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I. Общо представяне на учебната програма:  
Настоящата учебна програма по математика – профилирана подготовка (ПП)  е 

представена  в рамките на 36 учебни седмици по 1 час седмично. 

Учебната програма за разширена подготовка по математика за VІІІ клас е разработена в 

съответствие с учебната програма за общообразователна подготовка по математика за VІІІ 

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. 

Съдържанието на  Програмата е съобразено с равнището на знания, умения и 

компетентности на учениците, които са формирани в общообразователната подготовка (ООП) 

по математика. Съдържа теми, чрез които се затвърдяват, разширяват и допълват знанията и 

уменията на учениците върху изучаваното съдържание от задължителната подготовка (ЗП) по 

отношение на неговото приложение. Програмата е съобразена със стандартите, които 

учениците трябва да покрият след завършване на съответния клас. Регламентирани са 

резултатите, които трябва да се постигнат. 

  

II.  Цели на обучението  
1. Разширяване на математическите знания и умения с цел развитие на икономическата 

насоченост в мисленето на учениците. 

2. Увеличаване на интереса към математиката, мотивация за извършване на математически 

дейности.  

3. Повишаване на нивото на знанията и уменията, формирани в задължителната подготовка по 

математика до 8 клас.  

4. Усъвършенстване на алгоритмите за основните действия: събиране, изваждане, умножение и 

деление в множеството на реалните числа, разширяване на уменията им за прилагане на 

техните основни свойствата.  

5. Усъвършенстване  на уменията за извършване на тъждествените преобразувания на 

рационални и ирационални изрази. 

6. Усъвършенстване на уменията за решаване на квадратни уравнения, дробни уравнения, 

свеждащи се до линейни и квадратни. 

7. Разширяване на знанията за равнинни фигури ( триъгълник, четириъгълник, правилен 

многоъгълник и окръжност), забележителни точки в триъгълника, взаимно положение на 

прави и окръжности. 

8. Усъвършенстване на уменията на учениците за решаване на задачи от еднаквости в 

равнината (осева симетрия, ротация, централна симетрия и транслация) и техните свойства. 

9. Разширяване на знанията в раздел комбинаторика. 

10. Усъвършенстване на формираните умения за практически приложения на знанията за 

фигури.  

11. Формиране на умения за разкриване на закономерности.  

12. Усвояване на основни приложения на изучаваните математически знания и придобиване 

на умения за решаване на практически задачи. 

13. Развиване на логическите знания и умения и създаване на условия за формиране на 

математически език у учениците. 

14. Усвояване на основните приложения на изучаваните знания, като се разширяват 

междупредметните връзки и се дава възможност за акценти върху приложенията им в 

различни области от живота. 

15. Развитие на личностни качества: наблюдателност, внимание, точност на изказване на 

мисли, яснота на говора, интуиция, въображение, естетичност в работата и др. 

16. Изграждане на навици за опазване на околната среда и здравето. 
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III. Методически насоки при прилагане на програмата  
Централно място в учебната програма е затвърдяването на знанията и уменията за 

реалните числа и действия с тях и техните свойства. Геометричният материал в програмата е 

застъпен в темите: Вектори, Триъгълник и трапец, Окръжност, Вписани и описани 

многоъгълници. Чрез него се затвърдяват и задълбочават знанията, получени в прогимназиалната 

степен на образование за равнинните фигури, и се усъвършенстват знанията им за понятия, 

свързани с тях.  

Избраната организация и методика на урочната работа по математика - ПП са съобразени 

с психологическите и възрастовите особености на учениците и личностните им потребности от 

математически знания, както и с икономическата насоченост на паралелката. Формите на 

обучение и учебните методи са такива, че осигуряват усвояване на предвиденото учебно 

съдържание, стимулират индивидуалните творчески изяви на учениците, създават условия за 

съчетаване на индивидуалните с колективните форми на работа.  

С цел повишаване интереса към математиката и с отчитане на възрастовите особености на 

учениците от 8 клас се развиват математически компетентности на учениците като: 

 математическо мислене и разсъждаване; аргументиране; комуникация на математически език; 

моделиране; решаване на математическа задача; представяне на математически обекти и 

ситуации.  

 
Учебното съдържание по математика в 8 клас е разпределено в следните теми: 

1. Начален преговор – 2 ч.  

2. Основни комбинаторни понятия – 2 ч.  

3. Вектори – 1 ч.  

4. Триъгълник и трапец – 4 ч. 

5. Квадратен корен – 3 ч. 

6. Квадратни уравнения – 5 ч. 

7. Окръжност – 5 ч.  

8. Рационални дроби – 3 ч. 

9. Вписани и описани многоъгълници – 4 ч. 

10. Еднаквости в равнината – 3 ч. 

11. Годишен преговор – 2 ч. 

12. Самоконтрол – 2 ч. 

 Всичко: 36 часа 

ІV. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА: 
1. Учебник по математика за 8 клас, изд. „Архимед“  

2. Книга за учителя по математика за 8 клас, изд. „Архимед“
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V. ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  

НА ЧАСОВЕТЕ  ПО МАТЕМАТИКА  

ЗА 8 КЛАС  

36 уч. седмици x 1 час седмично = 36 часа годишно 

 

№
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Тема на урочната единица 

 

Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/коментари 

І учебен срок – 18 учебни седмици 

1 

 

1 

 

Цели изрази. Линейни 

уравнения с едно неизвестно. 

Линейни неравенства. 

Начален преговор 

Знае формулите за съкратено умножение.  

Умее  да преобразува цели изрази.  

Умее  да решава линейни уравнения и 

неравенства, както и задачи, които се 

свеждат до такива  

 

 

 

Използване на формулите за 

съкратено умножение при 

решаване на задачи.  

 

 

2 2 

Триъгълници. Еднакви 

триъгълници.  

Успоредник. Видове 

успоредници. 

 

 Може да прилага признаците за еднаквост 

на триъгълници.  

Знае и прилага свойствата на успоредник. 

Прилагане на признаците за 

еднаквост на триъгълници, 

Както и свойствата на 

успоредник в геометрични 

ситуации. 

 

3 3 

Пермутации. Умножение и 

събиране на възможности.  

 

Умее да прилага знанията за пресмятане на 

пермутации и умножение и събиране на 

възможности. 

Използване на пермутация в 

конкретни ситуации. 

 



- 4 - 
 

№
 п

о
 р

ед
 

У
ч

еб
н

а
 с

ед
м

и
ц

а
 

 

Тема на урочната единица 

 

Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/коментари 

4 4 

Вариации и комбинации. 

 

Умее да прилага знанията за пресмятане на 

вариации и комбинации. 

Използване на вариация и 

комбинация в конкретни 

ситуации. 

 

5 5 

Събиране и изваждане на 

вектори. Свойства. 

 

Умее да извършва операциите събиране и 

изваждане на вектори по правилото на 

триъгълника и правилото на успоредника. 

Знае свойствата за събиране и изваждане на 

вектори. 

Прилагане на знанията за 

събиране и изваждане на 

вектори по правилото на 

триъгълника и правилото на 

четириъгълника, както и 

свойства за събиране и 

изваждане на вектори в 

конкретни ситуации. 

 

6 6 

Средна отсечка в триъгълник. 

 

Умее да прилага знанията за свойствата на 

средната отсечка в триъгълника в задачи. 

Затвърждаване на знанията  за 

прилагане на свойствата за 

средната отсечка в 

триъгълника. 

 

7 7 

Медицентър на триъгълник. 

Упражнение 

Умее да прилага знанията за свойствата на 

медицентъра в триъгълника. 

Умее да построява медицентър на 

триъгълник 

Затвърждаване на знанията за 

прилагане на свойствата на 

медицентъра в триъгълника. 

Учениците трябва да носят 

бели листове. 

8 8 

Трапец. Равнобедрен трапец.  

 

Умее да разграничава твърденията от темата 

като необходими и достатъчни условия. 

Умее да образува отрицание на твърдения, 

съдържателно свързани с темата. 

Решаване на задачи с трапец.  
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Тема на урочната единица 

 

Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/коментари 

9 9 

Средна отсечка (основа) на 

трапец 

 

Умее да използва свойствата на средната 

отсечка на трапеца при решаване на задачи. 

Умее да открива и създава ситуации, 

свързани със средни отсечки. 

Прилагане на  основните 

свойства на средната отсечка 

в трапеца за решаване на 

задачи. Използване на 

знанията за свойствата на 

средната отсечка на трапеца 

за решаване на задачи. 

 

10 10 

Ирационални числа. Квадратен 

корен. 

 

Умее да намира квадратен корен, като 

използва свойствата на квадратните корени. 

 Решаване на задачи за 

намиране на квадратен корен, 

като се използват свойствата 

на квадратните корени 

 

11 11 

Действия с квадратни корени. 

Сравняване на ирационални 

числа, записани с квадратни 

корени. 

 

Умее да изнася множител извън квадратния 

корен. 

Умее да внася множител под квадратния 

корен. 

Умее да сравнява ирационални числа, 

съдържащи числа под квадратния корен 

Решаване на задачи с 

използване на действията на 

квадратните корени и 

сравняване на ирационални 

числа, записани с квадратни 

корени 

 

12 12 

Преобразуване на изрази, 

съдържащи квадратни корени 

 

Умее да събира, изважда, умножава и дели 

изрази, съдържащи ирационални числа. 

Умее да опростява изрази, съдържащи числа 

под квадратния корен. 

Решаване на задачи за 

преобразуване на изрази, 

съдържащи квадратни 

корени. 

 

13 13 

Квадратно уравнение. 

Формули за корените на 

квадратното уравнение 

 

Умее да решава 
квадратни уравнения с 

използване на формулите за корените. 

Решаване на задачи за 

намиране на корените на 

квадратни уравнения, като се 

използва формулата. 

Усвояване на технически 

похвати при решаване на 

квадратни уравнения. 
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14 14 

Разлагане на квадратен  

тричлен на множители. 

 

Умее да разлага квадратен тричен, като 

използва корените на квадратното 

уравнение. 

Прилагане на основните 

стъпки за разлагане на 

квадратния тричлен на 

множители. 

 

15 15 

Биквадратно уравнение. 

 

Умее да решава биквадратни уравнения като 

използва въвеждане на помощно неизвестно. 

Решаване на биквадратни 

уравнения чрез въвеждане на 

помощно неизвестно. 

 

16 16 

Зависимости между корените и 

коефициентите на квадратното 

уравнение. Формули на Виет 

 

Умее да прилага теоремите на Виет за: 

– определяне знаците на корените на 

квадратно уравнение; 

– съставяне на квадратно уравнение по 

зададени корени. 

Доказване на формулите на 

Виет. 

 

17 17 

Моделиране с квадратни 

уравнения 

 

Моделира различни ситуации с уравнения, 

свеждащи се до 

квадратни. 

Оценява формално и интерпретира 

съдържателно резултати, получени от 

решението на математически модел. 

Решаване на текстови задачи.  

18 18 

Окръжност. Взаимни 

положения на точка и 

окръжност.  Взаимни 

положения на права и 

окръжност. 

Допирателни към окръжност 

 

 

 

 

 

Може да определя 

взаимни положения на 

точка и окръжност; на 

права и окръжност. 

Умее да прилага свойствата на 

допирателните през външна точка.  

Установяване на взаимни 

положения на точка и 

окръжност и на права и 

окръжност с примери. 

Прилагане на свойствата на 

допирателните към 

окръжност. 
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Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/коментари 

ІІ учебен срок – 18 учебни седмици 

19 19 

Окръжност, централни ъгли, 

дъги и хорди. 

 

Знае и умее да прилага свойства на хорди, 

дъги и централни ъгли в окръжност. 

Решаване на задачи по 

темата. 

 

20 20 

Вписан ъгъл. Периферен ъгъл 

 

Умее да прилага свойството на вписан ъгъл.  

Умее да прилага свойството на периферен 

ъгъл. 

 

Решава задачи, свързани с 

разглежданата тема. 

 

 

21 21 

Ъгъл, чийто връх е вътрешна 

или  външна точка за 

окръжност 

Упражнение 

Умее да прилага теоремата за измерване на 

ъгъл, чийто връх е вътрешна или външна 

точка за окръжност. 

Решава задачи, свързани с 

разглежданата тема. 
 

22 22 

Взаимно положения на две 

окръжности и общи 

допирателни на две 

окръжности 

Умее да разграничава твърденията от темата 

като необходими и 

достатъчни условия. 

Решаване на задачи за общи 

допирателни на две 

окръжности. 

 

23 23 

Контрола работа върху 

„Окръжност“ 

Контрол и оценка 

Проверка и оценка на знанията на учениците Диагностика на знанията и 

уменията на учениците.  

Изясняване на възникнали 

въпроси и отстраняване на 

установени пропуски на 

учениците. 

 

 

24 24 

Рационални дроби.. 

Съкращаване и разширяване на 

рационални дроби 

Умее да съкращава и разширява  рационални 

дроби. 

Съкращаване и разширяване 

на рационални дроби. 
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Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/коментари 

25 

 

25 

 

Привеждане на рационалните 

дроби към общ знаменател. 

Събиране и изваждане на 

рационални дроби 

 

Умее  да прилага алгоритъма за привеждане 

на рационалните дроби към общ знаменател. 

Умее да събира и изважда рационални дроби 

с различни или с еднакви знаменатели. 

Решаване на задачи за 

събиране и изваждане на 

рационални дроби. 

 

26 26 

Умножение, деление и 

степенуване на рационални 

дроби. Преобразуване на 

рационални изрази 

 

Умее да умножава, дели и степенува 

рационални дроби. 

Умее да преобразува рационални дроби. 

Умее да извършва 
тъждествени 
преобразувания на 
рационални изрази. 

Решаване на задачи за 

умножение и деление на 

рационални дроби. 

Използване на правилата за 

извършване на действия при 

преобразуване на рационални 

изрази. 

 

27 27 

Контролна работа върху 

„Дробни уравнения“ 

Контролна работа 

Проверка и оценка на знанията на учениците Диагностика на знанията и 

уменията на учениците.  

Изясняване на възникнали 

въпроси и отстраняване на 

установени пропуски на 

учениците. 

 

28 28 
Вписана и описана окръжност 

 

Затвърждава знанията за описана и вписана 

окръжност. 

Затвърждаване на знанията за 

описана и вписана окръжност. 

 

29 29 

Ортоцентър на триъгълник.  

 

Умее да построява ортоцентър в 

триъгълника. 

 

Разглеждане на положението 

на ортоцентръра  в 

триъгълника зависимост от 

вида на триъгълника според 

ъглите му. 

 

30 30 

Забележителни точки в 

триъгълника 

 

Знае забележителни точки в триъгълник. 

Умее да прилага свойствата им при 

решаване на задачи. 

Решаване на задачи, свързани 

със забележителни точки в 

триъгълника. 
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Тема на урочната единица 

 

Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/коментари 

31 31 

Вписан и описан 

четириъгълник 

 

Знае НДУ за описан и  вписан 

четириъгълник и умее да го прилага. 

Намиране на центъра на 

описана окръжност и ъгли на 

вписани четириъгълници. 

Намиране на центъра на 

вписана окръжност и страни 

на описани четириъгълници. 

 

 

32 32 

Транслация 

 

Умее да построява образ на фигура при 

транслация. 

Намиране на образ на точка 

при транслация.  

 

 

33 33 

Ротация 

 

Умее да построява образ на фигура при 

ротация. 

Намиране на образ на точка 

при ротация.  
 

34 34 

Осева и централна симетрия 

 

Умее да построява образ на фигура при 

осева и централна симетрия. 

Намиране на образ на точка 

при осева и централна 

симетрия. 

 

35 35 

Избрани въпроси и задачи от 

триъгълник и трапец. 

Годишен преговор 

Знае основните понятия и умее да решава 

задачи. 

Прилагане на основните 

понятия, формули и свойства. 

 

36 36 

Избрани въпроси  и задачи от 

квадратен корен и квадратни 

уравнения. 

Годишен преговор 

Знае основните понятия и умее да решава 

задачи. 

Прилагане на основните 

понятия, формули и свойства. 

 

 


