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Въведение 
 

Онлайн състезанието "VIVA Математика с компютър" се 

организира от Института по математика и информатика на 

Българска академия на науките, Съюза на математиците в 

България и телекомуникационна компания VIVACOM [1]. 

Основните цели още от самото му основаване през 2014 г. бяха 

едновременно развитие на дигиталната и математическата 

компетентности, както и популяризиране сред ученици, 

учители и родители на образователни ресурси, разработени със 

специализиран динамичен софтуер GeoGebra. Характерна 

особеност на такъв род образователни ресурси е, че те 

допринасят за постигане на няколко цели едновременно. 

Например, дават възможност за запознаване с (и правилно 

усвояване на) редица понятия и математически факти по най-

естествения начин – чрез експериментиране с компютър. Това 

сближава изучаването на математиката с усвояването на 

останалите естествено-научни дисциплини, в които проверката 

на фактите често се основава на нагледен експеримент.  

Тези ресурси удачно допълват традиционното изучаване на 

математическите факти (чрез логически извод) и разкриват 

нови, недостатъчно използвани до сега, възможности за 

приложение на математиката. Включително и при 

разглеждането и решаването (със задоволителна точност) на 

задачи с практическа насоченост. Подобен род ресурси са 

особено полезни при онагледяване на промени във формата и 

размера на геометрични обекти и конструкции, както и при 

проследяване на развиващи се във времето процеси.  
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Друга характерна особеност на тези образователни ресурси е 

лесното им споделяне и използване – без необходимост от 

закупуване на ново оборудване и специфични консумативи за 

провеждане на експериментите. По тази причина те се 

използват все по-често в образователния процес. 

Забележителна е и гъвкавостта на тези ресурси. Те лесно се 

видоизменят и нагаждат към конкретните нужди.  

При използването на такива ресурси учащите неусетно 

развиват и склонност към конструктивно и алгоритмично 

мислене и правят първи стъпки към усвояване на 

програмистки умения, включително до равнище на създаване 

на оригинално съдържание.  

В първия раздел на книгата са дадени примери как такива 

ресурси могат да се използват за избягване на възникването 

или за отстраняване на вече появили се погрешни представи 

(мисконцепции) при изучаването на математически обекти и 

факти.1 В следващите раздели са показани примери на такива 

ресурси, разработени във връзка с изследването и решаването 

на задачи от онлайн състезанията „VIVA Математика с 

компютър“ и „Тема на месеца“. Те могат да бъдат използвани 

в подготовката за участие в такива състезания. 

 

 

                                                           
1 „Изследване на концептуалното знание и наличието на грешни представи 

в часовете по математика и природни науки“ бе тема на съвместен проект 

между Българската академия на науките и Македонската академия на 

науките (2017 – 2020 г.). Отпечатването на книгата е със средства по този 

договор. 
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1. Използване на информационните 
технологии за откриване и 
отстраняване на мисконцепции при 
обучението по математика2 

 

 

Типичното изобразяване на основни геометрични фигури при 

въвеждането им в началното училище включва хоризонтално 

разположение на основен елемент, например рамо на ъгъл, 

страна на триъгълник, на правоъгълник и в частност на 

квадрат. Това води до трудности при идентифицирането на 

тези геометрични обекти и някои техни характеристики, 

когато те са разположени по друг начин в равнината, особено 

когато са част от по-сложна фигура. Най-често грешки при 

разпознаване се наблюдават в задачи за преброяване на обекти 

от конкретен вид. При въвеждането на нов обект, например 

ново понятие, с цел намаляване на вероятността от неправилно 

схващане, е подходящо използването на динамични 

конструкции, чрез които обектът (понятието) се визуализират 

в най-различни възможни положения. На фиг. 1.1 са показани 

                                                           
2 В този раздел следваме изложението в статията „Откриване и 

отстраняване на погрешни представи за математически обекти и понятия с 

помощта на информационни технологии“ на Тони Чехларова, Евгения 

Сендова, Петър Кендеров, публикувана в MATHEMATICS AND 

EDUCATION IN MATHEMATICS, 2019, Proceedings of the Forty-eighth 

Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Borovetz, April 1–

5, 2019, стр. 195 – 203. 
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ъгли, получени от динамична конструкция, реализирана с 

GeoGebra. 

 
 

 

 

Фиг. 1.1  

http://cabinet.bg/content/bg/html/d12059.html 

 

Промяната на положението на рамо се осъществява с 

преместване на точка. Това позволява да се избегне 

погрешната представа, че всеки ъгъл има или хоризонтално, 

или вертикално рамо. Този файл, както още няколко други 

подобни файла във Виртуалния училищен кабинет по 

математика (www.cabinet.bg), могат да се използват за 

определяне на вида на ъгъла (остър, прав, тъп), за намиране на 

градусната му мярка с определена точност чрез измерване с 

транспортир или чрез окомер.  

 

На фиг. 1.2 са показани няколко равнобедрени 

триъгълника, получени чрез динамичен модел на равнобедрен 

триъгълник.  

Те служат за преодоляване на същия недостатък. В 

случая задачата е за посочване вида на равнобедрения 

триъгълник според неговите ъгли. 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d12059.html
http://www.cabinet.bg/
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Фиг. 1.2  

http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=85 

 

Системното използване на такива динамични 

конструкции на изучавани фигури, с които конструкции 

удобно се извършва промяна на позицията и големината на 

съответния обект, е условие за преодоляване на разглеждания 

проблем с разположението на фигурите. Изключително често 

първият квадрат във фиг. 1.3 се идентифицира от учениците от 

5. клас като ромб, по-точно като ромб, който не е квадрат. 

Аналогично, при преброяване на квадрати с върхове в някои 

от възлите на част от квадратна решетка, често се преброяват 

само квадратите с хоризонтални и вертикални страни. При 

работа с предоставените файлове лесно се получават квадрати 

с различно разположение и е подходящо те да се използват в 

началното училище при поставяне на различни задачи.  

http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=85
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Фиг. 1.3  

http://cabinet.bg/content/bg/html/d12014.html 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d12072.html 

 

Въвеждането на отрицателните числа и съответно на 

рационалните числа се осъществява в 6. клас в българското 

училище. От една страна, учениците вече са използвали 

отрицателни числа в практиката, например за означаване на 

температура. От друга страна, за дълбокото разбиране на 

отрицателните и рационалните числа е необходимо полагане 

на продължителни специални усилия. Най-често грешки се 

допускат при сравняването им или при извършване на 

действия с рационални числа. На фиг. 1.4 са представени 

няколко файла за онагледяване на рационални числа. 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d12014.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d12072.html
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Фиг. 1.4 Файлове за онагледяване на рационални числа 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d14158.html 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d14159.html 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d14161.html 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d14162.html 

 

 Конкретните стойности на числата се управляват с параметри-

плъзгачи или преместване на точки върху числовата ос. С 

последния файл на фиг. 1.4 се подпомага осмислянето на 

факта, че при събиране с отрицателно число сборът е по-малък 

от другото събираемо. 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d14158.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d14159.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d14161.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d14162.html
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В 6. клас се изучават права пропорционалност и обратна 

пропорционалност. В продължение на десетилетия в учебници 

и помагала, включително и в действащи в момента, се 

използват следните определения или еквивалентни на тях: ”За 

две величини x и y казваме, че са правопропорционални, ако с 

увеличаването или намаляването на едната няколко пъти също 

толкова пъти се увеличава или намалява и другата вeличина. 

Такава зависимост се записва: y:x=k или y=k .x, където k ≠0 е 

коефициент на пропорционалност“. Съответно ”Величините x 

и y се наричат обратнопропорционални: когато едната се 

увеличава или намалява няколко пъти, другата намалява или 

се увеличава съответно толкова пъти, т.е. x.y=k  или y=k:x при 

x ≠ 0. Числото k, което показва колко пъти се изменят x и y, се 

нарича коефициент на обратната пропорционалност“. Ясно е, 

че за отрицателна стойност на коефициента на 

пропорционалност споменатите определения не са издържани. 

Учениците могат да бъдат насочени сами да открият тази 

неточност, като се разгледат конкретни примери. Удачно е и 

построяването на графика на права пропорционалност с 

положителен коефициент и графика на пропорционалност с 

отрицателен коефициент на пропорционалност. С файл на 

GeoGebra тези графики се онагледяват много добре, като се 

вижда и как се променя графиката, когато коефициентът на 

пропорциналност се мени (фиг. 1.5).  

Част от грешното разбиране на правата и обратната 

пропорционалност е свързана с отрицателните числа, но има 

отношение и към функциите и графиките им. Широко 

използван днес похват за изобразяване на динамиката на даден 

процес е представянето на изменението на важен негов 

показател като графика на функция (икономически ръст, 

демографски спад, флуктуация на борсови индекси и др.). 
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Фиг. 1.5   

http://cabinet.bg/content/bg/html/d19005.html 

Правилното ”разчитане“ на такъв род графики често е 

предизвикателство и е източник на погрешни представи. 

Неслучайно в различни видове тестове често се дават задачи за 

описване на процес, изобразен чрез графика. С помощта на 

подходящ софтуер може значително да се развият 

способностите на учениците да разчитат правилно графична 

информация. Изобразената с компютър графика на функция, 

особено при наличие на параметри, позволява лесно да се 

илюстрират съществени случаи, да се откриват 

закономерности и да се формулират хипотези. Графичното 

представяне на решения на уравнение или неравенство 

подпомага разбирането и тълкуването на резултати, получени 

с обичайните алгебрични методи. На фиг. 1.6 е показан модел 

за демонстриране на връзката между графиката на квадратната 

функция f (x) = ax2+bx+c и графичното изобразяване на 

решенията на квадратно уравнение и няколко квадратни 

неравенства: ax2+bx+c > 0, ax2+bx+c < 0, ax2+bx+c ≥ 0, 

ax2+bx+c ≤ 0.  

http://cabinet.bg/content/bg/html/d19005.html
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С плъзгачите-параметри се задават конкретните стойности на 

коефициентите на квадратната функция, а с отметките за 

скриване/показване се управлява графичното изображение. 

Софтуерните среди като GeoGebra увеличават силно 

възможностите за прилагане на знанията за функции при 

решаване на задачи, възникващи от практиката. Когато се 

получи математически модел, който не може да бъде решен с 

налични ученически знания, със специализиран софтуер може 

да се намери решение – графично или с използване на 

съответна команда. Затова работата по разчитане и 

интерпретиране на резултати от графично представяне на 

функции придобива самостоятелно значение. 

  

  

Фиг. 1.6  

http://cabinet.bg/content/bg/html/d19035.html 

 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d19035.html
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На фиг. 1.7 са представени графиките на линейната функция и 

на квадратната функция.  

Този файл може да бъде използван за решаване (или за 

представяне на решенията) на няколко уравнения, неравенства 

и системи. Ако класическото решение на уравнението             

3x2−10x+1,2=1,4x+3 е свързано с извършване на 

преобразувания до привеждане в нормален вид, то при 

използване на динамичен софтуер понякога е подходящо да се 

построят директно графиките на функциите, свързани с 

изразите в двете страни на уравнението, и да се види къде 

графиките се пресичат. 

 

Фиг. 1.7  

http://cabinet.bg/content/bg/html/d19230.html 

От една страна, така се намалява възможността за допускане 

на технически грешки, а от друга се наблюдават и двете 

графики като самостоятелни обекти. Това е уравнение от втора 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d19230.html
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степен с едно неизвестно и в случая се интересуваме от 

пресечните точки на двете графики. Решенията са абсцисите 

на тези точки, т.к. за тези стойности на x функционалните 

стойности на двете функции са равни. С разглеждания файл 

може да се реши и система уравнения с две неизвестни. 

Решенията ще са наредени двойки числа, представляващи 

координатите на пресечните точки (ако съществуват) на двете 

графики. 
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2. Помощни файлове в състезание 
„VIVA Математика с компютър“3 
 

Една от характерните особености на състезание „VIVA 

Математика с компютър" е, че към голяма част от задачите се 

предоставят помощни файлове (разработени със свободната за 

ползване система GeoGebra [2]), които подпомагат 

изследването и решаването на съответната задача. Тези 

файлове обикновено не са във вид „готов за пряка употреба“. 

Необходимо е нещо в тях да бъде променено и съобразено с 

данните на  съответната задача. Обикновено трябва да се 

променят стойности – с плъзгач, да се премести обект, 

например точка, да се въведат стойности на параметър и др. 

Понякога се налага да се добавят нови команди. Във всеки 

случай е необходимо ученикът да разбере какво всъщност 

прави помощният файл, каква е логиката зад него и как той 

действа. Това развива алгоритмичното мислене и става основа 

за активно използване на дигиталните технологии, 

включително и до степен на създаване на собствени дигитални 

ресурси.  Така неусетно се усвояват и възможностите на 

софтуера. Освен това се прониква по-дълбоко и в 

математическата същност на задачата. Участниците могат да 

                                                           
3 Част от примерите в този раздел са разгледани и в статията „Използване 

на помощните файлове в онлайн състезанието ”VIVA Математика с 

компютър“ на Петър Кендеров, Тони Чехларова, публикувана в 

MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2020, 

Proceedings of the Forty-ninth Spring Conference of the Union of Bulgarian 

Mathematicians 2020, стр. 220 – 228.   
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използват и други изчислителни среди и средства (не само 

GeoGebra), за да решат задачата. Тъй като от значение при 

равен брой точки е времето за работа, участникът трябва да 

прецени с какво помощно средство ще си служи при решаване 

на задачата. Изборът на подходящ инструмент за решаване на 

дадена задача също е част от дигиталната компетентност.  

Помощните файлове обикновено се предоставят във два 

формата: „онлайн“ формат и „ .ggb “ формат. В първия случай 

файлът се отваря автоматично (с който и да е от 

разпространените браузери) в самото тяло на Работния лист на 

състезанието, а във втория – в отделен прозорец с помощта на 

предварително инсталирана на компютъра версия на системата 

GeoGebra. 

Според вида на отговора задачите в състезание "VIVA 

Математика с компютър" се разделят на три вида: с 

възможност за избиране на точно един от n дадени отговора; с 

възможност за избиране на k от n дадени отговора, 

където k n ; със свободен отговор, който е число в десетичен 

запис, обикновено с посочена точност [1]. Оценяването на 

свободните отговори е тип мишена [3], т.е. максимален брой 

точки се получават за верен отговор, а когато отговорът е 

приблизително верен, броят на получените точки съответства 

на близостта на дадения отговор до верния. Помощни файлове 

може да има към задачи и от трите вида. В този раздел ще 

илюстрираме казаното по-горе с конкретни примери на задачи, 

давани на състезание "VIVA Математика с компютър". 
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Задача 1. 

Задача 1 от Работния лист за 3. и 4. клас на състезание „VIVA 

Математика с компютър“ (25 април 2020 г.) 

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

electedbyuser=199 

 

 

 

 

Коя от трите отсечки е с най-голяма дължина? 

 

o Червената 

o Зелената 

o Синята 

 

Отговор: Зелената. 

Зелената и синята отсечки са неподвижни. Червената отсечка 

може да се движи чрез краищата: с единия ѝ край я 

преместваме, а с другия ѝ край я завъртаме (Фиг. 2.1.1). За да 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=199
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=199
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се сравнят дължините на червената и зелената отсечки, 

преместваме червената отсечка върху зелената така, че 

единият ѝ край да съвпада с край на зелената отсечка. Можем  

да направим извода, че зелената отсечка е по-дълга от 

червената. 

 

Фиг. 2.1.1 

Аналогично се сравняват дължините на червената осечка и 

синята и се установява, че червената отсечка е по-дълга от 

синята. При необходимост може да се използва zoom          

(Фиг. 2.1.2). 

  

Фиг. 2.1.2 

От това, че дължината на зелената отсечка е по-голяма от 

дължината на червената, а дължината на червената отсечка е 

по-голяма от дължината на синята може да се направи извод, 

че зелената отсечка е най-дълга. 
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Задача 2. 

Задача 7 от Работния лист за 3. и 4. клас на състезание „VIVA 

Математика с компютър“ (25 април 2020 г.) 

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

electedbyuser=199 

 

 

 

 

Най-малко колко малки лилави квадратчета трябва да добавите 

към лилавата фигура, че получената фигура да е квадрат? 

 

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

 

Отговор: 12. 

Фигурата може да се опакова в правоъгълник 5×4, 

следователно най-малкият квадрат ще е 5×5, т.е. ще съдържа 

25 малки квадратчета (Фиг. 2.2.1). Дадената фигура съдържа 

13 квадратчета, затова отговорът е 12.  

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=199
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=199
http://course.cabinet.bg/content/199/ggb/z7k34.ggb
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Фиг. 2.2.1 

Може и експериментално да се стигне до този резултат, като се 

преместват единични квадратчета до получаването на квадрат. 
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Задача 3 

Задача 2 от Работния лист за 3. клас на състезание „VIVA 

Математика с компютър“ (19 декември 2015 г.) 

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

electedbyuser=54 

 

Видът на триъгълника, според страните, е: 

 

Можете да посочите повече от един отговор. 

 разностранен 

 равнобедрен 

 равностранен 

 

Отговор: равнобедрен. 

Може да се активира бутона за дължина на отсечка  и с 

щракване върху всяка от страните на триъгълника да се 

изведат на екрана дължините им (Фиг. 2.3.1). Две от страните 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=54
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=54
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са с дължина 5 единици, а третата (с точност до десетите) – 7,1 

единици.  

 

Фиг. 2.3.1 

Може да се съобрази, че две от страните могат да се 

разглеждат кто диагонали в еднакви правоъгълници, 

следователно са с равни дължини (Фиг. 2.3.2). 

 

 

Фиг. 2.3.2 
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Ако се използва .ggb файлът, може да се покаже т.н. 

алгебричен процорец и в него да се наблюдават дължините на 

отсечките (Фиг. 2.3.3). 

 
 

  

 

Фиг. 2.3.3 
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Задача 4. 

Задача 9 от Работния лист за 3. клас на състезание „VIVA 

Математика с компютър“ (7 декември 2014 г.) 

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

electedbyuser=10 

 

Върху кои от червените точки може да се премести зелената 

точка M, за да се получи равнобедрен триъгълник? 

 

Можете да посочите повече от един отговор. 

 A 

 B 

 C 

 D 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=10
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=10
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 E 

 F 

 G 

 H 

Решение: A, B, D, E, F, G, H. 

Точката М в предоставения помощен файл е подвижна. При 

преместването ѝ наблюдаваме всеки от триъгълниците, за 

които е посочен третият връх (Фиг. 2.4.1). 

Равенството на съответните отсечки може да се обоснове с 

разглеждането им като диагонали в еднакви правоъгълници 

2×1.  
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Фиг. 2.4.1 
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Задача 5 

Задача 9 от Работния лист за 4. клас на състезание „VIVA 

Математика с компютър“ (19 декември 2015 г.) 

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

electedbyuser=55 

 

С 12 квадратчета, всяко с дължина на страната 1 cm, е получен 

правоъгълник, чрез съединяване по страна (страни). 

Обиколката на правоъгълника в сантиметри може да е: 

Можете да посочите повече от един отговор. 

 12 

 14 

 16 

 18 

 22 

 24 

 26 

 28 

 

 

Отговор: 14; 16; 26. 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=55
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=55
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Правоъгълниците са с измерения съответно 12 и 1, 6 и 2, 4 и 3 

единици (Фиг. 2.5.1). 

 

 

 

Фиг. 2.5.1 

Въпреки че изчисляването на обиколките не е сложно, файлът 

може да се използва и за построяване и извеждане на 

обиколката на тези правоъгълници, с използване на бутона за 

дължина/обиколка (Фиг. 2.5.2). 

 

Фиг. 2.5.2 

Разбира се, задачата може да се реши чрез съображението, че 

числото 12 може да се представи като произведение на два 

цели множителя така: 12=1.12; 12=2.6 и 12=3.4.   
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Задача 6. 

Задача 4 от Работния лист за 3. и 4. клас на състезание „VIVA 

Математика с компютър“ (25 април 2020 г.) 

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

publicview&testidselectedbyuser=199 

 

 

 

Колко е остатъкът от делението на 268448 на 57? 

Отговор: 35 

Преди да използваме предоставения файл, трябва да се 

ориентираме за какво може да ни послужи. Удобно е да се 

тества с малки числа (Фиг. 2.6.1), за които може да се прецени 

резултатът, например: 

  

Фиг. 2.6.1 

Можем да се досетим, че помощният файл намира остатъка 

при делението a:b.  Конкретните стойности за a и b могат да се 

задават както чрез изписването им в правоъгълното поле, така 

и в алгебричния прозорец (след двукратно щракване върху 

числото). Като се въведат данните от задачата a = 268448 и       

b = 57, се получава остатък 35 (Фиг. 2.6.2). 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=199
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=199
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Фиг. 2.6.2 

Ако за решаване на задачата се използва калкулатор, ще се 

получи резултат като този на Фиг. 2.6.3: 

 

Фиг. 2.6.3 

От него може да се направи извод, че цялата част от делението 

е равна на 4709. За да се намери търсеният остатък, трябва от 

даденото число 268448 да се извади произведението 

4709.57 268413 . Резултатът е 268448 268413 35  . 
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Задача 7. 

Задача 6 от Работния лист за 3. и 4. клас на състезание „VIVA 

Математика с компютър“ (25 април 2020 г.) 

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

publicview&testidselectedbyuser=199 

 

 

 

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? 

 

 А2 

 А3 

 Б1 

 В4 

 Г3 

 

http://course.cabinet.bg/content/199/ggb/z6k34.ggb 

 

Отговор: А3, Г3. 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=199
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=199
http://course.cabinet.bg/content/199/ggb/z6k34.ggb
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Ако прегънем дадената фигура по черната линия, две от 

долепените квадратчета ще са с различно оцветяване – A3 и 

Г3. Това са и двете възможности за решение -  A3 да стане 

бяло или Г3 да стане червено (Фиг. 2.7.1). 

          

Фиг. 2.7.1 

Ако проверявате с предоставения файл, не забравяйте да се 

връщате в начална позиция след всяка проверка. Това може да 

стане с бутона горе вдясно за връщане в начална позиция или с 

връщане на един ход (Фиг. 2.7.2). 

 

Фиг. 2.7.2 
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Задача 8. 

Задача 2 от Работния лист за 5. и 6. клас на състезание „VIVA 

Математика с компютър“ (25 април 2020 г.) 

 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype

=publicview&testidselectedbyuser=200 

 

 

 

Ъгълът между часовата и минутната стрелка в 13 ч. 21 мин. е:  

o Остър 

o Прав 

o Тъп 

 

http://course.cabinet.bg/content/200/ggb/z2k56.ggb 

Отговор: Остър.  

С плъзгача настройваме часовника така, че стрелките да 

показват 13 ч. 21 мин. В случая е по-удобно да се използва 1 ч. 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=200
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=200
http://course.cabinet.bg/content/200/ggb/z2k56.ggb
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21 мин., т.к. плъзгачът показва минутите, т.е. плъзгачът 

показва 81 (Фиг. 2.8.1).   

 

 

Фиг. 2.8.1 

С бутона  за измерване на ъгъл намираме ъгъла между 

двете стрелки, който е 85,5° с точност до десетите.  

Следователно отговорът на задачата е “остър“.  

Ъгълът може да се изчисли. За целта трябва да се съобрази, че 

от 90° трябва да се извади градусната мярка на ъгъла, на който 

часовата стрелка се завърта за 21 минути, както и да се 

прибави градусната мярка на ъгъла, на който минутната 

стрелка се завърта за 1 минута. Получаваме 

90 10,5 6 85,5       . 
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Задача 9. 

Задача 10 от Работния лист за 5. и 6. клас на състезание „VIVA 

Математика с компютър“ (2 декември 2018 г.) 

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

electedbyuser=138 

 

На една от страните на квадрат 7×7 сm са построени външно 

два квадрата, както на фигурата. Центровете на трите квадрата 

са върхове на триъгълник. Каква е най-малката възможна 

обиколка на такъв триъгълник? Запишете в сm с точност до 

десетите. 

                                                   

Отговор: 14.6 

В предоставения помощен файл дължината на страната на 

големия квадрат не е 7, а е 2. Очаква се участниците да 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=138
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=138
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променят тази дължина от 2 на 7, например с преместване на 

връх (Фиг. 2.9.1).   

 

 

Фиг. 2.9.1  

Освен това, трябва да построят центровете на трите квадрата. 

Това може да стане  по няколко начина, като използваме 

свойства на квадрата и възможностите на софтуера. Като 

имаме предвид, че средата на всеки от диагоналите на квадрат 

съвпада с центъра му, можем да активираме бутона за 

намиране на среда на отсечка и след това да щракнем 

последователно върху краищата на кой да е от диагоналите на 

квадрата (фиг. 2.9.2).  
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Фиг. 2.9.2  

Същото се повтаря и с останалите два квадрата. Друга 

възможност е да се използва командата за център на правилен 

многоъгълник Медицентър( <Многоъгълник> ). 

За целта първо извеждаме на екрана Командния ред (полето за 

въвеждане на команди Фиг. 2.9.3) и в него записваме 

Медицентър(многоъгълник2). 

 
 

Фиг. 2.9.3.  

Забелязваме, че при движение на зелената точка от единия 

връх на големия квадрат към другия обиколката на 
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триъгълника с върхове в центровете на трите квадрата 

първоначално намалява, след това нараства (фиг. 2.9.4). 

Търсената точка е средата на отсечката, по която се движи 

зелената точка. 

 

 
 

Фиг. 2.9.4. Изследване с динамична конструкция 

От гледна точка на симетрията можеше да се очаква, че 

минимумът ще се постигне в средата или в край на 

разглежданата отсечка. 
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Задача 10. 

Задача 9 от Работния лист на 6. клас на състезание „VIVA 

Математика с компютър“  (19 декември 2015 г.) 

 

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

electedbyuser=57 

 

Два кола са забити на 6 м един от друг в ливада с трева. Те са 

свързани с въже с дължина 8 м. Стопанинът на едно козле го 

вързал за въжето подвижно така, че да може да се движи по 

цялата му дължина. Каква площ може да опасе козлето? 

Запиши в кв. м с точност до стотните. 

 

Отговор: 33.25 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=57
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=57
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Поставяме точката D в режим „Показване на следа“ (Фиг. 

2.10.1). 

 

Фиг. 2.10.1 

Така можем да очертаем пътя, по който се движи козлето при 

опънато въже, т.е. контура на площта, която може да опасе 

козлето (Фиг. 2.10.2). 

 

Фиг. 2.10.2  

Можем да съединим с отсечки съседните точки от следата на 

D  и да очертаем многоъгълник, чието лице е добро 

приближение на отговора (Фиг. 2.10.3). 
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Фиг. 2.10.3  

Ако съобразим, че полученият контур е елипса, можем да я 

построим. За целта ще използваме бутона  за построяване 

на елипса по двата фокуса и точка от елипсата (Фиг. 2.10.4). 

 

Фиг. 2.10.4  

Кликваме последователно върху точките A, B и D и се 

изчертава елипсата (Фиг. 2.10.5). 
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Фиг. 2.10.5  

Остава да покажем лицето на елипсата (Фиг. 2.10.6) като 

активираме бутона за лице  и щракнем върху елипсата. 

 

Фиг. 2.10.6  
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Задача 11. 

Задача 4 от  Работния лист за 5. и 6. клас на състезание „VIVA 

Математика с компютър“ (23 април 2017 г.) 

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

electedbyuser=100 

 

Число, което е равно на сбора на всичките си делители, без 

самото число, се нарича съвършено. Съвършено е числото: 

Можете да посочите повече от един отговор. 

 6 

 28 

 128 

 496 

 33550336 

 

Отговор: 6, 28, 496, 33550336. 

С предоставения файл се извеждат делителите на числото, 

което е посочено с плъзгача. В случая делителите на числата 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=100
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=100
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10 са 1, 2, 5 и 10. За всяко от дадените числа може да се 

направи непосредствана проверка дали е съвършено (Фиг. 

2.11.1). 

 
 

Фиг. 2.11.1 

Удобно е да се използва ggb файлът и да се записва стойността 

на числото, на което да се изведат делителите. 

А може да се направи проверка в интернет. Например, в 

Google търсим информация за съвършени числа. В Уикипедия 

се намира информация както за първите съвършени числа, така 

и за начин за получаването им (Фиг. 2.11.2). 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D1%

8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D1%87%

D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE 

Фиг. 2.11.2 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
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Задача 12. 

Задача 10 от Работния лист за 5. и 6. клас на състезание „VIVA 

Математика с компютър“ (8 декември 2019 г.) 

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

electedbyuser=195 

 

Трябва да се попълнят числа в празните полета така, че сборът 

на числата във всеки ред да е равен на сбора на числата във 

всяка колона, да е равен на сбора на числата във всеки от двата 

диагонала. Кое число трябва да се постави на мястото на 

въпросителния знак? 

 

Отговор: 103. 

От това, че сборът на числата в трети ред е равен на сбора на 

числата във втора колона, следва, че 99+107=95+х, където с х е 

означено числото в централното квадратче.  Причината е, че в 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=195
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=195
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двете суми има общо събираемо, което можем да 

пренебрегнем, а именно второто число в трети ред. Така за 

числото в централното квадратче получаваме стойност 111 

(Фиг. 2.12.1). 

 

Фиг. 2.12.1 

От това, че сборът на числата в трета колона е равен на сбора 

на числата в диагонала със събираемо 99 следва, че                

107+у= 99+111, където с у е означено търсеното число.  

Получаваме отговор 103 (Фиг. 2.12.2). 

 
Фиг. 2.12.2 

 

Това е само един от начините, по които може да се стигне до 

отговора. Както се вижда, не е необходимо да се попълни 

целият т.н. магически квадрат, за да се намери отговорът на 

задачата.  
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Задача 13 

Задача 10 от Работния лист за 5. и 6. клас на състезание „VIVA 

Математика с компютър“ (23 април 2017 г.) 

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

electedbyuser=100 

 

Точката T e от отсечката AB=23 cm. Квадратите ATCD и TBEF 

са от една и съща полуравнина спрямо AB. Ако лицето на 

триъгълник AEC=27 cm2, намерете дължината на AT. 

Запишете с точност до стотните. 

 

Отговор: 7,35. 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=100
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=100
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Не е лесно да се  управлява точката Т с ръка, за получаване на 

точна стойност на лицето. Една възможност е да ограничим от 

двете посоки лицата, например чрез стойностите 26,92 и 27,03 

(Фиг. 2.13.1). 

  

Фиг. 2.13.1 

А може да увеличим броя на знаците след десетичната запетая, 

т.е. да променим настройките на показване на стойностите 

(Фиг. 2.13.2). 

 

 

Фиг. 2.13.2 

Задачата има и просто традиционно решение (без компютър), 

което предполага математическа сръчност, характерна за 

ученици от по-високите класове. Да означим с 𝑥 търсената 
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дължина на отсечката АТ. От Фиг. 2.13.3 се вижда, че за лицата 

𝑆 на съответните квадрати и триъгълници е в сила равенството 

𝑆𝐴𝑇𝐶𝐷 +  𝑆𝑇𝐵𝐸𝐹 =  𝑆𝐴𝐵𝐸 +  𝑆𝐸𝐹𝐶 +  𝑆𝐶𝐷𝐴 + 𝑆𝐴𝐸𝐶 . 

 

Фиг. 2.13.3 

Следователно, е в сила  и равенството  𝑥2 + (23 − 𝑥)2 = 

=
1

2
[23(23 − 𝑥) + (23 − 𝑥)(23 − 2𝑥) + 𝑥2] + 27.  

След опростяване получаваме  уравнението 𝑥2 = 54. Значи 

точното решение на задачата е АТ = √54  ≈ 7,348469228.  
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Задача 14. 

Задача 10 от Работния лист за 7. и 8. клас на състезание „VIVA 

Математика с компютър“ (8 декември 2019 г.) 

 

Намерете възможно най-малката пълна повърхнина на 

правоъгълен паралелепипед с обем 83 cm3, ако единият му ръб 

е с дължина 5 cm. Запишете отговора в cm2 с точност до 

стотните.  

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

electedbyuser=196 

 

 

 

Отговор: 114.69 

Можем да считаме, че височината АА1 (Фиг. 2.14.1) има 

дължина  𝑐 = 5 cm. Следователно, на всяко положително 

число 𝑎 съответства правоъгълен паралелепипед с дължина   

АВ = a , ширина ВС = 
83

5
b

a
  и височина 5c  . Задачата се 

състои в това, да намерим такова 𝑎, за което пълната 

повърхнина 𝑆 = 2(𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 + 𝑐𝑎) на съответстващия на това 𝑎 

правоъгълен паралелепипед е най-малка. На Фигура 1.14.1 е 

показан един изглед от помощния файл към тази задача. 

Вижда се плъзгач за обема V на правоъгълния паралелепипед 

и плъзгач за числото 𝑎. Очаква се участникът сам да постави 

плъзгача за V  в позиция V = 83. 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=196
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=196


 

53 
 

 

 

 

Фиг. 2.14.1 

Тогава помощният файл пресмята околната повърхнина S по 

горната формула за всяко отделно число 𝑎 > 0. С движение на 

плъзгача за 𝑎 от долния край нагоре участникът в състезанието 

вижда, че стойността на S първоначално намалява, достига 

някаква минимална стойност, а после започва да расте. 

Намирането на минималната стойност на S може да стане или 

с внимателно боравене с плъзгача, или като се използва 

командата 

 Minimize(<Dependent Number>, <Free Number>)  

за намиране на минимум на величина (в случая S), която 

зависи от друга величина (в случая – от числото 𝑎). За целта е 

необходимо в „Командния ред“ (известен още като „Поле за 

въвеждане на команди“), да се запише командата 

Minimize(S,a), след което тя да се изпълни (с щракване върху 

клавиша „Еnter“). Като резултат GeoGebra вписва в 

алгебричния прозорец число, при което S приема минимална 

стойност и дава име на това число. На Фиг. 2.14.2 това е 

числото f = 4.0743. 
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 Фиг. 2.14.2.  

Ако сега се изпълни командата 𝑎 = 𝑓, GeoGebra ще пресметне 

и впише в първия ред на алгебричния прозорец минималната 

пълна повърхнина 𝑆 = 114.6862 и ще изобрази съответния на 

числото 𝑎 = 𝑓 = 4.0743 паралелепипед в прозореца за тримерна 

графика (Фиг. 2.14.3).  

 
 

 

Фиг. 2.14.3  

Отговорът на тази задача е 114.69. 

От математическа гледна точка задачата се състои в следното: 

Да се намери минимумът на функцията 𝑆 = 2 ( 
83

5
+ 

83

𝑎
+ 5𝑎).  

От неравенството между средното аритметично и средното 

геометрично следва, че 
83

𝑎
+ 5𝑎 ≥ 2√

83

𝑎
5𝑎  = 2√415 . Известно 
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е, че това неравенството става равенство точно тогава, когато      
83

𝑎
= 5𝑎 . Следователно, минимумът на 𝑆 ще се достига при 

𝑎 =  √
83

5
=  √16,6 ≈ 4,07431. Точното решение на задачата е   

𝑆 = 2 ( 
83

5
+  √415 + √415 ) ≈ 114,6861951.  

Дори в този прост пример личат предимствата на двата 

подхода. Математическият метод дава точно решение, но не 

дава представа как изглежда оптималният паралелепипед. 

Помощният файл онагледява обекта и допринася за 

отстраняване на възможни неверни представи и заблуди. 
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Задача 15. 

Задача 7 от работния лист за 7. и 8. клас на състезание „VIVA 

Математика с компютър“ (25 април 2020 г.) 

 

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

electedbyuser=201 

 

Колко процента от квадрата са оцветени в зелено? Запишете с 

точност до десетите.  

 

Отговор: 54.5.    

Как е получена зелената част на квадрата се вижда на Фиг. 

2.15.1. От квадрата е изрязан полукръг с център в точка Е и 

радиус, равен на половината от страната на квадрата. Оцветен 

е в бежов цвят. От остатъка е изрязан кръгов сектор с 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=201
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=201
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център/връх в точка D и точки А и С като краища на дъгата. 

Непокритата от бежовия полукръг част на този кръгов сектор е 

 

 

Фиг. 2.15.1     Фиг. 1.15.2 

оцветена в зелено. Задачата се състои в това да намерим 

лицето на зелената част и да видим каква част е тя от лицето 

на целия квадрат, което е 121 (в алгебричния прозорец на 

помощния файл към тази задача са дадени точките А(0,0) и 

В(11,0); отсечката АВ е страна на квадрата и има дължина 11). 

И двете „операции“ по изрязването могат да бъдат извършени 

с активиране на бутона  за построяване на кръгов сектор 

или с изпълнение на съответстващата на този бутон команда 

CircularSector(<Midpoint>, <Point>, <Point>). При използването 

на този бутон най-напред се щраква върху „върха“ на сектора 

(например точка D) и след това върху точките от краищата на 

дъгата (в случая това са точките А и С). Същото може да се 

постигне и с изпълнение на командата CircularSector(D, А, С). 

Последователността на щракване върху краищата на дъгата е 

важна. В нашия случай кръговият сектор е получен чрез 
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последователно щракване върху точките D, А и С. Правилото 

е, че дъгата свързва двете крайни точки „в посока обратна на 

движението на стрелките на часовника“. Споменатият по-горе 

бежов полукръг (който също е кръгов сектор) е получен с 

последователно щракване върху Е, С и В или с изпълнение на 

командата CircularSector(Е, С, В). С цел икономия на място, ще 

означаваме такива сектори просто чрез записване на тройка 

точки. Например (Е, С, В). По подобен начин ще означаваме и 

другите кръгови сектори, които се получават в разглежданията 

ни. 

При всяко построяване на кръгов сектор GeoGebra 

автоматично пресмята неговото лице и го вписва в 

алгебричния прозорец. За да намерим лицето на зелената част 

от квадрата е достатъчно от лицето на кръгов сектор (D, А, С) 

да извадим лицето на общата част на двата кръгови сектора (D, 

F, С) и (Е, С, F). На Фиг. 2.15.3 тази обща част е оцветена в по-

плътен зелен  цвят и се състои от две части. 

  

Фиг. 1.15.3     Фиг. 1.15.4 

Едната е вляво от (и леко над) отсечката FC. Ще означаваме 

лицето ѝ с u. Другата част е вдясно от (и леко под) отсечката 
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FC. Нейното лице ще означаваме с v. Числото u може да се 

пресметне, като от лицето на кръговия сектор (D, F, С) 

извадим лицето на триъгълника DFС. Тази сметка може да се 

направи с няколко допълнителни команди в помощния файл 

към задачата. Тук, за по-добра прегледност,  ще използваме 

отделен файл, който може да се отвори от тук 

(http://cabinet.bg/img/content/151/z7k78reshenie.ggb).  

 

Един изглед от него е показан на Фиг. 1.15.4. Лицето на сектор 

(D, F, С) е записано в алгебричния прозорец като a=56.10136, а 

лицето на триъгълника DFС, пресметнато с помощта на бутона 

, е означено с t1=48.4. Разликата на двете числа е записана 

като u = 7.70136. По аналогичен начин е сметнато и числото    

v = b – t2 = 33.49125 – 12.1 = 21.39125. Сумата от двете числа     

u + v е означена с w = 29.09261. Това е числото, което трябва 

да извадим от лицето на сектор (D, А, С) (записано в 

алгебричния прозорец като c = 95.03313) за да получим лицето 

на зелената част от квадрата. Търсеният процент се получава 

като пресметнем числото  

d = (c – w)/121 = 0.54496.  

Като отговор следва да се запише 54.5 . 

file:///D:/1-2019/matematika%20s%20kompjuter/April%202020
file:///D:/1-2019/matematika%20s%20kompjuter/April%202020
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Задача 16. 

Задача 8 от Работния лист за 7. и 8. клас на състезание „VIVA 

Математика с компютър“ (25 април 2020 г.) 

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

electedbyuser=201 

 

Пръчка с дължина 150 cm се използва изцяло след нарязване за 

изработване на ръбовете на пирамида с равни ръбове. Какъв е 

най-големият възможен обем на така получена пирамида? 

Запишете в cm3 с точност до цялата част.  

http://course.cabinet.bg/content/201/ggb/z8k78.ggb 

 

Отговор: 1841.  

В помощния файл към тази задача има два плъзгача – за броя 

на върховете на равностранния многоъгълник в основата на 

пирамидата и за еднаквата дължина на всички ръбове на 

пирамидата. Те са разположени в „равнинния“ геометричен  

прозорец (в средата на Фиг. 2.16.1), който често наричаме 

„двумерен графичен прозорец“ или просто „графичен 

прозорец“.  В същия прозорец е изобразен и многоъгълникът в 

основата на пирамидата. В „пространствения“ геометричен 

прозорец, който e най-вдясно и който ще наричаме „тримерен 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=201
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=201
http://course.cabinet.bg/content/201/ggb/z8k78.ggb


 

61 
 

графичен прозорец“ или „прозорец за тримерна графика“, не е 

изобразена цялата пирамида, а само основата ѝ и един неин 

околен ръб - АМ. Изобразена е и дължината на отсечката АМ. 

Върхът на пирамидата, точка М, може да се движи надолу и 

нагоре по вертикалната ос. 

 

Фиг. 2.16.1 

Чрез местене на точка М можем да търсим такова нейно 

положение, при което дължината на АМ да се изравни с 

дължината на ръба в основата на пирамидата. В началния 

вариант на помощния файл плъзгачът за броя на върховете на 

основата на пирамидата е сложен на 7. Избираме коя да е 

стойност на другия плъзгач (например 2, както е на              

Фиг. 2.16.1) и започваме да движим точка М с цел дължината 

на АМ да стане равна на зададената дължина на ръба. Оказва 

се, че това е невъзможно. Дължината на АМ е винаги по-
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голяма от дължината на основния ръб.  Опитваме с други 

дължини на ръба. Отново експериментите показват, че няма 

седмоъгълна пирамида с равни ръбове. По същия начин се 

убеждаваме, че няма такава осмоъгълна или „повече“-ъгълна 

пирамида. Опитваме с шестоъгълна пирамида. Резултатът сега 

е друг. При каквато и да е дължина на основния ръбе 

единственото място за точка М, когато дължината на АМ  е 

равна на дължината на ръба е центърът О на равностранния 

многоъгълник в основата на пирамидата. В този случай обемът 

на пирамидата е нула, защото височината ѝ е нула. Остава да 

разгледаме останалите случаи – триъгълна, четириъгълна и 

петоъгълна пирамида. Опитите с помощния файл показват, че 

при всяка дължина на ръба такива 3 – 4 – 5 – ъгълни пирамиди 

наистина съществуват. Остава да пресметнем обемите на тези 

пирамиди, когато еднаквите им ръбове са направени от пръчка 

с обща дължина 150 cm.  

 

Фиг. 2.16.2 
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На Фиг. 2.16.2 е изобразен случаят на триъгълна пирамида с 

ръбове, равни на 25 сантиметра, което е точно една шеста от 

150 cm. Ще използваме бутоните на GeoGebra, за да 

онагледим тази пирамида. Едновременно с това GeoGebra ще 

изчисли и интересуващия ни обем. След задействане на бутона  

  за построяване на пирамида, трябва да кажем кой 

многоъгълник ще служи като основа на пирамидата и коя 

точка ще е неин връх. За целта в прозореца за тримерна 

графика последователно щракваме върху триъгълника и след 

това върху точка М (Фиг. 2.16.3). GeoGebra веднага изобразява 

пирамидата (Фиг. 2.16.4), дава ѝ име „о“ в алгебричния 

прозорец и записва там нейния обем о = 1841,73533.  

 

 
 

Фиг. 2.16.3     Фиг. 2.16.4 

 

Правим същото за четириъгълна пирамида. Ръбовете сега са 8 

и всеки има дължина 18.75. Задаваме, съответно, стойност 4 на 

плъзгача за броя на върховете на основата и стойност 18.75 на 
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другия плъзгач. Наместваме с влачене точката М така, че 

отсечката АМ да има дължина, колкото се може по-близка до 

18.75. Получената пирамида е онагледена на Фиг. 2.16.5. В 

алгебричния прозорец е указано, че обемът на пирамидата сега 

е o = 1552,81901  кубически сантиметра. 

 

 

Фиг. 2.16.5 

Извършваме същите действия и за петоъгълна пирамида. 

Резултатът е показан на Фиг. 2.16.6. 
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Фиг. 2.16.6 

Обемът сега е о=1018.54757. Ясно е, че като отговор на 

задачата може да се даде обемът на триъгълната пирамида 

1842 кубически сантиметра.  

 Доколкото работехме с приближени стойности за 

дължината на отсечката АМ, не е излишно да проверим дали 

някъде няма точна формула за обема на правилна триъгълна 

пирамида (правилен тетраедър). Търсачката на Google при 

задаване на думата „тетраедър“ предлага много източници на 

информация. В много от тях е дадена формула за обема на 

правилен тетраедър със страна 𝑎: 𝑉 =
1

12
√2 𝑎3 

При а = 25 получаваме 𝑉 = 1841,42390. Следователно, 

точният отговор е 1841. Приблизителният отговор, получен 

по-горе, също носи пълен брой  точки в състезанието.  
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Задача 17. 

Задача 10 от Работния лист за 7. и 8. клас на състезание „VIVA 

Математика с компютър“ (25 април 2020 г.) 

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

electedbyuser=201 

 

Във фирма за производство на пластмасови изделия е 

получена заявка за производство на голям брой съдове с 

вместимост (обем) 1 литър и с формата на прав кръгов 

цилиндър (с дъно, но без капак). С цел икономия на материал, 

производителят иска да направи повърхнината на съда колкото 

се може по-малка. Какъв следва да е диаметърът на дъното на 

съда (в сантиметри), за да бъде повърхнината най-малка? 

Запишете отговора с точност до стотните. 

http://course.cabinet.bg/content/201/ggb/z10k78.ggb 

Отговор: 13.66.   

Разглеждаме помощния файл. В алгебричния прозорец се 

виждат oзначения на числа V, r, h, точка О(0,0,0), точка 

А(0,0,h) и означението a: (Фиг. 2.17.1). Буквите V, r, h в 

геометрията най-често се използват за означаване съответно на 

обем, на радиус на окръжност и на височина на обект. В нашия 

случай задачата е за цилиндър и следва да очакваме, че: V е 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=201
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=201
http://course.cabinet.bg/content/201/ggb/z10k78.ggb
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неговият обем, r е радиусът на основата, а h е височината на 

цилиндъра. Когато показалецът на мишката се задържи по-

дълго върху означението а: се появява надпис Cylinder a: 

Cylinder(A, O, r), който се вижда на Фиг. 2.17.2. При 

изпълнение на командата Cylinder(A, O, r) GeoGebra построява 

прав цилиндър с център на долната основа в точка О, център 

на горната основа в точка А и радиус r. Този цилиндър е 

онагледен в тримерния графичен прозорец (Фиг. 2.17.3). 

GeoGebra е дала име а: на този цилиндър и е записала неговия 

обем в алгебричния прозорец а: 1000 .  

 
 

 

Фиг. 2.17.1            Фиг. 2.17.2          Фиг. 2.17.3 

В двумерния графичен прозорец виждаме два вертикални 

плъзгача и един кръг, за който следва да очакваме, че е 

основата на цилиндъра. Единият плъзгач е за обема V на 

цилиндъра и е поставен в положение V=1000, което е 

еквивалентът в кубически сантиметри на обем от един литър. 

При решаването на тази задача обемът няма да се мени и 

точката върху плъзгача за V ще стои неподвижна. Вторият 
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плъзгач е за радиуса r на основата на цилиндъра. Като местим 

точката на този плъзгач „нагоре-надолу“, се променя 

стойността на радиуса r. При нарастване на r, кръгът в 

двумерния графичен прозорец също нараства. Едновременно с 

това се мени и цилиндърът в тримерния графичен прозорец. 

Радиусът на основата му расте, но неговата височина 

намалява, при това по такъв начин, че обемът му остава 

постоянен а: 1000. Причината за това поведение е лесна за 

откриване. Задържаме показалеца на мишката върху буквата h 

в алгебричния прозорец на файла. Появява се надпис Number 

h: V/(𝜋 𝑟2). Следователно, при зададено r височината се 

определя така, че обемът да е винаги един и същ – V.  

Казаното дотук ни позволява да гледаме на помощния файл 

като на инструмент за построяване на всички възможни 

цилиндри с обем 1000 cm3. Сред тях ще търсим цилиндър, за 

който сумата от околната повърхнина (2𝜋𝑟ℎ) и  лицето на 

основата (𝜋𝑟2) е възможно най-малка. За целта добавяме в 

помощния файл още една команда: S = 2 𝜋𝑟ℎ + 𝜋𝑟^2. След 

изпълнението ѝ в алгебричния прозорец се появява стойността 

на търсената повърхнина S (Фиг. 2.17. 4).  

 

Фиг. 2.17.4 
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При r = 7.5 тя е S = 443,381. С местене на точката върху 

плъзгача за r подбираме такова положение, при което S има 

минимална стойност. Резултатът от такова ръчно търсене е 

изобразен на Фиг. 2.17.5. При r = 6.85 получаваме S = 439,382.  

 

Фиг. 2.17.5 

 За по-точно намиране на радиуса на оптималния 

цилиндър можем да използваме командата 

Minimize(<Dependent number>, <Free Number>) за намиране на 

минимална стойност на величина (като, например,  S), която се 

изменя, когато “свободната“ променлива r  приема различни 

стойности. В нашия случай командата изглежда така: 

Minimize(S, r). Изпълнението на командата добавя един нов 

ред в алгебричния прозорец - числото b = 6.828 (Фиг. 2.17.6).  

 

Фиг. 2.17.6 
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То е радиусът на цилиндъра с минимална стойност на S Ако 

сега в командния ред напишем и изпълним  командата r = b 

(при което стойността на r в помощния файл става равна на      

b = 6.828), получаваме резултата на Фиг. 2.17.7: S = 439,378. 

Самият оптимален цилиндър е изобразен на Фиг. 2.17.8.  

 

 

 

Фиг. 2.17.7     Фиг. 2.17.8 

Интересното при него е, че радиусът на основата  r = 6.828 е 

равен на височината h = 6.828. За диаметъра на основата 

получаваме 13.656.  Като отговор следва да запишем числото 

13.66. 
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Задача 18. 

Задача 3 от Работния лист за 9. клас на състезание „VIVA 

Математика с компютър“ (29 септември 2018 г.) 

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

electedbyuser=134 

 

Намерете абсцисата на центъра на ротацията, при която двете 

фигури са първообраз и образ. 

 

Запишете с точност до стотните. 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=134
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=134
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Отговор: 3,98 

След активиране на бутона  избираме две двойки точки 

L, J и M, K (Фиг. 2.18.1), които са съответни при ротацията: L 

отива в J и M отива в K. 

 

 

Фиг. 2.18.1 

След това се построяват симетралите ( с използване на бутона 

за симетрала на отсечка ) на двете отсечки, определени 

от първообраз и образ (LJ и MK) при съответната ротация 

(Фиг. 2.18.2). 
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Фиг. 2.18.2 

Пресечната точка N на тези две симетрали (използваме бутона 

 е)  е центърът на ротацията (Фиг. 2.18.3). 

 

Фиг. 2.18.3 

Ако работим с онлайн версията на помощния файл, 

координатите на точката N не се извеждат автоматично на 

екрана. За да ги намерим, можем да построим отсечките NO, 

NP, или QP и QO и да изведем дължините им (Фиг. 2.18.4). 
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Фиг. 2.18.4 

За да получим резултат с по-висока точност е целесъобразно 

да използваме ggb–версията на помощния файл,  която, след 

извършване на описаните по-горе действия, извежда на екрана 

координатите на центъра на ротация (точка  J на Фиг. 2.18.5) с  

желаната точност . 

  

Фиг. 2.18.5 
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Задача 19. 

Задача 1 от Работния лист за 9. и 10. клас на състезание „VIVA 

Математика с компютър“ на 8 декември 2019 г. 

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

electedbyuser=197 

 

Паметник има форма на правилна деветоъгълна пирамида. На 

фигурата е показан изглед на паметника отгоре. От кои от 

точките, които са разположени в равнината на основата на 

пирамидата,  се виждат  точно три околни стени на 

пирамидата? 

 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=197
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=197


 

76 
 

Помощен файл във формат GeoGebra. 

Ще използваме дадения към задачата помощен GeoGebra-

файл. От точка А прекарваме две „допирателни“ към 

многоъгълника, като използваме  бутона  (Фиг. 2.19.1).  

 

 

Фиг. 2.19.1 

Наблюдател в точка А вижда три страни на многоъгълника. 

Могат да се появят  съмнения, че някоя от „допирателните“ 

минава през два върха на многоъгълника (т.е. съдържа негова 

страна). В такъв случай, възниква въпрос дали и тази страна да 

се счита за „виждаща се“. Съмненията могат да се отстранят, 

като „раздуем“ картината (при активиран бутон ). 

http://vivacognita.org/forums/admin/applications_addon/other/testsuit/modules_public/example/content/157/ggb/z1k910.ggb
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Резултатът се вижда на Фиг. 2.19.2. „Допирателните“ не 

съдържат страна на многоъгълника. Следователно, точка А е 

решение на задачата. Точно 3 страни на многоъгълника се 

виждат от т. А. По аналогичен начин проверяваме и останалите 

точки. Сред тях решения са още точка В и точка С.   

   

 

Фиг. 2.19.2 
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Задача 20. 

Задача 8 от Работния лист за 9. клас на състезание  

„VIVA Математика с компютър“ (19 декември 2015 г.). 

Същата задача е включена и в [4]. 

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

electedbyuser=60 

 

Даден е равностранен триъгълник АВС със страна 7 cm. 

Построен е кръг с диаметър АВ. Намерете лицето на частта от 

триъгълника АВС, която е извън кръга (на фигурата тази част е 

оцветена в жълт цвят).  

                                    

Отговор: 4,19. 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=60
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=60
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И в този случай помощният файл не съответства точно на 

условието на задачата и следва да се измени. Очаква се 

участниците в състезанието да направят диаметъра АВ на 

кръга равен на 7 cm. Очаква се  също участниците в 

състезанието да намерят, например с бутона  , пресечните 

точки H и F на триъгълника и окръжността. Средата D на 

отсечката АВ може да се намери с бутона  за среда на 

отсечка. След това, с активиране на бутона     и 

последователно избиране (с щракване върху тях) на точките D, 

H, C, F, D, системата GeoGebra очертава многоъгълника 

DHCF, пресмята лицето му и го записва в алгебричния 

прозорец като q1 = 10.60881. Накрая, чрез бутона  за 

кръгов сектор и избиране на точките D, H и F (в този ред – по 

посока обратна на часовата стрелка) системата GeoGebra 

пресмята лицето на кръговия сектор DHF и го записва в 

алгебричния прозорец като е = 6,41409. Разликата q1-e е точно 

лицето на частта от триъгълника АВС, която е извън кръга. 

Това лице е записано в алгебричния прозорец като а = 4.19473. 

Ако в условието на задачата е указано, че се очаква да въведем 

отговора с точност до стотните, за отговор на задачата следва 

да се запише числото 4.19. 
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Задача 21. 

Задача 2 от Работния лист за 10. клас, дадена на състезание 

„VIVA Математика с компютър“ (30 септември 2017 г.) 

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

electedbyuser=109 

 

Намерете лицето на сечението на двата правилни 

петоъгълника. Запишете с точност до стотните. 

 

           

Отговор: 25.67 

Сечението на двата дадени правилни многоъгълника е 

петоъгълник, като три от неговите върхове са вече известни. 

Трябва да се намерят останалите два върха, като се построят 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=109
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=109
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пресечните точки K и L (Фиг. 2.21.1) на две двойки отсечки. За 

целта може да се използва бутонът  за пресичане на 

обекти.  

 

Фиг. 2.21.1. 

С използване на бутона  за построяване на многоъгълник и 

обхождане на върховете със щракване върху всеки от тях се 

построява сечението на дадените петоъгълници (Фиг. 2.21.2). 

 

Фиг. 2.21.2 
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Лицето на сечението може да се изведе на екрана чрез 

активиране на бутона за лице на фигура     и щракване 

върху многоъгълника (Фиг. 2.21.3). 

 

Фиг. 2.21.3 

Ако се използва ggb-версията на помощния файл, може да се 

покаже алгебричният прозорец (Фиг. 2.21.4), в който лицето е 

записано под името многоъгълник3 = 25.67 . 

 

Фиг. 2.21.4  
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Задача 22 

Задача 9 от Работния лист за 9. и 10. клас на състезание „VIVA 

Математика с компютър“ (8 декември 2019 г.) 

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

electedbyuser=197 

 

 

Дадени са окръжност k с център в А(0,0) и радиус 3 cm и точка 

В(6,0). Намерете лицето на фигурата, заградена от точките М, 

за които допирателната от М към k се отнася към МВ както 3:5. 

Запишете отговора в cm2 с точност до десетите. 

Отговор: 143.6 

Полезно е да проучим какво има в помощния файл, един 

изглед от който е изобразен на Фиг. 2.22.1.  

 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=197
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=197
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Фиг. 2.22.1 

Виждат се точките  А и В от условието на задачата, три 

окръжности и плъзгач за променливата r. Освен това е 

изобразена и още една точка Н, за която ще стане дума по-

късно. Като задържим курсора върху някой от редовете в 

алгебричния прозорец, се появява описание на съответния 

елемент от файла. Например, на Фиг. 2.22.2 е показано какво 

става, като курсорът е поставен върху реда с име k.   

 

Фиг. 2.22.2 

Както и  следва да очакваме, обяснението е “Circle with center 

A and radius 3”. Това е дадената в условието на задачата 

окръжност с център  в т. А и радиус 3. Същият ефект се 

получава и когато с курсора се спрем върху някой друг от 
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обектите в геометричния или алгебричния прозорец.  

   

На Фиг. 2.22.3 и Фиг. 2.22.4 е показано описанието на 

останалите две окръжности: обектът d е окръжност с център в 

т. А и радиус √9 + 9𝑟2, а обектът e e окръжност с център в т. В 

и радиус 5𝑟.  Числото 𝑟 тук е текущата стойност на плъзгача. 

 

 

                Фиг. 2.22.3               Фиг. 2.22.4 

Нека М е произволна точка от окръжността d. Прекарваме 

допирателна от М към окръжността k и означаваме с С 

допирната точка (Фиг. 2.22.5).  
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Фиг. 2.22.5 

Триъгълникът АМС е правоъгълен. Дължината на АС е 3. 

Дължината на АМ е √9 + 9𝑟2 . От теоремата на Питагор 

следва, че дължината на  МС е 3𝑟 . Ако точката М е обща за 

окръжностите d и e  (Фиг. 2.22.6), ще е изпълнено 

съотношението 
𝑀𝐶

𝑀𝐵
=  

3𝑟

5𝑟
=  

3

5
 .   

 

Фиг. 2.22.6 

Това подсказва как да онагледим фигурата, заградена от  

точките М, за които допирателната от М към k се отнася към 

МВ както 3:5. С бутона  намираме пресечните точки M и  

N на окръжностите d  и  e (за онези стойности на  r, за които 

има такива пресечни точки) и  поставяме тези две точки в 

режим „Oставяне на следа“ (Trace on, Фиг. 2.22.7).  
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Фиг. 2.22.7 

При промяна на 𝑟 (чрез местене на точката на плъзгача), 

точките M и  N ще се движат и ще оставят следа. Така  се 

очертава търсената в условието на задачата фигура (дебелата 

черна линия на Фиг. 2.22.8 ). 

 

                                           Фиг. 2.22.8 
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 Ясно е, че става дума за окръжност.  Вече имаме две точки (M 

и  N ) от нея.  Избираме (с бутона  ) още една точка Р от  

дебелата черна линия и начертаваме (с бутона ) 

окръжност през точките M, N и P. Тя е онагледена на Фиг. 

2.22.10. 

 

Фиг. 2.22.10 

В алгебричния прозорец тази окръжност е записана в ред с: . 

Лицето ѝ е намерено с бутона  и е записано в 

предпоследния и последния ред на алгебричния прозорец  

а = 143.67593. Като отговор може да се запише 143.6. 

До сега не използвахме точка  Н(-3.375,0) от помощния файл. 

Можеше да се досетим, обаче, че тя е център на окръжността, 

която ни интересува. Значи, построяването ѝ можеше да стане 
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не чрез три точки от нея, а с бутона , като посочим Н 

като център и, след това точка М, през която минава тази 

окръжност. Резултатът се вижда на Фиг. 2.22.11. Той е много 

близък до показаното на Фиг. 2.22.10 и отново води до 

отговора 143.6. 

 

Фиг. 2.22.11 

Изложеното решение на тази задача се основава на познаване 

и използване на бутоните на GeoGebra. Задачата има, обаче, 

значително по-просто и елегантно решение, ако използваме 

координатите на точка M(x,y). Идеята е показана на Фиг. 

2.22.12.  

За дължините на отсечките АМ, ВМ и МС са валидни  

равенствата МА=√𝑥2 +  𝑦2, MB=√(6 − 𝑥)2 + 𝑦2, 

MC=√𝑀𝐴2 − 𝐴𝐶2 =√𝑥2 + 𝑦2 − 9. Формулираното в 
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условието на задачата съотношение  
МС

МВ
=  

3

5
 може да се запише  

като  5√𝑥2 +  𝑦2 − 9 = 3√(6 − 𝑥)2 +  𝑦2  или като 

 25(𝑥2 +  𝑦2 − 9) = 9((6 − 𝑥)2 + 𝑦2).  

  

Фиг. 2.22.12 

 Задаваме последното уравнение  в командния ред на нов 

GeoGebra-файл:  

25(x^2 + y^2 – 9) = 9((6 – x)^2 + y^2).  

След изпълнение на командата GeoGebra автоматично 

изобразява в геометричния прозорец точките М(х,у), чийто 

координати удовлетворяват уравнението 

 25(𝑥2 +  𝑦2 − 9) = 9((6 − 𝑥)2 + 𝑦2)   

и поставя в първия ред на алгебричния прозорец запис: 

 eq1: (𝑥 + 3.375)2 +  𝑦2 = 45.70313.    
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Фиг. 2.22.13 

Като се постави курсора върху този ред, GeoGebra указва, че 

става дума за кръг (Circle). Лицето на този кръг може да се 

изведе в геометричния прозорец с бутона . Резултатът е 

записан и във втория ред на алгебричния прозорец:                    

а = 143.5803. Отново стигаме до отговора на задачата 143.6. 
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Задача 23. 

Задача 3 от Работния лист за 11. и 12. клас на състезание 

„VIVA Математика с компютър“ (25 април 2020 г.) 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=p

ublicview&testidselectedbyuser=203 

 

 

 

Намерете дължината на най-голямата височина на 

триъгълника ABC, ако A(1; 4), B(8, 2), C(14, 11). Запишете с 

точност до десетите.  

 

http://course.cabinet.bg/content/203/ggb/z3k1112.ggb 

Отговор: 10.3 

Лицето триъгълника се изчислява по формулата 

(1/2)×(основата)×(височината).  Която и страна на триъгълника 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=203
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=203
http://course.cabinet.bg/content/203/ggb/z3k1112.ggb
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да вземем като основа, полученото лице ще е едно и също. 

Затова най-дългата височина съответства на най-късата страна 

на триъгълника. В нашия случаи това е страната АВ. Това се 

вижда с просто око, но може да се забележи и в алгебричния 

прозорец на помощния файл (Фиг. 2.23.1), където е написано, 

че отсечката АВ, означена с буквата с, има дължина 7,3, докато 

останалите страни имат дължина а = 10,8 и b = 14,8. Най-лесно 

можем да намерим дължината на височината, като я построим. 

 

Фиг. 2.23.1 

 С бутона   прекарваме права през точките А и В. С бутона 

   спускаме перпендикулярна права от точка С към току-

що построената права през А и В. Пресичаме (с бутона  ) 

двете прави и намираме петàта на височината – точка D. 
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Остава да намерим дължината на отсечката СD. Това става, 

като я построим с бутона  .  

Резултатът е показан на Фиг. 2.23.2 : h = 10.3.  

 

 

Фиг. 2.23.2 
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Задача 24. 

Задача 4 от Работния лист за 11. и 12. клас на състезание 

„VIVA Математика с компютър“ (25 април 2020 г.) 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=p

ublicview&testidselectedbyuser=203 

 

 

 

Tочка Р e от графиката на функцията y = (x− 4)4 + 3, лежи в 

първи квадрант и първата ѝ координата е между 0 и 4. 

Допирателната към графиката на функцията в точка P и 

координатните оси заграждат триъгълника ОСВ. Какво е най-

малкото възможно лице на този триъгълник? Запишете 

отговора с точност до стотните. 

 

http://course.cabinet.bg/content/203/ggb/z4k1112.ggb 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=203
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=203
http://course.cabinet.bg/content/203/ggb/z4k1112.ggb
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Отговор: 21.28  

В помощния файл, с движение на точката по плъзгача за 

променливата а, се мести и точката Р. С това се променя 

лицето на триъгълника ОСВ, което в алгебричния прозорец е 

означено с t1 (Фиг. 2.24.1).  

 

Фиг. 2.24.1 

Това позволява „на ръка“ да потърсим стойност на плъзгача a, 

при която лицето t1 е минимално. Резултатът от едно такова 

действие е показан на Фиг. 2.24.1 : t1 = 21,28179. Като отговор 

можем да запишем 21,28.  

За по-точно намиране на минималното възможно лице на 

триъгълника ОСВ можем да използваме и споменатата по-горе 

команда Minimize(<Dependent Number>, <Free Number>). В 

нашия случай командата изглежда така: Minimize(t1, a). 

Изпълнението ѝ изкарва на екрана едно число (на Фиг. 2.24.2 

това е числото d = 3,38548, записано най-отдолу в алгебричния 

прозорец). Смисълът на това число е, че ако свободната 

променлива а стане равна на d, стойността на зависимата 

променлива t1 ще е минимална. Затова, ако сега в Командния 

ред на помощния файл напишем и изпълним командата а = d, 
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ще изчислим минималната стойност на t1. Резултатът е 

показан на Фиг. 2.24.2: t1=21,27847. След закръгляне до 

стотните отново стигаме до отговора 21,28. 

 

Фиг. 2.24.2 

Както видяхме, присъствието на помощния файл съществено 

опрости решението на задачата. Затова тук накратко ще 

опишем как е построен помощният файл. Задаването на 

графиката на функцията y = (x− 4)4 + 3 става с командата          

(x – 4)^4 + 3. Изпълнението на командата (с клавиша „Нов 

ред“ (Enter)) извежда на екрана графиката на функцията. 

Плъзгачът за свободната променлива а се прави с бутона . 

След това се определя точка Р от графиката на функцията 

y = (x− 4)4 + 3, като се зададат координатите на точката          

Р(a, (a− 4)4 + 3). Това става, като в командния ред се впише 

командата P=(a, (a – 4)^4 + 3). При активиран бутон   за 

построяване на допирателна и последователно щракване върху 
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точка Р и след това върху графиката на функцията, на екрана 

се появява допирателната. Пресечните ѝ точки (С и В) с 

координатните оси се намират с бутона   . Лицето на 

триъгълника t1 се изчислява с активиране на бутона    и 

щракване върху точките О, С и В. 

Училищното образование в гимназиалния етап по традиция е 

съсредоточено върху изучаването на квадратни функции. Това 

е било естествено по времето, когато не е имало компютри и 

системи като GeoGebra. Както показва току-що разгледания 

пример, кръгът от задачи, разглеждани в училище, може 

съществено да се разшири, като се включат и задачи за 

функции от по-висока степен. При това, това може да стане и 

на по-ранен етап от училищното образование. 
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Задача 25. 

Задача 5 от Работния лист за 11. и 12. клас на състезание 

„VIVA Математика с компютър“ (25 април 2020 г.) 

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

electedbyuser=203 

 

 

 

 

Дадени са две окръжности k и k1. Окръжността k е с център в т. 

О(0,0) и има радиус 5 cm. Окръжността k1 е с център в              

т. О1(2,2) и има радиус 1 cm. Точка А е от окръжността k1 . 

Допирателната към k1 в точка А пресича окръжността k в 

точките В и С. Каква е дължината на отсечката ОА, когато 

хордата ВС е възможно най-дълга? Запишете отговора с 

точност до стотните. 

 

http://course.cabinet.bg/content/203/ggb/z5k1112.ggb 

Отговор: 2.65   

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=203
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=203
http://course.cabinet.bg/content/203/ggb/z5k1112.ggb
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Може да се използва помощният файл към задачата, където с 

„ръчно“ местене на точката А или с командата  

Maximize(<Dependent Number>, <Point on Path>) да се намери 

положението  на точката А, когато отсечката ВС е най-дълга. 

Не е никаква изненада (Фиг. 2.25.1), че това става, когато ВС е 

диаметър на k (за това можехме да се досетим и без помощен 

файл, защото диаметърът е възможно най-дългата хорда).  

 

Фиг. 2.25.1 

Така задачата ни се свежда до намиране на дължината на 

допирателната от точка О към k1. Самата допирателна права 

може да се построи с бутона , а пресечната точка А на 

допирателната права с k1 може да се построи с бутона  . 

Дължината на отсечката ОА може да се измери с бутона . 

Тя е 2.64575 cm. Като отговор следва да запишем 2,65. 

Дължината на ОА може да се намери и с теоремата на Питагор. 

Триъгълникът ОО1А в случая е правоъгълен. Следователно 

𝑂𝐴2 = (𝑂𝑂1)2 −  (𝐴𝑂1)2 = 8 − 1 = 7. Точният отговор е √7  . 

В полето за отговор следва да се запише 2.65. 
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3. Помощнии файлове от онлайн 
състезание „Темa на месеца“ 

 

Състезанието „Тема на месеца“ бе замислено като инструмент 

за подготовка за участие в състезанието „VIVA Математика с 

компютър“ и, едновременно,  за привличане на ученици с по-

високи способности и със склонност към изследователска 

дейност. То се провеждаше от 2014 г. до средата на 2018 

година. Всеки месец в портала  www.vivacognita.org се 

публикуваха пет задачи, обединени от обща математическа 

идея. Задачите се подреждаха в посока на нарастваща 

трудност. От участниците се очакваше да решат задачите и да 

изпратят отговорите онлайн до края на месеца. Някои от 

задачите бяха съпроводени с помощни файлове, които даваха 

възможност на учениците да изследват математическата 

същност на задачите, да намерят подходящи свойства, да 

опитат различни стратегии за решаване. За решаване на по-

трудните задачи от участниците се очакваше да доразвият 

помощните файлове или да създадат свои такива, с които 

успешно да се справят със задачите. В този раздел 

разглеждаме решенията на две такива теми. Други теми могат 

да се намерят във Виртуалния училищен кабинет по 

математика (www.cabinet.bg) или в споменатия портал 

www.vivacognita.org . 

 

http://www.cabinet.bg/
http://www.vivacognita.org/
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1.Тема на месеца за м. март 2018 

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

electedbyuser=123 

 

Даден е многоъгълник, който трябва да бъде разрязан 

на триъгълници. Разрязването става от „връх към несъседен 

връх“ и „открай до край“, без линиите на разрезите да се 

пресичат във вътрешна точка на многоъгълника. На Фиг. 3.1.1 

е показано едно допустимо (правилно) разрязване на 

осмоъгълник (пунктираните линии са разрезите).  

 

Фиг. 3.1.1 

 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=123
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=123
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Фиг. 3.1.2 е пример на неправилно разрязване на същия 

многоъгълник, защото разрезите по диагонала А1А5 и по 

диагонала А2А6 се пресичат във вътрешна за многоъгълника 

точка.   

 

Фиг. 3.1.2 

Резултатът от разрязването на някоя фигура на 

триъгълници се нарича триангулация на фигурата. Тук ще 

разглеждаме само триангулации, съответстващи на правилни 

разрязвания в горния смисъл. Сумата от дължините на всички 

разрези, необходими за получаване на дадена триангулация, 

наричаме дължина на тази триангулация. Например, сумата 

на дължините на отсечките А7А1, А1А6, А2А6, А2А5 и А5А3 на 

Фиг. 3.1.1 е дължината на представената на тази фигура 

триангулация на осмоъгълника. Сред всички триангулации на 

даден многоъгълник можем да търсим такава с минимална 

дължина (т.е. най-къса триангулация) или такава с максимална 

дължина (т.е. най-дълга триангулация). Ако изходният 

многоъгълник е  
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Фиг. 3.1.3 

четириъгълникът на Фиг. 3.1.3, имаме само две триангулации. 

Едната се получава като разрежем фигурата по диагонала АС, 

а другата – когато разрезът е по диагонала ВD. Ако направим  

рязането по по-късия диагонал  АС, получаваме  триангулация 

с минимална дължина. Ако разрязването е по по-дългия 

диагонал ВD, триангулацията ще е с максимална дължина. 

Задача 1.  Даден е петоъгълник с върхове в точките А1(3,2), 

А2(6,1), А3(9,3), А4(7,7), А5(3,6).  

1 а) Каква е дължината на най-късата триангулация?  

Запишете резултата с точност до стотните. 

1 б) Каква е дължината на най-дългата триангулация?  

Запишете резултата с точност до стотните. 

Задача 2. Даден е правилен шестоъгълник със страна 5 cm.  

2 а) Каква е дължината на най-късата триангулация?  

Запишете резултата с точност до стотните. 
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2 б) Каква е дължината на най-дългата  триангулация?  

Запишете резултата с точност до стотните. 

Задача 3.  Даден е шестоъгълник с върхове в точките А1(3,1), 

А2(7,1), А3(11,5), А4(9,8), А5(4,9), А6(2,6). Каква е дължината на 

най-късата триангулация?  

Запишете резултата с точност до стотните. 

Отговори на задачите 

Задача Отговор 

1 а) 11,91 

1 б) 12,79 

2 а) 25,98 

2 б) 27,32 

3 21,63 

 

Решение на Задача 1. 

Петоъгълникът е изобразен на Фиг. 3.1.4. В този случай 

възможните триангулации са твърде прости. Една от тях е 

показана на Фиг. 3.1.4 с пунктирани линии. Двата диагонала 

излизат от върха А1. Подобна триангулация има за всеки от 

върховете на петоъгълника. Че няма други допустими 

триангулации, можем лесно да се убедим. Каквито и три 

диагонала в петоъгълника да вземем, поне два от тях имат общ 

край (защото върховете на петоъгълника са 5, а краищата на 

трите диагонала са 6). Нека това е А1. От този връх излизат 

само два диагонала А1А3 и А1А4. Третият диагонал на 
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триангулацията ще има за свой край поне една от точките А2 

или А5 . Ако  А2 е негов край, то другият му край е или в А5 или 

в А4 . И в двата случая този трети диагонал ще пресича 

диагонала А1А3 във вътрешна точка, а това е недопустимо за 

разглежданите от нас триангулации. По аналогичен начин 

разсъждаваме и когато третият диагонал има А5 за свой край. 

Това противоречие показва, че допустимите триангулации са 

като изобразената на Фиг. 3.1.4.  

До същия извод можем да стигнем и по друг начин. Ще 

считаме, че петоъгълникът е получен „като към четириъгълник 

е добавана още една точка“. На Фиг. 3.1.4 можем да считаме, 

че към върховете А1А3А4А5 е добавен още един връх А2. Всяка 

триангулация на четириъгълника А1А3А4А5 става триангулация 

на петоъгълника А1А2А3А4А5, ако към нея добавим диагонала 

А1А3. От друга страна, както видяхме по-горе – в условието на 

темата – за всеки четириъгълник има само две триангулации, 

всяка породена от някой диагонал. В случая това са 

диагоналите А1А4 и А3А5 . Следователно, всяка триангулация 

на петоъгълника, която съдържа диагонала А1А3, може да 

съдържа само още един от диагоналите А1А4 и А3А5. И в двата 

случая става дума за триангулация от два диагонала, излизащи 

от връх на петоъгълника. 

Дължината на всеки диагонал може да се намери с 

бутона  на GeoGebra, като се използва следния файл 

http://cabinet.bg/docs/1803/%D0%BF%D0%BE%D0%BC

%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D0%B0%D0

%B9%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87

%D0%B0_1803_1.ggb 

http://cabinet.bg/docs/1803/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_1803_1.ggb
http://cabinet.bg/docs/1803/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_1803_1.ggb
http://cabinet.bg/docs/1803/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_1803_1.ggb
http://cabinet.bg/docs/1803/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_1803_1.ggb
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След това могат да се пресметнат дължините на 

допустимите триангулации като сума от дължините на 

съответните диагонали. Най-къса се оказва триангулацията с 

два диагонала, излизащи от връх А2. Тя има дължина 11,91 

сантиметра. Това е отговорът на Задача 1 а). Най-дългата 

триангулация се състои от два диагонала, излизащи от връх А3. 

Тя е с дължина 12,79 сантиметра.  Това е отговорът на задача 1 

б). 

 

Фиг. 3.1.4 
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Разбира се, в дадения случай, когато върховете на 

петоъгълника имат целочислени координати, намирането на 

дължините на диагоналите може лесно да стане и с теоремата 

на Питагор: 𝐴1𝐴3 = √37, 𝐴1𝐴4 = √41, 𝐴2𝐴4 = √37, 𝐴2𝐴5 =

√34, 𝐴3𝐴5 = √45 . Дължините на възможните триангулации 

са: 

 𝐴1𝐴4 + 𝐴1𝐴3 = √41 + √37 ,   𝐴2𝐴5 +  𝐴2𝐴4 = √34 + √37 , 

 𝐴3𝐴1 + 𝐴3𝐴5 = √37 + √45,  𝐴4𝐴2 + 𝐴4𝐴1 = √37 + √41 , 

𝐴5𝐴2 + 𝐴5𝐴3 = √34 + √45 .   

Тези дължини се сравняват лесно „с просто око“. Най-къса е 

триангулацията, състояща се от диагоналите 𝐴2𝐴5 , 𝐴2𝐴4, а 

най-дълга – от диагоналите 𝐴1𝐴3 , 𝐴5𝐴3. Остава да пресметнем 

с точност до стотните стойността на 𝐴2𝐴4 + 𝐴2𝐴5  = √37 +

√34  ≈ 11,91 и стойността на 𝐴1𝐴3 +  𝐴5𝐴3 = √37 + √45 ≈

12,79 . 

Решение на Задача 2. 

 За шестоъгълник възможните триангулации са много 

повече (общо 14). За да разберем защо това е така, ще си 

послужим с шестоъгълника от задача 3, който е изобразен на 

фигурите от 3.1.5а до 3.1.5г.  Страната А1А2 участва в само 

един от изрязаните триъгълници на която и да е триангулация. 

Възможностите за такъв триъгълник (в който А1А2 е страна) са:  

а) Това да е триъгълникът А1А2А3  (Фиг. 3.1.5а). Оставащият 

петоъгълник  А1А3А4А5А6, както вече видяхме, има пет 

различни триангулации. Всяка от тях, заедно с диагонала А1А3, 

образува триангулация на шестоъгълника. Значи, в този 

случай, имаме пет триангулации на шестоъгълника. 
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б) Това да е триъгълникът А1А2А4 (Фиг. 3.1.5б).  

Четириъгълникът А1А4А5А6 има две триангулации – неговите 

два диагонала. Всеки от тях, заедно с отсечките А1А4  и А2А4 

образува триангулация на шестоъгълника. В този случай 

триангулациите на шестоъгълника са две.  

в) Това да е триъгълникът А1А2А5 (Фиг. 3.1.5в). Този случай е 

аналогичен на случая б). Шестоъгълникът  има две 

триангулации. 

г) Това да е триъгълникът А1А2А6 (Фиг. 3.1.5г). Тогава остава 

да се триангулира петоъгълникът А2А3А4А5А6. Вече видяхме, че 

това може да стане по пет начина.  

Общо, възможните триангулации на шестоъгълника са             

5 + 2 + 2 + 5 = 14. 

  

Фиг. 3.1.5а         Фиг. 3.1.5б 
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Фиг. 3.1.5в        Фиг. 3.1.5г 

В Задача 2 шестоъгълникът е правилен и за него 

триангулациите са изобразени на фигурите от 3.1.6а до 3.1.6г. 

Всички останали триангулации на правилния шестоъгълник 

ще се получат от тях чрез последователно завъртане на 60° 

около центъра на многоъгълника. При завъртане дължините на 

триангулациите не се променят. Затова ще боравим само с 

дължините на триангулациите, представени с фигурите от 

3.1.6а до 3.1.6д. 

  
Фиг. 3.1.6а        Фиг. 3.1.6б   
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Фиг. 3.1.6в   Фиг. 3.1.6г 

Сравняването на дължините на тези триангулации е 

тривиално. Триангулацията на фиг. 3.1.6в се състои от три 

къси диагонала, докато във всички останали триангулации 

имаме два къси и един дълъг диагонал. С помощта на 

теоремата на Питагор не е трудно да се види, че всеки къс 

диагонал има дължина 2√52 − 2,52  ≈ 8,6603,  а дългия 

диагонал има големина 10 сантиметра. Същото може да се 

види и с бутона  на GeoGebra във  файла на адрес 

http://cabinet.bg/docs/1803/%D0%BF%D0%BE%D0%BC

%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D0%B0%D0

%B9%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87

%D0%B0_1803_2.ggb 

 

http://cabinet.bg/docs/1803/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_1803_2.ggb
http://cabinet.bg/docs/1803/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_1803_2.ggb
http://cabinet.bg/docs/1803/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_1803_2.ggb
http://cabinet.bg/docs/1803/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_1803_2.ggb
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Затова дължината на триангулацията от 6в е 

приблизително равна на 25,9809, а всички останали 

триангулации имат приблизителна дължина 27,3206.  

Следователно отговорът на задача 2 а) е 25,98, а отговорът на 

задача 2 б) е 27,32. 

Решение на Задача 3. 

Шестоъгълникът в тази задача не е правилен и за него трябва 

да се пресметнат дължините на всичките 14 триангулации.  

Измерването на дължините на диагоналите става с бутона 

 на Geogebra и с помощта на следния файл 

http://cabinet.bg/docs/1803/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%

BE%D1%89%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D0%B0%D0%B9%

D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%

B0_1803_3.ggb 

 

 

 Тъй като координатите на върховете на шестоъгълника сега са 

цели числа, теоремата на Питагор дава възможност дължините 

на диагоналите да се представят в много прегледен и лесен за 

сравняване вид – като квадратни корени на цели числа. След 

това се пресмятат дължините на 14-те триангулации и се 

http://cabinet.bg/docs/1803/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_1803_3.ggb
http://cabinet.bg/docs/1803/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_1803_3.ggb
http://cabinet.bg/docs/1803/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_1803_3.ggb
http://cabinet.bg/docs/1803/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_1803_3.ggb
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сравняват една с друга. Най-къса се оказва триангулацията, 

която се състои от диагоналите 𝐴2𝐴4  , 𝐴4𝐴6  , 𝐴6𝐴2  . С точност 

до стотните от сантиметъра, тя има дължина 21,63 сантиметра. 

Това е отговорът на задача 3. 

Забележка. Броят на триангулациите на изпъкнал 

многоъгълник се нарича “Число на Каталан” за този 

многоъгълник. Тези числа се появяват много често в различни 

математически задачи и в информатиката. Информация за тях 

може да се намери на адрес 

https://en.wikipedia.org/wiki/Catalan_number  

https://en.wikipedia.org/wiki/Catalan_number
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2.Тема на месец юни 2017 г. 

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

electedbyuser=105 

 

Дадена е билярдна маса ABCD с размери 1,3 ×2,3 метра.  

За удобство ще считаме, че върхът А е разположен в началото 

на координатната система (Фиг. 3.2.1).  

 
Фиг. 3.2.1 

Точките E и F са средите съответно на страните AD и BC. В 

точката G с координати (0,4; 0,2) е разположена билярдна 

топка, която може да бъде „изстрелвана“ в различни посоки. 

При достигане на дадена страна топката се отразява от нея по 

http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=105
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=105
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обичайния начин – под какъвто ъгъл топката отива към 

страната, под такъв ъгъл тя се отдалечава от нея. На Фиг. 3.2.2 

точката Gʹ е огледален образ на G спрямо хоризонталната 

права през точката Х от страната ВС, в която става 

отразяването. 

 
Фиг. 3.2.2 

Задача 1. Към коя точка Х = (1,3; х) от страната ВС следва да 

насочим билярдната топка, ако искаме след отразяване от 

страната ВС топката да попадне в Е? Търси се втората 

координата х на точката Х с точност до десетохилядни. 

Задача 2. Към коя точка Х = (1,3; х) от страната ВС следва да 

насочим билярдната топка, ако искаме след отразяване от 

страната ВС топката да попадне в D? 

Търси се втората координата х на точката Х с точност до 

десетохилядни.  
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Задача 3. Към коя точка Х = (1,3; х) от страната ВС следва да 

насочим билярдната топка, ако искаме след отразяване от 

стената ВС топката да се насочи към страната CD и след 

отразяване от нея да попадне в точка Е? 

Търси се втората координата х на точката Х с точност до 

хилядните. 

Задача 4. Към коя точка Х = (1,3; х) от страната ВС следва да 

насочим билярдната топка, ако искаме след последователно 

отразяване от страните ВС, СD и DA топката да мине през 

точка G? 

Търси се втората координата х на точката Х с точност до 

хилядните. 

Задача 5. При условията от предишната задача, след 

преминаване през точка G топката ще продължи пътя си и ще 

стигне до точка Р от страната АВ.  

Търси се първата координата на точката Р с точност до 

хилядните. 

Към темата е даден помощен файл с който могат да се 

правят експерименти и да се решaт задача 1 и задача 2. Този 

файл реализира идеята, описана на Фиг. 3.2.2, за траекторията 

на билярдната топка след отразяването ѝ от стената ВС. 

Точката Gʹ е огледален образ на G спрямо хоризонталната 

права през точката Х. Ако топката бъде изстреляна от G към Х, 

след отразяване от стената ВС тя ще мине през точка Gʹ. Лъчът 

с начало Х, който минава през Gʹ, пресича отсечката АD в 

точка J (за да се избегне претрупване на чертежа с обекти и 

техните означения, точката Gʹ е „скрита“). С плъзгане на 

точката Х нагоре или надолу по отсечката ВС може да се 
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намери положение за нея, при което точката J съвпада с Е 

(Задача 1) или с D (Задача 2). В първия случай търсената втора 

координата на Х е 0,5886. Във втория случай, когато J съвпада 

с D, за втората координата на Х получаваме 1,0591. За по-

голяма точност, при намирането на тези числа може да се 

увеличи точността, с която GeoGebra извършва пресмятанията 

(чрез избиране на Rounding от падащото меню на Options) и 

чрез увеличаване на размера на  изображението (Zooming). 

Тези две задачи се решават лесно и без компютър, като 

се използва подобие на триъгълници. На фиг. 3.2.3 точка Х е 

подбрана така, че J да съвпада с Е.  

 

Фиг. 3.2.3 

Нека Н е такава точка от ВС, че отсечката GН да е 

хоризонтална. Ясно е, че точката Н има координати (1,3; 0,2). 

Триъгълниците GНХ и EFХ са подобни (и двата са 
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правоъгълни и ъглите им при върха Х са еднакви по 

построение).  Поради това 

𝐻𝑋

𝑋𝐹
=

𝐺𝐻

𝐸𝐹
 . 

Значи 

𝑥 − 0.2

1.15 − 𝑥
=

0.9

1.3
 , 

където 𝑥 e търсената втора координата на точката Х. След 

решаване на това уравнение получаваме 

𝑥 = 0,5886363 …., 

което е отговор за Задача 1. 

Аналогично, на фиг. 3.2.4 е изобразена ситуацията, 

когато точката J   съвпада с D.  

 

Фиг. 3.2.4 
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От подобието на триъгълниците GНХ и DСХ 

получаваме 

𝑥−0.2

2.3−𝑥
=

0.9

1.3
. 

След решаване на това уравнение получаваме  

𝑥 = 1,0590909 … 

За останалите задачи от участниците се очаква да 

доразвият помощния файл, като добавят към него отражение 

от страната СD и от страната DА и отново с експерименти 

(движение на точката Х по отсечката ВС) да намерят 

приблизителен отговор на задачите. Такъв помощен файл 

може да се намери на адрес  

http://cabinet.bg/docs/solutions/0617/tm1706_R.ggb 

 

С негова помощ нагласяваме точката Х така, че топката 

след отразяване от страната СD (в точка K) да отиде в точка L. 

Ситуацията е изобразена на Фиг. 3.2.5. Вижда се, че х =1,5296 

е решение на Задача 3. 

http://cabinet.bg/docs/solutions/0617/tm1706_R.ggb
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Фиг. 3.2.5 

Аналогично, отговорите на Задача 4 и Задача 5 могат да се 

видят на Фиг. 3.2.6: 
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Фиг. 3.2.6 

При х = 1,6539 отсечката LМ минава през точка G. Първата 

координата на точка М е 0,5238 с точност до десетохилядните, 

а с точност до хилядните е 0,524. 
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Заключение 
 

Съвременните информационни и комуникационни технологии 

са удобно средство за откриване и отстраняване на неправилни 

схващания и интерпретации на училищния материал по 

математика. Виртуалният училищен кабинет по математика 

(http://cabinet.bg/) предоставя значителни ресурси в това 

отношение. Освен многобройните аплети, в него има 

разработени редица учебни теми, както и теми с решени 

задачи от минали издания на онлайн състезанията „VIVA 

Математика с компютър“ и „Тема на месеца“. В раздел 

Състезания са предоставени за подготовка работни листове от 

минали издания на онлайн състезанията „VIVA Математика с 

компютър“ и „Тема на месеца“. 

 

http://cabinet.bg/
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Тези работни листове играят ролята на симулатори, с които 

всеки сам може да изпробва решаването на задачите и да види 

до каква степен дадените от него отговори съвпадат с 

правилните. 

Голям брой решения на задачи от състезанията „VIVA 

Математика с компютър“ и „Тема на месеца“ са предоставени 

и в портала ВИВАКОГНИТА, както и в [5-12]. 

В квалификационни курсове с учители от България и 

Македония подготовката за работа с такива ресурси е на три 

нива – използване на готови файлове, теми и аплети, 

модифициране на съществуващи файлове и самостоятелно 

разработване и създаване на аплети. Не е без значение и това, 

че учениците могат сами да използват Виртуалния училищен 

кабинет и да уточняват експериментално представите си за 

изучаваните математически обекти и факти. 
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В подготовката и провеждането на състезанията „VIVA 

математика с компютър“ и „Тема на месеца“, освен 

авторите на настоящия текст,  се включваха още Мария 

Браухле, Стелиана Кокинова, Галя Пенчева, Нели Стоянова, 

Румяна Ангелова, Ивайло Кортезов, Николай Николов, Кирил 

Банков и Младен Вълков. Системата за тестване и оценка, 

включително и Работният лист, в който участниците 

нанасят отговорите, се поддържа от Георги Гачев. 

Платформата Вивакогнита, чрез която се осъществява 

самото състезание, се поддържа от Тодор Брънзов и Ани 

Самева.  
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