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АНОТАЦИЯ: В курса се представят виртуални учебни ресурси, 

които могат да се използват както при обучението по математика, 

така  и при подготовката за  онлайн състезания по математика.  

Самият курс се състои от: работа с готови продукти; 

модифицирането им с цел решаване на нови задачи; намиране на 

приблизителни решения (със зададена точност) на задачи, които е 

трудно или въобще невъзможно да се решат с традиционната 

училищна математика;  поставяне в изследователска  ситуация; 

съпреживяване на различни подходи и използване на 

интерактивни методи на обучение. Акцент се поставя и върху 

дейностите по участието в онлайн състезания. Специализираният 

математически софтуер, който се използва, е безплатен и 

общодостъпен (предимно системата GeoGebra).  

  

ЦЕЛЕВА ГРУПА: Начални учители  

  

ЦЕЛИ: 

 Запознаване с необходимостта от онлайн 

състезанието „VIVA Математика с компютър“ и с неговия 

регламент.  

 Запознаване с дигитални ресурси за подготовка за 

онлайн състезание по „математика с компютър“ и  методика 

за подготовка за успешно участие в тях. 

 Формиране на знания и умения за подготовка и организиране 

на учебна дейност в изследователски стил чрез съчетаване на 

класически средства и динамични конструкции, реализирани 

със специализиран софтуер. 

 Развитие на умения за ефективно търсене, извличане, подбор 

и оценка на ресурси, свързани с динамични конструкции и 

ориентирани към образованието по математика. 

  

 



4 
 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: 

присъствено обучение, включително синхронно обучение от 

разстояние в електронна среда (8 часа) и асинхронно обучение (8 

часа) 

  

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ 

ОБУЧЕНИЕТО: 

 удовлетвореност от обучението 

 прилагане на придобити умения 

 участие в дейности на образователна мрежа, възникнала 

във връзка с провеждането на курса 

 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа 

  

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1 

  

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ 

РЕСУРСИ: 

 присъствено обучение включително синхронно 

обучение от разстояние в електронна среда: печатни 

материали и ресурси в: 

http://cabinet.bg/   

http://vivacognita.org/prep.html  

http://course.cabinet.bg/ 

https://math.cabinet.bg/ 

 

 асинхронно обучение: виртуална образователна среда в 

сайт http://course.cabinet.bg/ 

http://cabinet.bg/
http://vivacognita.org/prep.html
http://course.cabinet.bg/
https://math.cabinet.bg/
http://course.cabinet.bg/
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 ЗАЩО „МАТЕМАТИКА С КОМПЮТЪР“? 

 

Образованието по математика в училище е насочено към две 

различни цели. От една страна, искаме математическите знания да 

се основават на строги, от гледна точка на логиката, дефиниции и 

изводи. От друга страна, искаме знанията да са приложими в 

практиката. Eдновременното постигане в пълен обем и на двете 

цели, обаче, едва ли е възможно в рамките на ограничения и твърде 

намален хорариум по математика. Представянето на логически 

издържани дедуктивни разсъждения отнема много време и се 

възприема трудно от голяма част от учениците. Поради това, 

строгите разсъждения често са свързани с твърде опростено 

математическо съдържание, което не съответства на неизбежната 

сложност на реалния свят. Самото превръщане на една реална 

житейска ситуация в математическа задача (т.е. процесът на 

математическо моделиране) не се основава на логическа строгост, 

а на субективната преценка. Налага се да се отстранят от 

разглеждане някои от по-маловажните черти на реалния обект и да 

се оставят само най-съществените, които определят характера и 

свойствата на обекта. Освен това, получената в резултат на 

моделирането математическа задача може да изисква за 

решаването си математически знания от по-високо равнище,  

които не са достъпни за учениците.  Поради това се е утвърдила 

традиция, математическото моделиране и приложенията на 

математиката да не са застъпени в достатъчна степен в училищния 

курс. С появата на компютрите, обаче, се създават предпоставки 

за промяна на тази традиция. Днес съществуват мощни и широко 

достъпни софтуерни системи за динамична обработка на 

математически обекти, които позволяват, поне частично, да се 

намали споменатото противоречие между строгостта и 

приложенията. Решаването на математическия модел може да се 

извърши със задоволителна точност с тяхна помощ. Това 

разширява значително кръга от практически задачи, които могат 
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да се разглеждат и решават успешно в клас и в извънкласните 

форми за подготовка. Нещо повече, тези системи позволяват 

значителна част от математическите знания да се усвояват на 

неформално ниво с помощта на експерименти. Това доближава 

математиката до останалите естествени науки. Провеждането на 

състезания от типа „математика с компютър“ е един от 

инструментите за използване и внедряване на тази относително 

нова възможност в образователния процес. През 2014 г. 

телекомуникационната компания VIVACOM подкрепи 

създаването към Института по математика и информатика на 

Българска академия на науките на портал vivacognita.org, чрез 

който се реализират различни инициативи, насочени към 

използването и внедряването на софтуерни системи за динамична 

обработка на математически обекти в образователния процес. Част 

от тях е онлайн състезанието „VIVA Математика с компютър“.  

https://math.cabinet.bg/ 
 

 
 

https://math.cabinet.bg/
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АНКЕТА ЗА САМООЦЕНКА 
 

 преди след 

За какво време можете да решите 

уравнението 

 |2x+3|=4x6−14x3+x+0,5  ? 

 до 10 мин 

 10 мин  ÷ 1 ч 

 1ч ÷  8 ч 

 Не се отнася 

за мен 

 до 10 мин 

  10 мин  ÷ 1 ч 

 1ч ÷  8 ч 

 Не се отнася 

за мен 

Създавали ли сте динамична 

конструкция със специализиран 

софтуер? 

    

Колко пъти сте провеждали 

изпитване на ученик с 

предоставяне на възможност за 

използване на всякакви ресурси? 

    

От кръгъл лист е изрязан и 

отстранен сектор с ъгъл α. От 

останалата част е направен 

отворен съд с форма на прав 

кръгов конус. При каква стойност 

на α обемът на получения съд е 

максимален? Запишете 

предположението си. 
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Задача 1. 

Проучете регламента на състезание “VIVA Математика с 

компютър”. Запишете специфични особености, които отличават 

състезание “ VIVA Математика с компютър” от: 

1.1. Oбщинския кръг на националната олимпиада по математика 

1.2. Национално външно оценяване за IV клас. 

 

Регламент на състезание „VIVA Математика с 

компютър“ 

 Състезанието „VIVA Математика с компютър“ е за ученици 

от трети до дванадесети клас, които са разделени в пет или повече 

възрастови групи. То се провежда в два кръга. 

Всеки ученик сам избира мястото, откъдето по интернет ще 

участва в състезанието, както и техниката,  с която ще си служи – 

компютър, лаптоп, таблет. В предварително определен ден и час 

всеки регистриран участник получава достъп за 60 минути до 

работен лист с десет задачи. За някои задачи са предложени 

възможни отговори, като се очаква участникът да избере един или 

няколко отговора. За останалите задачи от участниците се очаква 

да въведат като отговор число. Това става в специално 

предназначено за целта поле за вписване на отговора. Задачите са 

съпроводени с компютърен файл (обикновено на 

системата GeoGebra), който позволява да се изследва същата или 

сходна задача. Участникът трябва да адаптира файла за целите на 

неговата задача и да намери достатъчно точен отговор.  Няма 

ограничение за използване на ресурси – учебници, помагала, 

интернет, включително помощ от приятели. Целта е участниците 

да са поставени в реални условия и да формират умения за 

използване на разнообразни ресурси, включително търсене и 

използване на помощ от експерт за решаване на проблеми. 

Повече информация за състезанието и за обучителните 

ресурси можете да намерите в [1-14]. 
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 Задача 2. 

Проиграйте една от темите за 3. или 4. клас на състезание „VIVA 

Математика с компютър“, например за 3. клас от април 2015 г.  

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidsele

ctedbyuser=29  

Останалите теми от изминалите състезания можете да намерите на 

адрес: http://cabinet.bg/index.php?status=pages&pageid=competitions 

2.1. Разделете задачите от темата според вида на отговора. 

Свободен отговор Избираем отговор, 

с възможност за 

избор на точно 

един от дадените   

Избираем отговор, 

без ограничение на 

броя на избиране от 

дадените 

      

  

2.2. Попълнете в таблицата номерата на  задачите от проучената 

тема: 

Задача, позната от училищния курс по математика, евентуално с 

„неудобни“  данни. 

  

Задача, която може да бъде решена със знанията от началния 

училищния курс по математика, но след сериозни усилия и за 

време, по-голямо от предоставеното по време на състезанието. 

Получаването на отговор с помощта на спомагателен файл да 

улеснява решаването на задачата. 

  

Задача, която не може да бъде решена със знанията от началния 

училищен курс по математика, но с помощта на компютър 

да  може да се получи отговор с достатъчна точност. 

  

2.3. Посочете възможности за използване на разглежданата тема 

или елементи от нея с ваши ученици. 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=29
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=29
http://cabinet.bg/index.php?status=pages&pageid=competitions
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За отговорите на задачите в състезание  

„VIVA Математика с компютър“ 
  

Според вида на отговора задачите се разделят на три вида: 

 Задачи с избираем отговор, с възможност за избиране на 

точно един отговор от n дадени възможности. 

Пример: 

 

Избираемите отговори в този случай са означени 

с кръгли бутони. След като се щракне върху някой от тях, в 

центъра му появява точка.  
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При промяна на отговора автоматично предишната отметка 

се отстранява, т.е. остава маркиран само последно посоченият 

отговор. 

 

При правилен отговор са дава пълен брой точки. При неправилен 

отговор се дават нула точки. 

 Задачи с избираем отговор, като има възможност да се 

изберат k отговора от n възможности, където k ≤ n.  

Пример: 
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Оценяването е според вярното отмятане/неотмятане на всяко 

от дадените предложения. За всеки посочен верен отговор и за 

всеки непосочен грешен отговор се дава точка. Този вид оценяване 

е подходящ за задачи с повече на брой решения. 

При този вид отговори бутоните са с квадратна форма. 

Изписан е и текстът „Можете да посочите повече от един отговор“. 

 Задачи с отговор, който трябва да се запише в специално 

предоставено правоъгълно поле – долу вляво след 

формулировката на задачата.  

Пример: 

 

  
 

Оценяването на тези отговори обикновено е тип „мишена“. 

Максимален брой точки се получават за верен отговор. Точки се 

получават и когато отговорът е приблизително верен, като броят 

на получените точки зависи от близостта на дадения отговор до 

верния. 



13 
 

Задача 3 

Посочете варианти за решаване на: 

3.1. Задача 1 от тема за 3.-4. клас (декември 2020 г.) 

  

С дадените цифри са записани две трицифрени числа.  Намерете 

възможно най-малкия сбор на тези две числа. Запишете този сбор. 

 

Методически бележки: 

Стотиците на двете числа са 1 и 2. Десетиците са 0 и 3, а единиците 

– 8 и 5. Сборът е (1+2).100+3.10+8+5=343. 

Един вариант за получаване на този сбор е 108+235=343. 

 

В полето за отговор трябва да запишем числото 343. 
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3.2. Задача 1 от тема за 3.-4. клас (декември 2019 г.) 

Коя от линиите е с най-голяма дължина? 

 

 

o синята 

o зелената  

o червената 

Методически бележки: 

Удобно е да използваме бутон за дължина. Ако се използва 

предоставеният аплет, първо кликваме върху бутона , в 

резултат на което се появява бутонът за дължина  (на отсечка, 

начупена линия, обиколка на многоъгълник, дължина на 

окръжност), т.е. на линия. 

  
След като кликнем върху него, т.е. го активираме, кликваме върху 

всяка от линиите. В резултат се появява информация за търсените 
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дължини. Синята и червената линия са с дължина 7 единици, а 

зелената – 8 единици. Затова верният отговор е – зелената линия. 

  

Ако използваме предоставения .ggb файл, трябва да стигнем до 

бутона за дължина на линия. 

 

 

Разбира се , като се използва дължината на страната на малкото 

квадратче за единична мярка, може „ръчно“ да се намерят 

дължините на трите линии. 

За решаване на тези задачи е подходящо да се използват 

предоставените ресурси. Така неусетно се усвояват и 

възможностите на софтуера. Участниците могат да използват и 

други изчислителни средства. Тъй като от значение при равен брой 

точки е времето за работа, участникът трябва да прецени с какво 

помощно средство ще си служи. Познаването на инструментите за 

изчисления обикновено съкращава времето за решаване на задачи 

и дава възможност за организиране и провеждане на изследвания 

– в училище и извън него. 
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Задача 4 

Посочете варианти за използване на предоставения файл за 

обясняване на решението на задачите:  

4.1. Какъв е най-малкият брой малки кубчета, които трябва да се 

добавят, за да се получи куб? 

 
 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidsele

ctedbyuser=268 

Методически бележки: 

В динамичния файл конструкцията може да се наблюдава от 

различни гледни точки. Когато това не може да се осъществи само 

чрез скролера на мишката (например, ако няма такъв), се използва 

съответният бутон . 

 

Най-малкият куб, който може да се получи с допълване на кубчета, 

е 2х2х2. Той съдържа 8 малки кубчета. Дадената конструкция 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=268
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=268
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съдържа 4 кубчета, следователно трябва да се добавят още най-

малко 4, за да се получи куб. В полето за отговор трябва да се 

нанесе числото 4. 

 

 
 

След активиране на бутона за куб   , може да се извърши и 

допълването. За целта трябва да се кликва върху две точки, 

определящи ръб на куба.  
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Задача 5 

Запишете дигитални умения, които се формират или 

усъвършенстват при участие в състезание по математика с 

компютър. Отбележете за кои от тях е необходима предварителна 

подготовка за вашите ученици. 

Дигитални умения Необходимост от 

подготовка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

Основни дейности при подготовка и участие в състезание по 

математика с компютър, свързани с дигитална компетентност: 

•       регистрация 

•       отваряне на работния лист 

•       използване на готови динамични файлове 

•       инсталиране на софтуер 

•       посочване на решения (внасяне на данни) 

•       модифициране на предоставените динамични файлове 

•       търсене в интернет 

•       използване на електронни ресурси 

•       изпращане на отговорите 

•       споделяне 
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Задача 6 

Разгледайте предоставените помощни файлове към 

формулираните по-долу задачи (6.1 – 6.4). Посочете варианти за 

използване на файловете за решаване на задачите и за обясняване 

на решението им. Използвайте файловете за съставяне на нови 

задачи. 

 

6.1. Задача 4 на тема 3-4 клас (декември 2020 г.) 

 

По колко начина Дани може да облече куклата, ако разполага с 

червена и с жълта блуза, както и със зелена, с черна и със синя 

пола? 

 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidsele

ctedbyuser=268  

 

Методически бележки: 

Два вида блузи по три вида поли създават възможност за 2х3=6 

различни обличания. С предоставения помощен файл може с 

непосредствена проверка да се стигне до отговора. В такъв случай 

препоръчваме да се планира подредбата на случаите. Например, 

първо да се изчерпят случаите с червена блуза, след което да се 

продължи с тези с жълта блуза. 

 

 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=268
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=268
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Може подредбата да се извърши според полите 

 

Най-подходящо е да се използва таблична подредба. Например по 

колони да се поставят цветове блузи, а по редове – цветове поли. 

Така в първа колона са обличания с червена блуза, във втора 

колона – с жълта блуза, в първи ред – със зелена пола, във втори 

ред – с черна пола и в трети ред – със синя пола. 

 

Отговор на задачата: 6. 
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6.2  Задача 2 на тема 3-4 клас (април 2020 г.) 

Ъгъл АDB е: 

o остър 

o прав 

o тъп 

 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidsele

ctedbyuser=199 

Методически бележки: 

Можем да сравним разглеждания ъгъл с прав ъгъл, като построим 

квадрат. За целта използваме бутон за правилен многоъгълник и 

посочваме върховете D и A.  

     

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=199
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=199
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Ъгъл АDB е по-голям от ъгъла на квадрата, т.е. от правия ъгъл, 

следователно е тъп. 

До този извод може да се стигне и след използване на бутона  

за потрояване на ъгъл със зададена големина – в случая 90 градуса. 

 

Ако се използва бутона за ъгъл  и построи ъгъл ADB, се 

получава градусната мярка на ъгъла със зададена предварително 

точност. Градусната мярка е по-голяма от 90, следователно ъгълът 

е тъп. 
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И без бутон за ъгъл можем да установим вида на ъгъла, като 

използваме прав ъгъл в квадратната мрежа (ъгъл ADG). Отсечките 

AD и DG са диагонали в , получаващи се един от друг със завъртане 

под прав ъгъл. Точките A, D и G са три от върховете на квадрат. 

 

Отговорът на задачате е „Ъгъл АDB e тъп“, затова трябва да 

кликнем върху кръгчето пред думата „тъп“: 
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6.3 Задача 7 на тема 3 клас (април 2020 г.) 

Най-малко колко малки лилави квадратчета трябва да добавите 

към лилавата фигура, така че получената фигура да е квадрат?  

 

http://course.cabinet.bg/content/199/ggb/z7k34.ggb 

Методически бележки: 

Фигурата може да се опакова в правоъгълник 5х4, следователно 

най-малкият квадрат ще е 5х5, т.е. ще съдържа 25 малки 

квадратчета. Дадената фигура съдържа 13 квадратчета, затова 

отговорът е 12.  

 

Можете и експериментално да стигнете до този резултат, като 

премествате единични квадратчета до получаването на квадрат. 

http://course.cabinet.bg/content/199/ggb/z7k34.ggb
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6.4  Задача 9 на тема 3-4 клас (декември 2019 г.) 

Какъв е видът на ъгъла между часовата и минутната стрелка в 4 ч. 

5 мин? 

o остър 

o прав 

o тъп 

 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidsele

ctedbyuser=268 

Методически бележки: 

С плъзгача настройваме часовника на 4 ч. 5 мин. Градусната мярка 

е по-голяма от 90, следователно ъгълът е тъп. Трябва да кликнем 

върху кръгчето пред посочената възможност за отговор „тъп“. 

 

Без файла може да се съобрази, че ъгълът между „часовите лъчи“  

на 1 часа и 4 часа е прав, но часовата стрелка в 4 ч. 5 мин се 

премества още малко и ъгълът между часовата и минутната 

стрелка в 4 ч. 5 мин. е тъп. 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=268
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=268
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Задача 7 

Съставете задача по аналогия на: 

7.1  Задача 9 на тема 3-4 клас (декември 2019 г.). 

С абак са представени числата 0, 1, 5 и 47. 

 

 
 

Кое число е изобразено с абака долу? 

 

 
 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidsele

ctedbyuser=194 

 

 

 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=194
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=194
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7.2 Задача 5 на тема 3-4 клас (март 2019 г.) 
 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidsele

ctedbyuser=144 

Следата от придвижването на костенурката по командите e: 

Напред 16 см 

Ляво 135o 

Напред 10 см 

Ляво 90o 

Напред 10 см 

 

Можете да посочите повече от един отговор 

 Правоъгълник 

 Равнобедрен триъгълник 

 Правоъгълен триъгълник 

 Тъпоъгълен триъгълник 

 Отворена линия 

 
 

 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=144
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=144
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Задача 8 

Посочете грешки, които се очаква да допускат учениците при 

решаване на следните две задачи: 

8.1. Задача 6 на тема 3-4 клас, декември 2020 г. 

 

При кликване върху малко квадратче то променя цветността си, 

т.е. бялото става червено, а червеното – бяло. След кликване върху 

едно квадратче Ники установил, че ако прегъне по черната линия, 

всеки две квадратчета, които се долепят, ще са с един и същи цвят. 

Върху кое от посочените квадратчета може да е кликнал Ники? 

 
 A2 

 Б4 

 B1 

 Г2 

 Г3 
 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselect

edbyuser=268 

 

Методически бележки: 

Типичната грешка е свързана с пълнота на решението на задачата. 

 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=268
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=268
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Ето двете възможности: 

  

  Трябва да се кликне върху две от квадратчетата пред посочените 

отговори:  

 

8.2. Задача 9 на тема 3-4 клас (април 2018 г.) 

Колко са правоъгълниците на фигурата, на които половинката е 

зелена? 

 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidsele

ctedbyuser=125 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=125
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=125
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Задача 9 

9.1 Съставете задача за състезание „Математика с компютър“ за 3. 

или 4. клас. 

9.2 Предложете идеи за мотивиране на учениците за участие в 

състезание „Математика с компютър“. 

9.3. Разгледайте темите за 3. и 4. клас във Виртуалния училищен 

кабинет по математика http://cabinet.bg/ и използвайте една от тях 

за подготовка на група ученици за състезание по математика с 

компютър. 

 

 

9.4. Опишете варианти на използване темите от  изминалите 

състезания във формалното и в неформалното обучение по 

математика. Използвайте възможността за самопроверка след 

натискане на бутона в края на всеки работен лист. 

 

 
 

http://cabinet.bg/
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