задачи, изискващи прилагане на 
свойствата на сбора и произведението на две 
и повече числаи практически задачи се 
прилага свойството на делимостта.

4. 2 —X Ь.2
Признаци за делимост 
на 2, 3, 4, 5 и 10

Умее да прилага изучените признаци 
за делимост, да представя естествено 
число като произведение от 
множители.

В задачи, изискващи прилагане на 
признаците за делимост да се прилагат 
изучените свойства и в практически задачи 
се прилагат признаците за делимост.

5. з - х 1.3 •
Прости и съставни 
числа

Умее да представя едно число като 
произведение от прости множители, 
равни множители.

В практически задачи, изискващи прилагане 
на признаците за делимост се прилагат 
определенията.

6. 4 -  X 1.4
Общи делители и общо 
кратно

Умее да намира ОД и НОД на две и 
повече числа. Умее да намира ОК и 
НОК на две и повече числа.

В практически задачи се прилагат начините 
за намиране на ОД, НОД, ОК, НОК. Прлага 
признаците за делимост при решаване на
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задачи.
7. 1 -X I 1.5

Делимост на числата. 
Общи задачи

Умее да прилага признаците за 
делимост при решаване на задачи.

В практически задачи се прилага всичко 
изучено от делимост

8. 2 -X I 1.6
Тест „Делимост“

В тестов формат, съдържащ трите 
основни типа задачи -  е избираем 
отговор, е кратък отговор и е 
обосновка на решение, ученикът 
определя конкретното знание, което 
трябва да приложи.

Контролната работа е в тестов формат, 
подготвящ учениците за НВО в VII клас и 
оценява индивидуалното ниво на знанията и 
уменията на учениците по темата. Чрез 
заложеното ниво на сложност се постига 
обективна диагностика на усвояването, 
прилагането и разбирането на знанията.

2. Обикновени дроби
9. 3 -  XI 2.1 Обикновена дроб. 

Свойства на 
обикновените дроби

/

Разбира понятието обикновена дроб 
и смесено число, може да ги чете и 
записва. Умее да разширява и
съкращава дроби.
'

Знае правилна и неправилна дроб, прилага 
основното свойство на дробите. По групи се 
разиграва ситуация със състезателен 
характер, изискваща подреждане върху 
числова ос на различни числа.
Решава се задача, изискваща изобразяване 
на числова ос на обикновени дроби.

10. 4 -X I 2,2 Привеждане на 
обинковените дроби към 
общ знаменател 
Сравняване

Прилага знанията за привеждане на 
обикновените дроби под общ 
знаменател, сравняване на 
обикновени дроби и подреждането 
им върху числовата ос.

Практически се обяснява сравняването на 
обикновени дроби. Пресмятат се примери е 
привеждане на обикновени дроби под общ 
знаменател.

11. 1 -X II 2.3 Събиране и 
изваждане на 
обикновени дроби е 
равни знаменатели

Знае да събира и изважда 
обикновени дроби с равни 
знаменатели и прилага свойствата на 
събирането за рационално 
извършване на действията.

Прилагат се свойствата на събирането и 
изваждането на обикновени дроби за 
пресмятане на стойности на изрази чрез 
рационално извършване на действията. 
Решава се задача, изискваща създаване на
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математически модел чрез израз, съдържащ 
събиране и изваждане на обикновени дроби.

12. 2 -X II 2.4 Събиране и 
изваждане на 
обикновени дроби с 
различни знамнатели

Знае да събира и изважда 
обикновени дроби с различни 
знаменатели и прилага свойствата на 
събирането за рационално 
извършване на действията.

Прилагат се свойствата на събирането и 
изваждането на обикновени дроби за 
пресмятане на стойности на изрази чрез 
рационално извършване на действията. 
Решава се задача, изискваща създаване на 
математически модел чрез израз, съдържащ 
събиране и изваждане на обикновени дроби.

13. З -Х Н 2.5 Смесени числа. 
Събиране и изваждане 
на смесени числа

Знае да събира и изважда смесени 
числа и прилага свойствата на 
събирането за рационално 
извършване на действията.

Прилагат се свойствата на събирането и 
изваждането на смесени числа за пресмятане 
на стойности на изрази чрез рационално 
извършване на действията.
Решава се задача, изискваща създаване на 
математически модел чрез израз, съдържащ 
събиране и изваждане на обикновени дроби.

14. 1 - I 2.6 Прилагане 
свойствата на 
обикновените дроби при 
решаване на задачи. 
Намиране на неизвестно 
число

Умее да намира неизвестна 
компонента и прилага знанията в 
конкретен контекст. Прилага 
свойствата на действията с 
обикновени дроби за рационално 
смятане

Решават се задачи с различен брой стъпки за 
намиране на неизвестен множител.
Създава се математически модел на задача 
от движение, изискващ определяне на 
неизвестен множител.

15. 2-1 2.7 Умножение на 
обикновени дроби. 
Свойства на 
умножението

Знае да умножава обикновени дроби 
и прилага свойствата на 
умножението за рационално 
извършване на действията.

Решават се задачи за създаване на 
математически модели -  на практически 
задачи с определен контекст. Прилагат се 
знанията за обикновени дроби за решаване 
на изразите. Анализират се решенията.

16. 3- I 2.8
Деление на обикновени

Знае да дели обикновени дроби и 
прилага свойствата на делението за

Решават се задачи за създаване на 
математически модели -  на практически
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дроби. Разпределително 
свойство

рационално извършване на 
действията.

задачи с определен контекст. Прилагат се 
знанията за обикновени дроби за решаване 
на изразите. Анализират се решенията.

17. 4-1 2.9
Част от число. 
Намиране на число по 
дадена част от него

Умее да решава основни задачи, 
свързани с част от число и число, по 
дадена част от него.

Решават се задачи за създаване на 
математически модели -  на практически 
задачи с определен контекст. Прилагат се 
знанията за обекновени дроби за решаване 
на изразите. Анализират се решенията.

18. 1 -II 2.10
Тест „Обикновени 
дроби"'
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ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

№ по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред/ 
месец

Тема на урочната 
единица

Очаквани резултати за всяка 
урочна единица

Методи, използвани при работата върху 
съответната урочна единица

Бележки
или

коментари

1 2 3 4 5 6
3. Десетични дроби

19. 2 -II 3.1 Десетични дроби. 
Сравняване на 
десетични дроби

Познава десетичните дроби, може да 
ги чете, записва, сравнява. Умее да 
изобразява десетичната дроб върху 
числовата ос.

Чете, записва, сравнява десетичната дроб. 
Умее да изобразява десетичната дроб върху 
числовата ос.

20. З -П 3.2 Събиране и Знае алгоритмите за извършване на Прилагат се свойствата на сбора за
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изваждане на десетични 
дроби. Свойства

действията събиране и изваждане на 
десетични дроби. Пресмята числови 
изрази с до четири действия.

пресмятане по рационален начин на изрази, 
изискващи многостъпкови действия.

21. 4 - I I 3.3 Намиране на 
неизвестно число. 
Текстови задачи.

Намира неизвестна компонента. 
Решава практически задачи.

Прилагат се начините за намиране на 
неизвестна компонента и се прилагат 
знанията за решаване на текстови задачи с 
десетични дроби.

22. 1 -III 3.4 Умножение на 
десетични дроби. 
Разместително и 
съдружително свойство

Знае алгоритмите за извършване на 
действието умножение на десетични 
дроби. Прилага свойствата на 
унможението за рационално смятане

Прилагат се свойствата на умножението за 
пресмятане по рационален начин на изрази, 
изискващи многостъпкови действия.

23. 2 - III 3.5
Делениена десетична 
дроб с естествено число

Знае алгоритмите за извършване на 
действието деление на десетична 
дроб с естествено число.

/ 1

Да прилага на практика начина за деление 
на десетични дроби

24. З - Ш 3.6
Деление на десетична 
дроб с десетична дроб

Знае алгоритмите за извършване на 
действието деление на десетична 
дроб с естествено число.

Да прилага на практика начина за деление 
на десетични дроби

25. 4 - III 3.7 Действия с 
обикновени и десетични 
дроби

Знае връзката между обекновена и 
десетична дроб и може да преминава 
от един запис към друг.

Да пресмята примери с обикновени дроби, 
смесени числа и десетични дроби. Да знае 
начина за премиване от една в друга дроб.

26. 2 - IV 3.8 Намиране на 
неизвестно число. 
Текстови задачи

Намира неизвестна компонента. 
Решава практически задачи.

Прилагат се начините за намиране на 
неизвестна компонента и се прилагат 
знанията за решаване на текстови задачи с 
десетични дроби.

27. 3 - IV 3.9 Затвърдяване на понятието процент. Решаване на практически задачи от
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Процент. Намиране на 
процент от число и 
число по даден процент 
от него. Проста лихва

Да решават задачи, свързани и 
съдържащи проценти.

различни области, включващи проценти.

28. 4 - IV 3.10 Тест „Десетични 
дроби“

4. Основни геометрични фигури
29. 1 - V 4.1

Лице на триъгълник
Умее да намира обиколка и лице на 
триъгълник, да преминава от една 
мерна единица в друга

Умее да прилага формулите за обиколка и 
лица в практически задачи

30. 2 - V 4.2 Лице на успоредник 
и трапец

Умее да намира обиколка и лице на 
успоредник, ромб и трапец, да 
преминава от една мерна единица в 
друга

Умее да прилага формулите за обиколка и 
лица в практически задачи

31. 3 -V 4.3
Задачи от обиколка и 
лице на геометрични 
фигури

Умее да намира основните линейни 
елементи на триъгълник, 
правоъгълник, квадрат, успоредник, 
ромб и трапец, разчита и тълкува 
данни от чертеж и текст описващи 
геометрична ситуация.

В практико -  приложни задачи се прилагат 
формулите за лице и обиколка на 
геометрична фигура, изискващи 
моделиране.

5. Геометрични тела
32. 4 - V 5.1

Лице и обем на куб и 
паралелепипед. Връзка 
между мерните единици

Знае основните елементи на куб и 
паралелепипед и емее да пресмята 
рице на повърхнината и обем.

В практико -  приложни задачи се прилагат 
формулите за лице и обиколка на 
геометрична фигура, изискващи 
моделиране.

33. 1 -V I 5.2
Тест „Остовни



геометрични фигури“
34. 2 - VI 5.3

Задачи от Р18А
Умее да разчита и тълкува 
данниданни

В практико-приложни задачи се прилагат 
знанията от учебния материал. 
Анализират се и се оценяват данни, 
представени чрез графика.

Разработил:.........
(Цецка
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