


 

 

УЧЕБНА  ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА 
 

 

МОДУЛ 3. ИЗБИРАЕМ 
 

 

 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
 

Обучението в модул „Избираем“ е насочено към овладяване на задълбочени компетентности, свързани с постигане на държавните 

образователни стандарти по математика за профилирана подготовка и с изграждането на умения за моделиране на реални или теоретични 

ситуации с изучените средства, умения за интерпретиране на получените резултати и разглеждане на поставените проблеми като 

съвкупност от отделни подпроблеми. 

Основната цел на модула е аналитичното изучаване на планиметрията и стереометрията. 
 

Изучаването на темите в модул „Избираем“ развива ключови компетентности в областта на природните науки и съвременните 

технологии, пространствено виждане, както и умението за учене цял живот. 

Стереометрията е в основата на програмирането в информатиката, използва се във физиката, особено в механиката при изучаването 

на движението на телата и силите, които им действат в различни ситуации. 

Коничните сечения (елипса, хипербола и парабола), както и ротационните тела имат приложение в изучаването на оптиката. 
 

 

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 
 

Теми 
Компетентности като очаквани резултати от 

обучението 
Нови понятия и закони 

   

1. Ръбести и валчести тела - преговор 

на изученото до момента 

 

Ученикът: 

Знае права призма, правилна пирамида, прав кръгов 

цилиндър, прав кръгов конус,знае елементите и 

развивките им;  

Познава сфера и кълбо и знае елементите им 

 

Елементи от стереометрията 



2.  Прави и равнини в пространството. 

Взаимно положение на две прави и 

ъгъл между тях       

Знае основните начини за определяне на равнина в 

пространството. 

Знае взаимните положения на две прави в 

пространството. 

Умее да намира ъгъл между две прави. 

 

3. Взаимно положение на права и 

равнина. Перпендикулярност на 

права и равнина   

Знае взаимните положения на права и равнина. 

Знае условия за успоредност на права и равнина и за 

перпендикулярност на права и равнина.  

Умее да прилага условия за успоредност на права и 

равнина и за перпендикулярност на права и равнина. 

 

4. Ортогонално проектиране. Ъгъл 

между права и равнина 

Знае понятието ортогонално проектиране. 

Знае и умее да прилага свойствата на ортогонално 

проектиране. 

Знае и умее да прилага теоремата за трите 

перпендикуляра. 

Знае да намира ъгъл между права и равнина. 

ортогонално проектиране. 

ъгъл между права и равнина 

 

5. Взаимно положение на две равнини. 

Ъгъл между две равнини 

Знае взаимните положения на две равнини. 

Знае понятието двустенен ъгъл и умее да намира 

линеен ъгъл на двустенен ъгъл. 

ъгъл между две равнини 

6. Права призма Умее да намира елементите на права призма. 

Умее да намира лице на повърхнина и обем на права 

призма. 

лице на повърхнина на многостен 

обем на многостен 

7. Упражнение Умее да решава задачи с формулите за лице на 

повърхуна и обем 

 

8. Пирамида Умее да намира елементите на правилна пирамида. 

Умее да намира лице на повърхнина и обем на 

правилна пирамида. 

 

9. Пирамида. Упражнение Умее да прилага при решаване на задачи знанията за 

пирамида, на която върхът се проектира в центъра 

на описаната около основата окръжност.  

Умее да прилага при решаване на задачи знанията за 

пирамида, на която върхът се проектира в центъра 

на вписаната в основата окръжност.  

 

10. Прав кръгов цилиндър Умее да намира елементите на прав кръгов цилиндър. 

Умее да намира лице на повърхнина и обем на прав 

кръгов цилиндър. 

лице на повърхнина на ротационно 

тяло 

обем на ротационно тялп 

11. Прав кръгов конус Умее да намира елементите на прав кръгов конус. 

Умее да намира лице на повърхнина и обем на прав 

кръгов конус. 

 



12. Упражнение Умее да прилага при решаване на задачи знанията за 

цилиндър и конус.  

 

13. Сфера и кълбо Умее да намира елементите на сфера и кълбо. 

Умее да намира лице на повърхнина на сфера и кълбо, и 

обем на кълбо. 

 

14. Обобщение върху „Елементи от 

стереометрията” 

Систематизира знанията върху темата.   

15. Тестове върху „Елементи от 

стереометрията” 

Прилагане на знания при самостоятелно решаване на 

задачи. 

 

Аналитична геометрия в равнината 

16. Канонично уравнение на права. 

Приложения 

Ученикът: 

знае уравнения на права; 

умее да намира уравнение на права през две точки; 

умее да намира декартово уравнение на права; 

умее да  изобразява  права,  зададена с уравнение в 

координатната равнина; 

умее да прилага знанията за уравнения на права при 

решаване на задачи 

Общо уравнение на права, 

декартово уравнение на права, 

ъглов коефициент. 

 

17. Канонично уравнение на 

окръжност. Приложения 

Ученикът: 

знае канонично уравнение на окръжност; 

знае да  намира  канонично  уравнение на окръжност 

по три точки, зададени с техните координати; 

знае да намира пресечни точки на окръжност, 

зададена  с  канонично  уравнение;  

умее да  изобразява  окръжност,  зададена с 

канонично уравнение в координатната равнина; 

умее да прилага знанията за уравнение на окръжност 

при решаване на задачи 

Канонично уравнение на окръжност. 

18. Канонично уравнение на елипса. 

Приложения 

Ученикът: 

знае канонично уравнение на елипса, нейните  

елементи и графичното й изображение. 

умее да прилага знанията за уравнение на елипса при 

решаване на задачи 

Канонично уравнение на елипса, 

Фокус и фокусни разстояния на елипса 

върхове на елипса,  

оси на елипса,  

център на елипса 

19. Канонично уравнение на  

парабола. Приложения 

Ученикът: 

знае канонично уравнение на парабола, нейните 

елементи и графичното й изображение. 

умее да прилага знанията за уравнение на парабола 

при решаване на задачи 

уравнение на парабола, 

фокус на парабола, 
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20. Канонично уравнение на  

хипербола. Приложения 

Ученикът: 

знае канонично уравнение на хипербола, нейните 

елементи и графичното й изображение. 

умее да прилага знанията за уравнение на 

хипербола при решаване на задачи 

уравнение на хипербола, 

фокус на хипербола, 

фокусни разстояния на хипербола, 

върхове на хипербола, 

център на хипербола 

Приложения на стереометрията   

21. Успоредност в пространството. 

Приложения 

Ученикът: 

умее да прилага знанията за успоредност между 

права и равнина при решаване на задачи;  

умее да прилага знанията за успоредност между две 

равнини при решаване на задачи  

22. Перпендикулярност в 

пространството. Приложения 

Ученикът: 

умее да прилага знанията за перпендикулярност 

между права и равнина в пространството при 

решаване на задачи;  

23. Теорема за трите перпендикуляра. 

Приложения 

Ученикът: 

умее да прилага теоремата за трите перпендикуляра  

при решаване на задачи;  

24. Перпендикулярни равнини. 

Приложения 

Ученикът: 

умее да прилага знанията за перпендикулярни равнини  

при решаване на задачи;  

25. Пресечена пирамида 

Ученикът: 

знае пресечена пирамида, нейните елементи и свойства;  

умее да намира елементи на пресечени пирамиди 

Пресечена пирамида 

 

26. Отсечки и ъгли в многостени. 

Приложения 

Ученикът: 

умее да намира отсечки и ъгли в многостени  

27. Лице на сечение на многостен с 

равнина 

Ученикът: 

умее да построява сечението на многостен с равнина; 

умее да определя вида и лицето на сечението; 

знае връзката между лице на многоъгълник и 

неговата ортогонална проекция върху равнина. 

успоредно сечение,  

диагонално сечение. 

28. Ос-отсечка на кръстосани прави. 

Приложения 

Ученикът: 

умее  да  намира  разстоянието  между  две 

кръстосани прави. 

ос - отсечка 

29. Ротационни тела 

Ученикът: 

знае ротационните тела,  техните елементи и свойства; 

умее да намира елементи на ротационно тяло; 

умее да намира лице на осно и успоредно сечение. 

 

 



30. Комбинирани тела. 

Ученикът: 

умее да намира елементи на по-сложни комбинирани 

тела; техни елементи и свойства;  

умее да прилага знанията за различните изучени тела в 

по-сложни задачи 

Осно сечение, 

успоредно сечение, 

пресечен конус. 

 

ХОРАРИУМ ЗА МОДУЛА 

Годишен брой часове за изучаване на модула в XI клас – 36 х 1 = 36 часа 

Препоръчително разпределение на часовете: 

За нови знания до 10 часа 28% 

За упражнения, за обобщение и за преговор до 18 часа 50% 

Практически дейности, работа по проекти до 5 часа 14% 

За контрол и оценка до 3 часа 8% 

 

Допълнителни уточнения за конкретния модул: 
 

1. Темите по аналитична геометрия да са насочени към алгоритмизирано намиране на основни елементи на геометрични фигури с 

цел показване на връзката между алгебра и геометрия. Добре е да се илюстрират и с компютърни модели, които чертаят фигурите 

аналитично. 

 

2. Умението да изобразява окръжност, зададена с канонично уравнение в координатната равнина, да се оценява с проекти. 

 

3. В темите за сечения, както и в темите за ротационни тела, могат да се използват компютърни модели за илюстрация на 

получените фигури и тела, с което се реализират връзки с информационните технологии. 

 

4. В модул „Избираем“  при задачите, свързани с изследване на разнообразни сечения на тела, е добре да се направи съпоставка на 

аналитичен и геометричен подход. 
 

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Оценяването на знанията и уменията на учениците е в съответствие с предвидените в програмата очаквани резултати и дейности. 
 

Ученикът e необходимо предварително да е информиран за критериите и системата за оценяване на постиженията му. 
 

 

Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка: 
 

 



Текущи оценки от работа в клас, участие в групови обсъждания и дискусии 20% 
  

Текущи оценки от домашни работи 15% 
  

Текущи оценки от практически задания в клас 15% 
  

Оценки от работа по проект 15% 
  

Оценки от писмени изпитвания 35% 
  

 

 

 

 

 

 

 Изготвил:Пенка Христова 


