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РЕД Р
Учебният комплект по математика за четвър-

ти клас включва учебник с осем приложения, две 
учебни тетрадки, електронен учебник и книга за 
учителя. 

В книгата за учителя са представени учебникът 
и учебните тетрадките по математика. Съгласно 
новата учебна програма от 2017 г. в учебника са раз-
работени следните теми: „Числата над 1000“, „Съ-
биране и изваждане на многоцифрени числа без пре-
минаване“, „Събиране и изваждане на многоцифрени 
числа с преминаване“, „Умножение на многоцифрено 
число с едноцифрено число“; „Деление на многоци-
френо число с едноцифрено число“, „Умножение на 
многоцифрено число с двуцифрено число“; „Деле-
ние на многоцифрено число с двуцифрено число“. В 
предложеното към комплекта примерно годишно 
разпределение са представени компетентностите 
като очаквани резултати от обучението за всеки 
урок, основните нови понятия по темите, някои 
методи, чието използване в уроците е релевантно. 

Всеки урок от учебника и съответстващият 

му урок от учебната тетрадка е представен с 
необходимите методически указания в насто-
ящата книга. Включени са обяснения на решени-
ята на някои по-трудни задачи, а в края на кни-
гата са приложени отговорите на всички задачи 
от учебника с оглед оптимизиране на работата 
на учителите в клас и намаляване на времето им 
за подготовка. 

Към учебния комплект се предоставят и две 
табла за онагледяване и по-лесно усвояване на 
учебния материал. Учителят може да ги из-
ползва в класната стая, за да подпомогне изуча-
ването на естествените числа и по-сложните 
геометрични знания в четвърти клас. Едното 
табло представя основните знания за естест-
вените числа, включително десетичната брой-
на система и римските цифри. Другото табло 
онагледява начина за намиране на лице на право-
ъгълник, както и измерването на ъгли. В него 
са представени и новите за четвърти клас гео-
метрични понятия.

ТРУКТУРА НА УЧЕБН  К ЕКТ  АТЕ АТ КА 
А ЧЕТ РТ  К А  

УЧЕБНИК

Учебникът съдържа 127 урока, разработени на 
отделни страници в съответствие с учебната 
програма по математика за четвърти клас от 
2017 г. Уроците за нови знания са 50, а уроците за 
затвърдяване на знанията, за обобщение и прего-
вор са общо 70. След завършването на всяка тема 
от учебната програма са включени обобщителни 
уроци и уроци за проверка и оценка на знанията. 
Както и в предходните комплекти, уроците за 
нови знания са отбелязани в жълто (с жълто слън-
це), уроците за затвърдяване на знанията са от-
белязани в синьо (със син облак), тези за обобщение 
и преговор – в зелено (със зелено дърво, като зеле-
ното дърво с ябълка означава урок за обобщение, 
а дървото без ябълка е знак за урок за преговор). 
Уроците за самостоятелна работа са маркирани 
с оранжево слънце и оранжеви номера на задачи-
те.  Всеки от тях включва различен брой задачи, 

У   
 

 

У    

които носят определен брой точки, чийто общ 
сбор за всички уроци от този тип е 20. В края 
на уроците за самостоятелна работа учениците 
изчисляват точките си самостоятелно или с по-
мощта на учителя и се оценяват. По този начин 
те усъвършенстват уменията си за самоконтрол 
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и свикват с оценяването на знанията си с дваде-
сетобална скђла, с каквато ще се срещнат при 
външното оценяване. 

В долната част на страницата на всеки урок от-
ново са изобразени познатите символи, чрез които 
учениците извършват самооценка на работата си 
по време на урока. 

В края на съответния урок под ръководството на 
учителя от учениците се очаква да се самооценят 
за извършената работа, като те могат да нарису-
ват лицето, с което идентифицират оценката си 
в своите работни тетрадки (зеленото усмихнато 
човече означава „Справих се добре!“, а червеното – 
„Затрудних се/Имам нужда от още обяснения/уп-
ражнения“. В четвърти клас учениците усъвършен-
стват уменията си за самооценка и самоконтрол, 
придобити по време на обучението им в предходните 
класове. Помощната функция на учителя в процеса 
на самооценка също може да се реализира при необ-
ходимост, като неговата основна роля е да прави 
мотивираща обща оценка на целия клас, а в допълне-
ние съдейства на учениците при самооценяването 
им, за да осигурява обективността му. 

Както в учебника за трети клас, и тук са вклю-
чени уроци за развитие и усъвършенстване на уме-
нията за взаимно оценяване – в тях учениците 
влизат в ролята на учители и имат за задача да 
проверят и оценят работата на други ученици. 

Тези уроци са седем на брой. 
За констатиране на постиженията и диагности-

ка на резултатите на учениците от обучението 
по математика в учебника са включени общо 14 
урока: 7 самостоятелни работи с обобщителен ха-
рактер, които дават възможност за самооценка и 
самоконтрол, и 7 урока, в които учениците влизат 
в ролята на оценители и проверяват работите на 
други ученици. Преди всяка самостоятелна работа 
е предвиден обобщителен урок, който цели да под-
помогне учениците в систематизирането на изуче-
ните математически знания и умения чрез реша-
ването на задачи, предполагащи приложение на изу-
ченото учебно съдържание по съответната тема. 

Тематичното съдържание на учебника е интердисци-
плинарно. Направени са множество междупредметни 
връзки със следните учебни предмети:

• български език и литература (включени са теми 
с информация за живота и творчеството на пи-
сатели, както и задачи, свързани с граматически 
понятия, като синоними и сродни думи); 

• човекът и обществото (включена е информа-
ция за границите на България и съседни страни, 
информация за планини и защитени обекти в тях, 
градове и музеи в България, стари български сто-
лици, години на важни исторически събития, праз-
ници, информация за етнически групи, живеещи в 
България, страни от Европейския съюз);

• човекът и природата (включена е информация 
за здравословния начин на живот, различните гру-
пи растения и животни, планетите от Слънчева-
та система, екология, маса на телата);

• физическо възпитание и спорт (предвидени са 
теми и задачи, свързани с различните видове спорт); 

• изобразително изкуство (включени са теми и 
задачи, свързани с художници и известни произве-
дения на изобразителното изкуство);

• технологии и предприемачество (задачи и дей-
ности, свързани с конструиране на модели);

• музика (информация и задачи, свързани с българ-
ски музиканти);

• час на класа (информация и задачи, свързани с 
безопасността на движението по пътищата, как-
то и теми от ежедневието на децата).

В учебника са включени множество тематично 
представени уроци, в които решенията на отделни-
те задачи са взаимосвързани. Някои от тях са пред-
ставени като интерактивни ребуси. За тези уроци 
в учебната тетрадка са предвидени работни листо-
ве, на които учениците да записват отговорите си 

У  

 

У   -
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с оглед оптимизиране на работата при по-сложни 
връзки между задачите. Тези урочни единици дават 
енциклопедични знания за: континентите, столици 
на различни държави, исторически сведения за пър-
вите учебници по математика в България и техни-
те автори, Галилео Галилей, история на различните 
средства за писане, интернет, фотографията, видо-
ве зърнени култури, кубчето на Рубик. 

Тематичното представяне на други урочни едини-
ци е свързано със социалната роля и ежедневието на 
ученика. В тях се съдържа информация за: професии, 
покупко-продажби, строителни ремонти и обзавеж-
дане, общински дейности, банки и банкиране, движе-
ние по пътищата, различни пиктограми и други зна-
ци-символи (например за икономия на електроенер-
гия, за правилна обработка и употреба на дрехи), учи-
лищни дейности, благотворителност, спестяване на 
парични средства, здравно-хигиенна информация и др.

В учебника са предвидени и тематични уроци, 
свързани с нравствено-емоционалната сфера на 
ученика. Засегнати са темите за различните емо-
ции, нравственост, социална комуникация. 

В края на учебника (стр. 129) е включен урок с 
допълнителна информация на тема „Любопитни 
факти за математиката“. В различни уроци в учеб-

ника има препратка към този урок за научаване на 
любопитни факти, свързани с естествените чис-
ла, римските цифри, измервателните инструмен-
ти, геометричните тела, мерните единици за лице, 
табличното представяне на данни. Препратките 
са означени със символ (виж по-долу), който показва 
на учениците къде да отворят, за да научат любо-
питните факти. Подобни символи се използват и за 
подпомагане на работата на учениците (например в 
обобщителните уроци, чрез следване на препратка-
та учениците актуализират знанията, необходими 
им за решението на конкретна задача). Освен осигу-
ряването на интерактивност на учебното съдържа-
ние, множеството включени препратки подпомагат 
усъвършенстването на уменията за работа с учеб-
ни ресурси и повишават информационната грамот-
ност на учениците по отношение на уменията за 
информационно търсене и работа с информационни 
източници. Такава функция имат и задачите, които 
изискват проучване в интернет (знак лупа), като 
работата по тези задачи има потенциал да развива 
дигиталните компетентности на учениците. 

Апаратът за ориентиране към комплекта включ-
ва ограничен брой символи, достъпни и разбираеми 
за учениците на 10 – 11-годишна възраст. Това са:

УЧЕБНИТЕ ТЕТРАДКИ

Учебните тетрадки в комплекта са две – тетрадка 
№1 и тетрадка №2. В тях се съдържат допълнител-
ни задачи към всеки урок, разработен в учебника, 
като изключение правят уроците с възможност за 
осъществяване на самостоятелна работа. Задачи-
те са естествено логическо продължение и допъл-
нение на представеното в учебника математическо 
учебно съдържание. Основното им предназначение 

За да се избегне евентуалното писане в учебника 
от учениците, за записването на число, поставя-
нето на знак и записването на буква или дума, са 
използвани различни символи. Знакът за „подсказ-
ка“ обикновено е поставен до определен текст или 
числов израз, който насочва учениците при реша-
ването на по-трудни задачи или задачи, изискващи 
специфичен начин на решение. Останалите симво-
ли са добре познати на учениците от предходните 
класове.
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е за организиране на самостоятелната работа на 
учениците, като по този начин дават възможност 
за допълнително реализиране на контрол и самокон-
трол. Учебните тетрадки дават широки възмож-
ности за осъществяване на диференциран подход в 
учебната работа, като към множеството задачи в 
уроците са включени и такива за бързо напредващи-
те ученици. Тези задачи могат да се дават на от-
делни ученици, които се справят по-бързо със зада-
чите, върху които работи целият клас по време на 
урок, или да служат за диференциране на домашната 
работа на учениците. 

Уроците, включващи геометрични знания, в 
учебната тетрадка са маркирани с измерителна 
линия в края на страницата. Освен за означаване 
на геометрични уроци, измерителната линия може 
успешно да се използва за работата в учебника и 
тетрадката за работа в клас от учениците, ако 
те са забравили своята линия. 

В края на учебна тетрадка №2 са включени общо 
8 приложения към различни уроци в учебника – №45, 
№97, №102, №105, №107, №120, №122. Приложе-
ния 1 и 2 към урок 45 са свързани с моделиране на 
геометрични тела. Освен реализирането на меж-
дупредметни връзки с предмета „Технологии и пред-
приемачество“ при работата по тези приложения, 
учениците развиват пространствените си пред-
стави, както и представите си за геометричните 
тела. При правилна работа с модела от приложение 
1 учениците трябва да получат зарче, което могат 
успешно да използват за различни игри, включително 
математически. Такъв пример е игра, в която учи-
телят записва многоцифрено число на дъската, а 
всяко дете трябва да го умножи с числото, което 
му се е паднало при хвърлянето на зарчето. Върху 
модела на правоъгълен паралелепипед от приложе-
ние 2 са написани „вълшебните думи“ за учтивост. 
Сглобеният правоъгълен паралелепипед има за цел да 
напомня на учениците да не забравят да използват 
в общуването си тези думи. Този модел може да се 
конструира и в часа на класа, съпроводен с подходяща 
беседа, свързана с правилата за етикет и вежливост. 

 

СЪДЪРЖАТЕЛНИ АРАКТЕРИСТИКИ 
НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ

Учебният комплект за четвърти клас е разрабо-
тен аналогично на предходните учебници на автор-
ския колектив. Учебното съдържание е представе-

но на принципа за спираловидност в изграждането 
на математическите понятия – знанията за числа-
та до 1000 и аритметичните действия събиране, 
изваждане, умножение и деление с тях се разширя-
ват и задълбочават при изучаването на числата над 
1000 и действията с тях (събиране, изваждане на 
числата над 1000, и умножение и деление на много-
цифрени числа с едноцифрено и двуцифрено число). 
След изучаването на различните случаи на събиране 
и изваждане с числата над 1000 (със и без премина-
ване) се въвеждат последователно умножението и 
делението с едноцифрено число, и умножението и 
делението с двуцифрено число. 

Придобиването, задълбочаването и най-вече мо-
тивирането на математическите знания в учебния 
комплект се реализира чрез акцент върху приложе-
нието им в живота. При изясняването на новото 
учебно съдържание там, където има възможност, 
се използват като изходни подходящи текстови 
и практически задачи. Чрез прякото практическо 
приложение на математическата наука в ежедне-
вието на учениците се осигурява мотивация при 
усвояването на математическите знания и фор-
мирането на умения. Чрез прилагането на знанията 
си на практическа основа в занимателни задачи, об-
вързани с житейския им опит, учениците активно 
участват в различните учебни дейности. Практи-
ческата насоченост на учебното съдържание се 
реализира с помощта на дейностен подход, подпо-
могнат от включените приложения към уроците, 
в които от учениците се изисква да моделират и 
конструират, както и да участват в занимателни 
дейности. В част от учебните дейности се поста-
вя акцент върху груповата работа, която служи 
като основа за изграждането на екипност и разви-
ване на уменията за сътрудничество, като съще-
временно подпомага активното учене.

Силно застъпен в учебния комплект е проблемни-
ят подход в обучението по математика. Той се ре-
ализира чрез осъществяване на беседи за въвеждане 
на новите знания, в които учениците да достигат 
сами до новото знание с помощта на подходящо 
поставени от учителя проблемни ситуации, как-
то и чрез включената творческа работа. Уроците 
за нови знания в учебника са изградени предимно на 
базата на проблемни ситуации. Задачите, чрез кои-
то се изяснява новото учебно съдържание, не са 
предоставени наготово, а предполагат активното 
участие на учениците при решаването им, което 
им помага да развиват своите компетентности 
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за пренос на изучените знания и умения в нови си-
туации. По този начин учениците се стимулират 
да достигнат самостоятелно до новото знание. В 
много задачи учениците трябва да предлагат раз-
лични варианти на решение, да търсят най-рацио-
нални начини за пресмятане, да съставят различни 
задачи по данни (включително от интернет), чер-
тежи, схеми и числови изрази и да ги преобразуват.

Комплексното усвояване на математическите 
знания се осигурява чрез изучаването в единство 
на геометричните и аритметичните знания. В 
уроците с геометрична насоченост също се реа-
лизира връзка с аритметичните знания, най-вече 
на базата на измерването. С помощта на учебния 
комплект се подпомагат и възможностите за 
осъществяване на диференциран подход. В много 
от уроците в учебника и учебната тетрадка са 
включени допълнителни задачи, в които се прила-
гат математическите знания и умения в ситуа-
ции, изискващи креативност и логическо мислене. 
Тези задачи, означени в червено, могат да се възла-
гат на бързо напредващите ученици, както и да се 
използват за групова работа. 

Предвидените уроци за самостоятелна работа 
на учениците имат проверовъчен характер, но по 
желание на учителя могат да се провеждат и с цел 
обобщаване на знанията. В учебника са включени 
седем такива самостоятелни работи с обобщи-
телен характер (маркирани с оранжево слънце), 
които дават възможност за самооценка и само-
контрол на знанията на учениците. 

Представянето на математическото съдържание 
в учебника и учебните тетрадки дава възможност 
на учениците за самоконтрол (например използване 
на връзката между действията събиране и изваж-
дане за проверка на резултата от изваждането или 
използване на връзката между умножение и деление 
за проверка на резултата от деление). Към част от 
задачите са налични образци и решения, като към 
някои по-сложни задачи са дадени упътвания. Само-
контролът е пряко свързан с предвиденото самооце-
няване в края на всеки урок. Освен това в учебника 
са включени и седем урока, в които учениците раз-
виват уменията си за оценка и взаимно оценяване – 
това са уроците „Днес ти си учителят“, в които 
учениците прилагат математическите си знания, 
като проверяват, поправят грешки и оценяват рабо-
тата на други ученици. Самостоятелните работи с 
обобщителен характер предоставят възможност 
учениците самостоятелно да си поставят точки и 

да се оценяват по скђла, аналогична на предвидената 
в инструментариума на националното външно оце-
няване. По този начин се усъвършенстват уменията 
на учениците за самооценка и самоконтрол. 

В учебния комплект се спазва принципът за ин-
тегративност, като се предоставят множество 
възможности за осъществяване на междупредмет-
ни връзки – в тематичните уроци от различни 
предметни области, в текстовите задачи, чрез 
илюстрационните материали, при откриването на 
интересни факти и работа с данни, драматизация и 
др., които допринасят за овладяването на разнообраз-
ни ключови компетентности и работят върху лич-
ностното развитие на ученика. Възможностите 
за реализиране на компетентностите, заложени 
в учебната програма, са изброени по-долу. Работа-
та по развитието им в рамките на обучението по 
математика се осъществява в много от уроците 
в учебния комплект, като конкретните указания 
за това се откриват в методическите насоки за 
отделните уроци. Съгласно учебната програма от 
2017 г. компетентностите, на които се базира раз-
работването на учебния комплект, са следните:

Компетентности в областта на 
българския език 

 търсене, събиране и обработване на информа-
ция при съставяне на текстова задача;

 използване на точен изказ при възпроизвежда-
не на математическа терминология и правилата 
за намиране на неизвестен компонент на аритме-
тични операции;

 правилно записване на думи за назоваване на 
многоцифрени числа;

 обосновка на правилността на дадени отговори 
или корекция на грешни отговори;

 описване на характеристики на геометрични 
фигури.

Умения за общуване на чужди езици 
 четене и именуване на геометрични фигури с 

букви от латинската азбука;
 използване на знака за действие умножение при 

работа с калкулатор. 

Математическа компетентност и основни 
компетентности в областта на природни-
те науки и на технологиите

 броене и откриване на числа в редицата на естест-
вените числа по предварително зададени условия;
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 моделиране на естествените числа с различен 
дидактичен материал; 

 откриване на сходство и аналогия при алгоритми-
те за извършване на четирите аритметични 
действия;

 предвиждане на стойността на резултата чрез 
груби изчисления;

 проверка и вербализиране на отговорите;
 моделиране на практически ситуации с числа и 

аритметични действия;
 използване на игри за решаване на математи-

чески задачи;
 използване на електронен калкулатор при нами-

ране на стойността на числов израз с едно пресмя-
тане;

 моделиране с математически модели на кон-
кретни житейски ситуации чрез съставяне на 
текстови задачи с три и повече пресмятания или 
на числови изрази от събиране, изваждане, умноже-
ние и деление;

 представяне на ситуация, описана в текстова 
задача, с графика, със схема или таблица;

 предлагане на различни начини за решение на 
конкретна задача;

 измерване на дължини с чертожна линийка (раз-
мери на предмети, на елементи от геометрични 
фигури);

 използване на мерни единици за решаване на 
практически задачи;

 чертаене и дочертаване в квадратна мрежа на 
геометрични фигури и на елементи от тях;

 използване на пергел и транспортир при чер-
таене;

 извличане на информация от различни източни-
ци (от илюстрации, от чертежи, от таблици, от 
конкретен дидактичен материал, от текст, от 
измерване, от интернет и пр.).

Дигитални компетентности 
 използване на съвременни ИКТ за онагледяване, 

презентиране и решаване на задачи;
 решаване на тестове и математически задачи 

във виртуална среда;
 търсене на информация (данни) от интернет за 

съставяне на математическа задача.

Умения за учене 
 създаване на рационална организация на учебния труд 

(автономно и в екип) за ефективно разпределение на 
времето при изпълнение на творчески задачи;

 прилагане на придобити знания и умения в разно-
образни практически ситуации;

 търсене на необходимата информация и избор 
на най-ефективните способи за решаване на даден 
учебен проблем;

 самостоятелен подбор на данни за изготвяне на 
учебен проект;

 реализация на наученото в разнообразни житей-
ски ситуации и натрупване на жизнен опит.

Социални и граждански компетентности
 решаване на задачи, свързани с екологични теми;
 конструктивно и толерантно общуване чрез из-

разяване и разбиране на различни гледни точки, из-
граждане на доверие и чувство за съпричастност; 

 прилагане на математическите знания в ситу-
ации от ежедневието.

Инициативност и предприемчивост 
 разработване, записване, реализиране и оценяване 

на тематични проекти, в рамките на които се прила-
гат, надграждат и формират знания от учебното съ-
държание по математика и други учебни предмети;

 организиране на училищен базар – калкулиране на 
цена на стоките, извършване на покупки и разпла-
щания в реални условия.

Културна компетентност и творчество
  изготвяне на колективен проект на занимател-

на математическа рубрика на вестник;
  изработване на книга с любопитни факти, сбор-

ник с логически задачи, табла за известни матема-
тици и др.

Умения за подкрепа на устойчивото 
развитие и за здравословен начин на 
живот и спорт

 участие в интердисциплинарни състезания и 
олимпиади;

 съставяне и решаване на текстови задачи по 
теми и проблеми, свързани с устойчивото разви-
тие, здравословния начин на живот и спорта.

9



ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В ЧЕТВЪРТИ КЛАС С УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ  
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО 
МАТЕМАТИКА

Новите знания и умения, които се усвояват в чет-
върти клас, са определени чрез понятията и очаква-
ните резултати по теми, свързани:

 с разширяване и овладяване на знания за естест-
вените числа над 1000; 

 с прилагане на алгоритмите за събиране и изваж-
дане на числата до 1000; 

 с овладяване на алгоритмите за умножение и де-
ление на многоцифрено число с едноцифрено и дву-
цифрено число; 

 със задълбочаване на знанията за геометрични-
те фигури и тела, техните елементи и свойства;

 с разширяване на знанията за мерните единици 
(за ъгъл и за лице); 

 с усъвършенстване на уменията за моделиране 
чрез текстови задачи в права и косвена форма. 

Съгласно държавния образователен стандарт 
обучението по математика е групирано в четири 
области на компетентност: числа, геометрични 
фигури и тела, измерване и моделиране. Учебно-
то съдържание, включено в програмата по мате-
матика за 4. клас, е естествено продължение на 
учебното съдържание от 3. клас, като същевре-
менно разширява и задълбочава очакваните резул-
тати и понятията от четирите области на ком-
петентност. 

За всяка от тези области на компетентност в 
четвърти клас са формулирани като очаквани ре-
зултати от обучението по математика знанията, 
уменията и отношенията, които учениците тряб-
ва да овладеят в рамките на учебната година. Те са 
представени по-долу:

Числа
 Познава естествените числа над 1000 и десетич-

ната позиционна бройна система;
 Извършва аритметичните действия събиране и 

изваждане с естествените числа над 1000;
 Извършва аритметичните действия умножение 

и деление с едноцифрено и с двуцифрено число;
 Представя числа с римските цифри;
 Намира неизвестен умалител и неизвестен делител.

Геометрични тела
 Разпознава геометричната фигура окръжност и 

елементите є;
 Чертае ъгъл по дадена градусна мярка и окръж-

ност по даден радиус;
 Разпознава геометричните тела куб, правоъгълен 

паралелепипед, кълбо, цилиндър, конус, пирамида. 

Измерване
 Знае мерните единици за ъгъл (градус) и за лице 

(кв. мм, кв. см, кв. дм, кв. м, кв. км, декар);
 Измерва ъгли по зададена мярка;
 Извършва действия с изучените еднородни мерни 

единици (без тези за време);
 Намира лице на правоъгълник;
 Използва правилно чертожните инструменти ли-

ния, транспортир и пергел.

Моделиране
 Описва ситуации от заобикалящия го реален свят 

с математически модел (задачи от покупко-продаж-
би, лице и обиколка на фигура);

 Интерпретира съдържателно получените резул-
тати при решаване на даден проблем;

 Събира данни от различни източници за съставя-
не на числови изрази и текстови задачи.
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МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАБОТА 
С УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ

Компетентностите като очаквани резултати-
те от обучението по тази тема са:

 Познава многоцифрените числа и принципа на 
образуване на редицата на естествените числа.

 Брои в прав и обратен ред по единици, десети-
ци, стотици, хиляди и т.н.

 Обяснява връзката между редовете (ред на 
хиляди, ред на десетохиляди, ред на стохиляди и 
пр.) в записа на числата в десетичната позиционна 
бройна система. 

 Сравнява многоцифрени числа.

 Представя изучените числа като сбор от еди-
ници от различни редове и класове: клас на едини-
ците, клас на хилядите, клас на милионите.

 Записва числата от 1 до 20 и числата 50 и 100 
с римските цифри.

 Разпознава геометричната фигура окръжност 
и елементите є – център, радиус.

 Чертае окръжност с пергел. 
Новите понятия по темата са естествено чис-

ло, десетохиляда, стохиляда, милион, милиард, ок-
ръжност. 

ТЕМА №1. ЧИСЛАТА НАД 1000

ВИД НА УРОКА: 

Преговор 

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се обобщят и задълбочат знанията на учени-
ците за числата до 1000. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Чете, брои, пише и сравнява числа, съставя числа, 
съставя числови редици, познава многоцифреното 
число като понятие, представя числата като сбор 
от редните им единици.

1. задача: Учениците записват посочените числа с 
цифри, като по преценка на учителя задачата може 
да се реализира като математическа диктовка. 
Към нея може да се включат още числа, например 
802, 930, 1000. 
2. задача: В тази задача е желателно да се изчерпят 
всички възможни варианти. След получаването им, 
числата следва да се подредят във възходящ ред. 
Изяснява се значението на „възходящ ред“, като се 
коментира с учениците чрез подходящи примери. 
3. задача: След като актуализират знанията 

ЧИСЛАТА ДО 1000 

си за значението на многоцифрено число и по-
сочат последната подточка, от учениците се 
изисква да дадат примери. Може да го направят 

УРОК 1
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устно или писмено по преценка на учителя.
4. задача: Учениците попълват редиците, като 
записват в тетрадките си числата, които са 
скрити под буквите от латинската азбука. 
Подходящо е да се реализира междупредметна 
връзка с изучавания от учениците чужд език – 
изисква се правилното им прочитане. 
5. задача: С тази задача се актуализират знани-
ята на учениците за сравняването на числата до 
1000. Припомня се значението на цифрите според 
позицията им в числата. 
6. задача: Актуализират се знанията за редните 
единици, с които се образуват числата до 1000. 
Задачата е подходяща за самостоятелна работа. 
7. задача: Представянето на числата като сбор 
от редните им единици се упражнява и в тази за-
дача, в която се използват мерните единици за па-
рична стойност. 
8. задача: Задачата е за бързо успяващите учени-

ци, като се очаква те да стигнат до отговора: 
330, 331, 332. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА: 

Задачите в тетрадката дават възможност за 
допълване на работата в учебника. В първата за-
дача учениците попълват числови редици (числата 
са подредени във възходящ ред по десетици и сто-
тици). Втората задача е свързана с актуализира-
не на знанията за геометричните фигури, като 
има занимателен характер – учениците оцветя-
ват лодка, разпознавайки геометричните фигу-
ри, от които е съставена. Задача 3 е аналогична 
на задача 2 от учебника. В 4. задача се упражнява 
представянето на числата като сбор от редните 
им единици, а в последната задача учениците срав-
няват числа, като акцентът е върху значението 
на цифрата според мястото є в записа на числото.

ВИД НА УРОКА: 

Преговор 

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се обобщят и задълбочат знанията на учениците 
за действията събиране и изваждане на числата до 1000, 
да се усъвършенстват уменията за извършването им.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Събира и изважда числата до 1000. Намира неизвест-
но събираемо и неизвестно умаляемо. Познава различ-
ните видове триъгълници според ъглите и страните 
и намира обиколка на триъгълник. Преобразува векове 
– години. Решава текстова задача в косвена форма. Ре-
шава текстова задача по зададен чертеж.

1. задача: Задачата дава обратна връзка за корект-
ното решение на двете верижки. Междинните резул-
тати във всяка от верижките са означени с оранже-
ви цветя, а крайният резултат – с червено цвете. 
При вярно решение в двете червени цветя трябва да 
се получат числата 307 и 693, чийто сбор е 1000. 

2. задача: Актуализират се знанията и уменията 
на учениците за решаване на текстова задача, зада-

УРОК 2

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 1000

12



дена в косвена форма. Учителят следва да направи 
анализ на решението на задачата, за да се извърши 
ефективно припомняне на знанията. 

3. задача: С тази задача се припомнят правилата 
за намиране на неизвестно събираемо и неизвестно 
умаляемо. За двете задачи са използвани еднакви чис-
ла с оглед установяването на разликата при прилага-
нето на двете правила. Желателно е от учениците 
да се изиска да обяснят каква е разликата и на какво 
се дължи.  

4. задача: Задачата цели освен актуализирането 
на знанията за видовете триъгълници според ъгли-
те и страните и развитието на окомера. Желател-
но е учениците „на око“ да определят, че триъгъл-
ниците са остроъгълен, тъпоъгълен и правоъгълен, 
а лилавият е разностранен. След измерването на 
страните му в милиметри се очаква учениците да 
намерят обиколката му (115 мм). 

5. задача: Актуализират се знанията за мерните 
единици за време век и година. Изисква се от уче-
ниците да определят през кой век са определени го-
дини. Реализира се междупредметна връзка с пред-
мета „Човекът и обществото“. Учениците трябва 
да отговорят, че събитията, които са се случили 
в посочените години, са съответно: 886 г. – Княз 

ВИД НА УРОКА: 

Преговор  

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се обобщят и задълбочат знанията на учени-
ците за действията умножение и деление на числа-
та до 1000 без преминаване. Да се усъвършенстват 
уменията за извършването им, за намиране на неиз-
вестен множител и делимо, за решаване на тексто-
ви задачи в права и косвена форма. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава и дели двуцифрени и трицифрени чис-
ла с едноцифрено. Намира стойности на числови 
изрази до три пресмятания, като спазва реда на 
действията. Намира неизвестен множител и не-
известно делимо. Познава мерните единици за вре-

УРОК 3

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ
НА ЧИСЛАТА ДО 1000

Борис I посрещнал учениците на Кирил и Методий; 
917 г. – Битката при река Ахелой (цар Симеон). 

6. задача: Учениците актуализират знанията си 
за съставяне на текстови задачи. В конкретния слу-
чай те се ориентират по схема, за да отговорят на 
поставения въпрос.  

УЧЕБНА ТЕТРАДКА: 

В първата задача учениците попълват верижка, с 
която упражняват събиране и изваждане на числа-
та до 1000, като са подбрани числа, представящи 
кръгли десетици, за да се улесни решението. С вто-
ра задача учениците актуализират знанията си за 
различни мерни единици, като отново упражняват 
събиране и изваждане, но посредством намирането 
на неизвестни събираеми. Задачи 3 и 4 са аналогични 
на задачи 4 и 5 от учебника. Текстовата задача 5 е 
зададена в права форма и е подходяща за самостоя-
телно решаване от учениците. Последната задача 
е логическа и може да се даде за самостоятелна ра-
бота на бързо успяващите ученици. Те трябва да 
се досетят, че двете миди означават двуцифрено 
число, в случая 10. Рибата означава числото 5, а ме-
дузата – 4. Търсеният сбор е 19.
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ме – час, минута, секунда. Решава текстови зада-
чи в права и косвена форма. 

1. задача: В тази занимателна задача учениците 
умножават и делят двуцифрени и трицифрени чис-
ла с едноцифрено без преминаване. В резултат полу-
чават важното математическо правило, а именно: 
Делението проверяваме с умножение.  

2. задача: С тази задача се припомня редът на 
действие в числови изрази без скоби. Коректното 
поставяне на скоби може да се види в отговорите в 
края на книгата.  

3. задача: Актуализират се знанията за намира-
не на неизвестен множител и неизвестно делимо. 
Желателно е предварително да се припомнят не-
обходимите правила.  

4. задача: Припомнят се изучените мерни едини-
ци за време. Задачата е подходяща за решаване от 
целия клас, а допълнителният въпрос е предназначен 
за бързо успяващите ученици.

5. задача: Учениците упражняват уменията си за 
решаване на съставна текстова задача с действия-
та деление и изваждане.  

6. задача: Сравняват се изучените мерни единици 
за време.  

7. задача: Задачата е творческа и цели осмисляне-
то на мерната единица за време секунда. Учениците 
могат да дават различни варианти, при затруднения 
учителят може също да дава идеи (например да се 
усмихнем, да пием глътка вода, да кихнем, да изка-
чим едно стъпало, да вдишваме и издишваме и т.н.).

УЧЕБНА ТЕТРАДКА: 

С първата задача учениците си припомнят 
мерната единица за тегло грам, като освен да 
събират те също така умножават различните 
кръгли десетици и стотици, означаващи грамо-
ве. Втора задача е с творчески характер и позво-
лява различни решения. Може да се постави ус-
ловие на учениците да запишат по две задачи за 
всяка топка. В трета задача учениците могат 
да проследят зависимост между компонентите 
при действие деление, а именно, че когато дели-
телят нараства, частното намалява. Задача 4 е 
аналогична на задача 2 в учебника. С пета задача 
учениците се упражняват в разпознаването на 
часовника и мерните единици за време. Послед-
ната задача е аналогична на текстовата задача 
в учебника и е подходяща за самостоятелно ре-
шение. 

УРОК 4

ВИД НА УРОКА: 

Преговор

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се обобщят и задълбочат знанията на ученици-
те за действията умножение и деление на числата 
до 1000 с преминаване. Да се усъвършенстват уме-
нията за извършването им, за намиране на половин-
ка, четвъртинка и десетинка на дадено число, за ре-
шаване на съставни текстови задачи.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава и дели двуцифрени и трицифрени чис-
ла с едноцифрено. Намира стойности на числови 
изрази до три пресмятания, като спазва реда на 
действията. Намира половинка, четвъртинка и 
десетинка на дадено число, включително именува-

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ 
НА ЧИСЛАТА ДО 1000
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ВИД НА УРОКА: 

Преговор 

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се формират понятията: числата 1000, 2000, 
..., 999 000, да се изградят умения за броене по хи-
ляди, десетохиляди и стохиляди, за четене, писане 
и сравняване на числата 1000, 2000, ..., 999 000. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Познава числата 1000, 2000, 3000, ..., 999 999. 
Брои в прав и обратен ред по хиляди, десетохи-
ляди и стохиляди. Чете, пише и сравнява числата 
1000, 2000, 3000, ...,  999 999, като използва знаци-
те >, < и =.

УРОК 5

ЧИСЛАТА 1000, 2000, ..., 
999 000

но. Познава мерните единици за маса. Решава тек-
стова задача.

1. задача: Задачата има занимателен характер – 
при правилно извършване на действията умножение 
и деление с преминаване учениците подреждат пра-
вилно учебната програма на четвъртокласниците 
от друго училище.

2. задача: Продължава се с темата, свързана с 
учебните предмети, които четвъртокласниците 
изучават. Реализира се междупредметна връзка 
с различни учебни предмети, понятия от които 
учениците актуализират. За решението се използ-
ват разпределителното свойство на умножението 
спрямо събирането и на делението спрямо събира-
нето. Затова не е нужно учениците да пресмятат. 

3. задача: С тази задача се актуализират начините 
за намиране на половинка, четвъртинка и десетинка 
от число, което в случая е мерна единица за маса. При-
помнят се мерните единици тон, килограм и грам. 

4. задача: Със задачата се реализират междупре-
дметни връзки с предмета „Човекът и природата“, 
като учениците получават знания за животните 
чрез решението на числови изрази със и без ско-
би. Верният отговор е „не“, тъй като колибрито 
тежи 2 грама, т.е. животното, което е 100 пъти 
по-тежко от него, следва да тежи 200 грама, а не 

200 тона, каквото е теглото на синия кит.  
5. задача: Задачата е предвидена за бързо успяващи-

те ученици, като може да им се даде при диференци-
ране на работата. Те трябва да изчислят, че в един 
кашон има 1000 кламера, т.е. 1000 грама, или 1 кило-
грам. Съответно отговорът на въпроса е позитивен.  

 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА: 

С първата задача учениците актуализират зна-
нията си за различните мерни единици за маса и 
дължина. При поставяне на мерната единица на 
мястото є учениците зачертават съответното 
квадратче. Във втората задача се упражняват 
уменията за измерване и буквено означаване на 
геометричните фигури отсечки. Работи се с ми-
лиметри. Задача 3 е аналогична на задача 2 в учеб-
ника. Включената текстова задача актуализира 
знанията на учениците за намиране на третинка, 
както и уменията за решаване на съставна тек-
стова задача. По преценка на учителя задачата 
може да се реши фронтално в рамките на урока 
или да остане за домашна работа. С последната 
задача учениците упражняват уменията си за на-
миране на половинка и третинка с помощта на 
паричните единици лев и стотинка.  
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1. задача: С тази задача се актуализират зна-
нията на учениците за десетичните отношения 
между редните единици, за да се осигури надграж-
дане на знанията за числата. 

2. задача: Коментира се понятието хиляда и ней-
ното означение с жълто квадратче. Въвеждат се 
новите на понятия на базата на подходящо онагле-
дяване (например учителят може да използва десе-
тични блокчета или бодливо сметало). За случаи-
те, в които е поставено многоточие, се изисква 
от учениците да допълнят липсващите хиляди в 
първата таблица (пет хиляди, шест хиляди, …, 
девет хиляди). Във втората таблица учениците 
допълват и броят по хиляди, като не е необходимо 
да броят всички пропуснати числа, означени с мно-
готочие, а само в определен интервал по преценка 
на учителя. Например от 18 хиляди до 23 хиляди, 
от 57 хиляди до 63 хиляди и т.н. Въвеждат се но-
вите понятия – десетохиляда и стохиляда. 

3. задача: Броенето на числата 1000, 2 000, ..., 
999 000 се упражнява с тази задача. Учителят 
може да зададе и други числови интервали, в които 
учениците да броят по хиляди.  

4. задача: Тази задача може да се проведе като 
диктовка или да се предложи на учениците за са-
мостоятелна работа. Освен записаните с думи 
числа учениците трябва да запишат и представе-
ните на бодливото сметало числа.  

5. задача: Броенето в тази задача е предвидено 
за устна работа, но по преценка на учителя числа-
та може да се запишат в работните тетрадки.  

6. задача: При сравняването на новоизучените 
числа се акцентира върху това, че числото, запи-
сано с повече цифри, винаги е по-голямо. 

7. задача: Учениците сравняват различни мерни 
единици, като същевременно се упражняват в ум-
ножение и деление на числата до 1000. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА: 

В числовите линии на първа задача учениците до-
пълват числа, подредени по хиляди и десетохиляди. 
Във втора задача учениците записват с цифри числа-
та, зададени с думи. В трета задача се актуализи-
рат знанията за числата според броя на цифрите, с 
които се записват. Броенето по хиляди и десето-
хиляди се упражнява в четвърта задача, която е 
подходяща за самостоятелна работа на учениците, 
включително диференцирана самостоятелна рабо-
та в рамките на урока. В таблицата на задача 5 
учениците записват числата, представени таблич-
но като сбор от редните им единици. В задача 6 
учениците сравняват числа, аналогично на задачата 
със същия номер в учебника. Задача 7 също е анало-
гична на задача 7 в учебника. 

ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се формират понятията: числата 1001, 1002, …, 
1000 000, да се изградят умения за броене, четене, пи-
сане и сравняване на числата 1001, 1002, …, 1 000 000.

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Познава числата 1001, 1002, …, 1 000 000. Разби-
ра значението на цифрите според мястото им в 
записа на числата. Чете, пише и сравнява числата 
до 1 000 000. Брои по единици в прав и обратен ред 
от произволно избрано число.

УРОК 6

ЧИСЛАТА 1001, 1002, ..., 1 000 000
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те допълват числовите редици. Всяка числова ре-
дица е независима от останалите, независимо че 
буквите са поредни. Учениците записват в работ-
ните си тетрадки числата, които се крият зад 
всяка от буквите.  

5. задача: Задачата е предвидена за бързо успя-
ващите ученици, които трябва да достигнат до 
отговора: 99 897, 99 898, 99 899, 99 900.   

УЧЕБНА ТЕТРАДКА: 

В хвърчилото на първа задача учениците допълват 
числовата редица. Начинът за решаване на втора за-
дача е познат на учениците от учебниците за пре-
дходните класове. От тях се очаква да запишат чис-
лото с определен брой хиляди и десетици. Числовите 
редици в задача 3 изискват от учениците да броят и 
записват липсващите числа, които са построени на 
различни принципи – във възходящ, низходящ ред, по 
единици и през двеста. В задача 4 се упражнява срав-
няването на числа, записани с различен брой цифри. 
При правилно решение на пета и шеста задача уче-
ниците научават любопитна информация, свързана с 
предмета „Човекът и природата“.

1. задача: За въвеждане на понятията за числата 
1001, 1002, …, 1000 000 учениците първоначално се 
запознават с означенията на хилядите, стотиците, 
десетиците и единиците с помощта на десетични 
блокчета. Следва тяхното онагледяване и запозна-
ване с наименованията. Не всички числа са записани 
с цифри, за да се провокират учениците самостоя-
телно да ги запишат. С многоточието са означени 
липсващите числа между записаните, като не е не-
обходимо учениците да броят целите интервали, а 
само определени интервали, зададени от учителя, за 
да осмислят принципа, на който е изградена редица-
та на естествените числа. В числовата линия под 
таблиците учениците назовават липсващите числа. 
Въвежда се понятието милион като число, означа-
ващо 1000 хиляди. Дава се и съкратеният запис млн. 

2. задача: Новите знания се прилагат чрез запис-
ване с цифри на числата, записани с думи. Задачата 
е подходяща за диктовка. Изяснява се понятието 
низходящ ред.  

3. задача: Учениците получават знания за насе-
лението на различни български градове, като срав-
няват и подреждат числата във възходящ ред.  

4. задача: На всеки ред от таблицата ученици-

УРОК 7

ЧИСЛАТА ДО 1 000 000
ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията на учениците за числа-
та до 1 000 000, за принципа за образуване на редица-
та на естествените числа, за броенето, четенето, 
писането и сравняването на числата до 1000 000.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Чете, пише и сравнява числата до 1 000 000. 
Разбира и представя числата до 1 000 000 като 
сбор от техните редни единици, както и значе-
нието на цифрите според мястото им в записа на 
числата. Брои по единици, десетици, стотици и 
хиляди. Обяснява връзката между редовете (ред 
на хиляди, ред на десетохиляди, ред на стохиля-
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актуализират знанията за позиционния принцип в 
записа на числата.  

7. задача: В тази задача учениците сравняват 
шестцифрени числа, което изисква от тях да 
внимават повече при определянето на значение-
то на цифрите в записа им. 

8. задача: Задачата изисква учениците да при-
ложат знанията си за отношенията между ред-
ните единици.

 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА: 

Работата в учебната тетрадка допълва работа-
та в учебника. Учениците попълват редиците в пър-
ва задача, която изисква броене по стотици. Любо-
питна информация за височината на най-високите 
върхове в света учениците получават при правилно 
решение на задача 2. В третата задача откриват 
и посочват редните единици в петцифрено число, 
а в четвърта задача прочитат и записват различ-
ни години. Последната задача изисква учениците да 
открият и запишат най-голямото и най-малкото 
шестцифрено число с предложените цифри.  

ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се формират понятията за числата над 1 000 000, 
да се изградят знания за броене, четене, писане и срав-
няване на числата над 1 000 000. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Познава числата над 1 000 000. Чете, пише и срав-
нява числата над 1 000 000. Представя числата над 
1 000 000 като сбор на единици от различни редове.

1. задача: Новите знания се въвеждат чрез про-
блемна ситуация. В жълтото каре учениците че-
тат информация със статистически данни, в коя-
то е записано число над един милион. От учениците 

УРОК 8

ЧИСЛАТА НАД 1 000 000

ди и пр.) в записа на числата в десетичната пози-
ционна бройна система.

1. задача: С тази задача учениците се упраж-
няват в броене по хиляди, стотици, десетици и 
единици. Подходящо е учителят да включи и до-
пълнителни задачи за броене от този тип, за да 
се упражнят повече ученици.  

2. задача: Учениците допълват редиците, като 
записват следващото число според шаблона – в 
жълтите и сините правоъгълници по стотици, в 
зелените по десетици.  

3. задача: Учениците сравняват цените на различни 
къщи, като определят най-евтината и най-скъпата.  

4. задача: С тази задача учениците се упраж-
няват в представянето на числата като сбор от 
редните им единици.  

5. задача: С помощта на бодливото сметало 
учениците записват числата, представени като 
сбор от стохиляди, десетохиляди и хиляди. 

6. задача: С помощта на тази задача учениците 
се упражняват в записването на различни числа с 
предложените цифри и сравнението им, като се 
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се изисква да се опитат да го прочетат, като ве-
роятно някои ученици няма да се затруднят с тази 
задача. Учителят разяснява начина, по който бро-
енето продължава след 1 000 000, и въвежда терми-
на естествени числа. Разглеждат се зададените слу-
чаи на образуване на различни числа над 1 милион, а в 
таблицата на мястото на цветчетата учениците 
трябва да се опитат да приложат новите знания и 
да посочат как пишем и четем съответните числа. 

2. задача: В тази задача са включени данни за 
населението на различни европейски държави, 
които учениците трябва да подредят в низхо-
дящ ред. За целта е необходимо да сравнят раз-
лични многоцифрени числа, включително над 1 
милион.  

3. задача: Отново се упражнява четенето и 
сравняването на многоцифрени числа, но този 
път значително по-големи – осем-, девет- и де-
сетцифрени. Тези числа показват разстоянията на 
осемте планети от слънчевата ни система. Учени-
ците може да се стимулират да потърсят и друга 
любопитна информация, включваща многоцифрени 
числа, и да я представят на съучениците си.  

4. задача: Задачата е творческа и дава възмож-
ност за различни решения. Акцентира се върху 
значението на цифрата според позицията є в чис-
лото. Накрая от учениците се изисква да сравнят 
и подредят записаните числа в низходящ ред.  

 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА: 

Работата в учебната тетрадка допълва тази в 
учебника. Още в първа задача учениците попълват 
числови редици, като откриват зависимостите 
в тях и оцветяват най-голямото и най-малкото 
число. С втора задача се упражняват знанията за 
редните единици, като се включва и новата – мили-
он. Третата задача е творческа – учениците могат 
да изберат различни комбинации за записването на 
четири числа. От тях се изисква да запишат и две 
от тях с думи. Такава е и следващата им задача 4 – 
да прочетат и запишат с думи всяко от числата. В 
числовите редици на задача 5 учениците откриват 
зависимостта и ограждат излишното число. В а) то 
е 2 600 000; в б) 14 000 500; а във в) 7 100 910. Послед-
ната задача е аналогична на задача 2 в учебника.

УРОК 9

КЛАС НА ЕДИНИЦИ, КЛАС НА 
ИЛЯДИ, КЛАС НА МИЛИОНИ

ВИД НА УРОКА: 

Нови знания 

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се запознаят учениците с понятията клас на 
единиците, клас на хилядите и клас на милионите.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Познава многоцифрените числа. Представя изу-
чените числа като сбор от единици от различни ре-
дове и класове. Обяснява връзката между редовете 
(ред на хиляди, ред на десетохиляди, ред на стохи-
ляди, ред на милиони… и т.н.) в записа на числата в 
десетичната позиционна бройна система. 

1. задача: С тази задача се актуализират знания-
та на учениците за изучените редни единици и чрез 
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ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията на учениците за мно-
гоцифрените числа, за броенето, четенето, пи-
сането, сравняването и представянето им като 
сбор от редните им единици от различни класове.

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Познава многоцифрените числа. Чете, пише и 
сравнява числата над 1000, като използва знаците 
>, < и =. Брои в прав и обратен ред от произволно из-
брано число по хиляди и десетици. Представя числа-
та като сбор от редни единици от различни класове. 

1. задача: Задачата може да се проведе като ма-
тематическа диктовка, в която учителят може 
да добави и други числа.  

2. задача: Тази задача с избираем отговор би 
трябвало да се реши бързо и лесно от ученици-
те, затова е целесъобразно учителят да зададе 
допълнителни въпроси, например кое е предиш-

УРОК 10

ЧИСЛАТА НАД 1000

проблемна ситуация се подготвят за новите зна-
ния. Учениците представят дадените числа като 
сбор от редните им единици, като последният слу-
чай е свързан с въвеждане на новите знания. Учени-
ците могат да прочетат числото, но тъй като все 
още не знаят наименованието на всички редни еди-
ници, те са записани в сбора. Може от учениците 
да се изиска да се опитат да решат самостоятелно 
задачата и сами да стигнат до новите знания. 

2. задача: Учениците се запознават с новите 
понятия в тази задача, като прочитат числата 
в таблицата и анализират състава им. Учителят 
изяснява правилата при прочитането и записване-
то на многоцифрените числа (в розовото каре).  

3. задача: Новите знания се прилагат в тази за-
дача, в която учениците трябва да запишат чис-
лата, представени като сбор от редни единици.  

4. задача: В тази задача се изисква обратното на 

предходната – учениците самостоятелно запис-
ват числата като сборове от редните им единици.  

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В пирамидите са записани различни „кръгли“ числа, 
чийто сбор учениците записват в последната ку-
тийка на принципа на представянето им като сбор 
от редни единици. След като запълнят всички пира-
миди, те трябва да подредят резултатите във въз-
ходящ ред. Във втора задача числата се представят 
според редните им единици и класове в таблица. Но-
вите знания се упражняват и в задачи 4, 5 и 6, като 
в шеста задача акцентът е върху десетичните от-
ношения между редните единици. Последната задача 
изисква творческа работа върху текстова задача, в 
която учениците извършват различни действия и 
поставят въпрос. 

ното число или числото след верния отговор.  
3. задача: В тази задача се упражнява броенето 

на числа с преминаване от един клас в друг.  
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4. задача: Верижката извежда на преден план 
принципа за образуване на редицата на естестве-
ните числа (всяко следващо нараства с едно).  

5. задача: Задачата изисква броене по хиляди и 
единици, но учителят по своя преценка може да 
включи и други задачи за броене, например по десе-
тохиляди, стохиляди и т.н.  

6. задача: Учениците записват числата, пред-
ставени с точки в таблицата. Тук има риск учени-
ците да пропуснат някоя от нулите в редовете, в 
които няма точки, така че задачата изисква пове-
че внимание и концентрация, отколкото изглежда 
на пръв поглед. 

7. задача: Учениците трябва да открият числа-
та, които са скрити под буквите, като за целта 
трябва да открият липсващото число във всяка 
от редиците. Редиците на отделните редове ня-
мат връзка помежду си. 

8. задача: В тази задача учениците се упраж-
няват в представянето на числата като сбор от 
редните им единици. 

9. задача: Знанията си за класовете и принадле-
жащите им редни единици учениците упражняват 
в тази задача. 

10. задача: Задачата е за бързо успяващите уче-
ници, като може да им се даде при диференцира-
не на работата по време на часа. Очаква се те да 
открият числото, което показва верния отговор: 
142 356 789. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първа задача учениците разглеждат няколко 
многоцифрени числа и откриват тези, които от-
говарят на условията и изискванията в отделни-
те подточки. Четенето на числата и свързването 
им с наименованията се упражняват във втора за-
дача. Многоцифрени числа учениците записват и в 
трета задача, като използват легенда. Четвърта 
и пета задача са аналогични на задачи 6 и 7 в учеб-
ника, като в учебната тетрадка учениците имат 
възможност да записват отговорите.  

ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се изгради основа за разбиране на безкрайност-
та на редицата, да се изградят знания за позицион-
ния принцип за записване на числата, да се усвоят 
знания за десетичната позиционна бройна система.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Познават редицата на естествените числа и 
позиционния принцип за записване на чисалта. Ос-
мислят названието десетична позиционна бройна 
система. Представят числата над 1000 като сбор 
от редните им единици от различни класове. 

1. задача: С тази задача се актуализират зна-
нията за естествените числа, като акцентът се 

УРОК 11

РЕДИЦА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ 
ЧИСЛА. ДЕСЕТИЧНА ПОЗИЦИОННА 
БРО НА СИСТЕМА
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ВИД НА УРОКА: 

Нови знания  

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се запознаят учениците с римските цифри и 
да се формират умения за записване на числа с рим-
ски цифри. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Познава римските цифри и знае правилата за за-
писването на числа с тях. Записва числата от 1 
до 20, както и числата 50 и 100 с римските цифри. 
Използва римските цифри за записване на дати от 
календара. Познава мерните единици за време – 
час, минута, месец, година, век. 

1. задача: Учениците актуализират знанията си 
за естествените числа и цифрите, с които се запис-
ват. Изяснява се, че тези цифри се наричат арабски. 

УРОК 12

РИМСКИ ЦИФРИ

поставя върху принципа за образуване на редицата 
на естествените числа. Въвеждат се новите зна-
ния, които са представени в розовото каре. 

2. задача: Учениците записват липсващите по-
редни числа. Учителят може да коментира с тях с 
колко единици нараства или намалява (в последния 
случай) всяко следващо число. 

3. задача: Учениците актуализират знанията си 
за изучените редни единици и отношенията между 
тях. Задава им се въпрос, с който се насочват към 
новите знания. Въвежда се понятието десетична 
позиционна бройна система, като се изяснява сми-
сълът на наименованието є (в розовото каре). 

4. задача: Задачата е подходяща за устна работа, 
като учениците обясняват значението на цифрите 
според мястото им в записа на многоцифреното 
число. В задачата има препратка към любопитна-
та информация за цифрите в урок 127. Учениците 
могат да се запознаят с нея, когато са готови с ре-
шението на задачата или в края на урока. 

5. задача: Подобно на четвърта задача, учениците 
обясняват значението на определена цифра в записа на 
няколко числа. Задачата е подходяща за устна работа. 

6. задача: Задачата е за бързо успяващите учени-

ци, като може да им се даде при диференциране на 
урочната работа. Целта е да открият, че шест-
цифрените числа, отговарящи на условието, са 6. 

 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първата задача учениците следва да запишат 
десетте цифри, с които се записват естествени-
те числа. С познатите символи за отбелязване на 
грешен и верен отговор учениците потвърждават 
или отхвърлят различни твърдения за естестве-
ните числа в задача 2. В задача 3 учениците срав-
няват числа, като допълват с подходящи цифри 
така, че да отговарят на даденото сравнение. На 
местата, на които броят на цифрите на едното 
число е по-голям, те трябва да се досетят, че 
стойността, която показват цифрите на другото 
число, няма значение. Попълване на числови редици 
се упражнява в задачи 4 и 7. В пета задача ученици-
те писмено обясняват значението на цифра в за-
писа на различни числа. В шеста задача отново се 
акцентира върху принципа за образуване на реди-
цата на естествените числа. В последната зада-
ча учениците откриват и броят квадрати, като 
трябва да достигнат до верния отговор – 22. 
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2. задача: С тази задача се въвеждат новите зна-
ния, като от учениците се изисква да прочетат из-
реченията, в които са записани числа с римски цифри. 
Така те сами стигат до необходимостта от изясня-
ване на новите знания. В жълтото каре е обяснено 
кога се използват римски цифри, а в таблицата са 
дадени техните значения. Учителят следва да акцен-
тира върху правилата, че 4 еднакви римски цифри не 
могат да се поставят една до друга, като представи 
изписването на 3 и 4, както и на други римски цифри. 

3. задача: Учениците формират умения за запис-
ване на числа с римските цифри, като за целта раз-
познават часђ на часовници с римски цифри. 

4. задача: Тук учениците разпознават римските 
цифри и записват наименованията на месеците, 
които се означават с тях. 

5. задача: В тази задача се реализира междупредмет-
на връзка с предмета „Човекът и обществото“, като 
учениците трябва да знаят годините, в които са 
се случили историческите събития (864 г., 1878 г. и 
2007 г.), и да запишат кои векове са това. 

6. задача: Учениците прилагат новите знания, 
като записват различни числа с арабски и римски 
цифри. В края на задачата има препратка към лю-
бопитна информация за римските цифри в урок 
127. Учениците могат да я прочетат самостоя-

телно или да се прочете от определен ученик 
фронтално в края на урока. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В двата часовника в първа задача учениците 
разпознават кой от тях е записан с римски и кой 
с арабски цифри, след което ги свързват. Ако вър-
ху задачата се работи в рамките на урока, е добре 
учителят да попита учениците колко часђ показ-
ват часовниците. Учениците отбелязват с оцве-
тяване на да или не случаите, в които се използват 
римски цифри. В третата задача учениците про-
следяват редица от числа, записани с римски цифри, 
и попълват липсващите. Междупредметна връзка 
с предмета „Човекът и природата“ се реализира в 
задача 4, в която учениците трябва да знаят кога 
са се случили определени събития и да запишат през 
кой век са се случили. Задачи 5 и 7 са аналогични на 
задача 6 в учебника, а задача 6 – на задача 4 в учеб-
ника. В задача 8 учениците проверяват верността 
на записа на дата. Учителят може да изиска от тях 
да запишат и своята рождена дата. Последната за-
дача е занимателна и логическа – учениците трябва 
да преместят една клечка от записа на второто 
число така, че да се получи V + I = VI.

ВИД НА УРОКА: 

Нови знания  

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се изгради представа за окръжност, за център и 
радиус на окръжност.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Разпознава геометричната фигура окръжност и 
елементите є – център, радиус. Разбира радиуса на 
окръжността като отсечка, съединяваща коя да е 
точка от окръжността с центъра є. Разграничава 
геометричната фигура кръг от окръжността. Из-
мерва радиус на окръжност. Знае, че всички ради-
уси на окръжността са равни.

1. задача: Урокът може да започне с кратка бе-
седа за актуализация на знанията за изучените до 
момента геометрични фигури, след което да се 

УРОК 13

ОКРЪЖНОСТ 
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ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се формират умения за чертаене на окръж-
ност с пергел.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Чертае окръжност с пергел по дадени център и 
радиус.  

1. задача: С тази задача се формират първона-
чалните умения за чертаене на окръжност. Започ-
ва се с проблемна ситуация, в която се разглеждат 
различни варианти – в беседа с учителя ученици-
те изключват вариантите за чертаене на ръка 
или с помощта на овални предмети (чаша), за да 

УРОК 14

ЧЕРТАЕНЕ НА ОКРЪЖНОСТ

премине към тази задача. Коментират се разли-
ките между трите фигури, като не се дава опре-
деление за окръжност. Използва се чертежът от 
подточка а) и на учениците се казва, че тази крива 
затворена линия е окръжност. Изясняват се поня-
тията център и радиус на окръжността, за което 
се използва информацията в жълтото каре. 

2. задача: Задачата цели осмислянето на поняти-
ето радиус като разстояние от центъра до произ-
волна точка от окръжността. Учениците разглеж-
дат чертежите в трите подточки. За да стигнат 
до верния отговор – подточка в), не е необходимо да 
измерват, а да установят, че отсечките в подточки 
а) и б) не отговарят на определението за радиус. 

3. задача: Чрез собствения си опит учениците 
достигат до извода, че всички радиуси на окръж-
ността са равни. От тях се иска да измерят и за-
пишат в работните тетрадки дължините на всич-
ки отсечки, за да достигнат до това заключение. 

4. задача: Учениците диференцират окръжност-
та от други подобни фигури (овали), за да устано-
вят, че окръжностите са 5, а броят им, умножен 
по 190 (най-малкото трицифрено число с цифра на 
десетиците 9), е 950. 

5. задача: Учениците проучват как се наричат 
линиите в рамките на урочната работа, ако в клас-

ната стая има дигитално устройство с връзка с 
интернет, или задачата се дава за домашна рабо-
та. Те трябва да открият, че това са планетарни 
орбити, които са с елипсовидна форма.  

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

С първата задача се осъществява междупредмет-
на връзка с часа на класа, и по-конкретно с безопас-
ността на движението по пътищата. Задачата е 
подходяща за работа в клас, като е уместно да се 
проведе кратка беседа за значението на всеки от 
знаците. Разпознаването на различни геометрични 
фигури, включително новоизучените, се реализира 
чрез задача 2. В окръжността от задача 3 учениците 
разпознават и отбелязват центъра на окръжност-
та и чертаят отсечки – радиуси на окръжността. В 
четвърта задача измерват радиуси и откриват, че 
последната окръжност има радиус 13 мм. Следва да 
го начертаят и да поставят буквени означения. За-
дача 5 е свързана с измерване на начертани радиуси, 
като сложността є се крие в това, че в три от чер-
тежите окръжностите са по две и някои части от 
радиусите съвпадат. Новите знания се прилагат и в 
задача 6, в която учениците попълват новите поня-
тия. Текстовата задача в края на урока е подходяща 
за самостоятелно решаване от учениците. 
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достигнат до използването на новия чертожен 
инструмент – пергел. Нагледно учителят пред-
ставя чертаенето на окръжността, като спазва 
указаните в жълтото каре стъпки.

2. – 3. задача: Учениците прилагат новите зна-
ния за чертаене на окръжности с помощта на пер-
гел. Учителят оказва индивидуална помощ на за-
труднилите се ученици. 

4. задача: Тази задача е с творчески характер, като 
учениците могат да създадат цвете от окръжности 
с произволен размер. Учителят може да им възложи 
допълнителна задача – да оцветят цветето. 

5. задача: Задачата позволява реализирането на 
беседа, свързана с Олимпийските игри и/или спор-
товете, които участват в тях. Разглежда се ем-
блемата и се изисква от учениците да я пресъзда-
дат. В случай че пергелът им не дава възможност 
за използването на цветни моливи, може да я начер-

таят с обикновен молив, а след това да се опитат 
да повторят очертанията с цветен молив. 

6. задача: В тази задача учениците делят име-
нувано число и чертаят окръжност съобразно по-
лучения резултат. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първата задача учениците актуализират зна-
нията си за римските цифри, като записват веко-
вете, в които попадат съответните години. Във 
втора задача учениците откриват единствения 
от изброените варианти радиус на окръжността 
– АС. В трета задача учениците отбелязват верни 
ли са твърденията, свързани с окръжността. За-
дачи 4, 5 и 6 са практически и изискват от учени-
ците да приложат новите си знания за чертаене 
на окръжност. 

ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията на учениците за: броене-
то, четенето, записването и сравняването на много-
цифрените числа, включително с римски цифри; гео-
метричните знания за окръжност, център и радиус на 
окръжност. Да се усъвършенстват уменията за чер-
таене на окръжност с помощта на пергел.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Познава, чете и записва многоцифрени числа, вклю-
чително с римски цифри. Сравнява многоцифрените 
числа. Брои в прав и обратен ред от произволно избрано 
число. Познава принципа на образуване на редицата 
на естествените числа. Представя числата като 
сбор от редни единици от различни класове. Разпоз-
нава и чертае окръжност по даден радиус. 

1. задача: Учениците разпознават многоцифрени 
числа и ги подреждат във възходящ ред. 

2. задача: Към тази задача за устна работа учи-

УРОК 15

ЧИСЛАТА НАД 1000

телят може да добави още варианти, например 
броене през 100 и/ли в обратен ред. 

3. задача: Учениците упражняват знанията си 
за позиционния принцип на десетичната бройна 
система и различните класове на естествените 
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ВИД НА УРОКА: 

Обобщение

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се обобщят и задълбочат знанията на учени-
ците за естествените числа и десетичната брой-
на система.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Познава и записва многоцифрените числа, включи-
телно с римски цифри. Познава принципа на образува-
не на редицата на естествените числа и десетична-
та позиционна бройна система. Представя числата 
като сбор от редни единици от различни класове.

1. задача: Устно учениците допълват текста, 
като разпознават редицата на естествените числа 
и си припомнят, че няма най-голямо естествено чис-
ло. В случай че се затрудняват, те могат да използ-
ват препратката към урока за естествените числа. 

ЧИСЛАТА НАД 10

числа. Учителят може да постави и допълнителни 
въпроси (например за значението на цифрата 5 или 
3 в различните числа). 

4. задача: С тази задача се упражняват знани-
ята за състава на числата и представянето им 
като сбор от редните им единици. 

5. задача: Знанията за принципа за построяване на 
редицата на естествените числа се прилагат в тази 
задача, в която учениците допълват и на двете мес-
та числото 1. Задачата е подходяща за устна работа.

6. задача: Учениците записват с римски цифри 
различни числа. Ако са забравили начина, по който 
се записват, учителят може да ги насочи да се 
върнат към урок 12. 

7. задача: Учениците разпознават и назовават 
окръжността и кръга. Задачата е подходяща за 
устна работа.

8. задача: Практическа задача – учениците чер-
таят окръжност, като предварително трябва да 
измерят дадената отсечка. 

9. задача: В тази текстова задача се упражняват 

различни знания и умения – за решаване на текстова 
задача в косвена форма, за деление, и накрая практи-
чески умения за чертаене на окръжност.

10. задача: Задача е за устна работа, като уче-
ниците трябва да стигнат до отговор – в гимнас-
тиката – това са обръчът и халките.   

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Учениците си припомнят знания за много-
цифрените числа и ги сравняват в задача 1. Във 
втора задача използват знанията си за позицион-
ния принцип и откриват числата, отговарящи на 
условието. Трета задача изисква същите знания, 
като е със занимателен характер – учениците 
следва да оцветят първата, третата, четвър-
тата и последната къщичка. Задача 4 е аналогична 
на задачата със същия номер в учебника. В задача 
5 учениците сравняват числа и записват всички 
възможни верни отговори. Задачи 6 и 7 са анало-
гични на задачи 7 и 8 от учебника. 

УРОК 16
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2. задача: В тази задача се актуализират зна-
нията за десетичната бройна система, като от 
учениците се изисква да запишат различни вариан-
ти на многоцифрени числа, които да отговарят на 
различните условия в трите подточки. 

3. задача: Отношенията между редните едини-
ци се актуализират с тази задача.

4. задача: Чрез бодливото сметало ученици-
те си припомнят наименованията на класовете 
и редовете и определят представеното число. 
В допълнителното условие се изисква от тях да 
„преместят“ в умствен план по едно топче и да 
запишат новото число: 110 111 111. 

5. задача: С тази задача се актуализират знания-
та за римските цифри. При необходимост ученици-
те могат да си помагат с таблицата от урок 12. 

6. задача: Задачата е за групова работа, като 
може да се изпълни в рамките на урока, в избира-
емите учебни часове или за домашна работа. Учи-
телят следва да модерира работата, като предва-
рително я разпредели в групите.  

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Учениците подреждат числа във възходящ ред 
в първа задача. В следващата задача сравняват 
многоцифрени числа и отбелязват верност-
та на записаните сравнения. Третата задача 
изисква учениците добре да осмислят пози-
ционния принцип на записване на числата, за 
да запишат най-голямото и най-малкото чис-
ло с картите. С четвърта задача се реализира 
междупредметна връзка с предмета „Български 
език“. Учениците редактират текста, като из-
ползват знанията си за редицата на естестве-
ните числа. В пета задача учениците записват 
различни числа, които отговарят на условията, 
а в последната задача се осъществява междупре-
дметна връзка с предмета „Човекът и общество-
то“ – учениците разпознават датите, в които 
са използвани римски цифри, за да ги свържат със 
съответстващите им празници. 

ВИД НА УРОКА: 

Обобщение  

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се обобщят и задълбочат знанията на уче-
ниците за естествените числа, за десетичната 
бройна система, за окръжността и радиуса на ок-
ръжността. Да се усъвършенстват уменията за 
чертаене на окръжност. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Познава, чете и записва многоцифрените чис-
ла, включително с римски цифри. Сравнява мно-
гоцифрените числа. Познава принципа на образуване 
на редицата на естествените числа. Представя чис-
лата като сбор от редни единици от различни класо-
ве. Разпознава и чертае окръжност по даден радиус. 
Измерва радиус на окръжност.

Урокът е с тематичен характер – Днес ти си 
учителят (за формиране на умения за взаимно оце-
няване и самооценяване чрез откриване и поправяне 
на грешки на писмени работи на ученици). Урокът е 
в по-нетрадиционната форма, позната на ученици-

УРОК 17

ЧИСЛАТА НАД 1000
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ВИД НА УРОКА: 

Проверка и оценка
 

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се проверят и оценят знанията на ученици-
те за многоцифрените числа; уменията им да ги 
представят като сбор от редните им единици; 
за разпознаването на геометричната фигура ок-
ръжност и радиус на окръжността. Да се прове-
рят и оценят знанията на учениците за принци-
па на образуване на редицата на естествените 
числа и десетичната позиционна бройна система 
и уменията им за измерване на радиус на окръж-
ност и чертаене на окръжност по даден радиус.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Познава, чете и записва многоцифрените числа, 

УРОК 18

ЧИСЛАТА НАД 1000

те още от първи клас. Този вариант предразполага 
учениците да се почувстват уверени в знанията си, 
заемайки ролята на учители. Същевременно, за да 
открият грешките, те трябва да решат всички 
задачи. По преценка на учителя може учениците да 
се разделят на две групи: едната да проверява рабо-
тата на Мария, другата – на Христо. 

Урокът може да се проведе и с цел проверка на 
знанията. Учителят предварително може да за-
пише броя грешки на Мария и Христо (Мария – 3 
грешки; Христо – 1 грешка), а след това учениците 
да работят самостоятелно. Устно се коментират 
грешките по всяка задача и се записват правилните 
решения. По този начин учениците се подготвят 
за следващия урок, който е за проверка на знанията. 
Добре е в задачите, които имат възможност за по-
вече от един начин на корекция, да се стимулират 
учениците да открият всички начини. 

Учениците се инструктират да проследяват 
максималния брой точки за всяка задача (записа-
ни в правоъгълниците между задачите за Мария 
и Христо) и да отнемат по една за всяка откри-
та грешка. Тъй като в четвърти клас учениците 
вече получават количествени оценки, те могат да 
оценяват вместо със звездички, както беше в пре-

дишните класове, с оценки по следната скђла: 
10, 9 т. – отличен; 8, 7 т. – мн. добър; 6, 5 т. – 

добър; 4, 3 т. – среден.
Ето и резултатите, до които учениците тряб-

ва да достигнат при проверката: 
Мария: 1. 305 018, 50 005; 2. 19 999, 20 000, 20 

001; 3. стомилиони, десетохиляди, десетици; 4. 
лъч; 5. 10 мм; (7 т., мн. добър); 

Христо: 1. един милион, триста и осем хиляди 
и осем; 2. <, <, >; 3. IX, XXXV, LI; 4. в); 5. Верен 
отговор; (9 т., отличен).

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Задачите в тетрадката са подобни на тези, 
които решават Мария и Христо. В първа задача 
учениците четат и разпознават многоцифрени 
числа. Във втора и трета задача ги сравняват, а в 
четвърта актуализират знанията си за римските 
цифри. В пета и седма задача се припомнят знани-
ята за окръжността и радиуса на окръжността, 
а в последната задача учениците чертаят окръж-
ности. Задача 6 е логическа – учениците трябва 
да се досетят, че само Крум върви към Бравун и 
съответно само 2 крака крачат към Бравун. 
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включително с римски цифри. Брои в прав и обратен 
ред по стотици и хиляди. Сравнява многоцифрените 
числа. Познава принципа на образуване на редицата 
на естествените числа и десетичната позиционна 
бройна система. Представя числата като сбор от 
редни единици от различни класове. Познава гео-
метричната фигура окръжност. Измерва радиус на 
окръжност и чертае окръжност по даден радиус. 

 
За всяка от задачите са предвидени точки и уче-

ниците имат възможност да се оценят в края на 
урока, като запишат точките си и съответства-
щата оценка. Използвана е скђла от 20 точки, тъй 
като такава е скђлата при външното оценяване 
– по този начин учениците свикват с приравнява-
нето є към количествените оценки, използвани в 
училище. Учителят може да съобщи верните от-
говори на учениците в края на часа, за да си отбе-
лежат броя на индивидуалните верни отговори и 
съответстващите точки. 

По преценка на учителя урокът може да проте-
че и като обобщителен.

Верните отговори са: 1. а) 98 900, 99 000, 99 100; 
б) 7 804 000, 7 803 000, 7 802 000; 2. 300 000, 980 
201; 3. >, <, <; 4. а) 43 521, б) 15 234; 5. а); 6. 25 мм; 
7. III, VI, XIX; 8. По подразбиране (втората окръж-
ност е с радиус 34 мм). 

1. задача: С тази задача се проверява броенето на 

многоцифрени числа по стотици и хиляди. За всяко 
вярно записано число учениците получават по една 
точка.

2. – 3. задача: Уменията за сравняване на числа-
та се проверяват с тези две задачи. За всяко вярно 
записано число/сравнение учениците получават по 
една точка. 

4. задача: С тази задача се проверяват знания-
та на учениците за принципа на образуване на ре-
дицата на естествените числа, а всяка вярно ре-
шена подточка носи на учениците по една точка. 

5. задача: При вярно посочен отговор учениците 
получават една точка за знанията си за позицион-
ния принцип и класовете на естествените числа.

6. задача: Учениците измерват и записват ради-
уса на окръжността – 25 мм. За вярно измерване 
получават 1 точка. 

7. задача: Проверяват се знанията за римските 
цифри – за всяко вярно записано число учениците 
получават по една точка.

8. задача: Задачата е с практически характер. 
Очаква се учениците да получат по една точка за 
всяка от двете окръжности, начертани коректно 
с радиуси съответно 17 мм и 34 мм.  

Тъй като се предполага урокът да протече като 
самостоятелна работа, не се предвижда допълни-
телна работа в учебната тетрадка, нито домаш-
на работа. 

Компетентностите като очаквани резултати-
те от обучението по тази тема са:

 Извършва аритметичните действия събира-
не и изваждане на многоцифрени числа без преми-
наване.

 Намира неизвестен умалител, като използва 
зависимостите между компонентите и резулта-
та при действие изваждане. 

 Познава градуса като мерна единица за ъгъл и 
нейното означение.

 Измерва с транспортир големината на ъгъл.
 Чертае ъгъл по зададена мерна единица.
 Решава съставни текстови задачи, зададени в 

права и в косвена форма.
Новите понятия по темата са неизвестен ума-

лител и градус. 

ТЕМА №2. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА МНОГОЦИФРЕНИ 
ЧИСЛА БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ
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ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвоят случаите на устно пресмятане 
3000 + 1000; 200 000 + 100 000.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Събира многоцифрени числа от вида: 
3000 + 1000; 200 000 + 100 000 (устно смятане). 
Намира неизвестно умаляемо. Използва знанията 
си за решаване и съставяне на текстови задачи.

1. задача: Урокът може да започне с устно смя-
тане на задачи от събиране на трицифрени числа, 
които завършват на две нули в записа си, например 
300 + 100 = 400, 400 – 300 = 100. С първа задача се от-
кроява аналогията на събиране на т.нар. „кръгли чис-
ла“. Въвеждат се новите знания, като се изхожда от 
познати случаи. При 5000 + 100 се акцентира върху 
начина на образуване на наименованията на числата, 
който подпомага получаването на сбора (пет хиля-
ди и сто). Подходящо е да се работи устно. 

2. задача: Задачата е аналогична на предходна-
та, като тук се въвежда събирането на по-големи 
числа. Работи се аналогично на задача 1.

3. задача: Задачите могат да се решат устно и след 
това да се запишат от учениците в тетрадките. 

4. задача: Подходящо е преди решението на за-
дачата учителят да проведе беседа с учениците 
за актуализиране на знанията им за намиране на не-
известно умаляемо. След това учениците могат 
да решат самостоятелно задачата. 

5. задача: Текстовата задача е подходяща за са-
мостоятелно решение след анализирането є. 

6. задача: Подходящо е да се проведе беседа с 
учениците и да се коментират различни идеи, след 
което учениците самостоятелно да съставят и 
решат задачите. 

7. задача: Тази задача е предвидена за бързо успява-
щите ученици, но може да се направи опит за реше-
ние с целия клас. Може да се стимулират учениците 

СЪБИРАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА 
3000 + 2000; 200 000 + 10 000

УРОК 19

да запишат верижките като числови изрази с празно 
квадратче, за да се стигне по-лесно до решението.  

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Работата в учебната тетрадка допълва тази в 
учебника. С трите къщички в първа задача се акцен-
тира върху аналогията при устните случаи на съби-
ране. Учениците събират „кръгли“ числа, които са 
представени като сбор от редни единици във вто-
ра задача. Задача 3 е подходяща за устно смятане 
в рамките на урока. В четвърта задача учениците 
представят числата като сбор от „кръгли“ числа 
(хиляди, стотици, десетици и единици), а в пета 
задача изпълняват обратното – от дадените сбо-
рове на „кръгли“ числа записват резултата. Задача 
6 е аналогична на задача 4 в учебника. В шеста за-
дача учениците трябва да намерят сбора на 10 000 
и 1 000 000 и да получат 1 010 000. Новите знания 
се упражняват с помощта на мерните единици за 
маса в последната задача.
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ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвоят случаите на устно изваждане на 
числа от вида: 3000 – 2000; 210 000  10 000

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Изважда многоцифрени числа от вида: 3000 – 2000; 
210 000 – 10 000 (устно смятане) и използва знанията 
си за решаване на съставни текстови задачи. Нами-
ра неизвестно събираемо и неизвестно умаляемо.

 
1. задача: Урокът може да започне с устно смя-

тане на задачи от изваждане на трицифрени числа, 
които завършват на две нули в записа си – напри-
мер 300 – 200 = 100. С първа задача се откроява 
аналогията при – изваждането на т. нар. „кръгли 
числа“. Въвеждат се новите знания, като се из-
хожда от познати случаи. Може да се направи про-
верка със събиране. 

2. задача: Задачата е подобна на предходната, 
като тук се въвежда изваждането на по-големи 
числа. Работи се аналогично на задача 1. 

3. задача: Подходящо е преди решението на за-
дачата учителят да проведе беседа с учениците 
за актуализиране на знанията им за намиране на не-
известно събираемо. След това учениците могат 
да решат самостоятелно задачата.

4. задача: По преценка на учителя задачата може 
да започне с беседа за изброените градове и това на 
кои държави са столици. При наличие на устройство 
с интернет в класната стая учениците може да про-
учат самостоятелно. За предпочитане е задачата да 
се анализира, като пресмятанията може да се извър-
шат устно, а решението да се запише в тетрадките. 

5. задача: За решаването на тази по-сложна задача 
е необходимо учениците да съставят числов израз с 
неизвестно число, отбелязано с празно квадратче – 
□ + 20 000 + 20 000 + 20 000 = 880 000. При вярно 
решение ще получат отговор 820 000 

ИЗВАЖДАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА 
3000  2000; 210 000  10 000

УРОК 20

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Новите знания се прилагат още в първата зада-
ча, в която учениците решават верижка с изучени 
случаи и новия случай от изваждане. В задача 2 уче-
ниците попълват таблиците, като във втората 
таблица попълването е по-сложно, тъй като изис-
ква намирането на различни числа. В трета задача 
учениците сравняват числови изрази от изважда-
не, а в четвърта задача е необходимо да поставят 
подходящ знак за аритметично действие така, че 
задачите да са верни. В пета задача учениците уп-
ражняват уменията си за намиране на неизвест-
но събираемо и неизвестно умаляемо. Ученици-
те съставят задача по схемата в творческата 
работа по задача 6. Възможни са различни вари-
анти. Последната задача е логическа. Учениците 
проучват в интернет, че столицата на Либия е 
Триполи. В а) записват 3 поли. В квадратчета на 
б) рисуват три поли, в първото квадратче на в) 
пишат 3, а във второто рисуват пола.
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ВИД НА УРОКА: 

Нови знания  

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои правилото за намиране на неизвестен 
умалител.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Намира неизвестен умалител, като използва за-
висимостите между компонентите и резултата 
при действие изваждане. Използва знанията си за 
решаване на текстови задачи. Съставя текстови 
задачи по таблично представени данни.  

1. задача: Учениците актуализират знанията си за 
намиране на неизвестни числа с едноцифрени числа, 
които добре познават. Така се въвеждат и новите 
знания – на въпроса 5 минус колко е равно на 2, уче-
ниците не би трябвало да се затруднят с отговора 
– 3. Разглежда се следващият случай – 3200 – ? = 200. 
Коментира се какво е числото, което се търси (ума-
лител). Някои от учениците може директно да от-
говорят чрез „налучкване“ и да открият, че трябва 
да извадят 3000. Учителят насочва учениците към 
проверката – подчертава връзката между изважда-
нето и събирането и чрез тази връзка въвежда пра-
вилото. Добре е правилото да се приложи в други 
аналогични случаи, може и с по-малки числа. Напри-
мер учениците да разгледат задачата 20 + 10 = 30 и 
двете є обратни задачи от изваждане (30 – 20 = 10 и 
30 – 10 = 20). Ако се изтрият/закрият неизвестни-
те умалители, веднага се откроява правилото, че за 
да се намерят, е необходимо да се открие разликата 
между умаляемото и резултата. 

2. задача: Учениците прилагат първоначално но-
вите знания в решаването на тази задача. 

3. задача: Тук учениците откриват различни не-
известни компоненти при събиране и изваждане. Те 
могат да се досетят за резултата или да използ-
ват новото правило. Във втория и третия случай е 
добре да се направи проверка (може и устно). 

УРОК 21

НАМИРАНЕ НА НЕИЗВЕСТЕН 
УМАЛИТЕЛ

4. задача: Задачата може да се проведе като 
математическа диктовка от учителя, който да 
изиска от учениците да съставят числови изрази 
с неизвестен умалител.

5. задача: За да решат текстовата задача, от 
учениците се иска да я запишат с числов израз с 
неизвестен умалител. В задачата изпъква прилага-
нето на правилото – става още по-ясно защо е не-
обходимо от умаляемото да се извади разликата, 
за да се намери неизвестният умалител.

6. задача: Задачата е творческа – учениците 
може да съставят различни задачи. За домашна 
работа може да им се даде да проведат проучване 
в интернет за броя на населението на Земята към 
конкретния момент. 

7. задача: Задачата е предвидена за бързо успява-
щите учениците, които трябва да запишат след-
ния числов израз:

(220 000 + 200 000) – □ = 220 000 – 200 000.
След решението му трябва да получат отговор 

400 000.

32



УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

С първа задача учениците си припомнят аритме-
тичните действия, компонентите им и знаците, с 
които се записват. Във втората задача допълват 
текста с новото правило, като използват думите 
в кутийките. Верижката в задача 3 включва нами-
рането на неизвестен умалител. В задача 4 учени-
ците намират неизвестните събираеми с помощта 

на изваждане, а втората таблица изисква намиране-
то на неизвестен умалител. Задача 5 е текстова 
– учениците събират именувани числа. Решението 
на задача 6 може да се запише по различни начини, но 
е добре учениците да се стимулират да го запишат 
с числов израз с неизвестен умалител. Последната 
задача е свързана с геометрични знания и простран-
ствено ориентиране. За а) има само един вариант 
на решение, но за б) вариантите са повече.   

ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията и уменията за устно 
събиране и изваждане на многоцифрени числа (изу-
чените случаи).

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Събира и изважда многоцифрени числа (изучени-
те случаи). Намира неизвестен умалител, неиз-
вестно умаляемо и събираемо. Използва знанията 
си събиране и изваждане на многоцифрени числа за 
решаване на текстови задачи.

1. задача: Учениците се упражняват в съби-
ране и изваждане на многоцифрени числа, като 
за решение на последния ред от двете колони е 
необходимо коректното решение на предходни-
те две задачи. Задачата дава обратна връзка на 
учениците – ако са решавали правилно, в края на 
всяка колона би трябвало да получат дадените 
числа. 

2. задача: Освен да събират и изваждат, умно-
жават и делят, с тази задача учениците се упраж-
няват в пресмятане на числови изрази без скоби 
при спазване на реда на действията.

3. задача: Тази задача цели прилагане на прави-
лата за намиране на неизвестни компоненти при 
събиране и изваждане. 

УРОК 22

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА 
ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЧИСЛА

4. задача: Учениците извличат информация от 
текста, за да попълнят липсващата информация 
в таблицата.

5. задача: Задачата е логическа. В синьото каре 
учениците трябва да се досетят сбора на кои три 
еднакви числа е равен на 1500 (трите събираеми са 
числото 500). След това е лесно да получат оста-
налите числа. 

В жълтото каре задачата е по-сложна. Учени-
ците трябва да изчислят сборовете на всеки ред, 
като само за някои фигури са дадени числата, кои-
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ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои алгоритъмът за писмено събиране 
без преминаване на многоцифрени числа.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Събира многоцифрени числа без преминаване. Ре-
шава съставни текстови задачи, зададени в права и 
косвена форма.

1. задача: В първата задача са включени случаи, 
подходящи за устно пресмятане. Момчето и мо-
мичето в двете карета обясняват резултата с 
помощта на наименованията на многоцифрените 
числа. 

2. задача: С тази задача се въвежда алгоритъмът 
за писмено събиране на многоцифрените числа, 
като за улеснение задачата е представена таблич-
но, както и чрез вертикален запис. Акцентира се 
върху аналогията със събирането на числата до 
1000 – отново е необходимо да се внимава при под-
реждането – започва се от единиците и т.н. 

3. задача: Учениците прилагат новите знания са-
мостоятелно, като в б) задачата се усложнява и е 
необходимо учениците да внимават за спазването 
на реда на действията в числовите изрази без скоби. 

4. задача: Учениците прилагат новите знания в 

СЪБИРАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА 
БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ 

УРОК 23

решаването на текстовата задача, зададена в пра-
ва форма. 

5. задача: Учениците прилагат новите знания в 
решаването на текстовата задача, зададена в кос-
вена форма.

6. задача: Задачата е предвидена за бързо успява-
щите ученици. С помощта на знанията си за връз-
ката между действията събиране и изваждане те 
трябва да открият цифрите, които се крият под 
буквите от латинската азбука. 

то им отговарят. От третия ред те следва да се 
досетят, че синьото квадратче е 2000, и да замес-
тят в първия ред, откъдето стигат до извода, че 
триъгълникът е 3000. Замествайки фигурите във 
втория ред, разбират, че обърнатият триъгълник 
е 200. Изчисленията на следващите редове вече 
могат да се направят.   

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първата задача учениците съставят задачи 

от събиране и изваждане, като могат да използ-
ват неограничен брой числа. Възможни са различ-
ни варианти. Подобна е и втора задача, в която 
учениците допълват или изваждат така, че да се 
получи сбор или разлика 1000. Аналогични знания се 
прилагат и в третата задача, като там целта е 
сравняване на многоцифрените числа. Четвърта 
задача е аналогична на задачата със същия номер в 
учебника. Последната задача е занимателна, като 
изисква добро пространствено ориентиране. 
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УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първите три задачи учениците се упражня-
ват в събиране на многоцифрени числа без преми-
наване, като първите две задачи могат да се ре-
шат и чрез устно пресмятане (без да се прилага 
алгоритъмът). Задача 4 може да се проведе като 
математическа диктовка по време на работата 

в клас в случай, че остане време в края на урока. 
С пета задача учениците упражняват уменията 
си за намиране на обиколка на триъгълник, като 
прилагат новите знания и събират многоцифрени 
числа. Задача 6 е в косвена форма и е подходяща за 
самостоятелно решаване от учениците. Урокът 
в тетрадката завършва със занимателна задача за 
симетрично довършване на модел. 

ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои алгоритъмът за писмено изваждане 
без преминаване на многоцифрени числа. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Изважда многоцифрени числа без преминаване. 
Използва наименованията на компонентите и ре-
зултата при действие изваждане за решаване на 
задачи. Решава съставни текстови задачи, зададе-
ни в права и косвена форма. Търси информация в 
интернет във връзка с текстова задача.

1. задача: В първата задача са включени случаи, 
подходящи за устно пресмятане. Желателна е про-
верката на действие изваждане с действие събира-
не, която следва да се извършва устно. 

2. задача: С тази задача се въвежда алгоритъмът 
за писмено изваждане на многоцифрените числа, 
като за улеснение задачата е представена таблич-
но, както и чрез вертикален запис. Акцентира се 
върху аналогията с изваждането на числата до 1000 
– отново е необходимо да се внимава при подрежда-
нето – започва се от единиците и т.н. 

3. задача: Учениците прилагат новите знания в за-
дачи от типа математическа диктовка, като може 
учителят да ги проведе по следния начин – да чете 
условията, а учениците да съставят и пресмятат 
числовите изрази, без да използват учебника. 

УРОК 24

ИЗВАЖДАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИ 
ЧИСЛА БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ

4. задача: Учениците прилагат новите знания в 
решаването на текстова задача, която може да се 
съпроводи с подходяща беседа относно важност-
та на залесяването. Задачата може да провокира 
инициатива за засаждане на дръвчета в училищния 
двор, близък парк или друга подходяща местност. 
Учениците проучват в интернет (ако е наличен в 
класната стая) какви други иглолистни дървета 
растат в България и съставят задачи за някои от 
тях. Тази допълнителна дейност може да остане за 
домашно или учителят да даде на учениците данни-
те, с които да съставят задачи. 
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ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията и уменията на ученици-
те за писмено събиране и изваждане на многоцифрени 
числа без преминаване. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Събира и изважда многоцифрени числа без пре-
минаване. Намира неизвестни компоненти при 
действията събиране и изваждане. Решава и със-
тавя текстови задачи с таблично представени 
данни. 

1. задача: Учениците пресмятат и записват ре-
зултатите в тетрадките си, за да разберат, че 
децата носят следните имена: Естир, Есин, Асен, 
Варта.

2. задача: При правилно прилагане на правилата 
за намиране на неизвестно събираемо, неизвестно 
умаляемо, неизвестен умалител и коректно пре-
смятане, учениците трябва да отритият армен-
ския празник Вартананк. При възможност и достъп 

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА 
ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЧИСЛА БЕЗ 
ПРЕМИНАВАНЕ

УРОК 25

до интернет в класната стая определени ученици 
могат да проучат какво арменците празнуват на 
този ден или да се възложи на всички ученици за до-
машна работа. Вартананк е арменски религиозен 
празник, с който се припомнят жертвите, дадени 
от арменския народ. Основно е посветен на бит-

5. задача: Учениците научават любопитна ин-
формация за най-старото живо дърво на земята 
при правилно изваждане на шестцифрени числа без 
преминаване. 

6. задача: Тази задача е предвидена за бързо ус-
пяващите ученици, които трябва да се досетят, 
че радиусът на окръжността е с дължина, равна на 
половината от дължината на страната на квадра-
та, и да направят необходимите изчисления.  

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първата задача учениците установяват зави-
симостите в редиците и записват липсващите 

числа. Във втората задача се пресмятат разли-
ките, като прилагането на алгоритъма за писме-
но изваждане е необходим само в третия случай. 
При коректно пресмятане на разликите в трета 
задача учениците ще достигнат до наименова-
нието на археологическия комплекс в Източните 
Родопи – Перперикон. Следващите две задачи са 
свързани с факти за него, като включват запис-
ване на именувани числа с римски цифри и реша-
ване на съставна текстова задача. Последната 
задача може да се проведе като математическа 
диктовка в клас или да се реши самостоятелно 
от учениците.  
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ката под властта на великия пълководец Вартан 
Мамигонян, в която Армения оказва решителен 
отпор срещу опитите на могъща Персия, която 
иска да откъсне арменците от християнска вяра.

3. задача: Учениците извличат информация от 
таблицата и свързват конкретните въпроси с 
числовите изрази, които водят до техния отговор. 

4. задача: Аналогично на предходната задача, в 
таблица са представени данни, по които учени-
ците трябва да съставят текстова задача, като 
измислят различни въпроси.  

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Първата задача има занимателен характер, като 
учениците актуализират знанията си не само за 
различните мерни единици за маса, а и за различни-
те видове животни. Чрез събиране и изваждане на 
многоцифрени числа във втора задача учениците 
трябва да открият, че по международен проект 
учениците ще пътуват за Малта. Трета задача 
е аналогична на задачата със същия номер в учеб-
ника. 

ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се запознаят учениците с мерната единица за 
големина на ъгъл градус. Да се формират умения за 
измерване на големината на ъгли с транспортир.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Познава градуса като мерна единица за ъгъл и 
нейното означение. Познава видовете ъгли и из-
мерва с транспортир големината им. 

1. задача: В първата задача учениците актуа-
лизират знанията си за геометричната фигура 
ъгъл – начина на записване, елементите на ъгъла 
и видовете ъгли. Задачата е подходяща за устна 
работа. 

2. задача: Новата тема се въвежда чрез проблем-
на ситуация. Учениците могат да сравнят ъглите, 
ако имат техни изрязани модели, които да наложат, 
но това е трудно постижимо. Въвеждат се нови-
те знания, като учителят запознава учениците 
със специалния измервателен уред транспортир 
и демонстрира измерването с помощта му. За-
познава ги с мерната единица за големина на ъгъл 
– градус. Измерва се ъгъл AOB и се стига до изво-
да, че той е 90° – учениците обобщават, че това 

УРОК 26

ИЗМЕРВАНЕ НА ЪГЛИ

е големината прав ъгъл. Изяснява се големината 
на другите ъгли. Учениците измерват ъгъл FED 
и установяват, че е по-малък от АОВ. В жъл-
тото каре има препратка към любопитна ин-
формация за транспортира в урок 127. Тя може 
да се прочете в края на урока или след въвежда-
нето на новите знания по преценка на учителя. 

3. задача: Учениците откриват типичните 
грешки при измерване с транспортир. Запозна-
ват се с двете скали на транспортира и учите-
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ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията на учениците за 
мерната единица за големина на ъгъл градус, уме-
нията за измерване на ъгъл с помощта на транс-
портир.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Познава градуса като мерна единица за ъгъл 
и нейното означение. Познава видовете ъгли и 
измерва с транспортир големината им. Позна-
ва видовете триъгълници според страните и 
ъглите. Намира неизвестен умалител. Намира 
страна на триъгълник по дадени обиколка и дру-
га страна. 

1. задача: В тази задача учениците актуали-
зират знанията си за различни мерни единици и 
измервателни инструменти. Излишните думи 
в трите групи са съответно градус, транспор-
тир и сантиметър. Задачата е подходяща за 
устна работа. 

2. задача: При правилно измерване учениците 
трябва да достигнат до следните резултати: 
АВС = 140°, АОВ = 20°, MON = 65°.

3. задача: Задачата е подходяща за самостоя-
телна работа. Учениците трябва да опишат 

ИЗМЕРВАНЕ НА ЪГЛИ

УРОК 27

шестте ъгъла и да ги измерят (Резултатите, кои-
то трябва да се получат от измерването, могат 
да се проверят в отговорите в края на книгата). 

4. задача: С помощта на правилно измерване 
и записване на големината на ъглите в трите 
триъгълника учениците осмислят важни изводи 
за ъглите в различните видове триъгълници. 

5. задача: След измерването учениците тряб-
ва да открият, че и четирите ъгъла са прави. 

6. задача: Учениците се упражняват в намира-
не на неизвестен умалител. Преди задаването на 

лят изяснява функцията им, като демонстрира 
коя скђла трябва да гледат според начина на из-
мерване.

4. задача: Учениците прилагат новите знания 
на практика, като измерват и сравняват дадени-
те ъгли.  

     
УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Работата в тетрадката допълва тази в учеб-
ника, като се акцентира върху практически за-
дачи за измерване и сравняване на ъгли. В първа 

задача учениците наблюдават чертеж и отбе-
лязват верността на описаните ъгли в него. Във 
втора задача учениците определят вида на ъгли-
те, като е желателно измерването им с транс-
портир, тъй като е трудно определянето им „на 
око“. Новите знания се прилагат в попълване-
то на определение, свързано с мерната единица 
за големина на ъгъл и начина на измерването на 
ъгли. В четвърта задача учениците използват 
транспортир, за да измерят и сравнят ъглите. В 
задача 5 те отбелязват верността на различни 
твърдения, част от новите знания.  
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задачата учителят може да изиска от ученици-
те да си припомнят правилото. 

7. задача: С тази задача учениците си припом-
нят начина за намиране на основа на равнобедрен 
триъгълник при дадена обиколка и дължина. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Задачите в учебната тетрадка допълват рабо-
тата в учебника, като включват повече практи-
ческа работа. Първата задача изисква асоцииране 
на определени термини с геометричната фигура 
ъгъл, като тук учениците имат възможност да 

го оцветят. Във втора задача учениците измер-
ват и записват големината на различните ъгли. 
Задача 3 е подобна на задачата със същия номер в 
учебника, но в конкретния случай учениците след 
измерване отбелязват верността на твърдени-
ята. Задача 4 е подобна на задача 4 в учебника, 
като подпомага разбирането за видовете ъгли в 
различните видове триъгълници според страни-
те. С твърденията в пета задача учениците си 
припомнят какви са големините на различните 
видове ъгли, а с последната задача се упражняват 
в изваждане на многоцифрени числа без премина-
ване. 

ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се формират умения у учениците за чертае-
не на ъгъл по дадена големина в градуси.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Чертае ъгъл по зададена мерна единица. Решава 
съставна текстова задача, като намира поло-
винка и третинка от дадено число.

1. задача: Тази задача поставя учениците в по-
знати ситуации, които формират у тях умения 
за чертаене на ъгли. Те вече умеят да чертаят 
лъчи и в тази задача стъпка по стъпка начерта-
ват ъгъл, който трябва да измерят. 

2. задача: Учениците се поставят в проблемна 
ситуация – да начертаят ъгъл по дадена големи-
на. Указанията за това са представени стъпка 
по стъпка в жълтото каре. 

3. задача: Учениците трябва да установят, 
че момичето не е начертало правилно ъгъла, и да 
се обосноват. Момичето е използвало грешната 
скђла на транспортира. 

4. задача: Задачата е за практическа работа в 
работната тетрадка. 

5. задача: И тази задача е за практическо из-

УРОК 28

ЧЕРТАЕНЕ НА ЪГЛИ

пълнение в работната тетрадка, като условие-
то е усложнено. 

6. задача: В тази задача има уловка – ъглите всъщ-
ност са равни. Целта е да се провокират учениците 
да не се подведат по дължината на лъчите на ъгъла. 

7. задача: Задачата на учениците е да начер-
таят ъгъл в тетрадките си, като за целта е 
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ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията и уменията на уче-
ниците за писмено събиране и изваждане на мно-
гоцифрени числа без преминаване; за измерване на 
големината на ъгли. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Събира и изважда многоцифрени числа без премина-
ване. Намира неизвестни компоненти при действия-
та събиране и изваждане. Използва наименованията 
на компонентите и резултата при действие изважда-
не за решаване на задачи. Измерва големината на ъгли. 
Познава мерната единица за ъгъл и нейното означение. 
Решава съставни текстови задачи в косвена форма.

Отговорите на задачите в урока са дадени в по-
лето вдясно. Учениците трябва да получат всички 
от тях, освен два (13 475 и 10 321). В края на ра-
ботата те получават обратна връзка – ако са ра-
ботили вярно, трябва при изваждане на разликата 
от сбора на излишните числа да получат 20 642.  

1. задача: Учениците се упражняват в събира-
нето и изваждането на многоцифрени числа без 
преминаване. 

2. задача: С тази задача се усъвършенстват 

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ 
НА ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА БЕЗ 
ПРЕМИНАВАНЕ

УРОК 29

уменията на учениците за намиране на неизвест-
ните компоненти при действията събиране и из-
важдане. 

3. задача: Тази задача може да се проведе като 
математическа диктовка от страна на учителя, 
в която учениците записват числови изрази с не-
известен умалител.

4. задача: При правилно измерване учениците 
получават следните резултати: АОР = 60°, 
АВС = 145°, ВОС = 80°.

5. задача: Учениците откриват големината 

необходимо да извършат действие деление на 
трицифрено число с едноцифрено. 

8. задача: Текстовата задача упражнява нами-
рането на половинка и третинка от число, като 
тематично е свързана с темата.  

    
УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Първата задача в тетрадката е аналогична 
на задача 3 в учебника, като вторият чертеж 

е верен. Втората задача е практическа и учени-
ците трябва да начертаят трите ъгъла по да-
дена големина. Трета задача комбинира чертае-
нето на ъгъл и окръжност. Чрез извършване на 
действие деление в четвърта задача учениците 
получават число, което е дължината на радиус 
в милиметри на окръжността, която трябва 
да начертаят. Последната задача в учебната 
тетрадка е аналогична на последната задача в 
учебника. 
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на ъгъл MON = 45°. Може да се изиска от тях 
да го начертаят. 

6. задача: В тази задача се упражняват уме-
нията на учениците за решаване на текстова 
задача, в която са включени отношения, пред-
ставени в косвена форма. 

 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първа задача учениците определят вида на 
ъглите в чертежа и записват, че острите ъгли 

са 6, тъпите ъгли са 2, а правите – 5. Втора-
та задача реализира междупредметни връзки с 
учебния предмет „Човекът и природата“. Уче-
ниците научават любопитни факти за тюлени-
те, като пресмятат числови изрази със и без 
скоби. В трета задача учениците събират и из-
важдат многоцифрени числа без преминаване. В 
последната задача, която има по-занимателен 
характер, учениците диференцират квадрати-
те като вид правоъгълници и изброяват гео-
метричните фигури (квадратите са 5, а три-
ъгълниците – 24).  

ВИД НА УРОКА: 

Обобщение

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се обобщят и задълбочат знанията и да се 
усъвършенстват уменията на учениците за съби-
ране и изваждане на многоцифрени числа без пре-
минаване, за намиране на неизвестен умалител, за 
измерване на големината и чертаене на ъгли. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Събира и изважда многоцифрени числа без пре-
минаване. Намира неизвестен умалител. Измерва 
големината на ъгли и чертае ъгъл по дадена гра-
дусна мярка. Познава мерната единица за ъгъл и 
нейното означение. Решава съставни текстови 
задачи в права и косвена форма.

Урокът е с тематичен характер – Днес ти си 
учителят (за формиране на умения за взаимно оце-
няване и самооценяване чрез откриване и поправя-
не на грешки на писмени работи на ученици). Ра-
боти се аналогично на урок 17. Верните отговори, 
точките и оценките на Ева и Давид са съответно:

Ева: 1. 1290; 39 346; 2. 502; 3. АОВ = 120°; 4. 3440 
кг (5 т., Мн. добър); 

Давид: 1. 1848, 80 030; 2. 11 371; 3. Сгрешена зада-
ча; 4. 4585 кг (4 т., Добър).      

УРОК 30

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ 
НА ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА БЕЗ 
ПРЕМИНАВАНЕ 

 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Задачите в тетрадката допълват работата 
в учебника. В първа задача учениците извърш-
ват изучените действия с многоцифрени числа и 
поставят подходящи знаци така, че да са верни 
сравненията. Във втора задача се актуализират 
знанията за позиционния принцип на образуване на 
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ВИД НА УРОКА: 

Проверка и оценка

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се проверят и оценят знанията на учениците 
за събиране и изваждане на многоцифрени числа без 
преминаване, за намиране на неизвестен умалител, 
за измерване на големината и чертаене на ъгъл, за 
решаване на съставни текстови задачи.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Събира и изважда многоцифрени числа без пре-
минаване. Намира неизвестен умалител. Измерва 
големината на ъгли. Познава мерната единица за 
ъгъл и нейното означение. Чертае ъгли по зададена 
големина. Решава съставни текстови задачи в пра-
ва и косвена форма. 

Урокът се провежда аналогично на урок 18. За 
всяка от задачите са предвидени точки и ученици-
те имат възможност да се оценят в края на урока 
по скђлата. По преценка на учителя урокът може 
да протече и като обобщителен. 

1. задача: С тази задача се проверяват уменията 
на учениците за събиране и изваждане на многоци-
френи числа без преминаване. За всяка вярно решена 
задача учениците получават по една точка. 

2. задача: В тази задача се проверява дали учени-
ците познават правилото за намиране на неизвестен 
умалител. За всяка задача се дават по 2 точки – 1 за 
познаване на правилото и 1 за правилно пресмятане. 

3. задача: Със задачата се проверяват уменията 
на учениците за измерване на ъгли. За всеки от пра-

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ 
НА ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА БЕЗ 
ПРЕМИНАВАНЕ

УРОК 31

вилно измерените ъгли получават по една точка при 
резултати АОВ = 70°, CDE = 110°. 

4. задача: Задачата е практическа – необходимо 
е учениците, освен да пресметнат, да начертаят 
и съответния ъгъл. За всеки от правилно начер-
таните ъгли учениците получават по една точка. 

5. задача: За вярното решение на текстовата 
задача учениците получават 4 точки. В задачата 
има косвени отношения и изисква добро анализи-
ране и извеждане на необходимата информация от 
текста. 

Тъй като се предполага урокът да протече 
като самостоятелна работа, не се предвиж-
да допълнителна работа в учебната тетрадка, 
нито домашна работа.

 

редицата на естествените числа. В трета задача 
учениците подреждат държавите според населе-
нието и ги сравняват. В задачата учениците по-
лучават и допълнителни знания, свързани със зна-
мената на различните държави. На международна 

тематика е и текстовата, четвърта задача, 
като в нея учениците намират половинка и тре-
тинка от число. Последната задача е практическа 
и изисква от учениците да начертаят окръжност 
и ъгъл.
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Компетентностите като очаквани резултати-
те от обучението по тази тема са:

 Извършва аритметичните действия събиране 
и изваждане на многоцифрени числа с преминаване. 

 Разпознава геометричните тела – куб, право-
ъгълен паралелепипед, цилиндър, пирамида, конус, 
кълбо. 

 Посочва елементите на геометричните тела 
куб и правоъгълен паралелепипед – стена, връх, ръб. 

 Съставя текстови задачи, зададени в права и в 
косвена форма.

Новите понятия по темата са куб, правоъгълен 
паралелепипед, цилиндър, пирамида, конус, кълбо, 
стена и ръб. 

ТЕМА №3. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА МНОГОЦИФРЕНИ 
ЧИСЛА С ПРЕМИНАВАНЕ

ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои алгоритъмът за писмено събиране с 
преминаване в класа на единиците на естествени-
те числа, по-големи от 1000. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Събира многоцифрени числа с преминаване в 
класа на единиците. Решава и съставя съставни 
текстови задачи в права и косвена форма.

1. задача: С първия сбор от тази задача учени-
ците актуализират знанията си за събиране на 
трицифрени числа с преминаване, като идеята е 
да се опитат да приложат алгоритъма и в след-
ващия сбор на четирицифрени числа. Важно е да 
се стигне до извода, че събирането се извършва 
както при числата до 1000. Новият случай е пред-
ставен таблично, като е онагледено преминава-
нето от единици към десетици. Със сборовете 
отдясно на таблицата учениците прилагат полу-
самостоятелно новите знания.

2. задача: Работи се аналогично на предходната 
задача, като тук преминаването е от десетиците 
към стотиците. Подчертава се, че многоцифрени-
те числа се събират както трицифрените.

3. задача: Тази задача е конструирана аналогич-

УРОК 32

СЪБИРАНЕ С ПРЕМИНАВАНЕ 
В КЛАСА НА ЕДИНИЦИТЕ

но на предходните две задачи, но тук са включе-
ни и двете преминавания – от единици към десе-
тици и от десетици към стотици. Желателно е 
учениците да се опитат да решат новия случай 
самостоятелно, тъй като имат необходимите 
знания за това още от 3. клас. 

4. задача: В текстовата задача учениците 
прилагат новите знания, като използват и косве-
ни отношения. Подходящо е да се направи анализ 
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ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои алгоритъмът за писмено изваждане с 
преминаване в класа на единиците на естествени-
те числа, по-големи от 1000. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Изважда многоцифрени числа с преминаване в 
класа на единиците. Използва наименованията на 
компонентите при действие изваждане за реша-
ване на задачи и намиране на неизвестни компонен-
ти. Решава съставни текстови задачи в права и 
косвена форма.

1. задача: С първия сбор от тази задача учениците 
актуализират знанията си за изваждане на трицифрени 
числа с едно преминаване, като идеята е да се опитат 
да приложат алгоритъма и в следващата разлика на 
четирицифрени числа. Важно е да се стигне до изво-
да, че изваждането се извършва както при числата до 
1000. Новият случай е представен таблично, като е 
онагледено преминаването от десетици към единици. 
В разликите отдясно на таблицата учениците тряб-
ва да пресметнат и разлики, в които преминаването е 
от стотиците към десетиците. Може учителят да 
зададе въпроси на учениците за диференциране на от-
делните случаи, като актуализира знанията им за със-

ИЗВАЖДАНЕ С ПРЕМИНАВАНЕ В 
КЛАСА НА ЕДИНИЦИТЕ

УРОК 33

тава на числата и техните редни единици. Уместно е 
учениците да направят проверка със събиране.

2. задача: Тази задача е конструирана аналогично 
на предходната, като тук са включени двете въз-
можни преминавания – от десетици към единици и 
от стотици към десетици. Желателно е ученици-
те да се опитат да решат новия случай самостоя-
телно, тъй като имат необходимите знания за 
това още от 3. клас.

3. задача: Учениците прилагат новите знания 

на задачата, преди да се пристъпи към решение.
5. задача: По даден съкратен запис учениците 

съставят и решават съставна текстова задача, 
в която трябва да достигнат до общия брой на 
различните видове хляб (3772 хляба).      

 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

С първата задача учениците попълват неизвест-
ни събираеми на базата на знанията си за състава на 

числата. Във верижката на втора задача се прилагат 
новите знания и се разширяват в изпълнението на 
трета задача, в която учениците могат да наблюда-
ват някои зависимости (когато едното събираемо е 
постоянно, а другото нараства с една десетица, то и 
сборът нараства с една десетица). Тази зависимост 
те следва да открият и опишат в текста под зада-
чата. Последната – текстова, задача е с аналогична 
структура на тази от учебника и поради това е под-
ходяща за самостоятелна работа на учениците.
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от този и предходния урок в намирането на неиз-
вестно умаляемо и неизвестен умалител. 

4. задача: Задачата предполага обсъждане на пра-
вилата за безопасност на движението по пътища-
та. Добре е учителят да коментира с учениците 
колко важно е спазването им. След това да се пре-
мине към анализ и решение на задачата. Учениците 
трябва да стигнат до извода, че и Иван, и Руми са 
записали решението правилно. 

5. задача: Преди да се реши задачата, е желателно 
да се коментират евентуалните непознати думи. 
В съвременното общество учениците вероятно са 
се сблъсквали с използваните термини, но е важно 
те да се изяснят, преди да се даде възможност на 
учениците да решат задачата. Така се реализират 
междупредметни връзки с предмета „Технологии 
и предприемачество“. След решението се изисква 
от учениците да продължат с творческа работа 
върху нея, а именно преобразуване на условието. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Урокът в учебната тетрадка е свързан с обу-
чението по „Човекът и обществото“ и изгражда 
междупредметни връзки с него. Още в първата за-
дача учениците прилагат новите знания, за да от-
крият името на Калоян – български владетел от 
династията Асеневци. Във втора задача ученици-
те изваждат различни частни и произведения от 
числа, за да установят кой е бил гербът по време-
то на Калоян. Трета задача е свързана с битките, 
които е водил владетелят, като в нея, както и в 
четвърта задача фокусът е върху установяването 
на века, в който са се състояли събитията, и за-
писването му с римски цифри. В последната задача 
учениците актуализират знания по предмета „Чо-
векът и природата“, като свързват събитията с 
градовете посредством прилагане на новите зна-
ния за намиране на неизвестно събираемо. 

УРОК 34

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ С 
ПРЕМИНАВАНЕ В КЛАСА НА 
ЕДИНИЦИТЕ
ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение) 

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията и уменията на учени-
ците за писмено събиране и изваждане с премина-
ване в класа на единиците на естествените числа, 
по-големи от 1000. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Събира и изважда многоцифрени числа с преми-
наване в класа на единиците. Намира неизвестни 
числа – умаляемо, умалител и събираемо. Решава и 
съставя съставни текстови задачи.

                                                                           
1. задача: Урокът включва забавни задачи, което 

става ясно при решението на първата задача. При 
правилно пресмятане на сборовете и разликите уче-
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ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои алгоритъмът за писмено събиране с 
преминаване от класа на единиците в класа на хи-
лядите на естествените числа, по-големи от 1000.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Събира многоцифрени числа с преминаване от 
класа на единиците в класа на хилядите, включи-
телно именувани числа. Използва наименованията 
на компонентите и резултатите при действия 
изваждане и умножение за решаване на задачи.

1. задача: С първите два сбора от тази задача 
учениците актуализират знанията си за събиране на 
многоцифрени числа с преминаване в класа на едини-
ците, а в третия сбор се въвежда и преминаването 

СЪБИРАНЕ С ПРЕМИНАВАНЕ ОТ 
КЛАСА НА ЕДИНИЦИТЕ В КЛАСА 
НА ИЛЯДИТЕ

УРОК 35

ниците разбират, че днес ще решават смешни задачи.
2. задача: При правилно намиране на неизвестните 

числа в задачата учениците установяват какво оз-
начава всеки от цветовете в пастата за зъби, като 
се прави извод, че цветът на пастата няма значение 
дотолкова, доколкото е важно да мием редовно зъ-
бите си. Подходящо е да се реализира кратка беседа 
с учениците със здравно-хигиенна насоченост.

3. задача: В съдържанието на текстовата за-
дача също е включен забавен елемент, но за ре-
шението є е необходимо учениците да приложат 
знанията си за събиране и изваждане на числата 
над 1000 с преминаване в класа на единиците.

4. задача: По подобие на задача 3 учениците тряб-
ва да съставят задача по схемата и в условието да се 
използва изразът „с повече“. Може учениците да се 
стимулират да помислят и за друг сюжет, в който 
се включват различните настроения.

5. задача: Връзка с грижите за здравето се 
прави и в последната задача, като учениците на-
учават любопитни факти за четките за зъби и 
установяват на кой век отговаря съответната 

година. Добре е да се изиска от учениците да запи-
шат века с римски цифри. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първата задача учениците сравняват числови 
изрази с числа, като пресмятат сборове и разлики с 
преминаване в класа на единиците. Във втора задача 
се упражнява изваждането с преминаване в класа на 
единиците, като за всяка от подточките учениците 
записват и пресмятат четири отделни задачи. Трета 
задача е творческа, като е добре учениците да се сти-
мулират да предложат различни варианти на сборове-
те. Знанията на учениците за изучените в четвърти 
клас геометрични понятия (окръжност, радиус, цен-
тър) се актуализират чрез четвърта задача, в която е 
необходимо елементите на чертежа да се разпознаят 
и наименуват. Текстовата пета задача е подходяща 
за самостоятелно решаване. В последната задача уче-
ниците актуализират знанията си за разпознаване на 
часовника и пресмятане на времеви интервали.   

от класа на единиците в класа на хилядите. Добре 
е да се използва проблемен подход – учениците са-
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мостоятелно да се опитат да пресметнат, за да 
установят, че пресмятането продължава по същия 
начин. Новият случай е представен таблично, като 
е онагледено преминаването от стотиците към хи-
лядите. Със сборовете отдясно на таблицата уче-
ниците прилагат новите знания в случай, в който 
са налични и преминавания в класа на единиците.

2. задача: Учениците прилагат новите знания в за-
дача със скрити цифри. Тук те добре трябва да осмис-
лят преминаването и да се стимулират да изпробват 
различни варианти, в случай че се затрудняват.

3. задача: По преценка на учителя задачата 
може да се проведе като математическа диктов-
ка. В този случай учениците ще упражнят мате-
матическия си слух и уменията си да записват ко-
ректни числови изрази.

4. задача: Подходящо е да се направи кратка бе-
седа за актуализиране на знанията на учениците по 
предмета „Човекът и обществото“, като се пре-
говорят наименованията на държавите, с които 
граничи България. След това учениците работят с 
картата в учебника и правят необходимите изчис-
ления и сравнения между границите.

5. задача: Знанията по предмета „Човекът и об-
ществото“ се задълбочават чрез съставянето на 

задача от учениците, в която са включени реални-
те дължини на морската, речните и сухоземните 
граници на България.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В учебната тетрадка се започва с кратка ак-
туализация на знанията на учениците за състава 
на числата. В занимателната първа задача учени-
ците оцветяват редните единици според класа, на 
който принадлежат. Задачи 2 и 3 са аналогични на 
задачите със същия номер в учебника. В четвърта 
задача освен събирането учениците упражняват и 
умножението на числата до 1000. Текстовата зада-
ча е подходяща за самостоятелна работа на учени-
ците, както и следващата задача шеста, в която 
учениците актуализират знанията си за мерните 
единици за маса. Последната задача е за бързо ус-
пяващите ученици и има две верни решения. Уче-
ниците трябва да се досетят, че отношението 7 
пъти по-малко в рамките на числото 20 може да е 
или между числата 1 и 7, или между числата 2 и 14. 
Получават се следните два варианта: 1) Дъвчащи 
бонбони – 1; ментови – 7; желирани – 12; и 2) Дъв-
чащи – 2; ментови – 14; желирани – 4.  

ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои алгоритъмът за писмено изваждане с 
преминаване от класа на хилядите в класа на еди-
ниците на естествените числа, по-големи от 1000.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Изважда многоцифрени числа с преминаване от 
класа на хилядите в класа на единиците. Използва 
наименованията на компонентите при действие из-
важдане за решаване на задачи и намиране на неизвес-
тен умалител. Решава съставни текстови задачи в 
права и косвена форма. Намира основа на равнобед-
рен триъгълник по дадени обиколка и бедро. 

УРОК 36

ИЗВАЖДАНЕ С ПРЕМИНАВАНЕ ОТ 
КЛАСА НА ИЛЯДИТЕ В КЛАСА НА 
ЕДИНИЦИТЕ
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ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията и уменията на учени-
ците за писмено събиране и изваждане с преминава-
не (изучените случаи).

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Събира и изважда многоцифрени числа с преми-
наване (изучените случаи). Намира стойността на 
числени изрази със и без скоби. Измерва и чертае 
ъгли. Решава и съставя съставни текстови задачи 
в права и косвена форма.

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА 
ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА

УРОК 37

1. задача: С първите две разлики от тази задача 
учениците актуализират знанията си за изваждане на 
многоцифрени числа с преминаване в класа на единици-
те, а в третата разлика се въвежда новият случай с 
преминаване от класа на хилядите в класа на единици-
те. Добре е да се използва проблемен подход – ученици-
те самостоятелно да се опитат да пресметнат, за 
да установят, че пресмятането продължава по същия 
начин. Новият случай е представен таблично, като е 
онагледено преминаването от хилядите към стоти-
ците. Чрез разликата отдясно на таблицата учени-
ците прилагат новите знания в случай, в който са на-
лични и преминавания в класа на единиците. Уместно е 
учениците да направят проверка със събиране.

2. задача: Задачата е подходяща за математи-
ческа диктовка, като за учениците, които се за-
трудняват, изразите са визуализирани в таблица 
за намиране на неизвестен умалител.

3. задача: Новите знания се прилагат за реша-
ването на текстова задача, свързана с изминати 
разстояния в километри.

4. задача: Темата за автомобилите продължава 
и в тази задача, като тук за решението се изисква 
осмислянето на косвено представените отноше-
ния в задачата.

5. задача: Уменията за изваждане с преминава-

не от класа на хилядите в класа на единиците се 
използват за намиране на основа на равнобедрен 
триъгълник по дадена обиколка и бедро.

6. задача: Задачата цели припомняне на изучени-
те в трети клас начини за намиране на половинка, 
третинка, четвъртинка и десетинка от число, 
като в случая учениците се ориентират по схема, 
представляваща часовник с циферблат.    

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

С първата задача е добре да се стимулират учени-
ците да допълват известните събираеми до 1000 и 
след това лесно да намерят неизвестното събирае-
мо. Отговорите в малките слончета би трябвало 
да им помогнат да извършат пресмятанията. Във 
втората задача се упражнява изваждането, като в 
таблицата учениците намират неизвестни умали-
тели и разлики. Любопитни факти за животните 
учениците откриват при решаването на текстова-
та задача. При самостоятелното съставяне на за-
дача по схемата в четвърта задача учениците може 
да използват и данни от интернет за различни жи-
вотни. С пета задача се упражняват уменията за 
чертаене, а с последната задача – уменията за съби-
ране и изваждане с преминаване в класа на хилядите.
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1. задача: С верижките от първа задача се уп-
ражняват изучените случаи от събиране и изваж-
дане на естествените числа, като крайният ре-
зултат учениците записват срещу буквите от 
латинската азбука.

2. задача: Реализирането на връзките с чуждия език 
чрез записването на числа с определени букви от ла-
тиницата продължава и в тази задача. Учениците 
прилагат новопридобитите знания за събиране и из-
важдане на многоцифрени числа, както и стари знания 
за умножение и деление на числата до 1000 за открива-
не на резултати, които свързват с определени букви.

3. задача: Чрез тази задача се упражняват умени-
ята на учениците за измерване и чертаене на ъгли.

4. задача: Текстовата задача е подходяща за са-
мостоятелно решаване от учениците.

5. задача: С помощта на схемата учениците 
съставят текстова задача, в която се търси це-
ната на третата къща за продан.

6. задача: Задачата изисква логическо мислене. 
Необходимо е учениците да се досетят за прави-
лото за номериране на сградите по улиците. За да 

може всички ученици да се справят с решението 
на задачата, към нея е включена подсказка за под-
редбата на номерата. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първата задача учениците търсят сборове, 
разлика и неизвестно събираемо, като използват 
знанията си за изучените случаи от събиране и из-
важдане на многоцифрени числа. Във втората за-
дача се упражнява събирането на именувани числа, 
като задачата е маркирана като по-трудна заради 
последния случай, в който учениците събират мер-
ни единици за време. При правилно решение на тре-
та задача учениците получават похвалата „Бра-
во“. Четвърта задача е аналогична на трета задача 
в учебника. Двете текстови задачи в края на урока 
са свързани с географски данни за планински върхове 
в България, както и за реки в Русия. За домашна 
работа към последната задача е необходимо уче-
ниците да проучат в интернет къде се намират 
реките, чиито дължини научават в задачата.  

ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои алгоритъмът за писмено събиране с 
преминаване в класа на хилядите на естествени-
те числа, по-големи от 1000.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Събира многоцифрени числа с преминаване в кла-
са на хилядите. Решава и съставя съставни тек-
стови задачи в права и косвена форма.

1. задача: С първите два сбора от тази задача 
учениците актуализират знанията си за изуче-
ните случаи от събиране на многоцифрени числа с 
преминаване. В последния сбор се въвежда новият 
случай, в който има само едно преминаване в класа 

УРОК 38

СЪБИРАНЕ С ПРЕМИНАВАНЕ 
В КЛАСА НА ИЛЯДИТЕ
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ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои алгоритъмът за писмено изваждане с 
преминаване в класа на хилядите на естествените 
числа, по-големи от 1000. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Изважда многоцифрени числа с преминаване в 
класа на хилядите и използва знанията си за реша-
ване на текстови задачи. Използва наименовани-
ята на компонентите при действията събиране 
и изваждане за решаване на задачи и намиране на 
неизвестни компоненти.

1. задача: С първите две разлики от тази задача 
учениците актуализират знанията си за изучените 
случаи от изваждане на многоцифрени числа с преми-
наване, а с третата разлика се въвежда новият случай 
с едно преминаване в класа на хилядите. Добре е да 

ИЗВАЖДАНЕ С ПРЕМИНАВАНЕ В 
КЛАСА НА ИЛЯДИТЕ

УРОК 39

на хилядите. Добре е да се използва проблемен под-
ход – учениците самостоятелно да се опитат да 
пресметнат, за да установят, че пресмятането се 
извършва по същия начин както в познатите слу-
чаи. Новият случай е представен таблично, като 
е онагледено преминаването от хилядите към де-
сетохилядите. Със сборовете отдясно на табли-
цата учениците прилагат новите знания в случай, 
в който са налични повече преминавания в класа 
на хилядите. Учениците трябва да установят, че 
няма разлика при начина на извършване на събиране-
то, освен че се извършва в класа на хилядите.

2. задача: Учениците прилагат новите знания в 
задача от умножение на многоцифрени числа, която 
трябва да пресметнат с помощта на събиране. За-
дачата има пропедевтичен характер, като същевре-
менно учениците прилагат събирането на равни съ-
бираеми, което те добре познават като умножение.

3. задача: Под буквите от латинската азбука 
са скрити цифри, които учениците трябва да от-
крият с помощта на пресмятане и/ли логическо 
мислене (последният сбор). 

4. задача: За решаването на съставната тек-
стова задача е включен модел, който да помогне 
най-вече на затрудняващите се ученици. От уче-

ниците, които се справят по-бързо, е уместно да 
се изиска да поставят допълнителни въпроси или 
да преобразуват задачата например така, че да се 
използва изразът „по-скъп“.

5. задача: Подходящо е учениците да се опитат 
да съставят самостоятелно текстова задача, 
като след това различните варианти се обсъдят 
с учителя и се решат. Може да се помисли и за 
работа по двойки, в която учениците разменят 
тетрадките си и решават взаимно задачите си.    

 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първата задача учениците прилагат знанията 
си за намиране на факти за големите реки в света. 
Втора и трета задача са аналогични на задачите 
със същия номер в учебника. Събирането на много-
цифрени числа се прилага в задача 4 за намиране на 
неизвестно умаляемо. Задача 5 е подобна на тек-
стовата задача 4 в учебника. С шеста задача се 
упражняват знанията и уменията на учениците за 
записване на числата с римски цифри. Последната 
задача е занимателна – учениците трябва да се до-
сетят, че числото, чийто брой на цифрите е равен 
на броя на буквите, с които се записва, е 100.
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се използва проблемен подход – учениците самостоя-
телно да се опитат да пресметнат, за да установят, 
че пресмятането продължава по същия начин. Нови-
ят случай е представен таблично, като е онагледено 
преминаването от десетохилядите към хилядите. 
Чрез разликата отдясно на таблицата учениците 
прилагат новите знания в случай, в който са налични 
повече преминавания в класа на хилядите. Уместно е 
учениците да направят проверка със събиране.

2. задача: Новите случаи от изваждане се упраж-
няват с тази задача, подходяща за полусамостоя-
телна работа.

3. задача: В тази задача учениците си припомнят 
важно правило при извършване на действие изваж-
дане със заемане – когато 0 е отбелязана с точка, 
тя означава 9, ако няма отбелязване, означава 10. 
Предложената разлика е трудна и подвеждаща пора-
ди това, че в умаляемото се съдържат много нули.

4. задача: Учениците прилагат новите си знания 
за намиране на неизвестни компоненти на дейст-
вията събиране и изваждане.

5. задача: Новите случаи от изваждане се при-
лагат за решаването на текстова задача, свър-
зана с производството на олио. По преценка на 
учителя може да се направи кратка беседа за 
маслодайните растения, като се изяснят различ-
ните предимства и недостатъци при използва-

нето им като суровина за олио. Към задачата са 
включени снимки на слънчоглед и рапица.

6. задача: С помощта на снимките на слънчоглед 
и рапица учениците трябва да си помогнат за са-
мостоятелното съставяне на задача по данните и 
решението.

7. задача: Задачата е предвидена за бързо успява-
щите ученици, от които се изисква да извършват 
последователно действията, за да достигнат до на-
мирането на неизвестните умалител и събираемо.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първата задача учениците проверяват вер-
ността на решените задачи и оцветяват в цвят по 
избор верните от тях. По преценка на учителя мо-
гат да поправят грешно решените задачи. В задача 
2 се упражняват уменията за изваждане на много-
цифрени числа с преминаване в класа на хилядите и 
проверката на получените резултати чрез събира-
не. Задача 3 е аналогична на задача 4 в учебника. Тек-
стовата задача 4 е подходяща за самостоятелна 
работа. Пета задача актуализира знанията на уче-
ниците за окръжност, кръг и големина на ъгъл, като 
същевременно при правилно решение учениците, с 
помощта на окомер, трябва да стигнат до резул-
тата, че ъглите заемат съответно: 1/2 от кръга; 
1/3 от кръга; 1/10 от кръга и 1/4 от кръга.  

ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията и уменията на учени-
ците за писмено събиране и изваждане с премина-
ване (изучените случаи).

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Събира и изважда многоцифрени числа с преми-
наване в класа на хилядите. Намира неизвестни 
числа – умаляемо, умалител и събираемо. Решава 
и съставя съставни текстови задачи по данни, 
представени в различен формат.

УРОК 40

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА 
ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА
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ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои алгоритъмът за писмено събиране с 
преминаване в класа на милионите на естествени-
те числа, по-големи от 1000.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Събира многоцифрени числа с преминаване в класа 
на милионите. Използва наименованията на ком-
понентите и резултата при действие изваждане 
за решаване на задачи. Решава и съставя съставни 
текстови задачи в права и косвена форма. 

1. задача: С първите два сбора от тази задача 
учениците актуализират знанията си за изуче-
ните случаи от събиране на многоцифрени числа с 
преминаване. В последния сбор се въвежда новият 
случай, в който има само едно преминаване в класа 
на милионите. Добре е да се използва проблемен под-
ход – учениците самостоятелно да се опитат да 
пресметнат, за да установят, че пресмятането се 
извършва по същия начин както в познатите вече 
случаи. Новият случай е представен таблично, като 

СЪБИРАНЕ С ПРЕМИНАВАНЕ В 
КЛАСА НА МИЛИОНИТЕ

УРОК 41

е онагледено преминаването от милионите към де-
сетомилионите. Учениците трябва да установят, 
че няма разлика при начина на извършване на съби-
рането, освен че се извършва в класа на милионите.

2. задача: Новите знания се прилагат във втора за-
дача, като в сборовете са включени преминавания и 
в другите класове. Във втория и третия сбор има и 

1. задача: Изучените случаи от събиране и изважда-
не на многоцифрени числа се упражняват в намиране 
на неизвестни компоненти при действията събиране 
и изваждане, представени чрез вертикален запис. 

2. задача: В схемата на автомобилния и въздуш-
ния транспорт учениците трябва да се ориенти-
рат и да извършат необходимите пресмятания, 
за да отговорят на въпросите. При възможност в 
класната стая учениците може да направят проуч-
ване на кои държави са столици тези градове. Зада-
чата може да им се постави и за домашно.

3. задача: Още информация за европейските 
столици учениците получават в тази задача, като 
от записаните задачи под снимките те трябва да 
установят между кои столици са търсени разлики 

и да формулират подходящи въпроси. Може учени-
ците да се насърчат да зададат още допълнителни 
въпроси.   

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Задачите в учебната тетрадка допълват работа-
та в учебника. В първата задача учениците актуа-
лизират знанията си за редицата на естествените 
числа. В творческата втора задача те избират под-
ходящи числа така, че да са верни сравненията. С 
трета задача си припомнят отношенията между 
мерните единици за дължина метър и километър. 
Четвърта задача допълва работата по задачи 2 и 
3 в учебника, като с помощта на данните в табли-
цата учениците сравняват и пресмятат разлики. 
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преминаване от класа на хилядите към този на мили-
оните. Уместно е и тук да се използва проблемен под-
ход, като се оставят учениците самостоятелно да 
се опитат да решат задачите и при затруднение да 
се изясни новият случай, а при липса на такова, след 
решаването на задачите да се коментират случаите 
и преминаванията в тях, като се стигне до извода, 
че начинът на извършване на събирането е същият 
както при изучените случаи.

3. задача: Задачата е подходяща за математическа 
диктовка, в която учениците самостоятелно да се 
опитат да съставят числов израз.

4. задача: Задачата дава допълнителни знания, 
свързани с предприемачеството. Учениците мо-
гат да проучат в рамките на урока, ако това е 
възможно и в класната стая са налични дигитални 
устройства, или за домашна работа, какво означа-
ват понятията от банковите услуги.

5. задача: За решението на задачата е подходя-
що предварително да се изяснят понятията фи-

зическо лице и фирма, за да се осигурят равни въз-
можности на учениците за решаването є.

6. задача: Учениците съставят самостоятелно за-
дача по схемата, която е аналогична на предходната.

 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Задачите в учебната тетрадка допълват рабо-
тата в учебника. В първата задача учениците ак-
туализират знанията си за редицата на естест-
вените числа. Във втората и третата задача 
учениците пресмятат сборове, включващи нови-
те случаи на събиране. Четвърта задача е подхо-
дяща за математическа диктовка, а текстовата 
пета задача – за самостоятелно решаване от уче-
ниците. В шеста задача е добре да не се насоч-
ват учениците да съставят задачи, свързани със 
стойността на превозните средства, тъй като 
някой ученик може да състави задача с изминато 
разстояние в километри или метри. 

ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои алгоритъмът за писмено изваждане 
с преминаване в класа на милионите на естестве-
ните числа, по-големи от 1000.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Изважда многоцифрени числа с преминаване в 
класа на милионите и използва знанията си за ре-
шаване на текстови задачи. Използва наименова-
нията на компонентите при действия събиране 
и изваждане за решаване на задачи и намиране на 
неизвестни компоненти.

1. задача: С първите две разлики от тази задача 
учениците актуализират знанията си за изучените 
случаи от изваждане на многоцифрени числа с пре-
минаване. В последната разлика се въвежда новият 
случай, в който има само едно преминаване в класа 
на милионите. Добре е да се използва проблемен под-

УРОК 42

ИЗВАЖДАНЕ С ПРЕМИНАВАНЕ В 
КЛАСА НА МИЛИОНИТЕ
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ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията и уменията на учени-
ците за писмено събиране и изваждане с преминава-
не на числата над 1000. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Събира и изважда многоцифрени числа с премина-
ване. Решава и съставя съставни текстови задачи 
по данни, представени в различен формат.

1. задача: Тази задача представлява своеобраз-
на верижка, в която свързващото между задачи-
те е цветът на правоъгълниците. При правилно 
решение учениците трябва да открият верния 

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА 
ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА

УРОК 43

ход – учениците самостоятелно да се опитат да 
пресметнат, за да установят, че пресмятането се 
извършва по същия начин както в познатите вече 
случаи. Новият случай е представен таблично, като 
е онагледено преминаването от десетомилионите 
към милионите. Учениците трябва да открият, че 
няма разлика при начина на извършване на изважда-
нето, освен че се извършва в класа на милионите.

2. задача: Новите знания се прилагат във втора 
задача, като в разликите са включени преминавания 
и в другите класове. В разликите има и преминава-
не от класа на милионите към този на хилядите. 
Уместно е и тук да се използва проблемен подход, 
като се оставят учениците самостоятелно да 
се опитат да решат задачите и при затруднение 
да си изясни новият случай, а при липса на тако-
ва, след решаването на задачите да се коментират 
случаите и преминаванията в тях, като се стигне 
до извода, че начинът на извършване на изваждане-
то е същият като при изучените случаи.

3. задача: Учениците прилагат новите знания за 
намиране на неизвестните събираеми и умалители.

4. задача: Освен съставянето на подходящ план 
за решение и решението на съставната тексто-
ва задача от учениците се изисква да я преобра-

зуват, като всъщност преобразуването включва 
зададеното в косвена форма отношение да се пре-
образува в такова в права форма. 

5. задача: Последната задача е за бързо успя-
ващите ученици. Добре е те да се насочат да из-
вадят остатъка и да си помислят как в сумата 
от 12 лева може да се включи количка и два пъти 
по-скъпа книжка (4 лева и 8 лева).   

  
УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Учениците допълват работата си в учебника с 
тази в тетрадката. Още в първата задача упраж-
няват новите случаи на изваждане с преминаване 
в класа на милионите. С правилното решение на 
втора задача откриват приблизителното насе-
ление на България към 2018 година. Задача 3 е ана-
логична на задачата със същия номер в учебника. 
Новите знания учениците прилагат и за решаване-
то на текстовата четвърта задача. В последна-
та задача учениците се упражняват в чертаене на 
правоъгълници чрез довършване на зададени модели 
в квадратна мрежа. Специфичното в случая е вари-
рането им в равнината и нуждата от измерване и 
отбелязване на точките върхове. 
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отговор в един от дадените варианти.
2. задача: Учениците трябва да извършат съ-

бирането в първата къщичка, за да установят, че 
сравнението е вярно само за втория етаж на къ-
щичката. Във втората къщичката сравнението е 
вярно само за израза на първия етаж.

3. задача: Задачата е по актуална тема, като 
учениците трябва самостоятелно да довършат 
схемата в тетрадките си, като допълнят с данни-
те от текстовата задача.

4. задача: Учениците отново съставят задача по 
схема, но този път е тип диаграма, за да свикнат 
с различните възможни начини за представяне на 
информация.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Любопитни факти за животните учениците нау-
чават чрез първа задача, в която трябва да свържат 
всяко от животните с дължината на тялото му. Във 
втора задача учениците се упражняват в решаване 
на числови изрази със скоби. Задача 3 е аналогична на 
задача 2 в учебника. Текстовата четвърта задача е 
подходяща за самостоятелно решаване от ученици-
те. В последната задача учениците актуализират 
знанията си за намиране на половинка и четвъртинка 
от цяло, като развиват и уменията си за определяне 
на симетрия чрез оцветяване на определени части от 
различни фигури.

ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се изгради представа за геометричните тела 
– куб и правоъгълен паралелепипед, и техните еле-
менти – стена, връх и ръб. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Разпознава геометричните тела – куб и правоъ-
гълен паралелепипед, и техните елементи – стена, 
връх и ръб.

1. задача: Знанията за геометричното тяло 
се въвеждат на базата на житейския опит на 
учениците. От малки децата строят с кубчета 
и разпознават това тяло. Някой от учениците 
може да се заблуди с елементите от конструк-
тора на първата снимка, които често са нарича-
ни кубчета. Такава ситуация ще помогне на учи-
теля да изясни още по-добре новото понятие, 
което се въвежда чрез демонстрация на куб или 
използване на илюстрацията в учебника. Учите-
лят изяснява, че кубът има 6 стени, които са 
квадрати, 12 ръба и 8 върха. Допълнителна лю-
бопитна информация за куба учениците могат 

УРОК 44

КУБ. ПРАВОЪГЪЛЕН 
ПАРАЛЕЛЕПИПЕД

да прочетат в края на учебника, за което има и 
съответната препратка.

2. задача: Чрез тази задача за устна работа уче-
ниците се упражняват в разпознаването на куба 
сред различни тела. Кубът в случая е само един – 
кубчето на Рубик.
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ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията на учениците за гео-
метричните тела – куб и правоъгълен паралелепи-
пед, и техните елементи – стена, връх и ръб. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Разпознава геометричните тела – куб и правоъ-
гълен паралелепипед, и техните елементи – стена, 
връх и ръб. Изработва реални модели на геомет-
рични тела с помощни материали. Решава състав-
ни текстови задачи.

1. задача: Учениците разграничават изучените 
геометрични фигури и тела и записват наименова-
нията им.

2. задача: Чрез използване на пространственото 
си мислене учениците установяват, че първата 
развивка е на правоъгълен паралелепипед, а втора-

КУБ. ПРАВОЪГЪЛЕН 
ПАРАЛЕЛЕПИПЕД

УРОК 45

3. задача: С препратка към предходната задача уче-
ниците установяват, че подаръкът прилича на куб, 
но стените му не са квадрати. Така учителят въ-
вежда понятието правоъгълен паралелепипед, демон-
стрира неговите елементи (най-добре с помощта на 
конкретно онагледяване) и заедно с учениците сти-
гат до обобщението, че броят на стените, ръбовете 
и върховете на правоъгълния паралелепипед е същият 
като броя на същите елементи на куба, а разликата 
е в това, че стените са правоъгълници, а не задължи-
телно квадрати. Допълнителна информация за това 
тяло също има в края на учебника.

4. задача: В тази задача учениците сравняват 
новоизучените геометрични тела по отношение 
на броя на елементите им. Задачата е подходяща 
за самостоятелна работа, тъй като тези знания 
са изяснени в предходните задачи.

5. задача: Тук учениците развиват простран-
ствените си представи, като чрез наблюдение и 
въображение трябва да се досетят, че развивка-
та е на куб.    

 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първата задача учениците актуализират знани-
ята си за изучени геометрични фигури. Във втора 
задача учениците прилагат новите знания за разпоз-
наване на куб и правоъгълен паралелепипед в предме-
ти от ежедневието. В трета задача се упражняват 
знанията за наименованията на елементите на куба 
и правоъгълния паралелепипед. Следващата, четвър-
та задача проверява доколко учениците са запомни-
ли характеристиките на двете новоизучени тела. В 
последната задача учениците си припомнят намира-
нето на четвъртинка от цяло. 

та на куб.
3. задача: Чрез тази задача учениците упражняват 

знанията си за елементите на геометричните тела.
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4. – 5. задача: В тези две задачи учениците раз-
познават новоизучените геометрични тела чрез 
техните характеристики.

6. задача: Учениците разпознават кутията кибрит 
като правоъгълен паралелепипед и записват съответ-
ните липсващи думи и числа в текста.

7. задача: Задачата е за практическа групова ра-
бота. Добре е учителят предварително да е осигу-
рил клечки и пластилин за различните екипи. Може 
да им постави задачата като проблемна ситуация 
– да си построят град със сгради във формата на 
кубове и правоъгълни паралелепипеди. При работа-
та на учениците учителят не се намесва, а само 
насочва при нужда, като внимава за точния мате-
матически език при назоваването на елементите 
на телата от страна на учениците.

8. задача: В приложението в края на учебната 
тетрадка учениците имат предвидена индивиду-
ална задача да направят куб и правоъгълен парале-
лепипед. Задачата развива интегративни връзки с 
предмета „Технологии и предприемачество“. В резул-
тат на работата с приложението учениците изра-

ботват куб, който представлява зарче, което може 
да се използва за различни игри в рамките на уроците 
(например за умножение на число толкова пъти, кол-
кото определен ученик е хвърлил зара). Върху готовия 
правоъгълен паралелепипед от приложението са подре-
дени „вълшебните думи“. Добре е при работата да се 
реализира кратка беседа за значението на тези думи и 
необходимостта от редовната им употреба.

9. задача: Текстовата задача е подходяща за са-
мостоятелна работа, като в съдържанието є се 
открояват изучените геометрични тела. 

 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Първите три задачи в тетрадката са аналогич-
ни на задачите със същите номера в учебника. В 
четвърта задача учениците допълват текст с 
информация за двете изучени геометрични тела, 
а в пета задача описват зарче, т.е. повтарят ин-
формацията за куба. Текстовата шеста задача е 
аналогична на тази в учебника и е подходяща за са-
мостоятелна работа.  

ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се изгради представа за геометричните тела 
– цилиндър, пирамида, конус и кълбо. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Разпознава геометричните тела – цилиндър, пи-
рамида, конус и кълбо. Намира неизвестни компо-
ненти при действие събиране и изваждане. Съста-
вя текстова задача по илюстрация и данни. 

1. задача: Учениците разпознават изучените 
тела и чрез беседа се коментират неизучените та-
кива. Вероятно част от учениците познават ня-
кои от тях, което е добър повод да се опитат са-

УРОК 46

ЦИЛИНДЪР, ПИРАМИДА, КОНУС, 
КЪЛБО
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ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията на учениците за ге-
ометричните тела – цилиндър, пирамида, конус и 
кълбо.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Разпознава изучените геометрични тела и техните 
елементи (само на куба и правоъгълния паралелепипед). 
Съставя текстова задача по илюстрация и данни. 

1. задача: Учениците назовават геометричните 
тела на илюстрацията.

2. – 3. задача: В тези задачи учениците се упраж-
няват в разпознаването на елементите на правоъ-
гълния паралелепипед и куба.

4. задача: Учениците разпознават телата, опи-
сани в различните подточки (правоъгълен паралеле-

ЦИЛИНДЪР, ПИРАМИДА, КОНУС, 
КЪЛБО

УРОК 47

мостоятелно да определят характеристиките им. 
След това учителят използва предметни модели 
или илюстрациите в учебника и представя на уче-
ниците телата цилиндър, пирамида, конус и кълбо.

2. задача: В тази задача учениците откриват 
новоизучените тела в различни сгради по света. 
Учителят може да използва още подобни снимки.

3. задача: Тук учениците наблюдават раз-
вивките и упражнявайки пространственото 
си мислене, откриват в развивките пирамида, 
конус и цилиндър.

4. задача: Учениците трябва да се досетят, че 
телата, които могат да се търкалят, а когато 
са изправени, оставят отпечатък кръг, са конус 
и цилиндър.

5. задача: В тази задача новоизучените геомет-
рични тела се свързват със знанията за намиране 
на неизвестен компонент при действията събира-
не и изваждане.

6. задача: Учениците съставят текстова за-
дача по съкратения запис, в който са използвани 
снимки на конус, цилиндър и пирамида. За да запи-
шат коректно условието на задачата, е необходи-
мо да назоват правилно геометричните тела.

7. задача: Задачата може да се проведе като 
състезание в групи или индивидуално, в което раз-
личните отбори/ученици записват наименования-
та на телата, от които са съставени замъците. 
Отборът/ученикът, който най-бързо и вярно се 
справи, печели.  

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първата задача в тетрадката учениците на-
зовават и записват геометричните тела, които 
откриват в предметите. Подобни на нея са тре-
та и четвърта задача. Втора и пета задачи са ана-
логични на задачите със същия номер в учебника.

пипед, цилиндър, кълбо).
5. задача: Задачата е за устна работа и изисква 
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от учениците да разпознаят различните геомет-
рични тела в предметите.

6. задача: С тази задача за устна работа уче-
ниците търсят прилики в геометричните тела – 
първо е необходимо да ги назоват, а след това да 
сравнят формата им.

7. задача: Учителят коментира с учениците 
формите на кашоните, които ще се получат от за-
готовките (куб и правоъгълен паралелепипед), след 
което изисква от тях да решат задачата с един 
числов израз.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Първата задача в тетрадката има занимателен 
характер – учениците разпознават и диференцират 

телата, като ги оцветяват в указаните цветове. 
За да съставят и решат текстовата втора задача, 
учениците трябва да разпознаят телата. Поред-
ността от фигури, съставящи замъците в трета 
задача, трябва да се установи от учениците и да се 
открие, че излишната комбинация е последната. В 
четвърта задача учениците разпознават описаните 
фигури и тела и ги записват. Първото описание има 
два верни отговора – куб и правоъгълен паралелепи-
пед. Следващите са – триъгълник, кълбо, квадрат. 
В последната задача художникът не е изобразил 
правоъгълен паралелепипед. Учениците могат да се 
опитат да го дорисуват, като от тях не се изис-
ква точност и прецизност, нито е нужно да черта-
ят. Идеята на рисуването на тялото е да се развие 
пространственото им въображение. 

ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията и уменията на уче-
ниците за писмено събиране и изваждане с преми-
наване на числата над 1000, за изучените геомет-
рични тела и елементите на куба и правоъгълния 
паралелепипед. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Събира и изважда многоцифрени числа с преми-
наване, умножава и дели числата до 1000 с едно-
цифрено число. Намира неизвестни компоненти 
при действия събиране и изваждане. Познава ге-
ометричните тела куб и правоъгълен паралеле-
пипед, както и техните елементи. Съставя със-
тавна текстова задача по модел. 

1. задача: При правилно извършване на четири-
те аритметични действия и пресмятането на 
числовите изрази без скоби учениците ще откри-
ят геометричното тяло конус, което трябва да 
посочат на картината.

УРОК 48

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ 
НА ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА

2. задача: В тази задача учениците откриват 
неизвестни компоненти при действията събира-
не и изваждане, като при вярно решение трябва да 
открият геометричното тяло куб.
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ВИД НА УРОКА: 

Обобщение

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се обобщят и задълбочат знанията и да се усъ-
вършенстват уменията на учениците за събиране 
и изваждане на многоцифрени числа с преминаване, 
за разпознаване на изучените геометрични тела и 
техните елементи (само на куба и правоъгълния 
паралелепипед), да се усъвършенстват уменията 
на учениците за съставяне на съставна текстова 
задача по схематично представени данни.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Събира и изважда многоцифрени числа със и без 
преминаване. Разпознава изучените геометрични 
тела и техните елементи (само на куба и правоъ-
гълния паралелепипед). Съставя съставна тексто-
ва задача по схематично представени данни. 

1. задача: С тази задача се актуализират знани-
ята на учениците за събиране и изваждане без пре-
минаване. Чрез намирането на скритите цифри в 

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ 
НА ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА

УРОК 49

3. задача: С тази задача учениците актуализи-
рат знанията си за правоъгълния паралелепипед и 
неговите елементи. По преценка на учителя зада-
чата може да се работи устно.

4. задача: Задачата е подходяща за групова ра-
бота. В групи по двама или четирима учениците 
откриват и записват названията на телата. Тъй 
като задачата не е сложна, може да се включи със-
тезателен елемент и отборите да се състезават 
за време.

5. задача: По дадения модел учениците със-
тавят текстова задача, която е свързана с ак-
туален екологичен въпрос – рециклирането. По 
преценка на учителя може да се проведе кратка 
беседа с учениците за значението на рециклиране-
то и разделното изхвърляне на отпадъци.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Първа задача е аналогична на задачата със същия 
номер в учебника. При правилно решение ученици-
те ще получат геометричното тяло кълбо. Вто-
ра задача е текстова и по нейно подобие се очаква 
учениците да съставят задача по схемата в зада-
ча 3. Четвърта задача има занимателен характер, 
като учениците довършват модели на геомет-
рични фигури, от които са дадени четвъртинки. 
По този начин учениците актуализират и знани-
ята си за намиране на четвъртинка от цяло. По-
следната задача е за бързо напредващите ученици 
и изисква добро пространствено ориентиране. 
Към задачата е включена помощ, която подсказ-
ва на учениците да нарисуват формите, които са 
отдолу на кубчето във всяка от позициите. 

сборовете и разликите учениците затвърждават 
връзките между двете действия.

2. задача: Учениците се упражняват в събиране и 
изваждане с преминаване в различни класове. В случай 
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че някой от учениците се справи по-бързо със задача-
та, може да му се даде като допълнително условие да 
подреди отговорите във възходящ или низходящ ред.

3. задача: Учениците актуализират знанията си за 
изучените геометрични тела и елементите на куба 
и правоъгълния паралелепипед с тази задача. Умишле-
но са включени и геометрични фигури, които учени-
ците да назоват с оглед диференцирането на двете 
понятия (геометрична фигура и геометрично тяло).

4. задача: Темата за рециклирането продължава 
от предишния урок, като тук, по подобие на зада-
чата в него, учениците трябва да съставят тек-
стова задача по схемата.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Първата задача е подходяща за групова работа, в 
която учениците да коментират и свържат тегло-

то на различните обекти с дадените стойности. 
Чрез задачата се актуализират знанията за изуче-
ните мерни единици за маса. Задача 2 дава възмож-
ност на учениците да открият отговорите си в 
лентата и да ги оцветят. В лентата са включени 
и подвеждащи отговори, за да се избегне налучкване. 
В пирамидите от задача 3 учениците пресмятат 
и записват сбора на всяка двойка числа така, че да 
ги попълнят. Текстовата задача 4 включва косвено 
отношение и е подходящо да се анализира преди да 
се пристъпи към решение. С пета задача, аналогич-
но на задача 3 в учебника, се цели разграничаването 
на геометричните тела от геометричните фигури. 
Задача 6 е по-трудна и изисква добро пространстве-
но ориентиране. Учениците могат да си помогнат 
с цветовете, с които са маркирани върховете на 
куба.

ВИД НА УРОКА: 

Обобщение

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се обобщят и задълбочат знанията и да се 
усъвършенстват уменията на учениците за съби-
ране и изваждане на многоцифрени числа без пре-
минаване, за намиране на неизвестен умалител, за 
измерване на големината и чертаене на ъгли.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Събира и изважда многоцифрени числа с пре-
минаване. Намира неизвестни компоненти при 
действията събиране и изваждане. Познава изу-
чените геометрични тела и елементите на куба 
и правоъгълния паралелепипед. Решава и преобра-
зува съставна текстова задача в косвена форма.

Урокът е с тематичен характер – Днес ти си 
учителят (за формиране на умения за взаимно 
оценяване и самооценяване чрез откриване и поп-

УРОК 50

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА 
ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА

равяне на грешки на писмени работи на ученици). 
Работи се аналогично на урок 17. Верните отгово-
ри, точките и оценките на Лили и Вальо са съот-
ветно:
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ВИД НА УРОКА: 

Проверка и оценка

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се проверят и оценят знанията на учениците за 
събиране и изваждане на многоцифрени числа с преми-
наване, за намиране на неизвестен умалител, за раз-
познаване на изучените геометрични тела и техните 
елементи, за решаване на съставни текстови задачи.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Събира и изважда многоцифрени числа с преми-
наване. Познава изучените геометрични тела и 
елементите на куба и правоъгълния паралелепипед. 
Намира неизвестни компоненти при действия съ-
биране и изваждане. Съставя съставна текстова 
задача в косвена форма по съкратен запис. 

Урокът се провежда аналогично на урок 18. За 
всяка от задачите са предвидени точки и ученици-
те имат възможност да се оценят в края на урока 
по скђлата. По преценка на учителя урокът може 
да протече и като обобщителен. 

1. задача: С тази задача се проверяват уменията на 
учениците за събиране и изваждане на многоцифрени 
числа с преминаване. За всяка вярно решена задача 

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА 
ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА

УРОК 51

Лили: 1. 768 899, 70 999; 2. Пирамида, правоъгъ-
лен паралелепипед, цилиндър; 3. По подразбиране; 
4. 8586 м; (9 т.; отличен);

Вальо: 1. 1 110 050, 409 400; 2. Конус, кълбо, куб; 
3. и 4. По подразбиране; (9 т., отличен).

 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Работата в учебната тетрадка надгражда и 
разширява тази в учебника, като включва пове-
че занимателни задачи и такива, свързани с гео-
метричните тела. Първата задача е подобна на 
задача 1 от 47. урок. Чрез занимателна дейност 
(оцветяване) учениците разпознават и диферен-
цират изучените геометрични тела. В следваща-

та задача учениците сравняват числа, някои от 
които със скрити цифри. Идеята е да се акцен-
тира върху особеностите при сравнението на 
числата – да се установи броят на цифрите, да се 
започне от ляво надясно и т.н. Задача 3 изисква 
от учениците да именуват правоъгълния парале-
лепипед, като отговорят на определени условия, 
за което е необходимо да познават неговите еле-
менти. В четвърта задача учениците отново си 
припомнят елементите на куба, като допълват 
текста. Текстовата пета задача включва в съ-
държанието си геометрични тела, както и кос-
вено отношение. Последната задача е за събиране 
и изваждане с преминаване, в което се акцентира 
върху връзката между двете действия. 

учениците получават по една точка.
2. задача: Задачата проверява знанията на 

учениците за изучените геометрични тела и 
по-точно за правилното им разпознаване и назо-
ваване. За всяка правилно свързана буква учени-
ците получават по една точка.
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3. – 4. задача: С тези две задачи се проверяват 
знанията на учениците за елементите на куба и 
правоъгълния паралелепипед. За всеки коректно на-
зован елемент учениците получават една точка.

5. задача: Уменията на учениците за съставяне 
на текстова задача по съкратен запис се проверя-
ват с тази задача. Една точка те получават при 

правилно записан текст на задачата и още една при 
правилното є решение.

Тъй като се предполага урокът да протече като са-
мостоятелна работа, не се предвижда допълнителна 
работа в учебната тетрадка, нито домашна работа. 

ВИД НА УРОКА: 

Преговор

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се преговорят, обобщят и задълбочат зна-
нията на учениците за действие умножение на 
числата до 1000 с едноцифрено число без преми-
наване, за разпределителното свойство на умно-
жението спрямо събирането, за пресмятането 
на числови изрази със и без скоби, за намирането 
на обиколка на геометрична фигура, за намиране-
то на половинка, третинка и десетинка от чис-
ло, за решаването на съставни текстови задачи.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава двуцифрени и трицифрени числа с ед-
ноцифрено без преминаване и прилага знанията си 

УРОК 52

УМНОЖЕНИЕ НА ЧИСЛАТА ДО 
1000 С ЕДНОЦИФРЕНО ЧИСЛО БЕЗ 
ПРЕМИНАВАНЕ

Компетентностите като очаквани резултати-
те от обучението по тази тема са:

 Извършва аритметичното действие умноже-
ние на многоцифрени числа с едноцифрено число.

 Намира лице на правоъгълник.
 Познава мерните единици за лице и техните 

означения – кв. мм, кв. см, кв. дм, кв. м, кв. км, дка. 

Решава текстови задачи за намиране на обиколка и 
лице на правоъгълник и квадрат.

 Представя ситуации от заобикалящия го реа-
лен свят с числови изрази.

Новите понятия по темата са лице на правоъ-
гълник, квадратен сантиметър и декар.

ТЕМА №4. УМНОЖЕНИЕ НА МНОГОЦИФРЕНО ЧИСЛО 
С ЕДНОЦИФРЕНО ЧИСЛО
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за решаване на прости и съставни текстови за-
дачи с действие умножение на числата до 1000 с 
едноцифрено число. Използва наименованията на 
компонентите и резултата при действие умно-
жение и деление за решаване на задачи. Познава 
разпределителното свойство на умножението 
спрямо събирането и го използва за пресмятане 
на числови изрази. Намира стойности на числови 
изрази със и без скоби, като спазва реда на дейст-
вията. Намира половинка, третинка и десетинка 
от число.

1. задача: С първата задача учениците ак-
туализират знанията си за умножение на чис-
лата до 1000 с едноцифрено число, като е под-
ходящо учителят да предложи произведенията 
за устно пресмятане. Уместно е урокът да 
започне с устно умножение (случаи от вида 3 . 
20, 6 . 100 и т.н.), което може да протече под 
формата на игра (например с топка – подаване 
на топката при произнасяне на произведение-
то от учителя към ученика и бърз отговор от 
ученика при получаването є; или играта „Пи-
ано“, в която учениците затварят очи и „ля-
гат“ върху чина, а учителят докосва по рамо-
то определено дете, което да вдигне глава и да 
отговори на въпроса).

2. задача: Учениците построяват редица по 
определено правило, включващо умножение. За-
дачата е подходяща за самостоятелна работа 
на учениците.

3. задача: По преценка на учителя задачата 
може да се проведе като математическа дик-
товка или като задача за устно пресмятане.

4. задача: С тази задача учениците актуали-
зират знанията си за разпределителното свой-
ство на умножението. По преценка учителят 
може да го припомни предварително на учени-

ците или да го припомнят заедно по време на 
фронталната работа.

5. задача: Учениците си припомнят реда на 
действия при пресмятане на числови изрази със 
и без скоби, като имат възможност да сравнят 
резултатите в двата случая.

6. задача: Текстовите задачи са подходящи за 
самостоятелно решаване от учениците. Пър-
вата е проста текстова задача, която може да 
се реши устно, а във втората учениците тряб-
ва да съобразят, че черешите заедно с опаковка-
та са общо 310 грама.

7. задача: В тази задача е подходящо използва-
нето на разпределителното свойство на умно-
жението спрямо събирането с оглед по-лесното 
решение на задачата.

8. задача: В тази геометрична задача учени-
ците намират обиколка на триъгълник и пра-
воъгълник с помощта на умножение. Първата 
задача може да се реши фронтално, а втората е 
подходяща за самостоятелно решаване от уче-
ниците.

9. задача: Учениците разчитат информация-
та от таблицата и откриват броя на думите в 
домашното на всички ученици. Подходящо е да 
се обсъди с учениците начинът на решение и да 
им се даде самостоятелна работа. 

 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Първата задача в тетрадката има занимате-
лен характер – след като пресметнат, ученици-
те оцветяват кутийките на отговора според 
числовия интервал, в който попадат. Остана-
лите задачи са аналогични на тези в учебника, 
с изключение на задача 8, в която учениците си 
припомнят понятието отсечка и откриват, че 
третата фигура се състои от 9 отсечки.
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ВИД НА УРОКА: 

Преговор

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се преговорят, обобщят и задълбочат знания-
та на учениците за действие умножение на числа-
та до 1000 с едноцифрено число с преминаване, за 
намиране на неизвестно делимо, за пресмятането 
на числови изрази със и без скоби, за намирането на 
обиколка на геометрична фигура, за решаването на 
съставни текстови задачи.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава двуцифрени и трицифрени числа с ед-
ноцифрено с преминаване и използва знанията си за 
решаване и съставяне на текстови задачи. Използва 
наименованията на компонентите и резултата при 
действие умножение и деление за решаване на задачи. 
Намира неизвестно делимо. Намира стойности на 
числови изрази със скоби, като спазва реда на дейст-
вията. Намира половинка от именувано число. Нами-
ра обиколка на квадрат чрез умножение и страна на 
равностранен триъгълник по дадена обиколка.

1. задача: С първата задача учениците актуали-
зират знанията си за умножение на числата до 1000 
с едноцифрено число с преминаване. Подходящо е 
урокът да започне с устно умножение (случаи от 
вида 3 . 20, 6 . 100 и т.н.), което може да протече 
под формата на игра (например с топка или „Пиа-
но“ – виж урок 52, зад. 1).

2. задача: Учениците построяват редица по опре-
делено правило, включващо умножение. Задачата е 
подходяща за самостоятелна работа на учениците.

3. задача: По преценка на учителя задачата може 
да се проведе като математическа диктовка.

4. задача: С тази задача учениците преговарят 
реда на действия при пресмятане на числови изрази 
със и без скоби, като по преценка учителят може 
предварително да изиска от ученик да припомни ка-

УМНОЖЕНИЕ НА ЧИСЛАТА ДО 
1000 С ЕДНОЦИФРЕНО ЧИСЛО С 
ПРЕМИНАВАНЕ

УРОК 53

къв е редът при наличието и отсъствието на скоби.
5. задача: Преди да се пристъпи към решение на 

задачата, се припомня правилото за намиране на 
неизвестно делимо.

6. задача: В задачата се изисква учениците да от-
крият излишните данни, а именно броя на вишните, 
които дървото ражда. Освен че прилагат умноже-
нието на трицифрено с едноцифрено число с премина-
ване в решаването на текстовата задача, учениците 
открояват съществената от несъществената ин-
формация, необходима за решаването на задача.

7. задача: За лесното решение на задачата е не-
обходимо използването на разпределително свой-
ство на умножението спрямо събирането, като 
учениците трябва да стигнат до числовия израз: 
8 . (32 + 28), което привежда задачата до случай 
от устно умножение.

8. задача: С помощта на информацията в таб-
лицата и даденото решение учениците съставят 
сложна текстова задача и я решават.

9. задача: Учениците преговарят знанията си 
за намиране на обиколка на квадрат и страна на 
равностранен триъгълник по дадена обиколка чрез 
действията умножение и деление.

10. задача: Задачата е подходяща за самостоя-
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ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвоят случаите на устно пресмятане на 
умножение на многоцифрено число с едноцифрено. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Устно умножава многоцифрено число с едно-
цифрено. Пресмята рационално числови изрази. 
Намира обиколка на равностранен триъгълник и 
правоъгълник с помощта на умножение. Разпозна-
ва изучените геометрични тела. Използва знани-
ята си за решаване на съставна текстова задача.

1. задача: Подходящо е урокът да започне с устно 
умножение, което може да протече под формата 
на игра (например с топка или „Пиано“ – виж урок 
52, зад. 1). С първите две произведения от първа 
задача учениците си припомнят случаи от устно 
умножение на двуцифрено и трицифрено число с 
едноцифрено число. Добре е да се провокират сами 
да пресметнат следващите произведения, а след 
това учителят да ги запознае със съдържанието 
на жълтото каре, в което числата са представени 
чрез редните им единици и умножението е сведено 
до таблично.

2. задача: Произведенията са подходящи за уст-
но пресмятане, но е подходящо учителят да изиска 
от учениците да ги запишат в тетрадките, тъй 

УРОК 54

УМНОЖЕНИЕ НА МНОГОЦИФРЕНО 
ЧИСЛО С ЕДНОЦИФРЕНО УСТНО 
ПРЕСМЯТАНЕ

като има риск при записване да се пропуснат нули, 
което води до неверен резултат.

3. задача: В тази задача учениците трябва да съ-
образят и да използват съдружителното свойство 
на умножението така, че да пресметнат лесно. В 
първите два случая е необходимо първо да умножат 
двете едноцифрени числа. В третия случай при този 
подход се получава двуцифрено число (10), като е 
възможно учениците да се досетят за резултата, 
но е добре да се насочат да умножат първо 5000 с 
2, за да получат 10 000, което лесно се умножава с 
5. В последния случай е необходимо да се пресметне 
сборът в скобите и да се пристъпи към умножение.

телна работа, като изисква учениците да прес-
метнат теглото на кутиите зърнена закуска и 
зърнените десертни блокчета.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Първата задача има занимателен характер – след 
пресмятането на произведенията учениците от-
криват и оцветяват верния отговор в числовата 
лента под тях. Втора задача е аналогична на зада-
чата със същия номер в учебника. С трета задача 
се припомнят отношенията между мерните еди-

ници за време – час, минута и секунда. Задачи 4 и 5 
актуализират знанията за намирането на обиколка 
на квадрат и страна на равностранен триъгълник 
с помощта на умножение и деление. Задача 6 напо-
добява задача 7 от учебника, но тук не може да се 
приложи разпределителното свойство. Уместно 
е това да се коментира, в случай че задачата се 
работи в рамките на урока. Последната задача е 
занимателна и изисква учениците да се досетят, 
че трябва да преместят първата клечка и да я по-
ставят върху знака минус така, че да получат знак 
плюс (V + III = VIII).
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4. задача: Новите знания се прилагат за преобра-
зуване на мерните единици за маса.

5. задача: Учениците прилагат новите знания за 
намиране на обиколка на равностранен триъгълник 
с умножение.

6. задача: Тук учениците трябва да съобра-
зят, че стената на правоъгълния паралелепипед 
е правоъгълник, и да намерят обиколката му с 
помощта на умножение.

7. задача: В задачата се включва информация за 
известни на учениците пъзели. Учителят може да 
коментира с тях различните видове пъзели, като 
ги демонстрира (на снимка или като реални пред-
мети), като се обърне внимание на формата им и 
се направят връзки с изучените геометрични тела.

8. задача: Задачата е подходяща за самостоя-
телна работа и изисква учениците да пресметнат 
броя на листчетата и салфетките според броя на 
кутиите и пакетите, в които се съдържат, както 
и теглото на контейнерите според броя им.

9. задача: Учениците построяват редица по опре-
делено правило, включващо умножение. Задачата е 
подходяща за самостоятелна работа на учениците.  

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Работата в учебната тетрадка допълва рабо-
тата в учебника, като първа задача е аналогич-
на на задача 4 в учебника, но включва и съставни 
именувани числа. Във втора задача учениците 
записват различни произведения, като изхож-
дат от вече изучени в трети клас случаи на 
умножение. Трета задача им дава възможност 
да сравнят случаите от табличното умноже-
ние със случаите за устно пресмятане на мно-
гоцифрени числа. Задача 4, както и задача 7 са 
подходящи за математическа диктовка, която 
учителят може да проведе в рамките на уро-
ка. С пета задача учениците упражняват освен 
умножението, и събирането на многоцифрени 
числа. В шеста задача учениците пресмятат и 
сравняват числови изрази, включващи прилагане 
на новите знания. Подходящо е след съставяне-
то на числовия израз за решаване на задача 8 да 
се направи опит резултатът да се пресметне 
устно от учениците. 

ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои алгоритъмът за писмено умножение 
на многоцифрени числа с едноцифрено без премина-
ване. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава многоцифрено число с едноцифрено без 
преминаване. Използва разпределителното свойство 
на умножението спрямо събирането за пресмятане 
на числови изрази. Намира обиколка на правоъгълник 
с помощта на умножение. Използва знанията си за 
решаване и съставяне на съставни текстови задачи 
в права и косвена форма. Познава видовете триъгъл-
ници според големината на ъглите им.

УМНОЖЕНИЕ НА МНОГОЦИФРЕНО 
ЧИСЛО С ЕДНОЦИФРЕНО БЕЗ 
ПРЕМИНАВАНЕ

УРОК 55
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1. задача: В първа задача учениците използват 
разпределителното свойство за пресмятане на 
вече изучени случаи от умножение. Задачата цели 
да ги подготви за усвояването на алгоритъма за 
писмено умножение на многоцифрени числа, който 
е същият като този при числата до 1000.

2. задача: С първите две произведения от тази 
задача учениците актуализират знанията си за 
умножение без преминаване на двуцифрено и три-
цифрено число с едноцифрено число, а в третото 
и четвъртото произведение се въвежда и умно-
жението на многоцифрени числа с едноцифрено 
без преминаване. Добре е да се използва проблемен 
подход – учениците самостоятелно да се опитат 
да пресметнат, за да установят, че пресмятане-
то се извършва по същия начин както при числа-
та до 1000. Резултатите от новите произведе-
ния са частично записани във вертикалния запис, 
за да достигнат самостоятелно учениците до 
резултата.

3. задача: Задачата е подходяща за полуса-
мостоятелна работа по прилагането на новите 
знания.

4. задача: В числовите изрази със и без скоби 
учениците прилагат новите знания при спазване 
на реда на действията.

5. задача: С помощта на умножение ученици-
те пресмятат обиколката на градината на чичо 
Тошо, но трябва да съобразят по чертежа, че от 
резултата трябва да извадят 3 метра.

6. задача: В тази съставна текстова задача се 
включва косвено отношение, което изисква от 
учениците да умножават. Подходящо е да се на-
прави разбор на решението, преди да се пристъпи 
към решение на задачата.

7. задача: Задачата има творчески характер, 
тъй като позволява различни варианти на съста-
вяне. По преценка на учителя учениците могат да 
работят в групи и да им се даде задача да използ-
ват всичката информация или да зададат възмож-
но най-много въпроси.

8. задача: Учениците си припомнят мерните 
единици за големина на ъгъл, като с помощта на 
умножение откриват големините на ъглите в 
триъгълник и определят, че е правоъгълен.

 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първата задача учениците откриват различ-
ните зависимости на всеки ред и допълват реди-
ците с помощта на различни действия. За първа-
та редица зависимостта е посочена. В подточка 
б) тя е – 2; . 2; във в) е – 20; + 50; в г) – 10; + 30; 
и в д) всяка двойка числа се получава от предход-
ната след умножение с 2. Във втора задача уче-
ниците съобразяват, че едно и също тегло може 
да бъде представено по различен начин с помощта 
на различни мерни единици. В трета задача се уп-
ражнява умножението без преминаване, като се 
използва както хоризонтално, така и вертикално 
пресмятане. В четвърта задача учениците из-
ползват новите знания за намиране на обиколка на 
равностранен триъгълник и квадрат. Повечето 
от сравненията в пета задача дават възможност 
за различни варианти на решение. Добре е учени-
ците да се стимулират да ги открият. Простата 
текстова задача в края на урока е подходяща за 
самостоятелно решаване. 
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ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията и уменията на уче-
ниците за писмено умножение на многоцифрени 
числа с едноцифрено без преминаване. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава многоцифрено число с едноцифрено 
без преминаване. Използва разпределителното 
свойство на умножението спрямо събирането за 
пресмятане на числови изрази. Решава и съставя 
съставни текстови задачи, представени с данни 
в различен формат. Чертае окръжност по даден 
радиус.

1. задача: Урокът е с тематичен характер и е 
свързан с професията аниматор – добре позната 
на повечето ученици. При правилно пресмятане 
на произведенията учениците трябва да достиг-
нат до този отговор, като буквата на последно-
то произведение е излишна.

2. задача: При правилно пресмятане и срав-
нение на числовите изрази учениците трябва 
да достигнат до извода, че майката на Веско и 
бате Стефан са клоуни, кака Нина е Червената 
шапчица, а бате Николай е вълк.

3. задача: С тази задача се усъвършенстват 
уменията на учениците за решаване на тексто-
ви задачи, като е необходимо да допълнят задача-
та с въпроси и да я решат.

4. задача: Подходящо е учениците да съста-
вят задача, след като се направи предварително 
обсъждане с учителя и се коментират непознати 
думи, ако има такива. Допълнително учениците 
може да предложат рекламно име на парти клуба.

5. задача: Със задачата учениците си припом-

УРОК 56

УМНОЖЕНИЕ НА МНОГОЦИФРЕНО 
ЧИСЛО С ЕДНОЦИФРЕНО БЕЗ 
ПРЕМИНАВАНЕ

нят знанията за окръжност и уменията за чер-
таенето є по зададен радиус. За да стигнат до 
правилния размер на радиуса, е необходимо да ум-
ножат многоцифреното число и да спазят реда 
на действията в числовия израз.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Урокът в тетрадката също е тематичен, но 
е свързан с Египет. При правилно решение на 
първата задача учениците достигат до наиме-
нованието на платото Гиза, където се намират 
египетските пирамиди. Във втора задача уче-
ниците откриват наименованията на пирами-
дите от снимките. Текстовата трета задача 
предполага използването на разпределителното 
свойство на умножението спрямо събирането. 
Последната занимателна задача е по-трудна и 
дава допълнителна информация за йероглифите. 
При правилно решение учениците трябва да ус-
тановят, че приблизителният им брой е 700. 
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ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои алгоритъмът за писмено умножение 
на многоцифрени числа с едноцифрено с едно пре-
минаване. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава многоцифрено число с едноцифрено с 
едно преминаване. Използва наименованията на 
компонентите при действия умножение и деление 
за решаване на задачи. Намира обиколка на квадрат 
чрез умножение. Използва разпределителното свой-
ство на умножението спрямо събирането за пре-
смятане на числови изрази. Решава, преобразува и 
съставя съставни текстови задачи, представени с 
данни в различен формат. 

1. задача: С първите три произведения от 
тази задача учениците актуализират знанията 
си за умножение без преминаване на многоцифрено 
число с едноцифрено, както и умножение с пре-
минаване на числата до 1000. С четвъртото 
произведение се въвежда и умножението на мно-
гоцифрени числа с едноцифрено с едно премина-
ване, като в случая преминаването е от стоти-
ци към хиляди. Добре е да се използва проблемен 
подход – учениците самостоятелно да се опи-
тат да пресметнат, за да установят, че пре-
смятането се извършва по същия начин както 
при числата до 1000. Новият случай е предста-
вен таблично, като е онагледено преминаването 
от стотиците към хилядите.

2. задача: Задачата е подходяща за математи-
ческа диктовка, в която учениците записват и 
пресмятат самостоятелно числовите изрази, а 
учителят помага на тези, които се затрудняват.

УМНОЖЕНИЕ НА 
МНОГОЦИФРЕНО ЧИСЛО 
С ЕДНОЦИФРЕНО С ЕДНО 
ПРЕМИНАВАНЕ

УРОК 57

3. задача: Текстовата задача включва прилага-
нето както на новите, така и на геометричните 
знания.

4. задача: В задачата се открояват двата на-
чина на пресмятане чрез използване на разпреде-
лителното свойство на умножението спрямо 
събирането. Изяснява се на учениците, че винаги 
трябва да търсят по-лесния за тях начин на ре-
шение.

5. задача: Тази интерактивна задача изисква от 
учениците да се върнат десет урока назад, за да 
преобразуват текстовата задача и да приложат 
новите знания за решаването є.

6. задача: Учениците съставят текстова задача 
по съкратен запис, включваща косвени отношения, 
които изискват от тях да се досетят, че трябва 
да умножат с 3. В зеленото каре им се подсказва, че 
при съставянето на задачата могат да използват 
различни мерни единици.

7. задача: Учениците си припомнят понятията 
окръжност и радиус и извършват умножение с едно 
преминаване за решение на задачата.
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УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Първите две задачи в тетрадката актуали-
зират знанията на учениците за намирането 
на половинка и четвъртинка от цяло, включи-
телно от именувани числа. Новите знания уче-
ниците упражняват в пресмятането на произ-
веденията в трета и четвърта задача, като в 
четвърта задача е необходимо да проверят и 
поправят допуснатите грешки. Текстовата за-
дача 5 изисква учениците да огледат решението 

на задачата и да асоциират числовите данни и да-
нните, изразени чрез отношения с текста, като 
го допълнят. В шеста задача учениците прилагат 
новите знания за решаване на текстова задача, а 
последната задача е по-трудна и изисква съобра-
зителност. Учениците трябва да установят, че 
щом разстоянието между първото и петото 
дръвче е 20 метра, това са четири равни раз-
стояния, всяко по 5 метра, между петте дръв-
чета. Така трябва да достигнат до верния от-
говор в подточка б) 35 м.

ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията и уменията на уче-
ниците за писмено умножение на многоцифрени 
числа с едноцифрено с едно преминаване.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава многоцифрено число с едноцифрено с 
едно преминаване. Използва наименованията на 
компонентите при действия умножение и деление 
за решаване на задачи. Решава и съставя съставни 
текстови задачи в права и косвена форма.

1. задача: С първата задача учениците се уп-
ражняват в умножение с едно преминаване, като 
е необходимо да определят в кой ред е то.

2. задача: В задачата са зададени стъпки, които 
учениците трябва да следват и записват последова-
телно, като накрая съобразят, че трябва да извадят 
резултата от 1 000 000, за да отговорят на въпроса.

3. задача: Първото условие е подходящо за 
фронтална работа, в която учителят да се уве-
ри, че учениците добре разбират кое действие 
трябва да извършат, тъй като е изразено в кос-
вена форма. Другите две условия са подходящи 
за математическа диктовка.

УРОК 58
УМНОЖЕНИЕ НА МНОГОЦИФРЕНО 
ЧИСЛО С ЕДНОЦИФРЕНО С ЕДНО 
ПРЕМИНАВАНЕ

4. задача: С текстовата задача се продължава 
работата върху косвено изразените отношения, 
като се изисква и преобразуване на условието.

5. задача: В схемата са представени отношени-
ята между броя разкази, повести и романи, като 
учениците трябва да осмислят, че повестите са 
три пъти повече от разказите или обратното – 
че разказите са три пъти по-малко. Добре е да се 
стимулират учениците да съставят задачата и в 
двата варианта.

6. задача: Задачата е логическа и ако се работи 
фронтално, може да се използва таблица, в която 
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ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои алгоритъмът за писмено умножение 
на многоцифрени числа с едноцифрено с две преми-
навания.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава многоцифрено число с едноцифрено 
с две преминавания. Пресмята числови изрази по 
най-лесен начин. Намира стойността на числови 
изрази със и без скоби.  Намира обиколка на квадрат 
и равностранен триъгълник чрез умножение. Реша-
ва и съставя съставни текстови задачи в права и 
косвена форма. Намира големина на ъгъл, чертае го 
и определя вида му. 

1. задача: С първите три произведения от 
тази задача учениците актуализират знанията 
си за умножение с две преминавания на числа-
та до 1000. С четвъртото произведение се въ-

УМНОЖЕНИЕ НА МНОГОЦИФРЕНО 
ЧИСЛО С ЕДНОЦИФРЕНО С ДВЕ 
ПРЕМИНАВАНИЯ

УРОК 59

вежда и умножението на многоцифрени числа с 
едноцифрено с две преминавания, като в случая 
преминаванията са от десетици към стотици и 
от хиляди към десетохиляди. Добре е да се из-
ползва проблемен подход – учениците самостоя-
телно да се опитат да пресметнат, за да уста-
новят, че пресмятането се извършва по същия 

да се отбележат дадените данни, за да се стигне 
до решение. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първата задача учениците разпознават часов-
ниците и изчисляват времевите интервали. Във 
втората задача се упражняват в умножението с 
едно преминаване на петцифрени числа. За да наме-
рят обиколките на квадратите в задача 3, учени-
ците трябва да запишат съставните именувани 
числа като прости и да извършат пресмятането. 
В първите две редици на четвърта задача зависи-
мостта е свързана със събиране, докато в трета-
та редица зависимостта е свързана с умножение 
с 3. В пета задача учениците прилагат съдружи-

телното свойство за лесно пресмятане на трите 
израза. В последния трябва да съобразят, че няма 
нужда да пресмятат, тъй като стойността на из-
раза е нула. Решенията на текстовата шеста зада-
ча учениците трябва да се опитат за запишат с по 
един числов израз. Допълнителният въпрос може 
да повтаря последния въпрос от задачата, но изра-
зен по обратния начин: „С колко лева 3 копирни ма-
шини са по-скъпи от 4 компютъра?“. В последната 
творческа задача учениците чертаят в квадрат-
ната мрежа фигура, която да е два пъти по-голяма 
от дадената. Добре е да се стимулират учениците 
да предложат различни варианти на фигури, които 
може да не са непременно правоъгълници – важно-
то е да заемат 8 квадратчета.
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начин както при числата до 1000. Новият случай 
е представен таблично, като са онагледени пре-
минаванията.

2. задача: Задачата е подходяща за полусамостоя-
телна работа по прилагането на новите знания.

3. задача: Учениците трябва да съобразят и да 
използват съдружителното свойство на умноже-
нието за по-лесно пресмятане.

4. задача: За решението на задачата е необходи-
мо да се припомни редът на действията в числови 
изрази със и без скоби.

5. задача: В тази задача не е нужно ученици-
те да пресмятат, но е добре да се коментират 
с тях възможните начини за решение, като се 
стигне до извода, че разликата между обиколки-
те на двете фигури е дължината на една страна, 
която е дадена в условието.

6. задача: В съставната текстова задача учени-
ците откриват отношения, представени в права и 
косвена форма. При вярно решение учениците от-
криват отговорите в подточка б) от предвидени-
те избираеми отговори.

7. задача: Задачата е подходяща за самостоятел-
на работа на учениците, които трябва да включат 

в условието на задачата, че едномесечните карти 
са пет пъти повече от годишните или че годишни-
те карти са 5 пъти по-малко от едномесечните.

8. задача: С последната задача учениците развиват 
уменията си за чертаене на ъгъл, като предварител-
но трябва да изчислят размера му чрез умножение. 

 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Първата задача представлява верижка за са-
мостоятелно решаване от учениците, а във втора-
та те трябва да свържат всяко от произведенията 
с резултата му. В случай че нямат необходимите 
цветове, е достатъчно да свържат произведенията 
със стрелки. Новите знания се упражняват в нами-
рането на стойностите на числови изрази със и без 
скоби в трета задача. В четвърта задача учениците 
упражняват уменията си за решаване на текстови 
задачи, като свързват данните с условията и зада-
ват подходящи въпроси. Последната задача упраж-
нява знанията на учениците за римските цифри. 
Грешки има на първия и последния лист (съответно 
VII –> 7, a не 18; СХ –> 110, а не 101; и DCIX –> 609, 
а не 590).

ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията и уменията на уче-
ниците за писмено умножение на многоцифрени 
числа с едноцифрено с две преминавания.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава многоцифрено число с едноцифрено с две 
преминавания. Пресмята числови изрази по най-лесен 
начин. Намира стойността на числови изрази със и без 
скоби. Разпознава геометричните тела конус и цилин-
дър. Решава съставна текстова задача в права форма.

УРОК 60

УМНОЖЕНИЕ НА МНОГОЦИФРЕНО 
ЧИСЛО С ЕДНОЦИФРЕНО С ДВЕ 
ПРЕМИНАВАНИЯ
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ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои алгоритъмът за писмено умножение 
на многоцифрени числа с едноцифрено с повече пре-
минавания.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава многоцифрено число с едноцифрено с по-
вече преминавания и използва знанията си за решава-
не и съставяне на съставни текстови задачи. Нами-
ра обиколка на квадрат и равностранен триъгълник 
чрез умножение. Намира обиколка на триъгълник и 
големина на ъгли чрез измерване. Определя вида им.

1. задача: Новите знания се въвеждат анало-
гично на уроци 57 и 59. Цели се използването на 
проблемен подход – учениците самостоятелно да 

УМНОЖЕНИЕ НА МНОГОЦИФРЕНО 
ЧИСЛО С ЕДНОЦИФРЕНО С 
ПОВЕЧЕ ПРЕМИНАВАНИЯ

УРОК 61

се опитат да пресметнат, за да установят, че 
пресмятането се извършва по същия начин както 
при числата до 1000. Различни случаи на умноже-

1. задача: Урокът има тематичен характер, свър-
зан с приятелството. За да открият темата на 
урока учениците трябва да пресметнат задачите, 
като приложат знанията си за умножение на мно-
гоцифрени числа с едноцифрено с две преминавания.

2. задача: Учениците трябва да приложат раз-
пределителното свойство на умножението спря-
мо събирането и изваждането, за да открият пър-
вата рецепта за приятелство: „Бъди усмихнат/а и 
услужлив/а!“.

3. задача: Чрез пресмятането на двата израза 
учениците откриват и втората рецепта за прия-
телство, а именно: „Бъди добър/а и благодарен/а!“.

4. задача: Ако правилно разпознаят геометрич-
ните тела, учениците разбират, че в приятел-
ството е нужно да се помага и да се прощава.

5. задача: След решението на задачата, в която 
учениците прилагат знанията си за изучените слу-
чаи на умножение на многоцифрени числа, е добре да 
им се постави въпрос дали всъщност добрите хора 

броят постъпките си. Така ще се постави начало-
то на беседа с учениците, в която да се коментира 
важността на това да вършим добрини и че всъщ-
ност добрите постъпки не трябва да се броят.

 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Работата в тетрадката допълва тази в учеб-
ника, като също включва тематичен замисъл. 
В първата задача учениците работят върху оп-
ростяването на съставни именувани числа, а във 
втората откриват, че темата на урока е щасти-
ето. При правилно решение на задачи 3 и 4, които 
са аналогични на задачите със същия номер в учеб-
ника, учениците разбират, че рецептите за щас-
тие са свързани с това да бъдеш здрав, да имаш 
приятели, да бъдеш честен с тях и да си готов да 
помогнеш. В последната задача учениците черта-
ят ъгъл, чиято големина откриват с помощта на 
умножение. 
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ние с едноцифрено число са представени таблич-
но, като са онагледени преминаванията. Тъй като 
преминаванията са повече, на учениците се дава 
насока да записват числата наум.

2. задача: Задачата е подходяща за полусамостоя-
телна работа по прилагането на новите знания. 
Ако работят вярно, учениците откриват, че из-
лишният отговор е 22 268.

3. задача: Тъй като текстовата задача е по-слож-
на, към нея са дадени указания за стъпките на реше-
нието. Подходящо е учениците самостоятелно да 
ги прочетат и последват при затруднение.

4. задача: Подобна на предходната задача уче-
ниците трябва да съставят по предложеното 
онагледяване.

5. задача: Учениците намират обиколки на 
квадрат и равностранен триъгълник с помощта 
на умножение, като същевременно си припом-
нят елементите на правоъгълния паралелепипед.

6. задача: За да стигнат до отговорите на въпро-
сите в тази задача с повишена трудност, може да 

е необходимо учениците да използват нагледни при-
мери с по-малки числа (например обиколка 12 см).   

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Първата задача от тетрадката е подходяща за 
групова работа, ако се реализира в рамките на урока. 
Учениците трябва да свържат всеки от обектите с 
теглото му. Във втора задача учениците се упражня-
ват в извършването на умножение на многоцифрени 
числа с повече преминавания, като пресмятат цени-
те на стоки. Освен да пресметнат вертикално про-
изведенията в трета задача, учениците подреждат 
отговорите в низходящ ред. В четвърта задача уче-
ниците намират обиколки и страни на геометрични 
фигури, като отделните подусловия са свързани. Ако 
решават вярно, учениците стигат до отговора, че 
обиколката на правоъгълника е 41 652 мм. В редицата 
от фигури на задача 5 учениците откриват, че фигу-
рите се завъртат наляво и се очаква да продължат 
редицата в съответствие. 

ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение) 

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията и уменията на учени-
ците за писмено умножение на многоцифрени чис-
ла с едноцифрено с повече преминавания. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава многоцифрено число с едноцифрено с 
повече преминавания. Познава разпределителното 
свойство на умножението спрямо събирането и 
го използва при сравнение на числови изрази. Нами-
ра стойността на числови изрази със и без скоби. 
Решава съставна текстова задача в права форма. 
Съставя текстова задача по съкратен запис. Чер-
тае ъгъл по дадена градусна мярка. Определя вида 
на ъгли по големината им.

1. задача: Подобно на урок 60, и този урок е с 
тематичен характер, но този път се предлагат 

УРОК 62

УМНОЖЕНИЕ НА МНОГОЦИФРЕНО 
ЧИСЛО С ЕДНОЦИФРЕНО С ПОВЕЧЕ 
ПРЕМИНАВАНИЯ

различни рецепти за здраве. При правилно пре-
смятане на произведенията учениците трябва да 
стигнат до тази дума.

2. задача: При правилно сравнение на числовите 
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ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се запознаят учениците с понятието лице на 
правоъгълник, мерните единици за лице и техните 
означения. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Познава мерните единици за лице и техните озна-
чения – кв. мм, кв. см, кв. дм, кв. м, кв. км. Осмисля 
лицето на фигура като число, което показва от колко 
квадратни сантиметра (кв. мм, кв. дм и т.н.) се със-
тои една фигура. Сравнява мерните единици за лице. 

1. задача: Тази задача подготвя изясняването 
на понятието лице на правоъгълник. Учениците 
трябва да открият, че всички фигури, с изключе-

ЛИЦЕ НА ПРАВОЪГЪЛНИК

УРОК 63

изрази, в някои от които е използвано разпредели-
телно свойство, учениците откриват, че първа-
та рецепта за здраве е да се спортува. Подходящо 
е учителят да направи кратка беседа с учениците 
за значението на спорта за тяхното развитие.

3. задача: При спазване на реда на действията в 
числовите изрази със и без скоби учениците откри-
ват и втората рецепта – да се хранят здравослов-
но. Подходящо е учителят да направи препратка 
към учениците за значението на здравословното 
хранене, обект на уроци по други учебни предмети. 

4. задача: Задачата е маркирана като по-трудна, 
тъй като изисква работа с мерни единици за време. 
Подходящо е при работата по нея да се коменти-
рат здравно-хигиенните изисквания за работа с 
дигитални устройства, като се направят интегра-
тивни връзки с предмета „Компютърно моделиране“. 
Учениците трябва да обърнат внимание, че въпросът 
касае междинните почивки, и да съобразят, че всъщ-
ност последните 10 минути не са почивка, а с тях 
започва краят на работата на Вики на компютър. 
Рецептите, които могат да се запишат към задача-
та, следва да са свързани с важността на честите 
почивки при работа с компютър, както и със стой-
ката или разстоянието, което трябва да има меж-

ду очите и екрана при работа с компютър.
5. – 6. задача: Умножението с повече премина-

вания се упражнява чрез прилагането на знанията 
за решаване и съставяне на съставна текстова за-
дача. При работата по тези задачи е добре да се 
коментира това колко е важно да се пие вода, като 
е желателно учениците да се опитат да формули-
рат и подходяща рецепта за здраве в тази връзка.

7 задача: Учениците чертаят ъгъл по опреде-
лена големина, която получават чрез умножение. 
Упражняват се и знанията за видовете ъгли. Към 
задачата е формулирана рецепта, свързана с пре-
поръчителното разстояние между очите и ръка-
та при писане, в частност при чертане.

УЧЕБНАТА ТЕТРАДКА:

Както в учебника, така и в тетрадката урокът 
също е тематичен. Темата отново е свързана със 
здравето и касае добрия тонус. Задачите в тетрадка-
та са напълно аналогични на тези в учебника. При пра-
вилно решаване учениците откриват, че е важно да 
приемат повече витамини и да се хранят често и 
бавно. Четвъртата задача също е с повишена труд-
ност, чийто правилен отговор е б) 220 грама. 
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ние на оранжевата, имат по 6 квадратчета.
2. задача: Задачата изисква да се установи броят на 

квадратчетата със страна 1 см, които покриват пра-
воъгълника. Учениците се запознават с един квадра-
тен сантиметър, един квадратен милиметър, един 
квадратен дециметър, един квадратен метър, един 
квадратен километър, както и с понятието лице на 
фигура – число, което показва от колко квадратни сан-
тиметра (кв. мм, кв. м и т.н.) се състои една фигура.

3. задача: Понятието лице на фигура се доизясня-
ва с тази задача, в която учениците установяват 
колко квадратни сантиметра е лицето на съответ-
ните фигури посредством броя на квадратчетата 
със страна 1 см, които ги покриват.

4. задача: С тази задача се изясняват отношени-
ята между различните мерни единици за лице. Това е 
онагледено с помощта на квадратния милиметър в 
жълтото каре. Там ясно личи, че 1 кв. см е съставен 
от 10 . 10 кв. мм, което е 100 кв. мм. Отношение-
то между квадратните километри и квадратните 
метри се дава от учителя, тъй като учениците все 
още не могат да пресмятат такива произведения.

5. задача: Новите знания за мерните единици се 
прилагат за сравняването им. Уместно е учениците 
да си помагат с показаните в задача 4 отношения.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първата задача от учебната тетрадка ученици-
те откриват на практическа основа (чрез измерва-
не), че квадратът има страни по 1 см и съответно 
е един квадратен сантиметър. Даден е ориентир 
с илюстрацията на ръка, като е показано, че но-
кътната плочка има приблизително такъв размер. 
Във втора задача учениците откриват лицата на 
различни фигури, като задачата се усложнява от 
липсата на маркирани квадратчета. Трета задача е 
аналогична на задача 4 от учебника, като затрудня-
ващите се ученици могат да използват учебника за 
попълване на липсващите числа. В четвърта задача 
учениците трябва да открият лицата на фигурите 
в квадратни милиметри, съответно А = 25 кв. мм; 
В = 60 кв. мм; С = 100 кв. мм; D = 60 кв. мм. Под-
ходящо е да се направи сравнение между фигури В 
и D, които имат еднакво лице, но са различни, за 
да могат да осмислят учениците, че еднакъв брой 
квадратни милиметри (кв. см, кв. м и т.н.) не вина-
ги означават площта на една и съща фигура. В пета 
задача учениците попълват информацията, получе-
на като нови знания в урока. Задача 6 е аналогична на 
задача 5 от учебника. 

ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се формират умения за намиране на лице на 
правоъгълник по дадени страни. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Намира лице на правоъгълник по дадени страни. По-
знава мерната единица за лице декар и нейното озна-
чение – дка. Намира площ на правоъгълник в декари. 
Представя ситуации от заобикалящия реален свят 
с числови изрази. Решава текстови задачи за намира-
не на обиколка и лице на правоъгълник и квадрат.

1. задача: В тази задача се извежда правилото за 
намиране лице на правоъгълник по дадени страни. 

УРОК 64

НАМИРАНЕ НА ЛИЦЕ НА 
ПРАВОЪГЪЛНИК 
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ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията на учениците за лице на 
правоъгълник и уменията за намирането му по даде-
ни страни.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Познава мерните единици за лице, техните озна-
чения и връзките между тях. Намира обиколка и 
лице на правоъгълник и квадрат по дадени страни, 
по чертеж, чрез измерване на страни на правоъгъл-
ници. Решава текстови задачи, включващи нами-
ране на лице на правоъгълник. Представя ситуации 
от заобикалящия реален свят с числови изрази. 
Решава текстови задачи за намиране на обиколка 
и лице на правоъгълник и квадрат. Чертае триъ-
гълник от даден вид в квадратна мрежа.

ЛИЦЕ НА ПРАВОЪГЪЛНИК

УРОК 65

Учениците трябва да открият броя на квадрат-
четата със страна 1 см, които покриват всеки от 
дадените правоъгълници. Те установяват, че бро-
ят на колонките е дължината на правоъгълника, а 
броят на квадратчетата в една колонка е ширина-
та му. При умножението на броя на колонките с 
броя на квадратчетата в една колонка те получа-
ват общия им брой и съответно намират лицето 
на правоъгълника в квадратни сантиметри.

2. задача: В тази задача се прилагат първона-
чално новите знания – намиране на лице на правоъ-
гълник по дадени две страни.

3. задача: С тази задача се формират умения за 
намиране на лицето на правоъгълник и се упраж-
няват уменията за намиране на обиколка на пра-
воъгълник. За целта е необходимо учениците да 
извършат измерване.

4. задача: В различните условия учениците при-
лагат новите знания, като в подточка в) е необ-
ходимо да съобразят и да открият първо страна-
та на квадрата с дадена обиколка.

5. задача: Чрез тази задача се въвежда поняти-
ето площ като синоним на лице. Учениците се за-
познават с мерната единица декар и нейните от-
ношения с квадратния метър.

6. задача: В тази задача учениците прилагат 
новите знания за мерната единица декар и съот-
ветстващите є отношения с мерната единица 
квадратен метър.

7. задача: Учениците сравняват изучените 
мерни единици за лице. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Още в първата задача учениците прилагат нови-
те знания на практическа основа. Чрез измерване 
и пресмятане те намират лицата на правоъгълни-
ците и ги оцветяват според легендата. Уменията 
им за намиране на лице на правоъгълник по дадени 
две страни се формират и със задача 2, а в зада-
ча 4 учениците намират лицата и обиколките на 
квадрати по дадена страна. В трета задача уче-
ниците трябва да се досетят, че квадратът има 
равни страни, а числото, което, умножено по себе 
си, дава произведение 49, е 7, съответно страна-
та на квадрата е 7 см. С последните две задачи 
учениците се упражняват в намирането на лице 
на правоъгълник, като получават информация за 
играта „Петанк“. 
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1. задача: С първа задача учениците актуализи-
рат знанията си за изучените мерни единици. Чрез 
препратката те могат да получат допълнител-
на любопитна информация за мерните единици за 
лице в последния урок на учебника.

2. задача: Учениците се упражняват в намиране 
на обиколка на правоъгълник по дадени страни. В 
последната подточка условието се усложнява, тъй 
като учениците трябва да извлекат информация-
та за страната на квадрата по дадената обиколка.

3. задача: В практическата задача за изчисление 
на квадратура на стаи в жилище учениците упраж-
няват знанията си за намиране на лице, разчитане 
на чертеж и работа с таблица.

4. – 5. задача: Двете задачи са с практическа 
насоченост – учениците трябва да открият 
квадратура по дадено лице на съставляващите 
я плочки (задача 4) и необходимия брой плочки за 
облицоването на под (задача 5). Тъй като подобни 
задачи не са решавани до момента, на учениците 
са предоставени подсказващи текстове, които ги 

насочват как да стигнат до решението стъпка 
по стъпка.

6. задача: Задачата има практически характер и 
изисква учениците да измерят страните на право-
ъгълниците, за да намерят лицето им.

7. задача: Дори без да използват измервателни 
инструменти, учениците трябва да установят, 
че Ицо не се е справил със задачата – начертаният 
триъгълник е равнобедрен, но не е тъпоъгълен. 

 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Работата в тетрадката надгражда тази в 
учебника. Задачи 1, 3 и 6 в тетрадката са с прак-
тическа насоченост – учениците намират лица 
на градинки, детска стая и зеленчукова леха. Във 
втора задача учениците прилагат знанията си за 
геометричните фигури квадрат и правоъгълник, 
както и за намирането на обиколка и на правоъ-
гълник. Задача 5 е практическа и изисква от уче-
ниците да чертаят правоъгълници в квадратна 
мрежа. 

ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение) 

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията и уменията на учени-
ците за умножение на многоцифрени числа с едно-
цифрено. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава многоцифрени числа с едноцифрено. 
Намира лице на правоъгълник и квадрат по даде-
ни страни. Представя ситуации от заобикалящия 
реален свят с числови изрази. Познава и сравнява 
мерните единици за дължина и лице. Решава тек-
стови задачи за намиране на обиколка и лице на 
правоъгълник и квадрат. 

1. задача: Подходящо е урокът да започне с устно 
умножение (случаи от вида 3 . 2000, 500 . 5 и т.н.), 
което може да протече под формата на игра (напри-

УРОК 66

УМНОЖЕНИЕ НА МНОГОЦИФРЕНО 
ЧИСЛО С ЕДНОЦИФРЕНО 
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ВИД НА УРОКА: 

Обобщение

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се обобщят и задълбочат знанията и да се усъ-
вършенстват уменията на учениците за писмено 
умножение на многоцифрено с едноцифрено число, за 
намиране на лице на правоъгълник и квадрат по даде-
ни страни. Да се задълбочат знанията на учениците 
за мерните единици за лице и техните означения. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава многоцифрени числа с едноцифрено. 
Намира лице на правоъгълник и квадрат по даде-
ни страни и чрез измерване на страните по чер-
теж. Познава мерните единици за дължина и лице 
и техните отношения. Представя ситуации от 
заобикалящия реален свят с числови изрази и ре-

УМНОЖЕНИЕ НА МНОГОЦИФРЕНО 
ЧИСЛО С ЕДНОЦИФРЕНО

УРОК 67

мер с топка или играта „Пиано“ – виж урок 52, задача 
1). Първа задача може да се даде на учениците като 
самостоятелна работа. След като решат верижка-
та чрез пресмятане на произведенията, учениците 
трябва да заместят крайния резултат в числов из-
раз, който изисква изваждане на много цифрени числа.

2. задача: В тази задача учениците упражняват 
едновременно умножение и намиране на лице на 
правоъгълник по дадени страни.

3. задача: Задачата цели учениците да разграни-
чат мерните единици за дължина от тези за лице. 
В случая мерните единици за дължина са посочени 
като такива, с които се измерва обиколка.

4. задача: Учениците сравняват различни мерни 
единици за дължина и лице, като трябва да внима-
ват при техните отношения. Затрудняващите 
се ученици могат да си помогнат, като погледнат 
задача 4 на урок 63.

5. задача: Учениците прилагат знанията си за 
намиране на площ на картина с рамка, като тряб-
ва да установят, че верният отговор е а). 

6. задача: Тази задача също е свързана с намира-
не на площ, като тук се изисква от учениците да 
решат задачата с един числов израз.

7. задача: Задачата е подходяща за самостоя-
телна работа. Всеки ученик трябва да осмисли, 
че зададената мярка на чертежа е половината от 
дължината на страната на квадрата и съответ-
но чрез решението се намира както обиколката, 
така и лицето на ABCD.

 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Първата задача в тетрадката комбинира про-
изведения за устно и писмено смятане. Тези, кои-
то са подходящи за устно пресмятане, ученици-
те трябва да оцветят. Втората задача включва 
произведения, чийто резултат е един от посоче-
ните в двете футболни врати. Учениците пре-
смятат и определят кой футболист в коя вра-
та ще вкара гол. Задачи 3 и 4 са подходящи за 
математическа диктовка. При вярно решение 
учениците трябва да установят, че верният 
отговор на задача 3 е 34 153, а на задача 4 – 51 
732. С помощта на данните от илюстрацията 
и решението учениците съставят и решават 
самостоятелно текстова задача.
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шава текстови задачи за намиране на обиколка и 
лице на правоъгълник и квадрат.

1. задача: С първата задача учениците обобща-
ват знанията си за умножение на многоцифрено с 
едноцифрено число със и без преминаване.

2. задача: В някои от случаите на тази задача 
учениците трябва да съобразят и да използват 
съдружителното свойство на умножението за 
по-лесно пресмятане на произведенията.

3. – 4. задача: С тези задачи учениците актуали-
зират знанията си за намирането на лице на право-
ъгълник, като в четвърта задача е необходимо на-
мирането на лице на правоъгълник чрез измерване.

5. задача: Учениците отграничават мерните еди-
ници за лице от тези за дължина и преговарят тех-
ните отношения.

6. задача: Задачата е с практическа насоченост, 
като думата „перваз“ е разяснена в скобите, в слу-
чай че е непозната за учениците.

7. задача: В тази задача се изисква учениците 
да представят ситуация от заобикалящия реален 
свят с числов израз, като в случая е указано да е 

само един. За да се реши задачата, е необходимо да 
се пресметне лицето на градината, която е съста-
вена от два квадрата. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

С първа задача учениците актуализират знания-
та си за мерните единици за време, като поставят 
подходящите мерни единици за всеки от фактите. 
С втора задача се припомнят отношенията между 
мерните единици за маса. В трета задача не е необ-
ходимо учениците да пресмятат, за да открият, 
че фигурата с най-голяма площ е розовата. Освен че 
намират лице на квадрат в четвърта задача, учени-
ците намират и страна на равностранен триъгъл-
ник по дадена обиколка. Текстовата пета задача е 
подходяща за самостоятелна работа на учениците. 
Последната задача е с творчески характер – учени-
ците съставят задачи от умножение с определени 
множители така, че да отговарят на определени 
условия. Възможни са различни варианти и е добре 
да се стимулират учениците да ги изчерпат.

ВИД НА УРОКА: 

Обобщение

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се обобщят и задълбочат знанията и да се усъ-
вършенстват уменията на учениците за писмено 
умножение на многоцифрено число с едноцифрено за 
намиране на лице на правоъгълник и квадрат по даде-
ни страни. Да се задълбочат знанията на учениците 
за мерните единици за лице и техните означения.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава многоцифрени числа с едноцифрено. 
Намира лице на правоъгълник и квадрат по дадени 
страни и чрез измерване на страните по чертеж. 
Познава мерните единици за лице и техните отно-
шения и ги сравнява. Представя ситуации от зао-
бикалящия реален свят с числови изрази и решава 

УРОК 68

УМНОЖЕНИЕ НА МНОГОЦИФРЕНО 
ЧИСЛО С ЕДНОЦИФРЕНО
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ВИД НА УРОКА: 

Проверка и оценка

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се проверят и оценят знанията на ученици-
те за умножение на многоцифрени числа с едноци-
френо, за намиране на лице на правоъгълник и ква-
драт, за мерните единици за лице, за решаване на 
текстови задачи за намиране на лице на правоъгъл-
ник и квадрат.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава многоцифрени числа с едноцифрено. 
Намира лице на правоъгълник и квадрат по даде-
ни страни на чертеж. Познава мерните единици за 
лице и техните отношения и ги сравнява. Пред-
ставя ситуации от заобикалящия реален свят с 
числови изрази и решава текстови задачи за нами-
ране на обиколка и лице на правоъгълник и квадрат.

Урокът се провежда аналогично на урок 18. За вся-
ка от задачите са предвидени точки и учениците 

УМНОЖЕНИЕ НА МНОГОЦИФРЕНО 
ЧИСЛО С ЕДНОЦИФРЕНО 

УРОК 69

текстови задачи за намиране на обиколка и лице на 
правоъгълник и квадрат.

Урокът е с тематичен характер – Днес ти си 
учителят (за формиране на умения за взаимно оце-
няване и самооценяване чрез откриване и поправяне 
на грешки на писмени работи на ученици). Работи се 
аналогично на урок 17. Верните отговори, точките и 
оценките на Стела и Кристиян са съответно:

Стела: 1. 13 184, 315 081; 2. 3 кв. см; 3. 100 кв. мм, 
1 000 000 кв. м, 1000 кв. м; 4. 40 м ограда, 100 кв. м 
постелка, (7 т., мн. добър);

Кристиян: 1. 56 664, 598 059; 2. а) 81 кв. дм, б) 
120 кв. м; 3. >, <, >; 4. 1100 кв. м, (9 т., отличен).  

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Първата задача има занимателен характер, 
като учениците трябва да запишат магическата 
рецепта, след като пресметнат произведенията 
с именувани числа. Уменията си за умножение уче-
ниците упражняват и в текстовата втора зада-
ча. В трета задача те намират лицата на различ-
ни фигури по зададена мярка. В четвърта задача 
учениците получават любопитна информация за 
играта шахмат и използват движенията на коня. 
За да поставят фигурите на правилното място, 
може да е необходимо учениците да проучат по-
вече за играта в интернет. В последната задача 
учениците актуализират знанията и уменията си 
за чертаене на окръжност по даден радиус.

имат възможност да се оценят в края на урока по 
скђлата. По преценка на учителя урокът може да 
протече и като обобщителен.

 1. задача: Чрез тази задача се проверяват умени-
ята на учениците за писмено умножение на много-
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цифрени числа с едноцифрено число. За всяко вярно 
пресметнато произведение учениците получават 
по една точка. 

2. задача: В тази задача учениците намират лице-
то на правоъгълници и квадрати по чертеж. За всяко 
вярно решено подусловие те получават по една точка.

3. задача: С тази задача се проверяват знани-
ята на учениците за мерните единици за площ и 
техните отношения. За всяко вярно попълнено 

число или дума те получават по една точка.
4. – 5.задача: С тези задачи се проверяват уме-

нията на учениците за решаване на текстови зада-
чи за намиране на лице на квадрат и правоъгълник.

Тъй като се предполага урокът да протече като 
самостоятелна работа, не се предвижда допълни-
телна работа в учебната тетрадка, нито домаш-
на работа.

Компетентностите като очаквани резултати-
те от обучението по тази тема са:

 Извършва аритметичното действие деление 
на многоцифрени числа с едноцифрено число.

 Намира неизвестен делител, като използва за-
висимостите между компонентите и резултата 
при действие деление.

 Намира страна на правоъгълник по дадени лице 
и другата страна.

 Моделира конкретни ситуации с числови изрази.
 Използва различни начини за записване на решение-

то и различни начини за решаване на текстова задача.
Към темата има само едно ново понятие, а имен-

но неизвестен делител.

ТЕМА №5. ДЕЛЕНИЕ НА МНОГОЦИФРЕНО ЧИСЛО С 
ЕДНОЦИФРЕНО ЧИСЛО

ВИД НА УРОКА: 

Преговор
 

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се преговорят, обобщят и задълбочат знанията 
на учениците за действието деление на числата до 
1000 с едноцифрено число без преминаване, за нами-
рането на половинка, третинка и четвъртинка от 
цяло, за правоъгълния паралелепипед и окръжността, 
за решаването на съставни текстови задачи.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели двуцифрено и трицифрено число с едноциф-
рено без преминаване. Използва разпределител-

УРОК 70

ДЕЛЕНИЕ НА ЧИСЛАТА ДО 1000 
С ЕДНОЦИФРЕНО ЧИСЛО БЕЗ 
ПРЕМИНАВАНЕ
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ното свойство на делението спрямо събиране-
то. Намира стойности на числови изрази до три 
пресмятания, като спазва реда на действията, 
и ги сравнява. Решава текстова задача чрез на-
миране на половинка и третинка от число. На-
мира дължина на страна на стена на правоъгълен 
паралелепипед по дадени обиколка и ширина. Чер-
тае окръжност и намира страна на равностра-
нен триъгълник по дадена обиколка. Решава тек-
стови задачи за намиране на обиколка и лице на 
правоъгълник и квадрат.

1. задача: С първата задача учениците актуали-
зират знанията си за деление на числата до 1000 
с едноцифрено число, като е подходящо урокът да 
започне с устно деление (случаи от вида 300 : 3, 
6000 : 2 и т.н.), което може да протече под фор-
мата на игра (например с топка или играта „Пиа-
но“ – виж урок 52, задача 1).

2. задача: С тази задача учениците актуализи-
рат знанията си за разпределителното свойство 
на делението спрямо събирането. По преценка 
учителят може да го припомни предварително на 
учениците или да го припомнят заедно по време 
на фронталната работа.

3. задача: Учениците сравняват числови изрази 
със и без скоби и числа. Актуализират се знани-
ята за умножение и деление на числата до 1000, 
както и за реда на действията в числови изрази 
със и без скоби.

4. задача: Текстовата задача изисква от уче-
ниците да актуализират знанията си за нами-
ране на половинка и третинка. Подходящо е при 
анализа на задачата да се коментират начините 

за намиране на съответните части от цяло.
5. задача: Тази задача изисква от учениците да 

се досетят, че стената на правоъгълния парале-
лепипед е правоъгълник, след което да приложат 
знанията си за намиране на дължината на правоъ-
гълник по дадени обиколка и ширина.

6. задача: Задачата актуализира знанията и 
уменията на учениците за чертаене на окръж-
ност по даден радиус, който учениците трябва да 
открият с помощта на деление.

7. задача: Задачата е определена като по-труд-
на, тъй като включва намирането на половинка 
от мерна единица за време.

8. задача: Освен че актуализират знанията 
си за намиране на четвъртинка от цяло, учени-
ците развиват и пространственото си мислене 
чрез свързването на фигурите с техните чет-
въртинки.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Урокът в учебната тетрадка е тематичен и е 
свързан с резервата „Сребърна“. Името му уче-
ниците трябва да получат при правилно решава-
не на 1. задача. При правилно извършване на реда 
на действията в числови изрази със и без ско-
би те научават интересни факти за резервата, 
свързани с обитателите му. Трите текстови 
задачи са аналогични на тези в учебника и могат 
да се използват за диференциране на работата. 
В последната задача учениците откриват и бро-
ят правоъгълници, като е добре да се припомни, 
че квадратът е вид правоъгълник. Правилният 
отговор е г) 13. 
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ВИД НА УРОКА: 

Преговор

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се преговорят, обобщят и задълбочат знани-
ята на учениците за действието деление на числа-
та до 1000 с едноцифрено число с преминаване, за 
намирането на третинка и четвъртинка от цяло, 
за намиране на обиколка и лице на квадрат, за ре-
шаването на съставни текстови задачи, за черта-
енето на ъгли. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено 
с преминаване. Намира стойности на числови изрази, 
като спазва реда на действията, и ги сравнява. Реша-
ва текстова задача чрез намиране на четвъртинка и 
третинка от число. Намира лице на квадрат. Модели-
ра конкретни ситуации с числови изрази. Чертае ъгъл 
по дадена градусна мярка.

1. задача: С първата задача учениците актуали-
зират знанията си за деление на числата до 1000 с 
едноцифрено число с преминаване, като е подходя-
що урокът да започне с устно деление (случаи от 
вида 300 : 3, 600 : 2 и т.н.), което може да протече 
под формата на игра (например с топка или игра-
та „Пиано“ – виж урок 52, зад. 1).

2. задача: Учениците актуализират знанията 
си за разпределителното свойство на делението 
спрямо събирането с тази задача. По преценка 
учителят може да го припомни предварително на 
учениците или да го припомнят заедно по време 
на фронталната работа.

3. задача: За решението на задачата е необходимо 
да се актуализират знанията на учениците за нами-
рането на четвъртинка и третинка от число. След 
като това се припомни, учениците могат да прис-
тъпят към самостоятелно решаване на задачата.

4. задача: За да се намери лицето на квадрата, 

ДЕЛЕНИЕ НА ЧИСЛАТА ДО 1000 
С ЕДНОЦИФРЕНО ЧИСЛО С 
ПРЕМИНАВАНЕ

е необходимо първо да се намери страната му по 
дадената обиколка чрез деление. Полученият ре-
зултат (90 мм) следва също да се раздели на 10, за 
да се получи размерът на страната в сантиметри 
и така да се намери лицето му в квадратни сан-
тиметри.

5. задача: Съставната текстова задача включва 
повече пресмятания и съставянето на един числов 
израз за решението є е трудна задача. Затова са 
предложени вариантите на двама ученици, които 
са записали по различни начини решението с един 
числов израз. И двамата са работили вярно, като 
тук е важно да се коментира с учениците какво 
означава всяко от числата в числовите изрази. 

6. задача: След като се обсъдят данните и от-
ношенията, представени на схемата, учениците 
могат да пристъпят към самостоятелно съста-
вяне на задачата.

7. задача: Задачата е с повишена трудност и 
изисква от учениците добре да познават тяло-
то правоъгълен паралелепипед и неговите еле-
менти. Те трябва да се досетят, че квадратни-
те стени на тялото са 2, а правоъгълните са 4. 
Ако се досетят, че двете квадратни страни са 
с лицето на една правоъгълна, то задачата се ре-

УРОК 71
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ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвоят случаите на устно пресмятане на 
деление на многоцифрено число с едноцифрено.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Устно дели многоцифрено число с едноцифрено и 
използва знанията си за решаване на текстови за-
дачи. Прави проверка с умножение. Намира стой-
ности на числови изрази до три пресмятания със 
скоби. Намира половинка, третинка и четвъртин-
ка от именувани числа. Определя вида на триъгъл-
ник според ъглите.

1. задача: Подходящо е урокът да започне с уст-
но деление, което може да протече под формата на 
игра (например с топка или „Пиано“ – виж урок 52, 
зад. 1). С първите две частни от първа задача уче-
ниците си припомнят случаи от устно деление на 
трицифрени числа с едноцифрено число. Добре е уче-
ниците да се провокират сами да пресметнат след-
ващите частни, а след това учителят да ги запоз-
нае със съдържанието на жълтото и оранжевото 
каре, където числата са представени чрез редните 
им единици и делението е сведено до таблично.

2. задача: Частните са подходящи за устно 
пресмятане, но е подходящо учителят да изиска 

УРОК 72

ДЕЛЕНИЕ НА МНОГОЦИФРЕНО 
С ЕДНОЦИФРЕНО УСТНО 
ПРЕСМЯТАНЕ

от учениците да ги запишат в тетрадките, тъй 
като има риск да се пропуснат нули, което води 
до неверен резултат.

3. задача: С помощта на цветните карти уче-
ниците съставят различни задачи от деление. Тук 
изпъква връзката на умножението с делението, 
тъй като за съставянето на задачи е целесъобраз-
но учениците да пресмятат произведенията на 
сините и розовите карти.

4. задача: Учениците използват новите зна-
ния за пресмятането на стойностите на число-
ви изрази със скоби. Задачата е подходяща за са-
мостоятелна работа.

5. задача: В съставната задача са включени 

шава само с умножение (5 . 578 см = 2890 кв. см).
8. задача: Със задачата учениците упражняват 

чертаенето на ъгли по дадена големина, като използ-
ват и уменията си за деление на числата до 1000.

 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първата задача от учебната тетрадка ученици-
те актуализират знанията и уменията си за деление 

на числата до 1000 с едноцифрено число. Тези знания и 
умения те използват за намиране на неизвестен мно-
жител и частно във втора и четвърта задача. Тек-
стовата трета задача също изисква използването на 
тези знания. В пета задача учениците чертаят окръж-
ност по даден радиус, който трябва да открият с по-
мощта на деление. Последната задача има занимателен 
елемент – учениците оцветяват различни числа спо-
ред делимостта им на 2, за да получат цветен модел.
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косвени отношения и е подходящо да се направи 
анализ преди решението є от учениците. Самото 
пресмятане на решението може да стане и устно.

6. задача: В тази задача учениците прилагат 
новите си знания за намиране на половинка, тре-
тинка и четвъртинка от именувани числа.

7. задача: Учениците откриват големината на 
ъглите в триъгълника с помощта на деление и ус-
тановяват, че триъгълникът е тъпоъгълен.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

С помощта на деление, умножение и събиране 
учениците намират цената на сладки с различно 

тегло в първа задача. Във втора задача се актуали-
зират знанията на учениците за намиране на стра-
на на равностранен триъгълник по дадена обикол-
ка. Задачи 3 и 4 са аналогични на задачи 2 и 4 от 
учебника. Задачи 5 и 6 са аналогични на задачите 
със същите номера от урок 71 в учебника, като 
тук при делението се използват числа, по-големи 
от 1000. В последната задача Даниел е работил 
вярно за първия и грешно за втория триъгълник, 
който не е правоъгълен. Необходимо е учениците 
да измерят с транспортир и да поправят негови-
те грешки. 

ДЕЛЕНИЕ НА МНОГОЦИФРЕНО 
ЧИСЛО С ЕДНОЦИФРЕНО 4862 : 2

УРОК 73

ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои алгоритъмът за писмено деление на 
многоцифрено число с едноцифрено от вида 4862 : 2.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрено число с едноцифрено от вида 
4862 : 2. Моделира конкретни ситуации с число-
ви изрази. Използва различни начини за решаване 
на текстова задача. Съставя текстова задача по 
илюстрация и данни.

1. задача: Подходящо е урокът да започне с устно 
смятане на задачи от умножение и деление. С първи-
те четири частни от тази задача учениците актуа-
лизират знанията си за деление без преминаване на 
числата до 1000 с едноцифрено число, а чрез последно-
то частно се въвежда и делението на многоцифрени 
числа с едноцифрено без преминаване. Добре е да се из-
ползва проблемен подход – учениците самостоятелно 
да се опитат да пресметнат, за да установят, че 
пресмятането се извършва по същия начин както при 
числата до 1000. Припомня се, че делението започва 
отляво и се обръща внимание, че в четирицифреното 
число първо се делят хилядите, после стотиците и 

т.н. Новият случай е онагледен таблично, а в хори-
зонталния запис делимото и частните са маркирани 
така, че да улеснят извършването на делението.

2. задача: В задачата се прилагат новите знания 
за пресмятането на двете частни, като се откро-
яват типични грешки. В първия случай е пропус-
ната нулата, като е важно учителят да обърне 
внимание, че 0 : 2 = 0, и този резултат трябва да 
присъства в частното. Тук е моментът да се при-
помни, че е добре да се направи проверка на деление-
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ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои алгоритъмът за писмено деление на 
многоцифрено число с едноцифрено от вида 7896 : 6.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрено число с едноцифрено от вида 
7896 : 2. Прави проверка с умножение. Използва на-
именованията на компонентите и резултата при 
действия умножение и деление за решаване на за-
дачи. Намира четвъртинка на число за решаване на 
текстова задача. Намира дължина на правоъгълник 
по дадена обиколка и ширина.

1. задача: Подходящо е урокът да започне с уст-
но смятане на задачи от умножение и деление. С 

УРОК 74

ДЕЛЕНИЕ НА МНОГОЦИФРЕНО 
ЧИСЛО С ЕДНОЦИФРЕНО 7896 : 6

то с умножение. Втората задача показва друг тип 
грешка – пресмятането започва от дясно наляво и 
съответно частното е записано огледално.

3. задача: Задачата е подходяща за самостоя-
телно прилагане на новите знания от учениците.

4. задача: Делението на многоцифрено число с 
едноцифрено се прилага за решаването на тексто-
ва задача, която учениците трябва да допълнят 
с помощта на въпроси към дадените решения. Те 
трябва да стигнат до следните отговори:

а) Колко лева струват общо един спален и един 
кухненски комплект?, 2242 лв.

б) С колко лева кухненският комплект е по-скъп 
от спалния?, с 218 лв.

5. задача: Подобна на предходната задача е и 
тази, но тук се въвеждат два начина на решение 
с помощта на разпределителното свойство на де-
лението спрямо изваждането. Желателно е да се 
използва проблемен подход – учениците самостоя-
телно да довършат пресмятанията в двата начи-
на на решение и сами да открият, че резултатът 
е еднакъв. Цели се да се стигне до извода, че някои 
задачи предлагат различни начини на решение.

6. задача: Задачата е подходяща за самостоя-
телна работа на учениците, тъй като е зададен 
образец, който да използват.

 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първите две задачи в тетрадката учениците 
прилагат новите знания за деление на многоцифрено 
число с едноцифрено, като в първа задача ги използ-
ват за намиране на половинка, третинка и четвър-
тинка от именувано число. С помощта на новоизу-
чените случаи на деление учениците намират страна 
на квадрат по дадена обиколка и лице на правоъ-
гълник. Текстовите задачи 4 и 5 са аналогични на 
задачите със същите номера в учебника. С шеста 
задача учениците развиват пространствените си 
представи, като откриват, че от развивката ще 
се получи правоъгълен паралелепипед. В квадрати-
те в последната задача учениците намират части 
от цяло, като установяват, че в първия квадрат 
в червено е оцветена четвъртинка, а във втория 
половинка.
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първите четири частни от тази задача учениците 
актуализират знанията си за деление с преминава-
не на числата до 1000 с едноцифрено число, а чрез 
последното частно се изяснява алгоритъмът за 
деление с едноцифрено число, когато броят на еди-
ниците от най-високия ред в записа на делимото 
е по-голям или равен на делителя. Алгоритъмът 
за деление е представен чрез разгърнат запис за 
извършване на действието, като пресмятанията 
са подредени и вертикално. Добре е да се използ-
ва проблемен подход – учениците самостоятелно 
да се опитат да пресметнат, за да установят, че 
пресмятането се извършва по същия начин както 
при числата до 1000. Обръща се внимание, че в че-
тирицифреното число първо се делят хилядите, 
после стотиците и т.н.

2. задача: В задачата се прилагат новите знания за 
пресмятането на двете частни, като се открояват 
типични грешки. За да се установят грешките, се пра-
ви проверка на делението с умножение.

3. задача: Задачата е подходяща за матема-
тическа диктовка, в която учениците да фор-
мират уменията си за деление от новия вид.

4. задача: Новоизученият алгоритъм за деление 

учениците прилагат за решаването на текстова 
задача, в която се изисква намирането на четвър-
тинка от число.

5. задача: С помощта на деление учениците на-
мират дължина на правоъгълник по дадена обикол-
ка и друга страна.

  
УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Задача 1 от учебната тетрадка е аналогич-
на на задача 2 от учебника. С втора задача от 
тетрадката се формират уменията на учени-
ците за извършване на деление на многоцифрено 
число с едноцифрено. В трета задача ученици-
те си припомнят понятието лице на правоъ-
гълник. Четвърта задача е с повишена труд-
ност поради необходимостта от пресмятане 
с мерни единици за време. Учениците трябва да 
пресметнат и допълнят таблиците по дадени-
те данни. Задачата е отворена – на последния 
ред учениците може да запишат километрите, 
изминати за времеви интервал по избор. По-
следната задача е аналогична на задачата със 
същия номер в учебника.

ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията и уменията на ученици-
те за деление на многоцифрени числа с едноцифрено.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрени числа с едноцифрено (изуче-
ните случаи). Съставя и решава текстови задачи 
по различни начини. Представя ситуации от зао-
бикалящия го реален свят с числови изрази. Нами-
ра неизвестен множител.

                                                                           
1. задача: Урокът е тематичен и е свързан с раз-

ходка до магазина. При правилно извършване на деле-

ДЕЛЕНИЕ НА МНОГОЦИФРЕНО 
ЧИСЛО С ЕДНОЦИФРЕНО

УРОК 75
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ВИД НА УРОКА: 

Нови знания
ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои правилото за намиране на неизвестен 
делител. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Намира неизвестен делител, като използва за-
висимостите между компонентите и резултата 
при действие деление. Използва наименованията 
на компонентите и резултата при действие де-
ление за съставяне на числови изрази с неизвестен 
делител. Намира страна на квадрат при дадена 
обиколка чрез деление. Решава текстова задача с 
числов израз с неизвестен делител.

1. задача: С първа задача учениците актуали-
зират знанията си за изучените до момента не-
известни компоненти на действията събиране и 
изваждане. С помощта на елементарен пример се 
припомнят правилата за намирането на всяко от 
тях, като се стига до новото понятие – неизвес-
тен делител. Учениците се провокират да форму-
лират сами правилото, след като определят стой-

УРОК 76

НАМИРАНЕ НА НЕИЗВЕСТЕН 
ДЕЛИТЕЛ

ността на неизвестния делител в израза 6 : * = 3, 
което не би трябвало да представлява затруднение 
за тях.

2. задача: Въвеждането на новия случай е из-
градено на базата на връзката между умножение 
и деление. Коментира се какво е числото, което 
се търси (делител). Учителят насочва ученици-
те към проверката – подчертава връзката между 

нието учениците ще стигнат до думата „магазина“.
2. задача: В тази задача учениците трябва да из-

ползват данните от схемата, за да съставят тек-
стова задача, която да се решава по два начина. За 
да бъдат улеснени в самостоятелната си работа, 
учениците разполагат с подсказка – в синьото каре 
с думи са описани двата начина на решение.

3. задача: Решението на тази задача е свързано 
с данни от предходната задача. Подходяща е за са-
мостоятелна работа на учениците.

4. задача: Специфичното в задачата е, че е необ-
ходимо решението да се запише с един числов израз 
(2350 : 2 – 109). Учениците могат да се провокират 
да зададат допълнителни въпроси към нея, например 

колко струва един велосипед и една тротинетка и др.
5. задача: При намиране на неизвестния множи-

тел учениците установяват, че баба и дядо не са 
купили велосипеда и тротинетката. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Урокът в тетрадката също е тематичен и до-
пълва работата в учебника, но неговото заглавие 
е „Музикален магазин“. Това става ясно на учени-
ците, след като пресметнат правилно частите 
в първа задача и запишат буквите на правилните 
места в заглавието на урока. Останалите задачи 
са аналогични на тези в учебника. 
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делението и умножението и чрез тази връзка въ-
вежда правилото. Добре е правилото да се приложи 
в други аналогични случаи, може и с по-малки числа. 
Например учениците да разгледат задачата 5 . 4 = 20 
и двете є обратни задачи от деление (20 : 5 = 4 и 
20 : 4 = 5). Ако се изтрият/закрият неизвестните 
делители, веднага се откроява правилото, че за да 
се намерят, е необходимо да се открие частното 
на делимото и резултатът.

3. задача: Задачата може да се проведе като ма-
тематическа диктовка, в която учениците запис-
ват самостоятелно числовите изрази с неизвест-
но делимо и ги пресмятат.

4. задача: В тази задача се правят връзки между 
компонентите на действие деление и намирането 
на страна на квадрат. Учениците попълват дадена-
та обиколка в тетрадките си, записват броя стра-
ни на квадрата (4), след което извършват деление 
и записват дължината на страната (1188 мм). По-
пълването на втората таблица цели учениците да 
установят, че ако разделим обиколката на квадра-
та на дължината на страната му, ще получим броя 
на страните му, като по този начин изпъква прави-

лото за намиране на неизвестен делител.
5. задача: Подходящо е при работата по задачата 

да се проведе кратка беседа за значението на благот-
ворителността и помагането на хората в неравно-
стойно положение. Изисква се от учениците да запи-
шат решението с числов израз с неизвестен делител. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първа задача учениците откриват неизвест-
ните компоненти при действията събиране и 
изваждане и оцветяват съответните им наиме-
нования. В таблицата на задача втора учени-
ците попълват неизвестните компоненти при 
действие деление и накрая допълват новото пра-
вило с подходящите думи. В следващата трета 
задача учениците решават числови изрази със 
и без скоби, а четвърта задача е подходяща за 
математическа диктовка. Последната задача 
изисква логическо мислене. Учениците трябва да 
установят, че за 1 кг сирене са необходими 6 кг 
мляко. Съответно за 96 кг сирене са необходими 
576 кг мляко.

ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои алгоритъмът за писмено деление на 
многоцифрено число с едноцифрено от вида 3584 : 4.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрено число с едноцифрено от вида 
3584 : 4. Прави проверка с умножение. Намира не-
известен делител. Намира дължината и лицето на 
правоъгълник по дадена обиколка и ширина. Пред-
ставя ситуации от заобикалящия го реален свят 
с числови изрази.

ДЕЛЕНИЕ НА МНОГОЦИФРЕНО 
ЧИСЛО С ЕДНОЦИФРЕНО 3584 : 4

УРОК 77
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1. задача: С първите три частни от тази задача 
учениците актуализират знанията си за изучени-
те случаи от деление, като третият случай под-
готвя за въвеждането на новите знания (деление 
на трицифрено число с едноцифрено, когато броят 
на стотиците е по-малък от делителя). С послед-
ното частно се изяснява алгоритъмът за деление с 
едноцифрено число, когато броят на единиците от 
най-високия ред в записа на делимото е по-малък 
от делителя. Добре е да се използва проблемен под-
ход – учениците самостоятелно да се опитат да 
пресметнат, за да установят, че пресмятането 
се извършва по същия начин както при числата до 
1000. Учителят коментира с учениците, че деле-
нието започва от хилядите, но тъй като 3 < 4, то 
се дели числото, образувано от първите две цифри 
на делимото. Учениците се провокират да срав-
нят броя на цифрите и да си припомнят изучено-
то в трети клас, че в случаите на деление, когато 
броят на единиците от най-високия ред в записа 
на делимото е по-малък от делителя, частното е 
с по-малко цифри от делимото.

2. задача: Чрез намирането на неизвестните 
делители учениците формират уменията си за из-
вършване на деление на многоцифрено число.

3. задача: В задачата се прилагат новите знания 
за намиране на лице и дължина на правоъгълник по 
дадена обиколка.

4. задача: С тази задача се формират умения 
за записване на решението с един числов израз. В 
подсказката затрудняващите се ученици могат 
да открият помощ как да конструират числовия 
израз, като попълнят данните от условието.

5. задача: Задачата е аналогична на предходна-
та, като е подходяща за самостоятелна работа на 
учениците.

6. задача: Задачата изисква логическо мислене, 
тъй като някои от числата са заместени с бук-
ви. Учениците трябва да установят, че в първия 
израз е използвано разпределително свойство и 
коректният знак е =. Във втория случай знакът 
също е =. Това учениците ще установят, ако из-
ползват разпределителното свойство в първия 
израз и стигнат до следния запис: (А + В) : 6) . 2, 
което е равно на (А + В) : 3. Друг вариант е букви-
те да се заместят с числа, които се делят на 6, 
например 12 и 18.

 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първата задача учениците прилагат новите 
знания за деление на многоцифрено число с едно-
цифрено. Във втората и третата задача акцен-
тът е върху зависимостите между компоненти-
те при действие деление. Учениците извършват 
действията и установяват, че зависимостта 
при постоянно делимо и нарастващ/намаляващ 
делител е обратнопропорционална, защото в 
съответните случаи частното намалява/на-
раства. В задача 4 учениците трябва да съставят 
числов израз с неизвестно делимо: □ : 2 = 5 . 294 и 
след пресмятането да открият неизвестното де-
лимо – 2940. С помощта на умножение и деление 
учениците откриват страните и обиколките на 
квадратите по данните в таблицата на задача 
5. В шеста задача учениците упражняват уме-
нията си за пресмятане на числови изрази със и 
без скоби. Текстовата седма задача е подобна на 
задача 5 в учебника. Последната задача изисква 
наблюдателност, за да се открие, че първата и 
втората част се повтарят по пет пъти, а тре-
тата и четвъртата по два пъти.
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ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията и уменията на уче-
ниците за деление на многоцифрени числа с едно-
цифрено. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрено число с едноцифрено (изуче-
ните случаи). Намира неизвестен делител. Намира 
стойността на числови изрази, съдържащи скоби. 
Намира лице на правоъгълник; ширина на правоъ-
гълник по дадена обиколка и дължина; страна на 
равностранен триъгълник по дадена обиколка. Из-
ползва различни начини за записване на решението 
и различни начини за решаване на текстова задача.   

1. задача: Урокът е с тематичен характер и е 
свързан с красотата. При правилно пресмятане на 
частните учениците трябва да достигнат до ду-
мата красота без първата є буква, за която тряб-
ва да се досетят сами.

2. задача: Кодът, който трябва учениците да 
открият, е свързан с намирането на неизвестните 
делители и намирането на сричката в таблицата, 
която отговаря съответно на броя на хилядите, 
стотиците, десетиците и единиците на неизвест-
ния делител. Ако са работили вярно, учениците 
разбират, че ключовите думи за красив външен вид 
са: движение, витамини, чистота, облекло.

3. задача: С помощта на ключа от задача 2 учени-
ците намират стойностите на числовите изрази 
със и без скоби и откриват, че ключовите думи за 
красив характер са: помощ, прошка, благодарност.

4. задача: Отново чрез таблицата от задача 2 
учениците разгадават третата рецепта за кра-
сиво поведение. Тук те намират лице и страна на 
правоъгълник при дадена обиколка и друга страна, 
както и страна на равностранен триъгълник при 
дадена обиколка. При коректно решение на трите 

УРОК 78

ДЕЛЕНИЕ НА МНОГОЦИФРЕНО 
ЧИСЛО С ЕДНОЦИФРЕНО

условия учениците откриват рецептата за краси-
во поведение: добри думи, скромност, усмивка.

5. задача: За да се подчертае значението на усмив-
ката и изричането на добри думи, учениците запис-
ват и решават текстовата задача с един числов из-
раз и установяват, че ще зарадват 6636 души.

6. задача: Уменията за решаване на задача по два 
начина се упражняват чрез тази задача, в която 
темата отново е усмивката. Двата начина на ре-
шението са:

(3045 – 168) : 7 = 411 (повече усмивки) или 
3045 : 7 – 168 : 7 = 411 (повече усмивки).
Допълнително учениците имат за задача да про-

учат в интернет кога е световният ден на ус-
мивката. Тъй като празникът се отбелязва всеки 
първи петък на месец октомври, съответно и да-
тата е различна за всяка година.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

С първата задача учениците актуализират 
знанията си за изучените геометрични тела и 
техните елементи. Еднакъв брой стени имат 
кубът и правоъгълният паралелепипед. Във ве-
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рижките на втора задача изпъква връзката меж-
ду умножението и делението. В трета задача 
при правилно пресмятане на частните учени-
ците разбират, че в този урок ще се запознаят 
с пеперудите. В четвърта задача те научават 
любопитни факти за тях, като е необходимо да 

свържат частните и стойностите на числови-
те изрази със съответните цветни кутийки в 
текста на задачата. В последната задача учени-
ците развиват уменията си за пространствено 
ориентиране, като довършват дадените модели 
симетрично.

ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои алгоритъмът за писмено деление на 
многоцифрено число с едноцифрено от вида 81 000 : 4.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрено число с едноцифрено от вида 
81 000 : 4. Прави проверка с умножение. Използва 
различни начини за записване на решението и раз-
лични начини за решаване на текстова задача. 

1. задача: С първите четири частни от тази 
задача учениците актуализират знанията си за 
изучените случаи от деление, като четвъртият 
случай подготвя за въвеждането на новите знания. 
С последното частно се изяснява алгоритъмът за 
деление с едноцифрено число, когато в записа на 
частното се получават нули. Добре е да се използ-
ва проблемен подход – учениците самостоятелно 
да се опитат да пресметнат, за да установят, че 
пресмятането се извършва по същия начин както 
при числата до 1000. Учителят коментира с уче-
ниците извършването на делението, като акцен-
тира върху моментите, в които е необходимо да 
се запише 0 в частното (при свалянето на числата, 
записани с цифри в червено). Учениците се прово-
кират да сравнят броя на цифрите на делимото и 
частното и да си припомнят, че е добре да про-
гнозират броя им, за да не допускат грешки и да 
изпускат нула в записа.

2. задача: В едната от сгрешените задачи е про-

ДЕЛЕНИЕ НА МНОГОЦИФРЕНО 
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пусната нулата в частното: 8032 : 4 = 208 вместо 
2008, а в другата (61 360 : 8 = 7067) има грешка в 
мястото на нулата – правилният отговор е 7670. 
Учениците могат да направят проверка на деле-
нието с умножение, за да установят грешките.

3. – 4. – 5. задача: Трите текстови задачи са с 
подобен сюжет, като първата е подходяща за са-
мостоятелна работа след анализ, а за втората 
може да се направи анализ и да се коментират начи-
ните на записване, преди да се пристъпи към работа. 
В третата текстова задача е необходимо добре да 
се изяснят двата начина на решение, като би след-
вало вторият начин да се открои като по-лесен. На 
учениците се дава и допълнителен въпрос с промяна 
на условието на задачата. Работата по него следва 
да бъде самостоятелна.

УРОК 79
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УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първите две задачи учениците прилагат новите 
знания, като извършват деление на многоцифрени 
числа с едноцифрени, когато в записа на частното 

се получават нули. Задача 3 е подобна на задача 2 
от учебника. В четвърта задача учениците се уп-
ражняват в решаването на текстови задачи по два 
начина. Последната задача актуализира знанията на 
учениците за съставните именувани числа.

ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията и уменията на ученици-
те за деление на многоцифрени числа с едноцифрено.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрено число с едноцифрено. Използ-
ва наименованията на компонентите и резултата 
при действие деление за решаване на задачи. Нами-
ра обиколка и лице на правоъгълник. Чертае окръж-
ност по зададен радиус. Използва различни начини 
за записване на решението на текстова задача. Из-
мерва големината на ъгъл.  

1. задача: С тази задача учениците се упражня-
ват в извършването на алгоритъма за писмено де-
ление на многоцифрено число с едноцифрено.

2. задача: Задачата е подходяща за математическа 
диктовка, в която учениците самостоятелно запис-
ват числовите изрази с неизвестен делител.

3. задача: Знанията на учениците за намиране на 
обиколка и лице на правоъгълник и квадрат се уп-
ражняват в тази задача, в която от тях се изисква 
да свържат решенията и отговорите с чертежа и 
да установят, че третият отговор е излишен.

4. задача: Чрез намирането на неизвестен дели-
тел учениците откриват радиуса на окръжност, 
която след това чертаят в тетрадките си.

5. – 6. задача: Учениците прилагат знанията си 
за деление и записване на решението на задача по 
два начина в тези текстови задачи. Подходящо е 
да се направи междупредметна връзка с „Човекът 
и природата“ и да се коментира значението на ви-
тамините за здравето на човека. Важно е да се 
обърне внимание, че е най-добре витамините да се 
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приемат чрез плодовете и зеленчуците, каквато 
е и темата на задача 6. Допълнително учениците 
имат за задача да проучат какви витамини се съ-
държат в лимоните и портокалите.

7. задача: Учениците делят и измерват ъгъла, за 
да установят, че Венета е работила вярно – ъгъл 
MKN, който е начертала, е 56°. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първите две задачи учениците се упражня-
ват в намирането на неизвестни компоненти при 
действията умножение и деление. В трета зада-
ча учениците установяват, че Кати решава а), а 
Миро б). Делението на многоцифрени числа с едно-
цифрено се упражнява в четвърта задача и се при-
лага за решението на последната текстова задача, 
която е подходяща за самостоятелна работа. 
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ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се формират умения за намиране страна на 
правоъгълник по дадени лице и другата му страна.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Намира страна на правоъгълник по дадени лице и 
другата страна. Използва знанията си за решаване 
на текстови задачи. Намира страна на равностра-
нен триъгълник по дадена обиколка. 

1. – 2. задача: В първите две задачи учениците се 
упражняват в намиране на страна на квадрат и пра-
воъгълник по дадена обиколка и друга страна, за да се 
направи аналогия и да се подготвят за новите знания.

3. задача: С тази задача се въвеждат новите зна-
ния. При разглеждането є учениците откриват, че 
при дадени лице и едната страна на правоъгълни-
ка може да се намери другата му страна, както се 
намира неизвестен множител по дадени произведе-
ние и другия множител.

4. – 5. задача: С тези две задачи учениците прила-
гат новите знания, като в случая с квадрата трябва 
да се досетят кое число, умножено по себе си, дава 25.

6. задача: Използвайки начина за намиране на стра-
на на правоъгълник по дадени лице и друга страна, 
учениците попълват таблицата с липсващите дан-
ни. Задачата е подходяща за самостоятелна работа.

7. задача: В случай че се затруднят, за ученици-
те е поставена препратка към мястото в учебни-
ка, където се изяснява понятието декар.

8. задача: В задачата има два подхода към реше-
ние. В единия случай може първо да се открие броят 
на страните на триъгълниците (3 . 3 = 9) и сборът 
от обиколките да се раздели на тях. В другия случай 
може първо сборът от обиколките да се раздели на 
3 и след това още веднъж на 3. Представянето на 
двата случая поставя основи за усвояването на ма-

НАМИРАНЕ НА СТРАНА НА 
ПРАВОЪГЪЛНИК ПО ДАДЕНИ 
ЛИЦЕ И ДРУГАТА СТРАНА

тематически знания на по-късен етап (в случая, че 
число, разделено на 3 и после отново на 3, е същото, 
като да се раздели на произведението на 3 и 3).

9. задача: Задачата изисква логическо мислене, 
за да се установи, че се търсят две числа, чието 
произведение е 12. В случая вариантите са: 1 см, 12 
см; 2 см, 6 см; 3 см, 4 см.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

С първата задача учениците си припомнят мер-
ните единици за лице. Втора задача е аналогична 
на задача 6 в учебника. Задачи 3 и 5 са подобни на 
задача 4 в учебника и формират умения за нами-
ране на страна на правоъгълник по дадено лице. 
За решението на текстовата четвърта задача 
учениците намират страната на квадрата (7 м), 
но трябва да съобразят и да извадят дължината 
на вратата, за да получат търсената дължина. 
За да начертаят правоъгълника в квадратната 
мрежа в последната задача, е необходимо да пре-
сметнат и да установят, че другата му страна 
е 14 см.

УРОК 81
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ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение) 

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията и уменията на уче-
ниците за деление на многоцифрени числа с едно-
цифрено. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрено число с едноцифрено. Нами-
ра неизвестен делител. Използва наименованията 
на компонентите и резултата при действия съ-
биране и изваждане за решаване на задачи. Нами-
ра страна на правоъгълник по дадени лице и друга 
страна. Използва различни начини за записване на 
решението на текстова задача.   

1. задача: Урокът е тематичен и е свързан с 
Марк Твен и неговото творчество. При правилно 
решение на задачата учениците получават псевдо-
нима Марк Твен, решавайки вярно частните. Част-
ното с буква И е излишно.

2. задача: Истинското име на Марк Твен (Самюъл 
Клеманс) учениците откриват, като намират не-
известните делители.

3. задача: Условията на тази задача са подходя-
щи за математическа диктовка. При вярно реше-
ние учениците разбират, че Марк Твен е роден през 
1835 г. и е издал за първи път книгата си „Приклю-
ченията на Том Сойер“ през 1876 г.

4. задача: Сюжетът на текстовата задача от-
ново е свързан с книгата, като е необходимо уче-
ниците да намерят страната на правоъгълник по 
дадени лице и друга страна.

5. задача: По съкратения запис учениците съста-
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вят текстова задача за различни книги на автора. 
Към задачата има препоръка учениците да проче-
тат тези книги.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Урокът в тетрадката също е тематичен, но се 
разказва за малкия Никола. Името на героя учени-
ците откриват с първата задача, а при правилно 
решение на втора задача разбират, че романът 
„Малкият Никола“ е написан от Рьоне Госини. При 
правилно решение на трета задача, която е подхо-
дяща за математическа диктовка, учениците раз-
бират, че първата книга от поредицата е публику-
вана през 1959 г. При коректна работа по задача 4 
учениците разбират, че Леон не е сред приятелите 
на Никола. Последната задача е аналогична на зада-
чата със същия номер в учебника. 

97



ВИД НА УРОКА: 

Обобщение

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се обобщят и задълбочат знанията и да се 
усъвършенстват уменията на учениците за деле-
ние на многоцифрено с едноцифрено число, за нами-
ране на неизвестен делител, за намиране на страна 
на правоъгълник по дадени лице и друга страна, за 
представяне на ситуации от заобикалящия реален 
свят с числови изрази и за решаване на текстови 
задачи по различни начини.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрено число с едноцифрено. Намира 
неизвестен делител. Намира страна на правоъгълник 
по дадени лице и друга страна. Използва различни на-
чини за записване на решението и различни начини за 
решаване на текстова задача.  

 
1. – 2. задача: С първите две задачи учениците 

актуализират знанията си за делението на много-
цифрено число с едноцифрено. Във втората задача 
от тях се изисква да сравнят частните, като им 
е подсказано, че всъщност не е необходимо пре-
смятане, тъй като при постоянно делимо и на-
растващ делител частното намалява и може лесно 
да се предвиди кое частно е по-голямо.

3. – 4. задача: С тези две задачи учениците ак-
туализират знанията си и прилагат уменията си 
за намиране на неизвестен делител. Четвърта за-
дача е подходяща за математическа диктовка. За 
затрудняващите се ученици е включена препратка 
към урока в учебника, в който е изяснен начинът за 
намиране на неизвестен делител.

ДЕЛЕНИЕ НА МНОГОЦИФРЕНО 
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5. задача: Учениците намират страна на право-
ъгълник по дадени лице и друга страна, като при 
затруднение могат да последват препратката и 
да си припомнят начина.

6. задача: Съставната текстова задача изис-
ква от учениците да запишат решението по след-
ния начин:

3561 + 3561 : 3 = 4748 (птици общо).
7. задача: Текстовата задача може да се реши по 

два начина, за да се стигне до отговора 358 кутии.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Задачите в учебната тетрадка надграждат ра-
ботата в учебника и са структурирани напълно 
аналогично. Изключение прави последната задача, 
която изисква добро пространствено ориентира-
не и наблюдателност.
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ВИД НА УРОКА: 

Обобщение

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се обобщят и задълбочат знанията и да се усъ-
вършенстват уменията на учениците за деление на 
многоцифрено с едноцифрено число, за намиране на 
неизвестен делител, за намиране на страна на пра-
воъгълник по дадени лице и друга страна, за пред-
ставяне на ситуации от заобикалящия реален свят 
с числови изрази и за решаване на текстови задачи 
по различни начини.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрено число с едноцифрено. Намира 
неизвестен делител. Намира страна на правоъгъл-
ник по дадени лице и друга страна. Използва раз-
лични начини за записване на решението и различни 
начини за решаване на текстова задача.

Урокът е с тематичен характер – Днес ти си 
учителят (за формиране на умения за взаимно 
оценяване и самооценяване чрез откриване и поп-
равяне на грешки на писмени работи на ученици). 
Работи се аналогично на урок 17. Верните отгово-
ри, точките и оценките на Дара и Александър са 
съответно: 

Дара: 1. 1423, 1003; 2. 6505; 3. 10 кв. см; 4. 163 па-
кета (9 т., отличен);

Александър: 1. 1234, 7254; 2. 10 758; 3. 19 м; 4. С 
670 лв. (8 т., мн. добър). 
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УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първата задача учениците актуализират зна-
нията и уменията си за разпознаване на часовник и 
мерните единици за време. Във втора задача уче-
ниците делят многоцифрено число с едноцифрено 
и оцветяват вярно решените задачи. В трета 
задача намират страна на правоъгълник по дадени 
лице и друга страна. Текстовата четвърта задача 
изисква от учениците да съобразят така сюжета 
є, че да може да се реши по два начина. Последната 
задача е логическа. При вярно решение учениците 
трябва да достигнат до отговор в).

99



ВИД НА УРОКА: 

Проверка и оценка

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се проверят и оценят знанията на учениците 
за деление на многоцифрено с едноцифрено число, 
за намиране на неизвестен делител, за намиране на 
страна на правоъгълник по дадени лице и друга стра-
на, за представяне на ситуации от заобикалящия 
реален свят с числови изрази и за решаване на тек-
стови задачи по различни начини.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрено число с едноцифрено. Използва 
разпределителното свойство на делението спрямо 
събирането за сравняване на числови изрази. Намира 
неизвестен делител. Намира страна на правоъгълник 
по дадени лице и друга страна. Използва различни на-
чини за записване на решението и различни начини за 
решаване на текстова задача.

Урокът се провежда аналогично на урок 18. За вся-
ка от задачите са предвидени точки и учениците 
имат възможност да се оценят в края на урока по 
скђлата. По преценка на учителя урокът може да 
протече и като обобщителен.

1. задача: С тази задача се проверяват уменията 
на учениците за деление на многоцифрено число с ед-
ноцифрено. За всяко вярно решено частно ученици-
те получават по една точка.

2. задача: Учениците сравняват числови изра-
зи, като и в двата не е необходимо пресмятане. 
Ако са уловили зависимостите между компонен-
тите при действие деление, учениците лесно ще 
установят, че в първия случай знакът е по-малко 
(66 600 : 6 < 66 600 : 3). Във втория случай е необ-
ходимо да познават разпределителното свойство 
на делението спрямо събирането, за да се досе-

ДЕЛЕНИЕ НА МНОГОЦИФРЕНО 
ЧИСЛО С ЕДНОЦИФРЕНО

УРОК 85

тят, че знакът е равно. За всяко от двете верни 
сравнения учениците получават по една точка.

3. задача: В тази задача се проверяват уменията 
на учениците за намиране на неизвестен делител. 
По една точка те получават за прилагане на прави-
лото във всяка от подточките и по още една точка 
за вярно пресмятане.

4. задача: Чрез тази задача се проверяват умени-
ята на учениците за намиране на страна на правоъ-
гълник по дадени лице и друга страна.

5. задача: Текстовата задача проверява знани-
ята и уменията на учениците за представяне на 
ситуации от заобикалящия реален свят с числови 
изрази.

6. задача: За да получат пълния брой точки, е не-
обходимо учениците да са решили и пресметнали 
правилно задачата по два начина.

Тъй като се предполага урокът да протече като 
самостоятелна работа, не се предвижда допълни-
телна работа в учебната тетрадка, нито домашна 
работа.

100



ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои алгоритъмът за умножение на ес-
тествени числа с 10. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава многоцифрено число с 10 и използва 
знанията си за решаване на текстови задачи. На-
мира лице и обиколка на правоъгълник. Познава 
мерните единици за дължина и лице и техните от-
ношения. Чертае ъгли по дадена градусна мярка и 
определя вида им.   

1. задача: Задачата представя случаи от умно-
жение на едноцифрено число с 10, като се очертава 
зависимостта, че едноцифрено число се умножава с 
10, като след цифрата му се запише една нула. 

2. задача: С първите три случая се актуализират 
десетичните отношения между редовете в записа 
на числата, а в следващите два случая се въвеждат 
новите знания. Добре е да се използва проблемен 
подход – учениците сами да се опитат да достиг-
нат до отговора, след което заедно с учителя да 
изяснят алгоритъма за умножение с 10. Умножение-
то се обяснява чрез разгърнат запис на базата на 
табличното умножение с 10. Учениците стигат до 
извода, че всяко естествено число се умножава с 10, 
като след цифрите му се запише една нула. 

3. задача: Учениците прилагат първоначално но-
вите знания в пресмятането на произведенията. В 

УРОК 86

УМНОЖЕНИЕ С 10

последните два случая е необходимо да използват 
съдружителното свойство на умножението за лес-
но пресмятане. 

4. – 5. задача: В текстовите задачи учениците при-
лагат новия случай на умножение. Задачите са подхо-
дящи за самостоятелна работа на учениците. Пета 
задача е проста косвена задача, с която се очаква уче-
ниците лесно да се справят самостоятелно. 

6. – 7. задача: Новите знания се прилагат за реша-
ването на геометрични задачи, свързани с намиране-
то на лице и обиколка на правоъгълник. Учениците 
си припомнят и мерната единица за площ – декар. 

8. задача: В тази задача учениците работят с 
мерните единици за дължина и площ и техните от-

Компетентностите като очаквани резултати 
от обучението по тази тема са:

 Извършва аритметичното действие умноже-
ние на многоцифрено число с двуцифрено число. 

 Обяснява получените резултати от решена задача.

 Съставя текстова задача по данни, представе-
ни чрез чертежи и схеми.

Към темата не е предвидено усвояването на 
нови понятия. 

ТЕМА №6. УМНОЖЕНИЕ НА МНОГОЦИФРЕНО ЧИСЛО С 
ДВУЦИФРЕНО ЧИСЛО
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ношения, като умножават с 10. Ако се затрудня-
ват, могат да последват препратката към урок 63, 
задача 4, в който са изяснени отношенията между 
мерните единици за лице. 

9. задача: Задачата е практическа и изисква чер-
таене на ъгли по зададена големина, като големина-
та на единия от ъглите учениците трябва да от-
крият посредством умножение с 10. 

 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Работата в учебната тетрадка надгражда и до-
пълва тази в учебника. С първата задача се откро-
яват десетичните отношения между редовете в 

записа на числата. Във втора задача алгоритъмът 
за умножение с 10 се прилага за пресмятането на 
стойността в стотинки на определен брой моне-
ти от 10 стотинки. В произведенията от трета 
задача учениците откриват грешки и ги кориги-
рат. Трите текстови задачи (4., 5. и 6.) са подходя-
щи за самостоятелна работа на учениците, като 
едната от тях (5.) е проста текстова задача за 
намиране на лице на правоъгълник. Седма задача е 
по-различна и изисква от учениците внимателно 
наблюдение и пресмятане на числовите изрази, за 
да се установят местата, на които да се поста-
вят скоби. В последната задача учениците трябва 
да разпознаят развивката на пирамидата.  

ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои алгоритъмът за умножение на ес-
тествени числа с 20, 30, ., 90.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава многоцифрено число с 20, 30, …, 90 и 
използва знанията си за решаване на текстови за-
дачи. Пресмята числови изрази по най-лесен начин. 
Намира лице и обиколка на правоъгълник. 

1. задача: С първата задача се актуализират зна-
нията на учениците за умножение на многоцифрени 
числа с 10. 

2. задача: Учениците се подготвят за въвеж-
дането на новия алгоритъм чрез тази задача, в 
която Йордан е работил вярно. С тях се комен-
тира решението на Йордан, като се акцентира 
върху това, че 20 е съставено от 2 десетици 
и съответно е равно на 2 по 10. Решението на 
Йордан представя самия алгоритъм, който уче-
ниците осмислят чрез решението на следваща-
та задача. 

3. задача: Учениците прилагат алгоритъма за 

УМНОЖЕНИЕ С 20, 30, …, 90

УРОК 87

умножение с 20, 30, …, 90 по образеца на втора за-
дача. Добре е те самостоятелно да се опитат да 
изведат правилото за умножение с 20, 30, …, 90. 

4. задача: За най-лесното решение на задачите е 
необходимо учениците да приложат съдружител-
ното свойство на умножението, и да пресметнат 
по новоизучения начин. 

5. задача: С тази задача се формират уменията 
за умножение с двуцифрено число, което завършва 
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на нула, и се упражняват уменията за пресмятане 
на числови изрази със и без скоби. 

6. задача: Новият случай на умножение се прила-
га за намиране на лице на правоъгълник. 

7. задача: Текстовата задача е подходяща за са-
мостоятелно решаване от учениците. 

8. задача: Преди да се пристъпи към решението на 
задачата, е желателно да се направи анализ и да се из-
ясни значението на всяко от числата в решенията. 

9. задача: Задачата е с повишена трудност и 
изисква първо намирането на неизвестно делимо, 
а след това и на неизвестен множител. При пра-
вилно решение учениците достигат до числото, 
което се крие под цветето – 34 080.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първа и втора задача от тетрадката ученици-
те умножават двуцифрени числа, които завърш-
ват на нули в записа си. Трудността идва от там, 
че учениците могат да пропуснат едната нула в 
записа. В трета задача учениците пресмятат 
произведения на 20 с многоцифрени числа. Новите 
знания се използват за намиране на площ на пра-
воъгълник и квадрат в задачи 4 и 6. Уменията за 
умножение на многоцифрено число с двуцифрено, 
завършващо на нула в записа си, се формират и със 
задачи 5 и 7, както и с текстовите задачи в края 
на урока, които са аналогични на тези в учебника. 

ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията и уменията на учени-
ците за извършване на умножение на естествени 
числа с числата 10, 20, 30, …, 90. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава многоцифрено число с 10, 20, 20, …, 90 и 
използва знанията си за решаване на текстови зада-
чи. Познава изучените геометрични тела и техните 
елементи. Познава разпределителното свойство на 
умножението спрямо делението. Познава мерните 
единици за дължина и лице и техните отношения. 
Съставя текстова задача по данни, представени 
чрез схема. Обяснява получените резултати от ре-
шена задача. 

1. задача: С първата задача учениците актуали-
зират знанията си за геометричните тела, като 
прилагат изучените случаи на умножение на много-
цифрено число с двуцифрено. 

2. задача: Учениците си припомнят елементи-
те на геометричното тяло куб, като е необходи-
мо да пресметнат правилно произведенията, за 

УРОК 88

да установят, че Биляна не ги е записала вярно. 
3. задача: Учениците си припомнят разпредели-

телното свойство на умножението и съставят 
числови изрази, които пресмятат, за да устано-
вят, че отговорите не са еднакви. 

4. задача: И в тази задача отговорът е негати-
вен, тъй като 2000 кв. метра не са 1 декар. 

5. – 6. задача: Задачите са подходящи за самостоя-
телна работа на учениците. Към пета задача има до-

УМНОЖЕНИЕ С 10, 20, 30, …, 90
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ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои алгоритъмът за умножение с дву-
цифрено число от вида 201 . 23. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава многоцифрено число с двуцифрено. Из-
ползва разпределителното свойство на умноже-
нието спрямо събирането. Обяснява получените 
резултати от решена задача. Намира неизвестно 
делимо и делител. Намира лице на правоъгълник. 
Съставя задача по данни, представени чрез схема. 

1. задача: С първата задача се въвежда умноже-
нието с двуцифрено число от посочения вид. Уче-
ниците могат самостоятелно да се опитат да 
решат и трите задачи, като в първите две няма 
да срещнат затруднение, а с помощта на трета-
та се въвеждат новите знания. В разгърнатия за-
пис учениците правят връзката с разпределител-
ното свойство и извършват умножението чрез 
него. Учителят съобщава, че има и по-лесен начин 
за пресмятане, и въвежда начина за извършване на 
произведението чрез вертикален запис. Уместно е 
да се зададе въпрос на учениците дали при умноже-
нието с двуцифрено число винаги второто събирае-
мо ще завършва на нула, и те да осмислят, че това 
е така, защото е произведение с десетиците (10, 
20, …, 90). Така учениците стигат до разбирането, 

УМНОЖЕНИЕ С ДВУЦИФРЕНО 
ЧИСЛО 201 . 23

УРОК 89

че нулата може да не се пише. Акцентира се върху 
подреждането на произведенията. 

2. задача: Учениците прилагат полусамостоя-
телно новите знания, като пресмятат произведе-
нията, намират излишния отговор и откриват, че 
първият български учебник по аритметика е отпе-
чатан през 1833 г. Авторът му е Христаки Павло-
вич, което учениците могат да проучат в рамки-
те на урока според възможностите за използване 
на дигитални устройства в класната стая или за 
домашна работа. 

3. задача: Учениците прилагат новите знания за 
намиране на неизвестни компоненти на действия-
та умножение и деление. При вярно решение се ус-

пълнителен въпрос, който провокира учениците да 
се досетят, че теглото на превозните средства – 
2000 кг и 4000 кг, е съответно 2 и 4 тона. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Учениците се упражняват в умножението на 
многоцифрени числа с двуцифрени (изучените слу-

чаи) в първите три задачи, като в третата зада-
ча се работи с прости и съставни мерни единици 
за дължина и се открояват техните десетични 
отношения. Четвърта задача има творчески ха-
рактер – учениците съставят и записват произ-
ведения, като се съобразяват с условието да се 
получат верни сравнения. Текстовите задачи са 
аналогично структурирани на тези в учебника.
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тановява, че излишният отговор е 1859, което е и 
годината на отпечатване на първия български учеб-
ник по алгебра с автор Христо Ваклидов.

4. задача: Учениците пресмятат лице на правоъ-
гълник, като умножават трицифрено с двуцифрено 
число и откриват, че първият български учебник по 
геометрия е отпечатан през 1867 г. с автор Весе-
лин Груев.

5. задача: Подходящо е да се коментира съкрате-
ният запис, след което учениците самостоятелно 
да съставят и решат задачата. Към нея е включена 
обратна връзка, която показва на учениците дали 
са работили вярно. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Учениците актуализират знанията си за раз-
личните мерни единици за дължина с помощта на 
първа задача, в която трябва да открият и по-

сочат подходящите мерни единици за всеки от 
предметите. Във втората задача се предполага 
използването на съдружителното свойство на 
умножението за по-лесно пресмятане на произве-
денията, като в първите два случая умножение-
то е свързано с изучените случаи на умножение 
с кръгли десетици, а в последните два – с прило-
жение на новия алгоритъм. Задачи 3, 4 и 5 са ана-
логични на задачи 2, 3 и 4 от учебника, но дават 
допълнителна информация за първия български 
буквар (издаден през 1824 г. с автор Петър Бе-
рон), първата българска граматика (издадена през 
1835 г. с автор Неофит Рилски) и първата българ-
ска енциклопедия (1936 г. от братя Данчови). Тек-
стовата задача 6 е подходяща за самостоятелна 
работа, като е добре учениците да направят и 
съкратен запис. Последната задача е свързана с 
измерването на ъглите и определянето им като 
тъпи.  

ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои алгоритъмът за умножение с двуцифрено 
число от вида 368 . 24.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава многоцифрено число с двуцифрено. 
Обяснява получените резултати от решена задача. 
Открива зависимости в числови редици и зависи-
мостите между компонентите и резултата при 
действие умножение. Намира лице на правоъгълник. 
Решава съставна текстова задача в косвена форма. 

1. задача: Урокът започва с актуализация на зна-
нията от предходния урок. В тази задача ученици-
те трябва да установят, че момчето е подредило 
неправилно произведенията под чертата и съот-
ветно е получило грешен резултат. Припомня се, че 
в края на второто произведение има нула, която не 

УРОК 90

УМНОЖЕНИЕ С ДВУЦИФРЕНО 
ЧИСЛО 368 . 24

се записва, затова то се записва един ред вляво. 
2. задача: Работи се аналогично на задача 1 от предход-

ния урок (89). Акцентът тук е върху преминавани-  
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ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията и уменията на учени-
ците за извършване на умножение на естествени-
те числа с двуцифрено число.  

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава многоцифрено число с двуцифрено. 
Намира стойността на числови изрази, съдър-
жащи скоби. Решава съставни текстови зада-
чи и обяснява получените резултати. Съставя 
текстови задачи по данни, представени чрез 
чертежи и схеми.

1. задача: В урока се реализира междупредметна 
връзка с учебния предмет „Български език и лите-
ратура“. В първата задача освен умножението с 
двуцифрено число учениците актуализират знани-
ята си за синонимите и сродните думи. 

УМНОЖЕНИЕ С ДВУЦИФРЕНО 
ЧИСЛО 
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ята и необходимостта от запомнянето им наум. 
3. задача: Прилагат се новите знания за пре-

смятането на произведенията. Първите случаи са 
подходящи за фронтална работа, а следващите за 
самостоятелно пресмятане от учениците. 

4. задача: Учениците пресмятат и актуализи-
рат знанията си за разпределителното свойство 
на умножението спрямо събирането. 

5. задача: След като учениците разгледат вни-
мателно чертежа и решенията на своите съуче-
ници, те трябва да установят, че по-лесното ре-
шение е на Боби – той е съобразил, че разликата 
между лицата на двата правоъгълника е квадра-
тът BCDF, и е пресметнал неговото лице. Ива, 
която също е решила вярно задачата, е записала с 
един числов израз разликата между лицата на пра-
воъгълника ACDE и правоъгълника ABFE.

6. задача: Задачата е зададена в косвена форма и е 

подходяща за самостоятелна работа на учениците.
7. задача: Чрез тази задача се откроява зависи-

мостта между компонентите при действие ум-
ножение. Ако наблюдават внимателно, ученици-
те установяват, че когато единият множител е 
постоянен, а другият се увеличава два пъти, то и 
произведението се увеличава два пъти.       

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първата задача учениците сравняват и подреж-
дат по големина мерни единици за лице. Уменията за 
умножение с двуцифрено число се формират чрез вто-
рата задача, а третата е аналогична на задача 4 от 
учебника. Пета задача е геометрична, като чрез нея 
учениците актуализират различни знания, свързани с 
окръжност и радиус, както и обиколка и вид на три-
ъгълниците. Шеста задача изисква решаване по два 
начина, а чрез последната задача се актуализират зна-
нията на учениците за изучените геометрични тела. 

2. задача: Учениците пресмятат числовия из-
раз, за да открият корена на сродните думи (сто). 
Добре е да се отдели време за коментиране на още 
думи със същия корен (например стоножка, сто-
кратен и т.н.). 
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3. – 4. задача: С двете текстови задачи учени-
ците се упражняват в обяснението на решенията 
им. И двете задачи учениците могат да решат 
самостоятелно, а след това в рамките на фрон-
тална работа да се коментират получените ре-
зултати.

5. – 6. задача: С тези две задачи учениците се 
упражняват в съставянето на текстова задача 
по схема и чертеж. Подходящо е, преди учениците 
да започнат работа, да се коментират схемата и 
чертежът, за да се увери учителят, че всички са 
наясно какви отношения и данни ще се включат в 
задачите за съставяне.   

  

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

С първа задача учениците си припомнят и преобра-
зуват съставните именувани числа в прости такива. 
Учениците се упражняват в извършването на умно-
жение с двуцифрено число във втора задача. Трета за-
дача е подобна на втора задача от учебника, като при 
вярно решение учениците откриват думата „три“, с 
която допълват думите. Задача 4 е аналогична на за-
дача 3. В пета задача учениците съставят текстова 
задача по съкратен запис, като я допълват с въпрос. 
Последната задача е творческа и развива простран-
ственото въображение на учениците. 

ВИД НА УРОКА: 

Обобщение

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се обобщят и задълбочат знанията и да се 
усъвършенстват уменията на учениците за умно-
жение на естествените числа с двуцифрено число, 
за пресмятането на числови изрази, за обяснение на 
получените резултати от решена задача и за съста-
вяне на текстова задача по чертеж и схема.  

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава многоцифрено с двуцифрено. Откри-
ва зависимости в числови редици. Пресмята по 
най-лесен начин числови изрази. Обяснява получе-
ните резултати от решени съставни текстови 
задачи. Съставя текстови задачи по данни, пред-
ставени чрез чертежи и схеми. 

1. задача: В първата задача се актуализират зна-
нията на учениците за умножението с двуцифрено 
число, като, ако има затрудняващи се, те могат да 
последват препратката към урока, в който е вклю-
чено нагледното обяснение на алгоритъма.

2. задача: Тук учениците трябва да съобразят 
и да използват съдружителното свойство на ум-

УРОК 92

УМНОЖЕНИЕ С ДВУЦИФРЕНО 
ЧИСЛО 

ножението за по-лесно пресмятане на числовите 
изрази.

3. задача: Освен да умножават с двуцифрено чис-
ло, учениците актуализират знанията си и за реда 
на действията при пресмятане на стойността на 
числови изрази без скоби. 

4. – 5. задача: С тези две задачи учениците обоб-
щават и задълбочават знанията и уменията си за 
обяснение на получените резултати от решена зада-
ча. Всяко от решенията в четвърта задача е необхо-
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ВИД НА УРОКА: 

Обобщение

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се обобщят и задълбочат знанията и да се 
усъвършенстват уменията на учениците за умно-
жение на естествените числа с двуцифрено число, 
за пресмятането на числови изрази, за обяснение 
на получените резултати от решена задача и за 
съставяне на текстова задача по чертеж и схема.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава многоцифрено число с двуцифрено. 
Обяснява получените резултати от решена зада-
ча. Съставя текстови задачи по данни, представе-
ни чрез чертежи и схеми.  

Урокът е с тематичен характер – Днес ти си 
учителят (за формиране на умения за взаимно оце-
няване и самооценяване чрез откриване и поправя-
не на грешки на писмени работи на ученици). Ра-
боти се аналогично на урок 17. Единствено поради 
по-малкия брой задачи тук скђлата за оценяване 
е различна, но е добре позната на учениците, тъй 

УМНОЖЕНИЕ С ДВУЦИФРЕНО 
ЧИСЛО 
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като е шестобална. Верните отговори, точките 
и оценките на Тина и Велизар са съответно: 

Тина: 1. 6946, 43 440; 2. б), 13 246 буркана; 3. 11 
856 лв.; (5 т., Мн. добър);

Велизар: 1. 5520, 64 736; 2. в), 6049 буркана; 3. 
9850 лв.; (5 т., Мн. добър).

димо да се свърже с определения въпрос, а решения-
та на пета задача трябва да бъдат самостоятелно 
обяснени от учениците.

6. задача: Учениците съставят текстова задача 
по дадената схема и частичен съкратен запис. Не-
обходимо е да разгледат внимателно схемата и да 
съставят и решат задача от типа на:

От две спестени заплати по 1504 лева Ани плати 
11 вноски по 218 лева за нова кола. Колко пари є ос-
танаха?

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Учениците се упражняват в извършването на ум-
ножение с двуцифрено число с първите две задачи, 

като в първа задача има занимателен елемент на 
оцветяване, а във втора задача те пресмятат и 
преценяват дали отговорите попадат в определе-
ния числов интервал. При вярно решение на трета 
задача учениците откриват името на Дора Габе. 
Една от сричките е излишна (ТО). Задача 4 стиму-
лира смятането наум, като учениците следва да 
запишат с числов израз как най-лесно биха пресмет-
нали произведението (например 305 . 20 + 305). За-
дача 5 включва косвени отношения, за които уче-
ниците лесно ще се досетят. За финал учениците 
трябва да предположат, определят и запишат 
теглото на различните животни (бизон – 750 кг, 
мишка – 19 г, горила – 300 кг, лисица – 5 кг, щраус – 
120 кг), като теглото 730 г  е излишно. 
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УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първа задача учениците пресмятат цените 
на различни стоки, като използват знанията си 
за умножение с двуцифрено число. В задачи 2 и 3 
също се актуализират тези знания, както и уме-

нията на учениците за пресмятане на числови из-
рази със и без скоби. Чрез правилното решение на 
верижката от задача 4 учениците откриват, че 
трябва да начертаят в тетрадките си окръж-
ност с радиус 9 мм. В задача 5 учениците трябва 
да преброят 24 квадрата. Последните две задачи 
са текстови и са подходящи за самостоятелно 

ВИД НА УРОКА: 

Проверка и оценка

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се проверят и оценят знанията на ученици-
те за умножение на естествените числа с двуци-
френо число, за намирането на неизвестно делимо, 
за намирането на лице на правоъгълник, за обясне-
ние на получените резултати от решена задача и 
за съставяне на текстова задача по схема.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава многоцифрено с двуцифрено. Намира 
неизвестно делимо. Обяснява получените резулта-
ти от решени задачи. Съставя текстова задача 
по данни, представена чрез схема. 

Урокът се провежда аналогично на урок 18. За 
всяка от задачите са предвидени точки и ученици-
те имат възможност да се оценят в края на урока 
по скђлата. По преценка на учителя урокът може 
да протече и като обобщителен. 

1. задача: С първата задача се проверяват уме-
нията на учениците за умножение на естествени-
те числа с двуцифрено число. За всяка вярно решена 
задача учениците получават по една точка.

2. задача: С втора задача отново се проверяват 
уменията на учениците за умножение на естест-
вените числа с двуцифрено число, но тук е необхо-
димо да приложат и знанията си за намиране на не-
известно делимо. За всяко вярно намерено делимо 
учениците получават по една точка.

УРОК 94

УМНОЖЕНИЕ С ДВУЦИФРЕНО 
ЧИСЛО  

3. задача: Уменията на учениците за обяснение 
на получените резултати от решени задачи се про-
веряват с тази задача. По една точка учениците 
получават за правилно свързване на всеки от въпро-
сите и по още една за правилното им пресмятане. 

4. задача: Отново се проверяват уменията на 
учениците за обяснение на получените резулта-
ти от решената задача, но тук те ги записват 
самостоятелно. По една точка получават за пра-
вилното записване на всяко от решенията и една 
точка за правилното пресмятане. 

5. задача: С тази задача се проверяват уменията на 
учениците за съставяне на текстова задача по схема.

Тъй като се предполага урокът да протече като са-
мостоятелна работа, не се предвижда допълнителна 
работа в учебната тетрадка, нито домашна работа.
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решаване от учениците.

ВИД НА УРОКА: 

Нови знания 

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои алгоритъмът за деление на естест-
вени числа с 10. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрено число с 10 и използва знания-
та си за решаване на текстови задачи. Прави про-
верка с умножение. Намира десетинката на дадено 
число, включително именувано. Намира страната 
на правоъгълник по дадено лице и друга страна. 
Чертае окръжност по даден радиус и ъгъл по даде-
на градусна мярка. 

1. задача: С тази задача се актуализират зна-
нията на учениците за изучените още от втори 
клас случаи за деление с 10. Задачата е подходяща 
за устно смятане.

2. задача: Със задачата се изяснява алгоритъмът 
за деление на естествени числа, като се използва 
връзката между действията умножение и деление с 
10. Желателно е учениците сами да стигнат до пра-
вилото за деление с 10, записано в оранжевото каре. 

3 задача: Новите знания се прилагат в реша-
ването на тази задача, като се акцентира върху 
връзката с умножение чрез извършването на про-
верка. Излишният отговор е 125.

4. задача: Учениците намират десетинка от 
многоцифрено число, като делят на 10. 

5. задача: Задачата изисква намирането на стра-

ДЕЛЕНИЕ С 10
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на на правоъгълник по дадени лице и друга страна, 
което изисква деление с 10. 

6. задача: С тази задача учениците формират уме-
ния за намиране на десетинки от именувани числа. 

7. задача: Задачата има практически характер 
– учениците чертаят окръжност и ъгъл, като за 
намирането на техния радиус и големина е необхо-
димо да делят по новоусвоения алгоритъм. 

8. – 9. задача: С двете текстови задачи учени-
ците развиват уменията си за деление с 10 в прак-
тикоприложен аспект. 

10. задача: Учениците трябва да се досетят, че 
с всяко деление на 10 се премахва по една нула, и да 
изчислят, че е необходимо 1 000 000 да се раздели 6 
пъти на 10, за да се получи 1.

Компетентностите като очаквани резултати-
те от обучението по тази тема са:

 Извършва аритметичното действие деление 
на многоцифрено число с двуцифрено.

 Използва електронен калкулатор за намиране на 

сбор, разлика, произведение и частно на две числа.
 Решава задачи с практикоприложен характер.

Към темата има само едно ново понятие, а имен-
но калкулатор.

ТЕМА №7. ДЕЛЕНИЕ НА МНОГОЦИФРЕНО ЧИСЛО С 
ДВУЦИФРЕНО ЧИСЛО 
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УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Учениците допълнително формират уменията 
си за извършване на деление с 10 с помощта на 
първите три задачи, като в първа и трета зада-
ча пресмятат и попълват частните, а във втора 
задача е необходимо да приложат правилото за на-
миране на неизвестен множител. За решението на 
текстовата задача е необходимо учениците да си 
припомнят мерната единица за площ декар, как-

то и начина за намиране на лице на правоъгълник. В 
пета задача учениците трябва лесно да открият 
излишния отговор – 10 100. Уменията за намиране 
на дължина на правоъгълник по дадени лице и шири-
на се усъвършенстват със седма задача, в която се 
прилага и новият случай на деление. Последната за-
дача е проста текстова задача, в която се включ-
ва деление с 10. Подходяща е за самостоятелна ра-
бота на учениците, като може да се използва и за 
диференцирана работа по време на урока. 

ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои алгоритъмът за деление на естест-
вени числа с 20, 30, …, 90.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрено число с 20, 30, ..., 90 и използ-
ва знанията си за решаване на текстови задачи. 
Прави проверка с умножение. Намира неизвестен 
множител и делител. Намира страната на право-
ъгълник по дадено лице и друга страна. Открива 
зависимост в числова редица. 

1. задача: С първата част на задачата се актуа-
лизират знанията на учениците за деление с 10 и с 
едноцифрено число, като верижката подготвя уче-
ниците за делението с 20. Чрез новия случай (800 : 
20) се изяснява алгоритъмът за деление с 20, 30, …, 
90. Добре е учениците сами да стигнат до правило-
то за извършване на делението, а чрез проверката 
да се направи връзка с умножението. 

2. задача: С помощта на задачата се формират 
уменията за извършване на делението с 20, 30, …, 90.

3. задача: Новите знания се прилагат за намиране-
то на неизвестен множител и неизвестен делител. 

4. задача: Учениците намират страна на право-
ъгълник по дадени лице и друга страна. Част от за-
дачата е да намерят страна на квадрат по дадено 
лице, като за целта им е подсказано да помислят 

УРОК 96

ДЕЛЕНИЕ С 20, 30, ..., 90

кое число, умножено по себе си, е равно на 100. Те 
трябва да се досетят, че това е 10. 

5. – 6. задача: Чрез двете текстови задачи уче-
ниците развиват уменията си за деление с числа-
та 20, 30, …, 90 и усъвършенстват уменията си 
за решаване на текстови задачи. Желателно е към 
задачите да се направят съкратени записи, като 
по преценка на учителя фронтално може да се на-
прави анализ преди пристъпване към решение. 

7. задача: Задачата е с повишена трудност, 
като учениците трябва да открият зависимости-
те между числата на всеки ред и колона. Числата в 
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ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията и уменията на учени-
ците за извършване на деление на естествени числа 
с числата 10, 20, 30, …, 90.

Урокът е тематичен и е представен под форма-
та на ребус, в който задачите са свързани. При пра-
вилна работа върху задачите учениците попълват 
таблицата в жълтото каре, за да получат следните 
полезни съвети при екскурзия:

Виж прогнозата за времето, за да си облечен под-
ходящо.

Слагай колан в автобуса. Не яж в автобуса. 
Не се отделяй от групата. Винаги носи със себе 

си вода.
Някои от сричките са попълнени за образец. 
За улеснение на учениците в учебната тетрадка 

е предоставен работен лист (Приложение №3), в 
който да записват отговорите си, за да получат 
съветите. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрено число с 10, 20, 30, ..., 90 и 
използва знанията си за решаване и съставяне 
на текстови задачи. Сравнява стойностите на 
числови изрази с числа. Намира неизвестен множи-
тел и делител. Познава римските цифри. Намира 

УРОК 97

ДЕЛЕНИЕ С 10, 20, 30, …, 90

колоните на първата таблица се получават чрез де-
ление с 40, а в редовете чрез деление с 20. Числата 
в колоните на втората таблица се получават чрез 
умножение с 60, а в редовете чрез умножение с 30. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

С първите три задачи учениците допълнително 
формират уменията си за деление с двуцифрено 
число, с нула в записа на единиците. В първата за-
дача случаите се свеждат до таблично умноже-

ние и деление и са подходящи за устно смятане. 
В трета задача е необходимо да се приложат пра-
вилата за намиране на неизвестните компоненти 
при действията умножение и деление. В четвърта 
задача учениците намират страна на правоъгъл-
ници по дадени лице и друга страна и пресмятат 
обиколката им. В пета задача учениците намират 
половинка, четвъртинка и десетинка на именува-
ни числа, а в последната текстова задача е необхо-
димо да се приложи новоизученият алгоритъм за 
деление. 

стойността на числови изрази без скоби, като 
спазва реда на действията. 

1. задача: В тази задача учениците делят и сравня-
ват, като подходящите числа попълват в таблица-
та от работния лист. За образец първата подточка 
е решена и попълнена в таблицата. 

2. задача: Учениците намират неизвестните чис-
ла чрез деление и записват съответните срички на 
правилните места. 

3. задача: С тази задача учениците си припомнят 
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римските цифри, а при затруднение следват пре-
пратката към урок 12. 

4. задача: Учениците пресмятат числовите изра-
зи, като внимават с реда на действията в тях.

5. – 6.  задача: Екскурзионната тема продължава 
и в двете текстови задачи. Те са подходящи за са-
мостоятелно решаване от учениците, като преди 
учениците да съставят задача, е добре да се ко-
ментират данните и отношенията, представени 
на схемата.  

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първата задача учениците се упражняват в деле-
нието с именувани двуцифрени числа, завършващи на 
нула в записа си, и в сравняването им. Текстовите зада-
чи (2 и 6) са подходящи за самостоятелно решаване от 
учениците и могат да се използват при диференцирана 
работа в рамките на урока. Със задачи 3, 4 и 5 учени-
ците развиват уменията си за деление от изучените 
случаи и си припомнят подредбата във възходящ ред. 

ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои алгоритъмът за деление с двуцифрено 
число от вида 1584 : 12.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрено число с двуцифрено от вида: 
1584 : 12 и използва знанията си за решаване на 
текстови задачи. Прави проверка с умножение. 
Обяснява получените резултати от решена за-
дача. Намира ширина на правоъгълник по дадена 
дължина и лице. 

 
1. задача: В първата задача учениците актуализи-

рат знанията си за умножение с двуцифрено число, 
необходими им за извършване на проверката на де-
лението. 

2. задача: С първите три случая учениците си 
припомнят делението на многоцифрено число с ед-
ноцифрено, както и с двуцифрено число, завършващо 
на нула в записа си. С последния случай се въвежда 
алгоритъмът за деление с двуцифрено число, когато 
числото, записано с първите две цифри на делимо-
то, е по-голямо или равно на делителя. Делението 
се изяснява чрез вертикално записване на пресмята-
нията, което е аналогично на това при делението с 
едноцифрено число. Цветовете на таблицата и на 
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ДЕЛЕНИЕ С ДВУЦИФРЕНО ЧИСЛО 
1584 : 12

вертикално записаните числа са свързани и насоч-
ват учениците за отделните стъпки. Акцентира се 
върху важността на проверката с умножение при 
всяка стъпка.

3. задача: Учениците формират умения за деление 
с двуцифрено число от съответния вид, като пра-
вят прогнози за най-близкото число, което се дели 
на дадените числа. 

4. задача: В задачата учениците прилагат но-
вите знания и формират уменията си за деление с 
двуцифрено число. 

5. задача: Учениците довършват задачата, като 
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ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията и уменията на учени-
ците за извършване на деление с двуцифрено число 
(изучените случаи). 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрено число с двуцифрено (изуче-
ните случаи) и използва знанията си за решаване 
на текстови задачи. Намира неизвестен делител. 
Намира стойността на числови изрази без скоби, 
като спазва реда на действията. Познава мерни-
те единици за маса, разстояние, лице и време и ги 
използва по предназначение.

1. задача: Урокът е тематичен и разказва на 
учениците за българския град Велико Търново. 
С първата задача учениците се ориентират по 
маршрута, делят с двуцифрено число и установя-
ват разстоянията до града от други големи бъл-
гарски градове. 

2. задача: При вярно пресмятане и прилагане на 
правилото за намиране на неизвестен делител уче-
ниците разбират, че през града минава река Янтра. 

3. задача: Чрез пресмятането на числовите изра-
зи се установява, че:

През 1185 година братята Асен и Петър провъз-
гласяват града за столица на Втората българска 
държава.

УРОК 99

ДЕЛЕНИЕ С ДВУЦИФРЕНО ЧИСЛО

обясняват решенията и я пресмятат, прилагайки 
новоусвоения алгоритъм. 

6. задача: С помощта на чертежа и данните учени-
ците намират дължината на правоъгълник по дадени 
лице и ширина. За да намерят площта на рамката, е 
необходимо учениците да се досетят, че от общата 
площ трябва да извадят площта на картината. 

7. задача: Задачата е подходяща за самостоя-
телно решаване от учениците. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Учениците допълнително формират уменията си 
за деление с двуцифрено число с помощта на задачи 
1 и 2. Задачи 3, 4 и 5 са аналогични на задачите със 
същия номер в учебника. В шеста задача учениците 
си припомнят различни изучени мерни единици и ги 
използват за попълването на текст, а в последната 
задача актуализират знанията си за римските цифри.  

През 1879 година в града се приема първата бъл-
гарска конституция.

Учениците трябва да посочат, че тези събития 
са се случили съответно през XII и XIX век. Като 
допълнителна дейност учениците могат да проу-
чат историческите обекти на снимките. 

4. задача: Чрез научаването на любопитни факти 
за града в задачата се актуализират знания за изуче-
ните мерни единици. 

5. задача: Задачата е подходяща за самостоятел-
на работа, като в края на урока се коментира за кой 
град се говори, в случай че учениците не са се досе-
тили. 
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УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Урокът в учебната тетрадка също е темати-
чен, като се разказва за град Пловдив. Задачите 
в урока са напълно аналогични на тези в учебника 

и в тях се работи по същия начин. Подходящо е 
урокът да остане за домашна работа или отдел-
ни задачи да се предвидят за допълнителна рабо-
та на бързо успяващите ученици в рамките на 
урока. 

ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията и уменията на учени-
ците за извършване на деление с двуцифрено число 
(изучените случаи).

Задачите в урока са взаимосвързани. Първоначал-
но е необходимо учениците да пресметнат вериж-
ката и да си запишат получените стойности за 
всяка буква от латинската азбука. Буквите се за-
местват с техните стойности в отделните зада-
чи. По този начин учениците развиват уменията си 
за наблюдателност и концентрация на вниманието.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрено число с двуцифрено (изучени-
те случаи) и използва знанията си за решаване на 
текстови задачи. Намира неизвестен множител 
и делител. Намира страната на правоъгълник по 
дадено лице и друга страна.    

1. задача: Със задачата се актуализират знани-
ята на учениците за деление с двуцифрено число и 
пресмятане на числови изрази, съдържащи скоби. 

2. задача: Учениците прилагат правилото за на-
миране на неизвестен множител и неизвестен де-
лител, като заместват буквите с числените им 
стойности. 

3. задача: В тази задача делението с двуцифрено 
число се прилага за намиране на страна на правоъ-
гълник по дадени лице и друга страна. 

4. задача: След като учениците въведат стой-
ността на буквата, може да се направи кратък 

УРОК 100

ДЕЛЕНИЕ С ДВУЦИФРЕНО ЧИСЛО

разбор на задачата, след което те да я решат са-
мостоятелно. 

5. задача: За да стигнат до решението на тексто-
вата задача, е необходимо учениците да погледнат 
верижката в началото на урока и да установят, че 
числото, което стои под буква D, е 125, и за да се 
получи от С, е извършено деление с 11. Съответно 
във всяка кутия броят на тулумбичките е 11.

6. задача: При правилно пресмятане на верижка-
та учениците ще установят, че Коко е отишъл в 
сладкарницата. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

С първите три задачи от учебната тетрадка уче-
ниците се упражняват в изучените случаи на деление 
с двуцифрено число, като във втора и трета зада-
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ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои алгоритъмът за деление с двуцифрено 
число от вида 1131 : 13. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрено число с двуцифрено от 
вида: 1131 : 13 и използва знанията си за решава-
не на текстови задачи. Прави проверка с умно-
жение. Познава изучените геометрични тела. 
Познава и използва разпределителното свой-
ство на делението спрямо събирането за реша-
ване на задачи.

1. задача: С първите три случая учениците си 
припомнят делението на многоцифрено число с 
едноцифрено, когато числото, записано с първа-
та цифра на делимото, е по-малко от делите-
ля. С последния случай се въвежда алгоритъмът 
за деление с двуцифрено число, когато числото, 
записано с първите две цифри на делимото, е 
по-малко от делителя. Добре е чрез насочване 
от учителя учениците сами да се досетят, че 
в този случай се дели числото, образувано от 
първите три цифри на делимото. Делението се 
изяснява чрез вертикалното записване на пре-
смятанията, като, ако учениците не се досещат 
колко пъти се съдържа делителят в трицифреното 
число (в случая 113), те трябва да опитват различ-
ни варианти (3 . 13 = 39; 4 . 13 = 52; … 8 . 13 = 104; 
9  .  13 = 117,  117 > 113) .  Цветовете на таб-
лицата и на вертикално записаните числа са 
свързани и насочват учениците за отделните 
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ДЕЛЕНИЕ С ДВУЦИФРЕНО ЧИСЛО 
1131 : 13

стъпки. Акцентира се върху важността на про-
верката с умножение при всяка стъпка.

2. задача: В тази задача учениците формират 
умения за деление с двуцифрено число от съот-
ветния вид. 

3. задача: При правилно решаване на задачите 
учениците откриват, че под всички геометрични 
тела се крие отговор 654 с изключение на цилиндъ-
ра, под който се крие частното 456.

4. задача: Учениците пресмятат и откриват, 
че задачите в един и същ цвят имат еднакви от-
говори.

5. задача: В работата по задачата се провежда 
кратка беседа за стоките, включени в нея. Ко-
ментира се какво е общото между тях (домакин-
ски електроуреди) и се провежда кратка беседа за 
значението на спестяването на енергията. При 

ча учениците се докосват до зависимостите между 
компонентите при действие деление – при постоян-
но делимо и нарастващ делител частното намалява. 
В четвърта задача учениците намират страна на 
правоъгълник по дадени лице и друга страна. В тек-

стовата пета задачата учениците прилагат зна-
нията си за намиране на третинка и десетинка от 
число. Последната задача има занимателен характер 
– учениците намират фигурите в таблицата и опре-
делят мястото им с помощта на букви и цифри.
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работата по допълнителното проучване учени-
ците научават важна информация за знаците, 
които се използват за означение на енергийния 
клас и други характеристики на електрическите 
уреди. 

6. задача: Работи се аналогично на предходната 
задача, като и тук междупредметната връзка е с 
предмета „Технологии и предприемачество“ – от-
нася се за знаците, свързани с поддържането на 
дрехите.     

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

С първите три задачи учениците формират уме-
нията си за деление от новия случай, като с трета-
та задача актуализират и знанията си за геометрич-
ните тела. Текстовата задача включва два начина 
на решение, които учениците трябва да запишат и 
пресметнат. В пета задача учениците се упражня-
ват в измерване на малки обекти в милиметри, а 
в шеста задача си припомнят мерните единици за 
тегло и свързват обектите с теглото им. 

ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията и уменията на учени-
ците за извършване на деление с двуцифрено число 
(изучените случаи).

Урокът е тематичен и включва информация за Етъ-
ра. При пресмятането на задачите учениците попъл-
ват думите или цифрите в карето, за да получат на-
края текст с любопитна информация за Етъра. 

За улеснение на учениците в учебната тетрадка 
е предоставен работен лист (Приложение №4), в 
който да попълват отговорите си. В резултат 
трябва да получат следния текст:

Днес ще ти разкажем за Етнографския музей на 
открито Етъра. Той се намира на 9 км от град Габро-
во. Музеят представя 50 обекта от Възраждането 
– къщи със занаятчийски работилници и водни съоръ-
жения: воденица, тепавица, валявица и др. В музея се 
правят възстановки на народните обичаи Лазаровден 
(8 дни преди Великден), Гергьовден (6 май), Еньовден (24 
юни), Илинден (20 юли) и др. Веднъж в годината се ор-
ганизира и панаир на занаятите. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрено число с двуцифрено (изучените 
случаи) и използва знанията си за решаване на тек-
стови задачи. Намира стойността на числови изра-
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зи със и без скоби. Познава изучените геометрични 
тела. Намира неизвестен множител и делител.

1. задача: Учениците се упражняват в изучени-
те случаи на деление с двуцифрено число. 

2. задача: Освен деление с двуцифрено число с 
тази задача учениците се упражняват и в пресмя-
тането на числови изрази със и без скоби. Същевре-
менно си припомнят изучени геометрични тела. 

3. задача: С тази задача учениците упражняват 
уменията си за деление с двуцифрено число за на-
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ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията и уменията на учени-
ците за извършване на деление с двуцифрено число 
(изучените случаи).

Темата на урока е „Задачи в таблици“, което 
подсказва и оформлението на задачите. В края на 
урока има препратка към любопитна информация, 
свързана с таблиците, която учениците могат да 
прочетат в рамките на урока. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрено число с двуцифрено (изучените 
случаи) и използва знанията си за решаване на тек-
стови задачи. Намира неизвестен множител и дели-
тел. Решава задачи с практикоприложен характер. 

1. задача: Учениците попълват таблиците, 
като пресмятат частните от изучените случаи 
на деление с двуцифрено число. 

2. задача: За да пресметнат частните, е необ-
ходимо учениците да извършат някои междин-
ни пресмятания. Подходящо е те да съставят 
и запишат числовите изрази за всяка колона от 
таблицата в тетрадките си и след това да пре-
сметнат. 

3. задача: С тези таблично представени случаи 

УРОК 103
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миране на неизвестни множител и делители. 
4. задача: Текстовата задача е свързана с музей 

„Етъра“, като в нея са включени и косвени отно-
шения. Подходящо е да се направи анализ, преди 
учениците да пристъпят към решаването є. 

5. задача: Задачата е за бързо успяващите ученици, 
които трябва да установят зависимостите в редици-
те и да открият липсващите числа, а именно: 3, 43 923 
(всяко следващо число се увеличава 11 пъти); 131 072, 
2 (всяко следващо число намалява 16 пъти).

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Урокът в тетрадката също е тематичен и се 
разказва за планински район в Пирин. Задачите са 
аналогични на тези в учебника, като текстът тук 
се попълва директно в тетрадката. Урокът може 
да остане за домашна работа или отделни задачи 
да се предвидят за допълнителна работа на бързо 
успяващите ученици в рамките на урока. 

учениците намират неизвестни компоненти при 
действията умножение и деление. 

4. задача: Освен да пресметнат и да допълнят 
отчета на продавачката, от учениците може да 
се изиска да съставят устно текстови задачи по 
данните или да поставят подходящи въпроси, чрез 
които да се откриват липсващите числа. 

5. задача: При правилно използване и пресмята-
не на числовите данни от таблиците учениците 
трябва да установят, че крайната цена на по-
купките на Иван е една и съща в двата магазина 
и няма значение от кой от тях ще ги купи. Първа-
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та стъпка за решаване на задачата е подсказана на 
учениците. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Темата за задачи в таблици продължава и във 
втора и трета задача в тетрадката. С първите 
две задачи учениците се упражняват в делението 
с двуцифрено число, като във втора задача зачер-
тават отговорите в таблицата. Обръща се вни-
мание на зависимостите между компонентите 

при действие деление. В трета задача учениците 
намират частни и неизвестни компоненти при 
действията умножение и деление. В таблицата, в 
която се търсят частни, задачите са усложнени, 
тъй като е необходимо учениците да извършат 
допълнителни пресмятания. Последната задача 
развива уменията на учениците за пространстве-
но ориентиране. На втората илюстрация жилищ-
ните площи са представени от различни гледни 
точки. Учениците трябва да се ориентират и оц-
ветят в правилните цветове.

ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои алгоритъмът за деление с двуцифрено 
число от вида 2592 : 24; 2448 : 24.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрено число с двуцифрено от вида: 
2592 : 24; 2448 : 24 и използва знанията си за ре-
шаване на текстови задачи. Прави проверка с 
умножение. Обяснява получените резултати от 
решена задача.

 
1. задача: С първите три случая учениците си 

припомнят делението на многоцифрено число с 
едноцифрено, когато се получават нули в средата 
на записа на частното. С последните два случая 
се въвежда алгоритъмът за деление с двуцифрено 
число, когато се получават нули в средата на за-
писа на частното, като се прави аналогия с деле-
нието с едноцифрено число. Акцентира се върху 
важността на проверката с умножение. 

2. задача: Учениците формират умения за де-
ление с двуцифрено число, когато се получават 
нули в средата на записа на частното, като до-
вършват пресмятането и записват липсващите 
цифри в частното. 
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2592 : 24; 2448 : 24  

3. задача: Задачата е подходяща за самостоя-
телна работа на учениците. При правилно пре-
смятане те получават отговор в). 

4. – 5. задача: Двете текстови задачи са на 
спортна тематика и е подходящо да се проведе 
кратка беседа на тема спорт и неговата важна 
роля за развитието на учениците. Пета задача е 
добре да се коментира устно, преди учениците 
да преминат към писмено пресмятане и записва-
не на въпросите към двете решения. 
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УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

С първите три задачи учениците формират умени-
ята си за деление, когато се получават нули в част-
ното. За да проследяват по-добре вертикалния запис, 
към задачите са включени квадратчета за записване 

на разликите. Във втората задача вертикалният за-
пис е направен за учениците, а от тях се очаква да го 
проследят и да допълнят частното. Двете последни 
задачи са текстови и усъвършенстват уменията на 
учениците за решаване на съставни текстови задачи 
и обясняване на резултатите от тях.

ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията и уменията на учени-
ците за извършване на деление с двуцифрено число 
(изучените случаи).

Урокът е тематичен и включва информация за 
Галилео Галилей. При пресмятането на задачите 
учениците заместват и попълват буквите в таб-
лицата, за да получат накрая следната мисъл на Га-
лилео Галилей: Математиката – това е ключът и 
вратата към всички науки.

За улеснение на учениците в учебната тетрадка 
е предоставен работен лист (Приложение №5), в 
който да попълват отговорите си.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрено число с двуцифрено (изучени-
те случаи). Използва знанията си за решаване на 
текстови задачи.  

1. – 2. – 3. задача: В първите три задачи учени-
ците усъвършенстват уменията си за деление с 
двуцифрени числа, като във втора задача се актуа-
лизират знания за пресмятане на числови изрази, 
съдържащи и несъдържащи скоби, а в трета задача 
делението се прилага за намиране на неизвестен 
делител и неизвестен множител. 

4. задача: Чрез правилното решение на задача-
та учениците научават любопитна информация за 
откритията и телескопа на Галилей, както и броя 
на откритите спътници на Юпитер (79). 

5. задача: Текстовата задача е подходяща за са-
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мостоятелно решаване от учениците. Като до-
пълнителна задача е предвидено учениците да про-
учат самостоятелно още данни и факти за Галилей 
и да съставят задачи. Подходящо е учителят да 
ги посъветва да потърсят в онлайн енциклопедия 
името му и в получената текстова информация да 
открият и отсеят числовите данни, от които да 
съставят задачи. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Урокът в учебната тетрадка е тематичен и е 
свързан с Леонардо да Винчи. При правилно пре-
смятане на частните в първа задача учениците 
откриват, че той е бил енциклопедист и инженер. 
С намирането на частните неизвестните числа и 
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стойностите на числовите изрази във втора зада-
ча и подреждането на сричките в таблицата уче-
ниците трябва да стигнат до следната мисъл на 
Леонардо: Ученето никога не изтощава ума. Ако 
пресметнат правилно частните в трета задача, 
учениците установяват, че излишният резултат 

е 81 и съответно картината „Мадоната с младе-
неца“ не е на Да Винчи. В последната задача уче-
ниците научават допълнителна информация за 
Леонардо, като си припомнят римските цифри, 
мерните единици за време година и век и извърш-
ват изваждане на многоцифрени числа. 

ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се усвои алгоритъмът за деление с двуци-
френо число от вида 55 350 : 45; 37 500 : 15.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрено число с двуцифрено от 
вида: 55 530 : 45; 37 500 : 15 и използва знанията 
си за решаване на текстови задачи. Прави про-
верка с умножение. Използва наименованията на 
компонентите и резултата на действие деление 
за решаване на задачи. Намира дължината на пра-
воъгълник по дадено лице и ширина. 

1. задача: С първите три случая учениците си 
припомнят делението с едноцифрено число и двуци-
френо число, което завършва на 0 в записа си, когато 
се получават нули в края на записа на частното. С по-
следните два случая се въвежда алгоритъмът за де-
ление с двуцифрено число, когато се получават нули в 
края на записа на частното, като се прави аналогия 
с делението с едноцифрено число. Учениците трябва 
да осмислят, че когато свърши делението и оста-
ват нули в делимото, те могат да се препишат в 
частното. В двата случая остават съответно една 
и две нули и те се преписват. Акцентира се върху 
важността на проверката с умножение. 

2. – 3. задача: Уменията за деление с двуцифрено 
число, когато се получават нули в края на записа на 
частното, се формират чрез двете задачи, като 
в трета задача учениците си припомнят правило-
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55 350 : 45; 37 500 : 15

то за намиране на неизвестен делител. 
4. задача: Новите знания учениците прилагат за 

намирането на страна на правоъгълник по дадени 
лице и друга страна. В случай на затруднение може 
да се използва препратката към урока, в който се 
изяснява начинът за намиране на страна на право-
ъгълник по дадените параметри. 

5. задача: Подходящо е устно да се направи раз-
бор на задачата и след това учениците да пристъ-
пят към самостоятелното є решение. 

6. задача: В двете редици трябва да се открият 
зависимостите между числата. В първата редица 
всяко следващо число се получава, като предход-
ното се умножи с 12, а във втората редица всяко 
следващо число намалява 14 пъти. 

7. задача: Задачата изисква логическо мислене и 
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ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията и уменията на уче-
ниците за извършване на деление с двуцифрено 
число.

Урокът е тематичен и включва информация за 
историята на химикалката. При пресмятането 
на задачите учениците заместват и попълват 
думите в текста. 

За улеснение на учениците в учебната тетрадка 
е предоставен работен лист (Приложение №6), в 
който да попълват отговорите си.

При правилно пресмятане и записване на отго-
ворите трябва да се получи следният текст:

История на химикалката: Древните египтяни 
пишели с тънка тръстика, напоена с мастило от 
сажди, пчелен восък и растителни масла. По-късно 
тръстиката била заменена с перо. През 1888 г. аме-
риканецът Джон Лауд изобретил устройство с ре-
зервоар за мастило с кръгла сачма в края, но масти-
лото течало бързо, а и можело да се пише само на 
твърди повърхности. През 1938 г. унгарецът Ласло 
Биро напълнил писалката с печатарско мастило и 
поставил на върха є малка метална топчица. Така 
химикалката можела да се ползва дълго. Французи-
нът Марсел Бик направил леки подобрения, пуснал 
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химикалката в серийно производство и така нама-
лил цената є. Обикновената химикалка не може да 
се ползва в Космоса, затова е изобретена космическа 
химикалка с допълнителен натиск от газов патрон в 
нея. Произвеждат се и мултифункционални химикал-
ки с вградени в тях камера, фенерче, отвертка и др.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрено число с двуцифрено (изучени-

съобразителност, чрез които учениците трябва 
да открият, че липсващата цифра е 1. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

С първата задача учениците актуализират зна-
нията си за мерните единици за време, дължина 
и маса. Във втора задача се разширява работата 
по отношение на мерните единици за време, като 
учениците делят минутите на 60 и получават съ-
ответния брой часове. Трета задача е отворена 

и позволява различни варианти на решение, като 
е добре да се разгледат повече от тях. Умения 
за деление от изучавания вид се формират и със 
задача 4, в която учениците пресмятат стой-
ността на числовите изрази. Последната задача 
е на тематика, свързана с благотворителност, 
като е подходящо да се проведе кратка беседа по 
темата. Задачата подготвя учениците за рабо-
та с диаграми, като от тях се иска да открият 
стълбчето за всяка от получените суми при ре-
шението на текстовата задача.  
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те случаи). Намира стойности на числови изрази 
със и без скоби. Намира неизвестен множител и 
делител. Съставя текстова задача по съкратен 
запис. 

 
1. – 2. – 3. задача: В първите три задачи учени-

ците усъвършенстват уменията си за деление с 
двуцифрени числа, като във втора задача се актуа-
лизират знания за пресмятане на числови изрази, 
съдържащи и несъдържащи скоби, а в трета зада-
ча делението се прилага за намиране на неизвестни 
компоненти при действията умножение и деление.

4. задача: Учениците съставят самостоя-

телно задача по съкратения запис и при правилно 
решение установяват, че многоцветните хими-
калки са 183.  

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Урокът в тетрадката е структуриран по подобие 
на този в учебника, но се разказва за молива. Задачи-
те са аналогични на тези в учебника, като текстът 
тук се попълва директно в тетрадката. Урокът 
може да остане за домашна работа или отделни за-
дачи да се предвидят за допълнителна работа на бър-
зо успяващите ученици в рамките на урока.  

ВИД НА УРОКА: 

Затвърдяване на знанията (упражнение)

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се затвърдят знанията и уменията на учени-
ците за извършване на деление с двуцифрено число.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрено число с двуцифрено. Откри-
ва зависимостите между компонентите и резул-
тата при действие деление. Намира неизвестни 
числа – множител и делител. Решава задачи с прак-
тикоприложен характер.    

1. задача: С първата задача учениците актуали-
зират знанията си за делението на многоцифрено 
число с едноцифрено и двуцифрено число, като осъз-
нават обратнопропорционалната зависимост меж-
ду делителя и частното. При постоянно делимо 
колкото пъти нараства делителят, толкова пъти 
намалява частното. 

2. задача: Делението с двуцифрено число се при-
лага за намиране на неизвестни компоненти при 
действията умножение и деление.

3. – 4. – 5. – 6. задача: Четирите текстови 
задачи имат практикоприложен характер и са 
свързани с намирането на стойността на жили-
ща и ремонтни дейности, изискващи изчисления 

УРОК 108

ДЕЛЕНИЕ НА МНОГОЦИФРЕНО С 
ДВУЦИФРЕНО ЧИСЛО

на цени и квадратури. Трета и пета задача под-
помагат работата с чертежи, в случая скици на 
жилища и стаи. Подходящо е задачи 3 и 4 да се 
коментират с учениците, преди да се решат, а 
задачи 5 и 6 учениците да се опитат да решат 
самостоятелно. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Урокът в тетрадката е на автомобилна тема-
тика. В първата задача учениците откриват пра-
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ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се формират умения у учениците за въвеж-
дане на многоцифрени числа в калкулатор, за съ-
биране и изваждане с помощта на калкулатор и за 
използване на калкулатор за решаване на текстови 
задачи от събиране и изваждане.  

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Използва електронен калкулатор за намиране на 
сбор и разлика на две числа, включително при ре-
шаване и съставяне на текстови задачи.   

1. задача: Като проблемна ситуация на ученици-
те са предложени няколко задачи за пресмятане, в 
които числата са с 6 и повече цифри. Когато въз-
никнат затруднения при пресмятането, на учени-
ците се обяснява, че лесно могат да пресмятат 
големите числа с помощта на калкулатор. 

Учителят представя екрана на калкулатора и из-
яснява значението на бутоните му, като за целта 
може да използва електронния учебник. Желател-
но е да се демонстрират различни видове калкула-
тори, като учениците вероятно ще предпочетат 
работата с приложението калкулатор на мобил-
ните телефони. 

2. задача: Чрез задачата учениците формират уме-
ния за въвеждане на многоцифрени числа в калкулатора. 

3. задача: Учениците решават текстовата 
задача, като използват калкулатор. За целта те 
следват инструкциите в оранжевото каре. 

4. задача: Самостоятелно учениците съста-
вят задачи по данните за площта на различните 
държави в ЕС, като ги изчисляват с калкулатор. 
Подходящо е различните предложния на ученици-

УРОК 109

КАЛКУЛАТОР

те да се обсъдят и някои от тях да се решат от 
целия клас.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първата задача учениците сравняват много-
цифрени числа, включващи данни за населението в 
България. Във втора задача учениците формират 
уменията си за работа с калкулатор, като запис-
ват поредността на стъпките при въвеждане на 
числа за пресмятане. С трета и четвърта зада-
ча учениците се упражняват в пресмятането с 
калкулатор, а последната задача е предвидена за 
самостоятелно пресмятане на произведенията и 
частните за намиране на неизвестен компонент 
при умножение и деление. 

вилните гуми за всеки от автомобилите. Втора-
та задача е свързана с пътуването на семейство 
Кръстеви. Учениците трябва да разгледат инфор-
мацията на листчетата и да извлекат съществе-
ната, която ще им е необходима за отговарянето 
на въпросите. Задачата е подходяща за групова ра-

бота в рамките на урока. В последната задача уче-
ниците развиват уменията си за пространствено 
ориентиране, като е необходимо да определят и 
маркират с отсечка мястото, което разделя гу-
мите на две симетрични части. Задачата е отво-
рена и предлага възможност за различни решения.  
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ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се формират умения у учениците за умноже-
ние и деление с помощта на калкулатор и използ-
ването на калкулатор за решаване на текстови 
задачи от умножение и деление. 

Урокът е тематичен и изисква от учениците 
да използват калкулатор за решаването на зада-
чите. Текстовите задачи са свързани предимно с 
интернет, както и с понятия, които учениците 
познават от предмета „Компютърно моделира-
не“ (единици за обем на цифрова информация). Дава 
се и междупредметна връзка с предмета „Човекът 
и обществото“, като се включва и информация за 
различни континенти и държави.  

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Решава съставни текстови задачи с помощта 
на калкулатор. Използва електронен калкулатор 
за намиране на произведение и частно на две числа. 
Съставя текстова задача по данни, представени 
чрез схеми и таблици. 

                                       
1. – 2. задача: Първата текстова задача е подхо-

дяща за самостоятелно решаване от учениците, 
като важното тук е те да внимават при корект-
ното въвеждане на цифрите на числата в калкула-
тора. Чрез първите две текстови задачи те ак-
туализират знанията си за работа с калкулатор, 
усвоени в предходния урок. В задачите учениците 
получават информация с реални данни от 2018 г. за 
потребителите на интернет на различните кон-
тиненти.

3. задача: С тази задача учениците формират 
уменията си за умножение и деление с помощта 
на калкулатор, като прилагат тези умения за ре-
шаване на текстовата задача. Задачата включва 
допълнително условие за преобразуване на част от 
условието в косвена форма. 

УРОК 110

ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ 

4. задача: С тази задача се реализират междупредмет-
ни връзки с учебния предмет „Компютърно модели-
ране“, като с учениците се коментират посочените 
единици за обем на информация и се припомнят тех-
ните отношения. Решаването на задачата следва да 
се извърши самостоятелно от учениците. 

5. задача: Учениците съставят текстова зада-
ча, свързана с цени на дигитални устройства. По 
преценка учителят може да актуализира знания-
та на учениците по компютърно моделиране от 
трети клас за видовете дигитални устройства 
(стационарни и мобилни). 

6. задача: Данните за населението на различни ре-
гиони в света са актуални за 2018 година, а ученици-
те могат да предлагат различни задачи  с тях. Със 
задачата се изграждат междупредметни връзки с 
предмета „Човекът и природата“, като учениците 
се опитват да открият съответните региони на 
картата и да определят кои от тях са континенти. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Темата на урока отново е свързана с автомоби-
лите. С първата задача учениците формират уме-
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ВИД НА УРОКА: 

Обобщение

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се обобщят и задълбочат знанията и уменията 
на учениците за извършване на деление с двуцифрено 
число, за намиране на неизвестен делител и множи-
тел, за измерване на радиус на окръжност, за решава-
не на задачи с практикоприложен характер.

Урокът е тематичен и е на тема „Тайните на фо-
тографията“, като позволява реализиране на меж-
дупредметни връзки с учебния предмет „Изобра-
зително изкуство“. При правилното решаване на 
задачите учениците получават любопитна инфор-
мация, свързана с фотографията. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрено число с двуцифрено. Намира 
неизвестен делител и множител. Измерва радиус 
на окръжност. Решава задачи с практикоприло-
жен характер.

1. задача: При правилно пресмятане на частните 
учениците разбират, че първата успешна черно-бя-
ла фотографска снимка е направена през 1822 г. от 
Жозеф Ниепс, а първата цветна снимка – през 1861 г. 

2. задача: Учениците намират неизвестен мно-
жител и неизвестен делител и подреждат отгово-
рите по цвят, така че да получат думата „лещи“ 
– основни части на обектива. Две от колоните в 
таблицата (съдържащи число и буква) са излишни 
и са поставени за уловка. 

3. задача: Със задачата се актуализират знания-
та на учениците за геометричната фигура окръж-
ност и нейния радиус, като същевременно за реше-
нието є е необходимо деление с двуцифрено число. 

УРОК 111

ДЕЛЕНИЕ С ДВУЦИФРЕНО ЧИСЛО

4. задача: Учениците трябва да пресметнат 
лицата на трите фотографии, за да установят, 
че ще се поберат на стената с дадената площ. 
По-съобразителните ученици могат да съберат 
дължините на страните, които служат за осно-
ва на фотографиите, и да умножат резултата по 
височината на първата (най-дълга по височина) 
картина. Така ще получат необходимата площ за 
поставянето на снимките на стената. 

5. задача: По своя преценка при работата по за-
дачата учителят може да реализира интегративни 
връзки с предмета „Компютърно моделиране“, като 
проведе кратка беседа, свързана с безопасността на 
децата в интернет и разликата между дигиталната 
и физическата идентичност. Основен акцент следва 
да е публикуването на снимки в интернет. Самата 
задача учениците могат да решат самостоятелно.    

нията си за работа с калкулатор за пресмятане на 
числови изрази, включващи четирите аритметич-
ни действия. Втората задача е свързана с изчисля-
ване на вноски, като учениците имат предвидена 
подсказка за начина на пресмятане. Задача трета 

е текстова и под формата на разказ предлага ня-
колко условия, които е необходимо да се решават 
последователно. Последната практикоприложна 
задача изисква от учениците да намерят ширина 
на правоъгълник при дадени лице и дължина. 
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УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Урокът в учебната тетрадка също е темати-
чен, но е свързан с телефона. Задачите в него са 
подобни на тези в учебника, като в задача втора 
е необходимо учениците да намерят неизвестни-
те числа в таблицата и да попълнят в текста 
само частите, които отговарят на тях. Трета 

задача е отворена, тъй като позволява на учени-
ците да начертаят окръжности с различен ради-
ус, като единствено е необходимо да отговорят 
на условието окръжността да огражда телефона. 
Последната задача е пропедевтична по отношение 
на работата с диаграми, като от учениците се 
изисква да въведат данните за трите години на 
съответните места.  

ВИД НА УРОКА: 

Обобщение

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се обобщят и задълбочат знанията и уме-
нията на учениците за извършване на деление с 
двуцифрено число, за решаване на задачи с прак-
тикоприложен характер, за намиране на страна на 
правоъгълник по дадени лице и друга страна. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрено число с двуцифрено. Реша-
ва задачи с практикоприложен характер. Нами-
ра страна на правоъгълник по дадени лице и друга 
страна.

Урокът е с тематичен характер – Днес ти 
си учителят (за формиране на умения за взаим-
но оценяване и самооценяване чрез откриване и 
поправяне на грешки на писмени работи на уче-
ници). Работи се аналогично на урок 17. Един-
ствено поради по-малкия брой задачи тук скђла-
та за оценяване е различна, но е добре позната 
на учениците, тъй като е шестобална. Верните 
отговори, точките и оценките на Малина и Бо-
жидар са съответно: 

Малина: 1. 64, 905; 2. 2048 КВ; 3. 12 кв. м (4 т., 
Добър); 

Божидар: 1. 1140, 684; 2. 64 GB; 3. 9 м (5 т., Мн. 
добър).

УРОК 112

ДЕЛЕНИЕ С ДВУЦИФРЕНО ЧИСЛО

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първа задача в тетрадката е необходимо ученици-
те да извършат деление с двуцифрено число, за да от-
крият интересна зависимост – частните в последна-
та колона са числата, записани в класа на хилядите на 
делимото (28 028 след последователно деление на 13 и 
77  е 28; 345 345 след последователно деление на 13 и 77 
е 345). Със задача 2 учениците актуализират знанията 
и уменията си за работа с калкулатор. Трета задача е 
текстова и чрез нея се реализират междупредметни 
връзки с компютърното моделиране. Задачи 4 и 5 са 
занимателни, като при работата по тях учениците 
развиват своите наблюдателност, пространствено 
ориентиране и въображение. 
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ВИД НА УРОКА: 

Проверка и оценка

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се проверят и оценят знанията на учениците 
за деление на естествените числа с двуцифрено 
число, за намирането на неизвестни компоненти 
при действията умножение и деление, за използва-
нето на калкулатор за намиране на сбор, разлика, 
произведение и частно на две числа, за решаването 
на задачи с практикоприложен характер.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрено число с двуцифрено. Намира 
неизвестен множител и делител. Използва елек-
тронен калкулатор за намиране на сбор, разлика, 
произведение и частно на две числа. Решава и съста-
вя текстови задачи с практикоприложен характер.   

Урокът се провежда аналогично на урок 18. За 
всяка от задачите са предвидени точки и ученици-
те имат възможност да се оценят в края на урока 
по скђлата. По преценка на учителя урокът може 
да протече и като обобщителен.  

1. задача: С първата задача се проверяват зна-
нията и уменията на учениците за деление на ес-
тествените числа с двуцифрено число. За всяко 
вярно пресметнато частно те получават по една 
точка. 

2. задача: С тази задача се проверяват уменията 
на учениците за намиране на неизвестен множител 
и делител. За правилно прилагане на правилото уче-
ниците получават по една точка за всяка от зада-
чите и още по една точка за вярно пресмятане. 

3. задача: В трета задача  учениците събират, 

УРОК 113

ДЕЛЕНИЕ С ДВУЦИФРЕНО ЧИСЛО 

изваждат, умножават и делят с помощта на кал-
кулатор. За всяко вярно пресмятане получават по 
една точка. 

4. задача: Чрез текстовата задача се проверя-
ват знанията и уменията на учениците за реша-
ване на задачи с практикоприложен характер. По 
преценка учителят може да изиска от учениците 
задължително да включат съкратен запис на за-
дачата. 

5. задача: Учениците съставят задача по 
табличните данни, като спазват условието да се 
включат задължително две действия. По тяхна 
преценка те могат да съставят задачи за намира-
не на разлики между приходите от различните ти-
пове билети или за намиране на сбора на приходите 
от два или три филма. 

Тъй като се предполага урокът да протече като са-
мостоятелна работа, не се предвижда допълнителна 
работа в учебната тетрадка, нито домашна работа. 
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ГОДИ ЕН ПРЕГОВОР

ВИД НА УРОКА: 

Преговор с обобщение

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се преговорят и обобщят знанията на уче-
ниците за естествените числа, принципът за 
образуване на редицата на естествените чис-
ла, десетичната бройна система, значението 
на цифрите според мястото им в записа на чис-
лата; уменията за представянето на естест-
вените числа като сбор от редни единици от 
различни класове, за записването на числата с 
римски цифри, за използването на калкулатор за 
въвеждане на числови данни. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Чете, брои, пише и сравнява естествените чис-
ла. Познава принципа за образуване на редицата на 
естествените числа и десетичната бройна сис-
тема. Разбира значението на цифрата според мяс-
тото є в записа. Представя естествените числа 
като сбор от редни единици от различни класове. 
Записва числа с римски цифри. Използва калкула-
тор за въвеждане на числа. Прави самостоятелно 
проучване и записва резултатите от него.     

1. задача: С тази задача се актуализират знани-
ята на учениците за естествените числа, като 
при необходимост те могат да последват пре-
пратката към първа задача от урок 11, в която се 
въвеждат тези знания. 

2. задача: В задачата се преговаря броенето, 
като учениците следва да броят по единици, по 
хиляди, по десетохиляди и по милиони в прав и об-
ратен ред. Учителят може да включи и други ин-
тервали на броене. 

3. задача: Писането и сравняването на естест-
вените числа се преговаря в тази задача. 

4. задача: Преди да въведат посочените числа на 
калкулатора, е добре учениците да ги прочетат и 

УРОК 114

ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА

изговорят правилно, за да актуализират знанията 
си за четене на числата. 

5. задача: Учениците представят числата като 
сбор от редните им единици. Уместно е тук с уче-
ниците да се преговорят знанията им за състава 
на числата, за отделните класове и редове. 

6. задача: Чрез тази задача се откроява значе-
нието на цифрите според мястото им в записа на 
числата. По преценка учителят може да включи и 
още условия към учениците. 

7. задача: Със задачата се актуализират зна-
нията на учениците за римските цифри, като, за 
да изпълнят задачата, е необходимо да направят 
кратко проучване сред съучениците си. 

8. – 9. задача: В последните две задачи учениците 
сравняват числата със сходни цифри в записа си. В 
осма задача учениците първо трябва да се абстра-
хират от излишната информация и да изведат само 
съществената за решението на задачата. Уместно 
е преди работата по тези задачи да се коментира с 
учениците откъде започва сравнението.
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УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В тетрадката учениците допълнително прегова-
рят знанията си за естествените числа. Първа за-
дача актуализира знанията за редицата на естест-
вените числа и броенето. Втора задача е свързана 

със сравнение на числата, а трета с представянето 
им като сбор от редните им единици. Със задача 
4 учениците преговарят наученото за римските 
цифри, а в задача 5 е необходимо да следват модел, 
за да запишат числото 3123. Последната задача е 
практическа и е свързана с чертаене на окръжност.  

ВИД НА УРОКА: 

Преговор с обобщение

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се преговорят и обобщят знанията на учени-
ците за действията събиране и изваждане на ес-
тествените числа без преминаване, за намирането 
на стойността на числови изрази, за използването 
на наименованията на компонентите и резултата 
при действие изваждане за решаване на задачи, за 
решаване на текстови задачи.  

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Събира и изважда многоцифрени числа без преми-
наване. Намира стойността на числови изрази, съ-
държащи скоби. Използва наименованията на ком-
понентите и резултата при действие изваждане 
за решаване на задачи. Познава римските цифри. 
Решава съставни текстови задачи, зададени в пра-
ва и косвена форма. 

1. задача: Урокът може да започне с игра за бързо 
пресмятане на случаи за устно събиране и изважда-
не, след което да се премине към първа задача, в 
която сборовете и разликите също са подходящи 
за устно пресмятане. 

2. задача: Сборовете и разликите в тази зада-
ча са без преминаване и се очаква учениците са-
мостоятелно ще ги решат без необходимост от 
указания. 

3. задача: С тази задача се актуализират зна-
нията и уменията за намиране на стойността на 
числови изрази, съдържащи и несъдържащи скоби. 

4. задача: Задачата за намиране на неизвестен 
умалител е подходяща за математическа диктов-

УРОК 115

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА 
МНОГОЦИФРЕНИ ЧИСЛА БЕЗ 
ПРЕМИНАВАНЕ 

ка. По своя преценка учителят може да изиска 
преди работа по задачата учениците да кажат 
правилото за намиране на неизвестен умалител. 

5. задача: Учениците прилагат уменията си за 
събиране и изваждане за намирането на обиколка 
на триъгълник и страна на триъгълник по дадени 
обиколка и две страни. 

6. задача: Със задачата се актуализират знания-
та на учениците за записа на числата с римски ци-
фри, като при необходимост учениците могат да 
си послужат с препратката към урок 12, в който 
са представени означенията на римските цифри. 
Трите числа, които учениците трябва да запишат 
с арабски цифри, са 1555, 111 и 40. 

7. задача: Подходящо е учениците да направят 
съкратен запис на задачата, преди да преминат към 
решението є. Учителят може да проведе кратка 
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беседа с тях за важността на рециклирането и съ-
ответно на разделното събиране на отпадъци. 

8. задача: Учениците съставят текстова зада-
ча по чертежа, като при затруднение използват за 
модел предишната задача. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Урокът в тетрадката е на автомобилна те-
матика, като акцент са електромобилите и 
тяхната екологичност. Предвидени са две тек-
стови задачи, като първата е необходимо уче-
ниците да допълнят с въпрос. Чрез намирането 

на неизвестното събираемо и неизвестния ума-
лител във втора задача се допълва текстът, 
който дава информация за електромобилите. В 
трета задача учениците извършват пресмята-
нията и решават верижката, в която числата 
са свързани по цвят. В пета задача учениците 
намират разлики на съставни именувани чис-
ла. Последната задача е по-трудна и е свързана 
с чертаене на прав ъгъл. Учениците трябва да 
съобразят размера на ъгъла и да начертаят от-
сечката на правилното място. За целта им е 
предвидена подсказка с указание.

ВИД НА УРОКА: 

Преговор с обобщение

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се преговорят и обобщят знанията на уче-
ниците за действията събиране и изваждане на 
многоцифрени числа с преминаване, за намиране-
то на стойността на числови изрази, за намира-
нето на неизвестни компоненти при събиране и 
изваждане, за решаване на текстови задачи. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Събира и изважда многоцифрени числа с преми-
наване. Намира стойността на числови изрази, съ-
държащи скоби. Намира неизвестни компоненти 
при събиране и изваждане. Решава съставни тек-
стови задачи, зададени в права и косвена форма.   

1. задача: Урокът е тематичен и се разказва за 
Пирин планина. Учениците откриват темата при 
вярно пресмятане на сборовете от задачата. 

2. задача: Верижката изисква от учениците да 
извършат неколкократно действие изваждане на 
многоцифрени числа с преминаване, за да открият 
височините на трите върха на планината, съот-

УРОК 116

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА 
МНОГОЦИФРЕНИ ЧИСЛА С 
ПРЕМИНАВАНЕ

ветно Кутело – 2908 м, Бански суходол – 2884 м, 
Полежан – 2851 м. 

3. задача: В задачата учениците откриват не-
известните компоненти при действията събира-
не и изваждане, за да свържат изображенията на 
защитените растения с техните наименования. 

4. задача: При правилно пресмятане на разликата 
в кутийката и вярното решаване на текстовата 
задача учениците откриват, че в Пирин има 186 
езера, и намират надморските височини на езерата 
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Горно Газейско (2642 м) и Плешивото езеро (2592 м). 
5. задача: Задачата е подходяща за самостоя-

телно решаване от учениците.  

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първата задача учениците сравняват височи-
ните на върховете, като трябва да намерят раз-
ликите между тях. Задачата е пропедевтична по 
отношение на работата с диаграми – височината 

на върховете е представена на стълбчета със съ-
ответното съотношение. Във втора задача уче-
ниците актуализират знанията си за събиране и 
изваждане на многоцифрени числа, както и за със-
тава на числата. В задача 3 учениците решават 
и поставят скоби в числовите изрази. Задачи 4 и 
5 са геометрични, като в четвърта задача учени-
ците чертаят окръжности по дадени условия, а 
в задача 5 измерват ъгли, за да открият кой от 
тях отговаря на поставеното условите. 

ВИД НА УРОКА: 

Преговор с обобщение

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се преговорят и обобщят знанията на учени-
ците за действията събиране и изваждане на мно-
гоцифрени числа с преминаване, за намирането на 
стойността на числов израз, за използването на на-
именованията на компонентите и резултата при 
действие изваждане за решаване на задачи, за пред-
ставяне на ситуации от заобикалящия реален свят 
с числови изрази, за разпознаване на геометричното 
тяло правоъгълен паралелепипед и неговите елемен-
ти, за намиране на лице на правоъгълник.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Събира и изважда многоцифрени числа с преми-
наване. Намира стойността на числови изрази, 
съдържащи скоби. Използва наименованията на 
компонентите и резултата при действие изваж-
дане за решаване на задачи. Представя ситуации 
от заобикалящия го реален свят с числови изрази. 
Разпознава геометричното тяло правоъгълен па-
ралелепипед и неговите елементи. Намира лице на 
правоъгълник.

Задачите в урока са взаимосвързани и е не-

УРОК 117

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА 
МНОГОЦИФРЕНИ ЧИСЛА С 
ПРЕМИНАВАНЕ 

обходимо тяхното последователно решаване, 
както и маркирането на получените отговори 
в тетрадката за по-лесно ориентиране.  

  
1. задача: При правилно решаване на верижка-

та учениците откриват следните стойности на 
буквите: В = 2740, С = 1645, D = 11 253, F = 9555, 
M = 20 965. След това е необходимо намирането 
на разликата между стойностите на буквите М 
и В, като е желателно полученият отговор да се 
подчертае в тетрадката, защото ще е необходим 

132



на учениците за работата по следващите задачи. 
2. задача: При правилно решение на двете под-

точки учениците трябва да съставят следния 
числов израз: 11 769 + 7266 = 19 035. Резултатът 
следва да се подчертае или оцвети в тетрадката 
за по-оперативна работа по следващите задачи. 

3. задача: Учениците трябва да съобразят и да съ-
берат числата, получени като резултат от предход-
ните две задачи, за да открият неизвестното умаля-
емо. Отговорът трябва да се маркира в тетрадката. 

4. задача: Ако учениците са работили вярно, те 
трябва да установят, че автомобилът на Аля стру-
ва 36 450 лева. Подходящо е преди да се пристъпи към 
решение да се направи кратък разбор на задачата. 

5. задача: Числовият израз, който учениците 
трябва да съставят, е:

(37 260 – 18 225) + (19 035 + 36 450). След като 
провери дали са работили вярно по съставянето на 
израза, учителят изисква от учениците да го пре-
сметнат. 

6. задача: Отговорите от първата и третата за-
дача учениците използват за намиране на сбора от 
лицата на стените на правоъгълен паралелепипед. Те 

трябва да установят, че верният отговор е в). 
7. задача: Задачата е творческа и отворена – 

учениците могат да съставят различни задачи, 
като за подпомагане на екипната работа е умест-
но да се работи в групи или да се предвиди взаимна 
проверка и оценяване на задачите между ученици-
те, които седят на един чин. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

С първите две задачи учениците се упражняват в 
събирането и изваждането на многоцифрени числа с 
преминаване, като намират и оцветяват сборовете 
и разликите в числовите редици. Задача 3 е подхо-
дяща за математическа диктовка, ако се реализира 
в рамките на урока. В четвърта задача учениците 
намират разликите между малкото и възрастното 
животно и допълват таблицата с данни. Пета за-
дача е текстова и е подходяща за самостоятелно 
решаване от учениците. Задача 6 е отворена – въз-
можни са различни варианти на решение и е жела-
телно учениците да се стимулират да ги търсят. В 
последната задача учениците измерват и актуализи-
рат знанията си за видовете ъгли. 

ВИД НА УРОКА: 

Преговор с обобщение

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се преговорят и обобщят знанията на уче-
ниците за действията умножение и деление на 
многоцифрени числа с едноцифрено число, за раз-
пределителното свойство на умножението и де-
лението спрямо събирането, за използването на 
наименованията на компонентите и резултата 
при действие деление за решаване на задачи, за 
различните начини за записване на решението на 
текстова задача. 

УРОК 118

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НА 
МНОГОЦИФРЕНО ЧИСЛО С 
ЕДНОЦИФРЕНО 
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава и дели многоцифрени числа с едно-
цифрено. Познава правилата за умножение и деление 
на сбор с число (разпределително свойство). Използ-
ва наименованията на компонентите и резултата 
при действие деление за решаване на задачи. Използва 
различни начини за записване на решението на тек-
стова задача.    

1. задача: Урокът може да започне с игра, свърза-
на с пресмятането на произведения и частни, под-
ходящи за устно смятане. С първата задача учени-
ците преговарят знанията си и прилагат уменията 
си за умножение и деление на многоцифрени числа 
с едноцифрено. Учителят може преди това да ко-
ментира с учениците, че умножението започва от 
единиците, за разлика от делението, което в случая 
започва от хилядите. 

2. задача: Със задачата се актуализират знани-
ята на учениците за сравнение на числови изрази, в 
които учениците прилагат уменията си за умно-
жение и деление, като спазват реда на действията 
в числовите изрази със или без скоби. 

3. задача: Задачата е подобна на предходната 
задача 2, но в случая в различните задачи са при-
ложени умножение или деление на сбор или раз-
лика с число. Учениците трябва да установят, 
че за всички случаи пресмятане не е необходимо, 
като за последния използват знанията си за зави-
симостите между компонентите при действие 
деление. 

4. задача: Задачата е подходяща за математи-
ческа диктовка. Учениците използват наименова-
нията на компонентите при действие деление за 
решаването є. 

5. задача: Задачата е препратка към задача 6 
от предишния урок, умишлено записана с римски 

цифри. Учениците използват умножение за нами-
ране на общата площ на стените на правоъгълния 
паралелепипед и следва да получат същия отговор 
както в предходния урок. 

6. задача: Учениците намират дължината на 
правоъгълник по дадени обиколка и ширина, като е 
необходимо да съставят един числов израз. 

7. задача: Със задачата се преговарят знанията 
на учениците за записване на решение на задача по 
два начина. 

8. задача: Учениците съставят текстова зада-
ча, като използват схемата. По преценка на учи-
теля учениците могат да работят в групи, като 
съставят, записват и решават заедно задачата 
или като всеки ученик съставя сам задачата, след 
което си разменя тетрадката със съученик, за да 
решат и проверят взаимно задачите си.    

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Урокът в тетрадката е на моряшка тематика. 
В платната на кораба са включени различни задачи 
за актуализиране на знанията и уменията на уче-
ниците за умножение и деление на многоцифрени 
числа с едноцифрено число, за сравнение на различ-
ни мерни единици. Решавайки задачите, учениците 
научават теглото на кораба и номера на ключето, 
което отваря ковчежето със златното съкровище. 
В корпуса на кораба учениците намират частните 
и полученото число откриват в таблицата, като в 
колоната търсят цифрата на стотиците, а в ре-
довете цифрата на десетиците, с които е записа-
но. Така стигат до отговора „абордаж“ – един от 
способите за водене на морски битки. С помощта 
на картата учениците решават практикоприлож-
на задача за намиране на страна на правоъгълник по 
дадени лице и друга страна.  
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ВИД НА УРОКА: 

Преговор с обобщение

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се преговорят и обобщят знанията на учени-
ците за действията умножение и деление на много-
цифрени числа с едноцифрено, за разпределително-
то свойство на умножението и делението спрямо 
събирането и изваждането, за използването на на-
именованията на компонентите и резултата при 
действие деление за решаване на задачи, за различни-
те начини за записване на решението на текстова 
задача. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава и дели многоцифрени числа с едно-
цифрено. Познава правилата за умножение и 
деление на сбор с число (разпределително свой-
ство). Използва наименованията на компонен-
тите и резултата при действие деление за ре-
шаване на задачи. Използва различни начини за 
записване на решението на текстова задача. 

  
1. задача: Урокът е тематичен и е свързан с бъл-

гарският град Пловдив. При правилно пресмятане 
на произведенията и частните в задачата ученици-
те ще открият две от старите му имена – Евмол-
пия и Филипополис. При намирането на стойност-
та на числовия израз под таблицата става ясно, че 
Античният римски театър в Пловдив представля-
ва полукръг с радиус 41 метра. 

2. задача: При правилното прилагане на прави-
лата за намиране на неизвестни компоненти при 
действията умножение и деление, както и вярно-
то им пресмятане, учениците разбират, че сним-
ката е от стария град с къщи от Възраждането. 
Останалите срички в задачата са излишни и слу-
жат като дистрактори. 

3. задача: Учениците внимават при спазването 
на реда на действията в дадения числов израз, кой-

УРОК 119

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НА 
МНОГОЦИФРЕНО ЧИСЛО С 
ЕДНОЦИФРЕНО 

то не съдържа скоби. Те откриват, че снимката е 
свързана със събитие, случило се през 1885 г., и от 
знанията си по предмета „Човекът и природата“ 
следва да се досетят, че събитието е Съединение-
то на България. 

4. задача: Учениците трябва да проявят наблю-
дателност и да установят, че не е необходимо да 
пресмятат всички числови изрази, защото в два 
по два от тях е използвано разпределителното 
свойство (в единия случай на умножението спря-
мо изваждането, а в другия на делението спрямо 
събирането) и те съответно са с еднаква стой-
ност. Като краен резултат учениците трябва да 
открият, че Пловдив е родно място на художни-
ците Цанко Лавренов и Георги Божилов, на компо-
зиторите Панайот Пипков и Милчо Левиев. 

5. задача: В задачата се прави препратка към 
Международния панаир в Пловдив, като е необ-
ходимо учениците да запишат решението по два 
начина. В края на работата по урока учителят 
коментира с учениците дали са се досетили за кой 
град се разказва в урока, в случай че това още не се 
е случило. 
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УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Урокът в тетрадката е структуриран по по-
добие на този в учебника, но се разказва за пъту-
ване до Париж. Задачите са аналогични на тези в 
учебника, като текстът тук се попълва директно 

в тетрадката. При правилно решаване учениците 
научават любопитна информация за Париж и него-
вите забележителности. Урокът може да остане 
за домашна работа или отделни задачи да се предви-
дят за допълнителна работа на бързо успяващите 
ученици в рамките на урока.

ВИД НА УРОКА: 

Преговор с обобщение

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се преговорят и обобщят знанията на уче-
ниците за действията умножение и деление на 
многоцифрени числа с двуцифрено, за намирането 
на стойностите на числови изрази, за намиране на 
неизвестно делимо, за намиране на лице на правоъ-
гълник и за използването на различни начини за ре-
шението на текстова задача.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава многоцифрени числа с двуцифрено. 
Намира стойността на числови изрази със и без 
скоби. Намира неизвестно делимо. Намира лице на 
правоъгълник. Използва различни начини за реше-
нието на задачи.  

Решаването на задачите в урока води до откри-
ването на скритата дума „математика“ в края 
на страницата на урока. В първите пет задачи 
има по един различен отговор или грешно реше-
ние. Учениците заместват отговора с буквата му 
в таблицата, която за улеснение на учениците е 
предоставена като работен лист за попълване в 
учебната тетрадка (Приложение №7).   

  
1. задача: Учениците актуализират знанията 

си за умножение с двуцифрено число и попълват в 
таблицата в приложението буквата „и“. 

2. задача: При правилно пресмятане на числови-

УРОК 120

УМНОЖЕНИЕ НА 
МНОГОЦИФРЕНИ ЧИСЛА С 
ДВУЦИФРЕНО 

те изрази и спазване на реда на действията учени-
ците откриват, че в таблицата трябва да запи-
шат буква „е“. 

3. задача: При вярно решение на задачите за на-
миране на неизвестни компоненти при действие де-
ление учениците откриват следващата буква „а“. 

4. задача: Уменията си за умножение с двуцифрено 
число учениците прилагат за намирането на лице на 
правоъгълник, като установяват, че буквата, която 
трябва да попълнят в таблицата, е „т“. 

5. задача: Учениците прилагат знанията си 
за умножение с двуцифрено число за решаване на 
текстова задача, като при затруднение използват 
подсказката. При вярно решение на задачата те 
откриват, че трябва да попълнят в таблицата 
буквата „к“. 
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6. задача: В тази задача, за разлика от остана-
лите, е необходимо учениците да намерят верния 
отговор и да заместят в таблицата неговата 
буква, която е „м“. Така те завършват работата 
си по работния лист в Приложение №7, като от-
криват думата „математика“. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В урока в тетрадката учениците допълнително 
преговарят умножението на многоцифрени числа с 
двуцифрено число. При правилно подреждане на букви-

те в таблицата на задача 2 те откриват името на 
растението, което повишава имунитета и предпазва 
от болести – нар. В задача 3 те отново получават на-
именованието на нара, но на английски (pomegranate), 
като така се реализират междупредметни връзки с 
обучението по чужд език. В четвърта задача учени-
ците чертаят правоъгълник по зададени размери и 
намират обиколката и лицето му. Уменията на уче-
ниците за съставяне на текстова задача по схема и 
допълването є с въпрос се актуализират с последната 
задача. На схемата са представени различни видове 
сладки (маслени, плодови и шоколадови). 

ВИД НА УРОКА: 

Преговор с обобщение

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се преговорят и обобщят знанията на учени-
ците за действията умножение и деление на мно-
гоцифрени числа с двуцифрено, за намирането на 
стойностите на числови изрази, разпределителното 
свойство на делението спрямо събирането, за нами-
ране на неизвестен множител и делител, за намиране 
на дължината на правоъгълник по дадени лице и ши-
рина, за използването на различни начини за решение-
то на текстова задача, за съставянето на текстова 
задача, за използването на калкулатор при решаване-
то на задачи.  

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Дели многоцифрени числа с двуцифрено. Нами-
ра стойността на числови изрази със и без скоби. 
Познава разпределителното свойство на деление-
то. Намира неизвестен множител и делител. На-
мира дължината на правоъгълник по дадено лице 
и ширина. Използва различни начини за решение и 
записване на решение на задачи. Съставя тексто-
ва задача по частичен съкратен запис. Използва 
калкулатор при решаването на задачи.   

УРОК 121

ДЕЛЕНИЕ НА МНОГОЦИФРЕНИ 
ЧИСЛА С ДВУЦИФРЕНО 

  
1. задача: При правилно пресмятане на частни-

те и сборовете учениците установяват, че сбо-
рът в двата случая е един и същ. 

2. задача: Учениците сравняват числовите из-
рази, като за втория случай установяват, че са 
равни, тъй като е използвано разпределителното 
свойство на делението спрямо събирането. 

3. задача: Чрез деление с двуцифрено число учени-
ците намират неизвестни компоненти при дейст-
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вията умножение и деление (неизвестен множител 
и неизвестен делител). 

4. задача: Учениците прилагат знанията си за 
деление с двуцифрено число за намиране на ши-
рина на правоъгълник при дадени дължина и лице. 
Полученият резултат се използва за намиране на 
обиколка на друг правоъгълник. Двата начина за ре-
шаване на задачата, които предлагат децата, са 
верни, като учениците трябва да изберат този, 
който предпочитат, и да решат задачата по него. 

5. задача: Задачата е подобна на задача 5 от 
предходния урок, но за решението є е необходимо 
деление с двуцифрено число, като има и изискване 
да се реши по два начина. Добре е да се коментира 
с учениците кой начин е по-лесен. 

6. задача: В задачата се прилагат знанията и 
уменията на учениците за съставяне на текстова 
задача по съкратен запис. 

7. задача: Задачата изисква концентрация и вни-
мание от страна на учениците за въвеждането и из-
вършването на действията с многоцифрените числа 

с помощта на калкулатор. При правилно въвеждане и 
пресмятане те трябва да стигнат до отговор – 9. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Урокът в тетрадката е тематичен и е свързан 
с олимпийските игри. В първата задача ученици-
те научават любопитна информация за олимпий-
ския флаг и оцветяват континентите съобразно 
получените частни. В любопитната информация 
от задача 2 е необходимо учениците да допълнят 
с данни, като за целта решават верижка с деле-
ние и умножение с двуцифрени числа. В трета за-
дача учениците научават за рекорда на Стефка 
Костадинова – това е резултатът, който тряб-
ва да попълнят в таблицата при вярно намира-
не на неизвестните компоненти при действия 
умножение и деление. Текстовите задачи в края 
на урока са свързани с различните видови меда-
ли, като последната задача изисква два начина на 
решение.

ВИД НА УРОКА: 

Преговор с обобщение

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се преговорят и обобщят знанията на уче-
ниците за действията умножение и деление на 
многоцифрени числа с двуцифрено, за намирането 
на стойността на числови изрази, за намирането 
на неизвестни компоненти при действията умно-
жение и деление, за решаването на съставни тек-
стови задачи.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Умножава и дели многоцифрени числа с дву-
цифрено. Намира неизвестни компоненти при 
действията умножение и деление. Намира стой-
ността на числови изрази без скоби. Решава със-
тавни текстови задачи.

УРОК 122

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ С 
ДВУЦИФРЕНО ЧИСЛО 
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Урокът е тематичен и включва информация за 
Стара планина. При пресмятането на задачите уче-
ниците заместват и попълват думите в текста. 

За улеснение на учениците в учебната тетрадка 
е предоставен работен лист (Приложение №8), в 
който да попълват отговорите си.

При правилно пресмятане и записване на отгово-
рите трябва да се получи следният текст:

Едно от старите имена на тази планина е Хемус.
Най-високият є връх е 2376 м.
Планината е дълга 530 км. От нея извират реки-

те Огоста, Вит, Осъм. 
В планината се намира най-високият водопад в 

България – Райското пръскало, на 124 м надморска 
височина. На 717 кв. км от територията є е раз-
положен Национален парк „Централен Балкан“. В 
планината вирее защитеното растение Староп-
ланинска иглика.   

1. задача: При коректно пресмятане на произ-
веденията и частните учениците записват срич-
ките в работния лист под съответните числа – 
отговори. 

2. задача: Учениците намират неизвестни ком-

поненти при действие умножение и деление и за-
писват имената на реките на правилните места 
в текста. 

3. задача: Със задачата учениците преговарят 
знанията и уменията си за намиране на стойност-
та на числови изрази без скоби при спазване на реда 
на действията. 

4. задача: В последната задача учениците ак-
туализират знанията си за решаване на текстови 
задачи, като би следвало да решат самостоятел-
ното задачата. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Урокът в тетрадката също е тематичен, но в 
него се разказва за планината Беласица. Задачите 
са аналогични на тези в учебника, като текстът 
тук се попълва директно в тетрадката. При пра-
вилно решаване учениците научават любопитна 
информация за планината подобно на информация-
та в учебника. Урокът може да остане за домашна 
работа или отделни задачи да се предвидят за до-
пълнителна работа на бързо успяващите ученици 
в рамките на урока.

ВИД НА УРОКА: 

Преговор с обобщение

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се преговорят и обобщят знанията и да се усъ-
вършенстват уменията на учениците за разпознава-
нето на геометричната фигура окръжност и елемен-
тите є, на геометричните тела (куб, правоъгълен 
паралелепипед, кълбо, цилиндър, конус, пирамида) и 
елементите на куба и правоъгълния паралелепипед, за 
чертаенето на ъгъл по дадена градусна мярка и окръж-
ност по даден радиус, за решаването и съставянето 
на текстови задачи.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Разпознава геометричната фигура окръжност 
и елементите є. Чертае ъгъл по дадена градусна 

УРОК 123

ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ И ТЕЛА 
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мярка и окръжност по даден радиус. Разпознава 
геометричните тела куб, правоъгълен паралелепи-
пед, кълбо, цилиндър, конус, пирамида и елементи-
те на куба и правоъгълния паралелепипед. Решава 
съставна текстова задача и съставя задачи по 
данни от самостоятелно проучване.     

1. задача: С първата задача учениците актуа-
лизират знанията си за геометричната фигура 
окръжност, като посочват, че само в подточка 
б) има само окръжности. Подходящо е да се ко-
ментира защо другите подточки не отговарят на 
условията – в а) едната фигура е овал, а не окръж-
ност, а във в) освен окръжности има и кръг. 

2. задача: В тази задача учениците си припомнят 
елементите на окръжността – център и радиус, 
както и елементите на ъгъла (рамена). При затруд-
нение учениците могат да използват препратката. 

3. задача: С тази задача се разширява прегово-
рът, свързан с геометричните фигури ъгъл и ок-
ръжност, като се акцентира върху практическите 
умения за чертаене на двете фигури. Учениците 
отново имат препратка към подходящ урок в слу-
чай, че имат нужда от припомняне. 

4. задача: Учениците актуализират знанията си 
за геометричните тела, като ги назовават. В слу-
чай на нужда от припомняне те могат да послед-
ват препратката. 

5. задача: Учениците си припомнят елементи-
те на двете тела и ги записват в тетрадките си. 

6. задача: Последната задача е свързана с любо-
питна информация за кубчето на Рубик и се изис-
ква учениците да открият допълнителна такава 
чрез решаването є. За задачата е подходящо да 
се използва калкулатор. Към нея е включен и до-
пълнителен въпрос, а от учениците се изисква да 
проучат допълнителна информация за кубчето на 
Рубик и да съставят задачи. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Работата в тетрадката допълва тази в учеб-
ника, като тук се включва и практическа работа. 
Първата и втората задача са аналогични на зада-
чи 1 и 4 в учебника, а в трета задача учениците 
чертаят ъгли и окръжности. Последната задача е 
подобна на текстовата задача в учебника и е под-
ходяща за самостоятелна работа на учениците.

ВИД НА УРОКА: 

Преговор с обобщение

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се преговорят и обобщят знанията и да се усъ-
вършенстват уменията на учениците за намиране на 
лице на правоъгълник, на страна на правоъгълник по да-
дени лице и другата страна, за решаване на текстови 
задачи за намиране на обиколка и лице на правоъгълник 
и квадрат.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Намира лице на правоъгълник. Намира страна на 
правоъгълник по дадени лице и другата страна. Ре-
шава текстови задачи за намиране на обиколка и 
лице на правоъгълник и квадрат.   
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1. задача: Чрез измерване и пресмятане ученици-
те намират обиколката и лицата на правоъгълника 
и квадрата. В случай че имат нужда от припомняне, 
учениците могат да последват препратката. За да 
отговорят на допълнителния въпрос, е необходимо 
да използват пример с по-малки числа. Например да 
изчислят обиколките и лицето на квадрат със стра-
на 4 см и на правоъгълник със страни 5 см и 3 см. 

2. задача: В тази задача с практикоприложен 
характер учениците преговарят знанията си за 
намиране на лице на квадрат, а в допълнителното 
условие и намиране на дължина на правоъгълник при 
дадени лице и друга страна. При затруднение уче-
ниците могат да последват препратката. 

3. – 4. –5. – 6. – 7. – 8. задача: С практикопри-
ложните задачи учениците преговарят знания-
та и уменията си за намиране на лице на правоъ-
гълник, както и за намиране на страна по дадени 
лице и друга страна. Същевременно в шеста 
задача се актуализират знанията им за куба и 
неговите елементи, а в седма задача ученици-
те извличат информация от чертеж. За нами-
рането на обиколката и лицето на квадрата в 

осма задача е необходимо учениците да измерят 
страните му. 

9. задача: Задачата изисква съобразителност 
– учениците трябва да открият, че страната на 
квадрата е 8 см и съответно страната на малко-
то квадратче е 2 см.  

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Учениците допълнително актуализират и прего-
варят знанията си за намиране на лице на правоъ-
гълник. В първа задача те дописват в текста какви 
са начините за намиране на лице и обиколка на пра-
воъгълник. Във втора задача е включена и практи-
ческа дейност – измерване. Знанията си по темата 
учениците прилагат на практика за попълването 
на таблицата в задача 3 и намирането на лицето 
на правоъгълника в задача 4. Задачи 5 и 6 също са с 
практикоприложен характер, като наподобяват 
втора задача в учебника. В последната задача учени-
ците чертаят правоъгълник по параметри, които 
самостоятелно трябва да открият (намиране на 
дължина на правоъгълник по дадени лице и ширина). 

ВИД НА УРОКА: 

Преговор с обобщение

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се преговорят и обобщят знанията и да 
се усъвършенстват уменията на учениците за 
измерване на ъгли и определяне на вида им, за 
чертаене на ъгли по зададена градусна мярка, за 
мерните единици за лице, техните означения и 
връзките между тях, за решаване на текстови 
задачи за намиране на обиколка и лице на правоъ-
гълник и квадрат. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Измерва ъгли и определя вида им. Чертае ъгли по 
зададена градусна мярка. Познава мерните едини-
ци за лице, техните означения и връзките между 
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тях. Решава текстови задачи за намиране на оби-
колка и лице на правоъгълник и квадрат.

1. – 2. задача: С първите две задачи се актуализи-
рат знанията и уменията на учениците за измерва-
не на ъгли с транспортир и определяне на вида им. 
При затруднение учениците могат да последват 
препратката към урока за измерване на ъгли. 

3. задача: Учениците си припомнят чертаенето 
на ъгли, като при нужда следват препратката към 
урока, в който това е изяснено. 

4. задача: Учениците намират неизвестен 
множител, който им показва дължината в ми-
лиметри на радиуса на окръжността, който 
трябва да начертаят. 

5. – 6. задача: С пета задача се актуализират зна-
нията на учениците за мерните единици за лице и 
техните отношения, а в шеста задача за сравнение-
то им. При нужда учениците си припомнят необхо-
димата информация, като следват препратките.

7. – 8. задача: Учениците решават задачи с прак-

тикоприложен характер, свързани с намиране на 
площ, като преобразуват мерните единици за площ.   

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В първите две задачи учениците актуализират 
знанията си за мерните единици за площ, като в пър-
ва задача допълват определенията, а във втора за-
дача допълват мерните единици съобразно отноше-
нията им. Изучените мерни единици се преговарят 
в задача 3, в която учениците „вкарват“ топките 
в коректните кошове. Практическата задача 4 из-
исква от учениците да измерят и запишат големи-
ната на всички ъгли във фигурата. Задача 5 също е 
практическа – учениците чертаят квадрат и рав-
нобедрен триъгълник, като трябва да се досетят, 
че за да получат триъгълника, е необходимо да по-
ставят отсечката между точки, разположени на 
еднакво разстояние от един и същ връх на квадрата. 
Последната текстова задача има практикоприло-
жен характер и е свързана с намирането на дължина 
на правоъгълник по дадени лице и ширина. 

ВИД НА УРОКА: 

Преговор с обобщение

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се преговорят и обобщят знанията и да се усъ-
вършенстват уменията на учениците за извършване 
на четирите аритметични действия с естествени 
числа, изучени в четвърти клас, за измерване на ра-
диус на окръжност и ъгъл, за намиране на неизвестен 
умалител и делител, за разпознаване на изучените 
геометрични тела и техните елементи, за намира-
не на страна на правоъгълник по дадено лице и друга 
страна, за решаване на текстова задача по два начи-
на, за съставяне на текстова задача чрез извличане 
на информация от различни източници.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Събира и изважда многоцифрени числа. Умножава 
и дели многоцифрени числа с едноцифрено и двуци-
френо. Измерва  Измерва ъгъл и радиус на окръж-
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ра страна на правоъгълник по дадено лице и друга 
страна. Решава текстова задача по два начина. 
Съставя текстова задача, като извлича информа-
ция от различни източници.  

Решаването на задачите в урока води до откри-
ването на скрито пожелание в края на страницата 
на урока. Учениците пресмятат и заместват чис-
лата с буквите в таблицата, която за улеснение 
на учениците е предоставена в края на урок 126 в 
учебната тетрадка. При вярно решаване на зада-
чите и заместване в таблицата учениците прочи-
тат пожеланието „Весела ваканция!“.    

1. задача: В тази задача учениците извършват 
и преговарят четирите аритметични действия. 

Учениците измерват радиуса на окръжността 
(2 см) и откриват мястото на буквата „я“ в края 
на пожеланието. 

2. задача: Чрез задачата учениците актуализи-
рат знанията и уменията си за решаване на зада-
чата по два начина.

3. задача: В тази задача учениците прилагат 
изучените в четвърти клас начини за намиране на 
неизвестен умалител и неизвестен делител.

4. задача: С тази задача се преговарят знанията 
на учениците за измерване на ъгли. 

5. задача: Учениците си припомнят броя на ръ-
бовете на куба. 

6. задача: С тази задача се преговарят знанията 
и уменията на учениците за намиране на страна на 
правоъгълник при дадени лице и друга страна. След 
решението є учениците следва да са попълнили по-
желанието. 

7. задача: По преценка на учителя тази задача 
може да се реализира и малко по-рано в урока. Ра-
боти се по групи, като учениците извличат ин-
формацията от брошурата и съставят различни 
задачи. От групите се изисква да си разменят за-
дачите и да ги решат, като се оценят взаимно.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

Задачите в учебната тетрадка са аналогични по 
съдържание на тези в учебника. Преговаря се основ-
ното учебно съдържание, научено в четвърти клас. 
В таблицата в задача 7 учениците попълват инфор-
мацията от задачата със същия номер в учебника, 
за да получат пожеланието „Весела ваканция!“. 

ВИД НА УРОКА: 

Нови знания

ЦЕЛ НА УРОКА: 

Да се запознаят учениците с любопитна инфор-
мация за произхода на арабските и римските ци-
фри; за транспортира; за изучаваните геометрич-
ни тела; за мерните единици за означаване на площ; 
за различни формати за представяне на данни.

Специфичното в този урок е, че информацията 
от него се усвоява в рамките на цялата учебна 
година като препратка към други уроци.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Познава любопитна информация за произхода на 
арабските и римските цифри; за транспортира; за 
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изучаваните геометрични тела; за мерните еди-
ници за площ; за различни формати за представяне 
на данни. 

1. задача: Задачата представя любопитна ин-
формация към урок №11 за редицата на естест-
вените числа и десетичната позиционна бройна 
система. 

2. задача: Задачата представя любопитна ин-
формация към урок 12 за римските цифри.

3. задача: Задачата представя любопитна ин-
формация към урок 26 за измерването на ъгли. 

4.–– 5. задача: Задачите представят любопит-
на информация към урок 44 за геометричните 
тела куб и правоъгълен паралелепипед.

6. задача: Задачата представя любопитна ин-
формация към урок 65 за мерните единици за лице. 

7. задача: Задачата представя любопитна ин-
формация към урок 103 за таблиците.     

УЧЕБНА ТЕТРАДКА:

В този урок от учебната тетрадка са вклю-
чени допълнителни задачи, които са по-различни 
от учебното съдържание в останалите уроци. 
Задачите в урока може да се включат в урочна-
та работа на учениците в момент, определен по 
преценка на учителя. Може да се използват и за 
диференцирана работа. Първите две задачи са ло-
гически и е необходимо учениците да отбележат с 
подходящи знаци информацията от текста в таб-
лицата така, че да стигнат до отговорите на въ-
просите. Третата задача включва верижки, които 
е необходимо учениците да решават с помощта на 
аритметична инверсия (като извършат обратни-
те действия в обратен ред). Последната задача е 
свързана с наблюдателността и пространствено-
то ориентиране – учениците откриват телата 
според развивките, свързват ги и записват наиме-
нованията им. 
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ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ В УЧЕБНИКА

1. 1. 739, 608, 513; 2. 507, 570, 705, 750; 3. в); 4. А = 800, В = 1000, С = 300, D = 330, E = 481, F = 
479; 5. а) <, б) <, в) =; 6. а) 220, б) 1000, в) 804, г) 724; 7. 375 лв.; 8. 330, 331, 332.

2. 1. 307 + 693 = 1000; 2. 956 (ученици); 3. 256, 960; 4. остроъгълен, тъпоъгълен, правоъгълен, 
115 мм; 5. 100 години, 9. век, 10. век (886 г. Княз Борис I посрещнал учениците на Кирил и 
Методий; 917 г. – Битката при река Ахелой (цар Симеон); 6. 222 км; 

3. 1. проверяваме; 2. 201 . (2 + 2) = 804, 550 : (10 – 5) = 110; 3. 101, 909, 30, 480; 4. 11 ч. 45 мин. 
30 сек., 14 мин. и 30 сек.; 5. С 316 повече ръчни часовници; 6. 1 мин. < 100 сек., 60 сек. = 1 
мин., 20 сек. < 2 мин., 3 мин. = 180 сек., 6 мин. > 60 сек., 5 ч. > 250 мин.; 7. Усмихваме се, пием 
глътка вода, кихаме, качваме едно стъпало, вдишваме и издишваме...

4. 1. 1. час – Български език и литература, 2. час – Математика, 3. час – Английски език, 4. час – 
Физическо възпитание и спорт, 5. час – Човекът и природата, 6. час – Музика; 2. Български език 
и литература – числително име, Математика – число, Човекът и природата – хранителна верига, 
Физическо възпитание и спорт – висок старт, Музика – четвъртина нота, Английски език – 
alphabet; 3. ½ от 1 т = 500 г, ¼ от 1 т = 250 кг, 1/10 от 1 т = 100 кг; ½ от 1 кг = 500 г, ¼ от 1 кг = 
250 г, 1/10 от 1 кг = 100 г; 4. 200 т; 2 г; Не; 5. Да. 

5. 1. 10 ед., 1 стот., 10 стот; 2. 4000, 12 000, двадесет и пет хиляди, шестдесет и три хиляди, 
99 000; 300 000, 450 000, 500 000, 550 000, 650 000, 750 000, 800 000; 3. По подразбиране; 
4. 953 000, 780 000, 708 000, 78 000, 120 000, 301 000; 5. По подразбиране; 6. 1000 < 10 000, 
100 000 > 10 000, 25 000 < 50 000, 306 000 < 360 000, 709 000 > 97 000, 199 000 > 91 000; 7. 3 . 
333 кг < 1 т, 1 км = 2 . 500 м, 980 см : 4 > 24 дм, 8 . 125 г < 1000 кг. 

6. 1. 1002, 1011, 1101, 522 121, 522 130; 999 996, 999 998; 2. 1 000 000, 309 680, 270 008, 100 000, 
97 085; 3. Перник, Враца, Шумен, Бургас, Варна, Пловдив; 4. А = 239 991, Б = 239 993, В = 
239 995, Г = 240 000, Д = 240 002, Е = 240 004, Ж = 240 011, З = 240 013, И = 240 015, Й = 
240 020, К = 240 022, Л = 240 024; 5. 99 897, 99 898, 99 899, 99 900.

7. 1. По подразбиране; 2. 1800, 2000, 4900; 123 030, 256 230, 256 250, 948 800, 948 810; 301 056, 
863 658, 863 858, 48 890, 48 990; 3. 35 000 лв., 135 050 лв., 201 000 лв., 210 000 лв., 351 050 лв.; 4. 
а) 850 000, б) 90 000, в) 304 000; 5. 320 000, 45 000; 6. 8532, 2358; 7641, 1467; 9720, 2079; 7. 703 600 
> 703 060, 402 420 > 402 402, 305 355 <350 535, 360 260 = 360 260, 945 371 < 954 371, 360 405 < 
360 504, 305 355 < 350 535, 212 121 < 212 212, 890 889 > 809 998; 8. 1 стот. = 10 дес., 10 стот. = 1 хил., 
1 стохил. = 100 хил., 10 дес. = 100 ед., 10 хил. = 1 десетохил., 10 десетохил. = 1 стохил.

8. 1. 1 000 010, 2 000 000, десет, 100, сто; 754 060 384; 2. Португалия, България, Дания, Хърватия, 
Люксембург, Малта; 3. Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; 4. По 
подразбиране.

9. 1. 1543 = 1 хил. + 5 стот. + 4 дес. + 3 ед., 360 701 = 3 стохил. 
6 десетохил. + 0 хил. + 7 стот. + 1 ед., 48 054 = 4 десетохил. + 8 хил. + 5 дес. + 4 ед., 1 905 762 
= 1 млн. + 9 стохил. + 5 хил. + 7 стот. + 6 дес. + 2 ед., 31 456 004 = 3 десетомлн. + 1 млн. + 
4 стохил. + 5 десетохил. + 6 хил. + 4 ед.; 2. По подразбиране; 3. 30 085 600, 704 900 050; 4.
670 893 230 = 6 стомлн. + 7 десетомлн. + 8 стохил. + 9 десетохил. + 3 хил. + 2 стот. + 3 дес., 
29 005 478 = 2 десетомлн. + 9 млн. + 5 хил. + 4 стот. + 7 дес. + 8 ед., 7 480 003 = 7 млн. + 4 
стохил. + 8 десетохил. + 3 ед., 903 740 105 = 9 стомлн. + 3 млн. + 7 стохил. + 4 десетохил. + 1 
стот. + 5 ед.; деветстотин и три милиона седемстотин и четиридесет хиляди сто и пет.
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10. 1. 5208, 203 010, 20 012 100; 2. г); 3. 199 000, 199 001, 199 002; 4. 1; 5. По подразбиране; 6.
20 020 304, 403 301 330, 10 530 202; 7. А= 8998, Б = 9007, В = 9010, Г = 9016, Д = 9019; 8. а) 
30 000 405, б) 4 500 400, в) 30 800 060; 9. а) 1, 7, 3; б) 9, 6, 4; в) 8, 5, 2; 10. 142 356 789.

11. 1. 4, 6; 2998, 3000, 3002; 59 699 998, 59 700 000; Увеличава се с 1; 2. 389 999, 390 000, 390 001; 
1 000 000 000, 1 000 000 001, 1 000 000 002; 3 650 001, 3 650 000, 3 649 999; 3. 1 дес. = 10 ед., 
1 стот. = 10 дес., 1 хил. = 10 стот., 1 десетохил. = 10 хил., 1 стохил. = 10 десетохил., 1 млн. = 
10 стохил., цифрите са 10 на брой; 4. 9 – десетици, 0 – стотици и десетохиляди, 4 – хиляди и 
десетомилиони, 3 – стохиляди и стомилиони; 5. 76 125 – брой на единиците, 1050 – брой на 
десетиците, 325 703 – брой на хилядите; 13 578 – брой на стотиците, 925 807 900 – брой на 
милионите, 6. 6 на брой.

12. 1. С 10 цифри – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 2. По подразбиране; 3. 11 ч. 25 мин. или 23 ч. 25 мин., 
6 ч. 50 мин. или 18 ч. 50 мин., 3 ч. 35 мин. или 15 ч. 35 мин.; 4. а) I, VI, IX; б) декември, юли, 
април; 5. 864 – IX, 1878 – XIX, 2007 – XXI; 6. 9 – IX, LX – 60, 86 – LXXXVI, CIX – 109, 550 – 
DL, MD – 1500, 333 – CCCXXXIII.

13. 1. б), а); 2. в); 3. равни; 4. 950; 5. Планетарни орбити, които са елипси.

14. 1. По подразбиране; 2. По подразбиране; 3. По подразбиране; 4. По подразбиране; 5. По 
подразбиране; 6. Начертана окръжност с радиус 230 мм.

15. 1. 4699, 305 800, 358 000, 3 850 800, 13 850 800; 2. По подразбиране; 3. 14 805 118 < 
356 198 654; 4. 208 500, 999 170, 6 080, 303 030; 5. 1, 1; 6. VIII, XVI, XXXII, D, CVIII, M; 7. По 
подразбиране; 8. По подразбиране; 9. Радиус 24 мм; 10. В гимнастиката – обръч, халки.

16. 1. Това е редицата на естествените числа. Няма най-голямо естествено число; 2. По 
подразбиране (възможни са много варианти); 3. 1 000 000 000, 1000, 1 000 000; 4. 20 020 202, 
110 111 111; 5. 1 – I, C – 100, V – 5, D – 500, 10 – X, M – 1000, L – 50; 6. По подразбиране.

17. Мария: 1. 305 018, 50 005; 2. 19 999, 20 000, 20 001; 3. Стомилиони, десетохиляди, десетици; 4.
Лъч; 5. 10 мм (7 т., Мн. добър); 
Христо: 1. Един милион, триста и осем хиляди и осем; 2. <, <, >; 3. IX, XXXV, LI; 4. в); 5.
Верен отговор (9 т., Отличен).

18. 1. а) 98 900, 99 000, 99 100; б) 7 804 000, 7 803 000, 7 802 000; 2. 300 000, 980 201; 3. >, <, <; 4.
а) 43 521; б) 15 234; 5. а); 6. 25 мм; 7. III, VI, XIX; 8. По подразбиране (втората окръжност е с 
радиус 34 мм).

19. 1. 70, 370, 900, 5000, 5100, 9800, 7600, 5500, 10 300; 2. 8000, 96 000, 170 000, 900 000, 13 000 
000; 3. 2 003 500, 841 000, 70 050 300; 4. 55 000, 220 000, 3 000 000; 5. 8 343 000 (вида); 6. По 
подразбиране (възможни са много варианти, включително в косвена форма); 7. 3 000 000, 800.

20. 1. 40, 920, 300, 1000, 4000, 3000, 5000, 9000, 13 000, 7000, 10 000, 17 000, 14 000; 2. 20 000, 
200 000, 200 000, 300 000, 700 000, 10 000 000, 100 700 000, 400 000, 700 000; 3. 700 000, 
110 000, 70 000; 4. 13 005 000 (жители Делхи), 11 000 000 (жители Москва); 5. 820 000.

21. 1. 3, 5, 3000; 2. 200 000, 70 000, 5000; 3. 6000, 606 000, 600 000; 4. 500 000, 500; 5. Със 100 
ученици; 6. По подразбиране (възможни са много варианти); 7. 400 000.

22. 1. 230 000, 700 000, 850 000, 1 000 000; 2. 3900, 700 000, 80 000 000, 400 080, 100 000 000, 
600 000; 3. 80 000, 904 000, 3 000; 4. 7000 (влечуги и земноводни), 10 000 (птици), 1 310 000 
(насекоми); 5. 2550;…… 2000,      = 3000,     = 200; 7300, 7400.
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23. 1. 305, 863, 1047, 15 658; 2. 27 308, 193 023, 500 150, 57 465; 3. а) 597 898, 3 668 479; б) 
123 999, 130 399, 60 638, 932 577; 4. 17 990 000 т общо; 5. 7735 дръвчета; 6. P = 4, B = 7, T = 3, 
D = 4, E = 0, F = 2.

24. 1. 700, 70, 15 000, 7 850 000, 24 000, 9 000 000, 450 000, 178 000 000, 600 000; 2. 756 300, 
10 000, 433, 53 133 3. 70 201, 27 350, 346 101, 0; 4. 1354 смърча; 5. 4000 год.; 6. 17 мм.

25. 1. Естир, Есин, Асен, Варта; 2. Вартананк; 3. 5989 продадени и ремонтирани артикула; с 
3102 повече продадени часовници от каишките; с 5543 по-малко ремонтирани часовници от 
продадените артикули; 4. По подразбиране (възможни са различни варианти).

26. 1. гъл: AOB, връх – О, рамена: ОА и ОВ, гълът е прав, AOB; гъл: BCD, връх – C, рамена: 
CB и CD, гълът е тъп, BCD; гъл: CDE, връх – D, рамена: DC и DE, гълът е остър, CDE; 
2. По подразбиране; 3. По подразбиране; 4. МОN = 140°, AOB = 70°, BOC = 25°, MON, 
AOB, BOC.

27. 1. градус, транспортир, сантиметър; 2. АВС = 140°, АОВ = 20°, MON = 65°; 3. 6 ъгъла, 
CED = 55°, BED = 90°, AED = 170°, BEC = 35°, AEC = 115°, AEB = 80°; 4. ABC 
– равностранен, АВС = 60°, ВСА = 60°, САВ = 60°, глите в равностранния триъгълник 
са равни по големина; BCD – равнобедрен, BСD = 25°, CDB = 130°, DBC = 25°; Два от 
ъглите в равнобедрения триъгълник са равни по големина; ECD – разностранен, CDE = 30°, 
DEC = 60°, ECD = 90°; глите в разностранния триъгълник са различни по големина; 5.
Всички ъгли са прави; 6. 23 220, 8 071 282, 7. 211.

28. 1. По подразбиране; 2. По подразбиране; 3. Момчето; 4. По подразбиране; 5. 180°; 6. глите са 
равни; 7. 57°; 8. 145 Оранжеви окръжности.

29. 1. 3 876, 42 006, 149 898, 17 110, 45 608, 46 610; 2. 8510, 57 798, 57 150; 3. 90 011, 5003; 4.
АОР = 60°, АВС = 145°, ВОС = 80°; 5. ‹MON = 45°; 6. 3423 кг.

30. Ева: 1. 1290, 39 346; 2. 502; 3. АОВ = 120°; 4. 3440 кг (5 т., Мн. добър); 
Давид: 1. 1848, 80 030; 2. 11 371; 3. Сгрешена задача; 4. 4585 кг (4 т., Добър).

31. 1. 37 398, 48 758, 9 055 998, 4026, 504, 602 212; 2. а) 103 100; б) 40; в) 2003; 3. АОВ = 70°, 
CDE = 110°; 4. По подразбиране; 5. 6713 буркана.

32. 1. 594, 4594, 28 875, 279 890, 9 969 787; 2. 627, 4627, 89 927, 108 658; 3. 630, 4630, 1 128 875; 4.
С 3407 т; 5. 3772 хляб общо.

33. 1. 229, 1229, 22 226, 50 116, 1 130 121; 2. 199, 1199, 81 269, 80 481, 6 622 141; 3. 12 589, 
206 859, 72 518, 2197, 40 047; 4. 15 699 шофьори; ван и Руми са записали вярно задачата; 5.
22 398 лв.; При еднократно изплащане автомобил струва 22 398 лв., а при покупка на лизинг – 
с 1586 лв. повече. Колко лева струва автомобилът на лизинг?

34. 1. Смешни; 2. Лява колона: 1438, 64 851; дясна колона: 10 297, 131; 3. С 18 459 повече весели 
моменти; 4. По подразбиране; 5. XVIII век, 3 века (приблизително). 

35. 1. 357 496, 357 519, 347, 179, 69 602; 2. 3657 + 4353 = 8010, 32 222 + 22 984 = 55 206, 
103 707 856 + 205 010 856 = 308 718 712; 3. 168 101, 13 000, 188 124; 4. 1864 км; на -дълга – с 
Румъния; на -къса – с Македония; 5. 2245 км.

36. 1. 203 218, 203 217, 202 911, 12 156; 2. 120 399, 23 211; 3. 60 925 км; 4. 63 188 лв.; 5. 175 мм; 6. б).
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37. 1. А = 37 000, В = 500 899; 2. (25 314 – 24 958) : 4 = Е, 25 314 – 356 : 4 = С, 3368 – 168 . 4 = D, 
(168 + 168) : 4 = F; 3. ‹АВС = 35°, ‹MON = 105°; 4. 149 828 лв.; 5. 20 431 лв.; 6. 2 номера.

38. 1. 648 909, 649 138, 651 888, 412 198; 2. 768 372, 2 313 608, 552 496; 3. А = 1, В = 4, С = 3; A = 
5, B = 1, C = 7, D = 6, E = 4; A = 1, B = 4, C = 5, D = 2; 4. 311 934 лв.; 5. 30 283 лв.

39. 1. 114 151, 113 901, 108 111, 91 113; 2. 196 093, 588 868, 28 081; 3. 46 982 (момчето); 4. 36 496, 
37 979, 245 306, 634 860; 5. 2530 бутилки; 6. 4352; 7. 6; 10 767.

40. 1. 37 206, 146 382, 26 538, 9 500 682; 2. с 359 км, с 493 км, с 696 км, с 821 км; 3. 5 169 275, 
1 120 752, 306 000, 6 290 000.

41. 1. 137 999 961, 137 903 569, 150 888 899; 2. 790 793 900, 50 006 080, 122 099 182; 3. 20 111 100; 
4. 157 117 851 лв.; 5. 2 295 370 физически лица; 6. 1 863 738 общо.

42. 1. 114 263, 109 901, 319 123 101; 2. 781 260 563, 44 553 802, 198 999 889; 3. 303 964 000, 
220 816 000, 89 800 000, 38 999 100; 4. 2 864 212 лв. обслужва третата банка; 5. 8 лв. книжка, 4 
лв. количка.

43. 1. 9 967 086; 2. 17 млн. + 199 млн. + 59 хил. > 216 млн.; 415 млн. – 117 млн. < 308 млн.; 3.
38 364 581 лв. за настилка; 4. 37 596 386 лв.

44. 1. Второто дете; Кубът има 6 стени, ръба, 12 ръба, 8 върха; 2. Кубчето на Рубик; 3. Правоъгълният 
паралелепипед има 6 стени, 12 ръба, 8 върха; 4. Куб, 6 стени, квадратна форма, 8 върха, 12 ръба; 
Правоъгълен паралелепипед, 8 стени, правоъгълна форма, 8 върха, 12 ръба; 5. На куб. 

45. 1. а) квадрат, б) правоъгълник, в) куб, г) правоъгълен паралелепипед; 2. Правоъгълен 
паралелепипед, куб; 3. синьо – стена, червено – ръб, зелено – връх; 4. Куб – жълто, правоъгълен 
паралелепипед – лилаво; 5. Куб; 6. Правоъгълен паралелепипед, 6 стени с правоъгълна форма, 12 
ръба и 8 върха; 7. По подразбиране; 8. По подразбиране; 9. 6888 модула.

46. 1., 2. По подразбиране; 3. Пирамида, конус, цилиндър; 4., 5. По подразбиране; 6. 5341; 7. По 
подразбиране.

47. 1. Конус, куб, пирамида, кълбо, цилиндър, правоъгълен паралелепипед; 2. Върхове, ръбове, 
стени; 3. Точки, отсечки, правоъгълници; 4. Правоъгълен паралелепипед, цилиндър, кълбо; 
5. Пирамида, конус, цилиндър, правоъгълен паралелепипед, кълбо, куб; 6. Кълбо, цилиндър, 
конус (търкалят се, оставят кръгъл отпечатък); 7. 545 заготовки.

48. 1. Конус; 2. Куб; 3. Правоъгълен паралелепипед, стени – 6, ръбове – 12, върхове – 8; 4. По 
подразбиране (решението е налично в е-учебника); 5. 25 850 кг общо.

49. 49. 23 802 + 234 195; 843 207 – 833 105 = 10 102; 123 456 + 654 321; 2. 99 990, 31 092, 300 996, 
13 682, 1 032 101, 999 815; 3. Фигури: квадрат, правоъгълник, триъгълник, окръжност; Тела: 
куб (стени, ръбове, върхове), правоъгълен паралелепипед (стени, ръбове, върхове), пирамида, 
конус, кълбо, цилиндър; 4. 42 712 кг.

50. Лили: 1. 768 899, 70 999; 2. Пирамида, правоъгълен паралелепипед, цилиндър; 3. По 
подразбиране; 4. 8586 м (9 т.; Отличен); 
Вальо: 1. 1 110 050, 409 400; 2. Конус, кълбо, куб; 3., 4. По подразбиране (9 т., Отличен).

51. 1. 46 997, 912 012, 698 098, 7102, 600 040, 773 191; 2. а) – 6), б) – 3), в) – 4), г) – 5), д) – 1), е) 
–2); 3. MNOP – стена, ON – ръб, т. К – връх; 4. Стени, ръбове, върхове; 5. 1076 кг ряпа.

52. 1. 86, 888, 707, 0, 169, 693, 648; 2. 111, 222, 444, 888; 3. 860, 408; 4. 888, 444; 5. 455, 488, 587, 
488, 767, 440; 6. 600 семенца, 930 г; 7. 69 кг; 8. 999 мм, 646 см; 9. Дани – 100 думи; Кико – 200 
думи; Крис – 600 думи.
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53. 1. 372, 448, 763, 0, 676, 490, 413; 2. 28, 84, 252; 3. 672, 432; 4. 925, 847, 780, 14 381, 851 131, 98 695; 
5. 760, 656, 998, 873; 6. 375 бутилки сироп, 775 сладкиша, 7000 вишни годишно – излишни числови 
данни; 7. 480 кг; 8. 651 кг; 9. 98 см; 10. 875 г, 375 г, 500 г, 750 г, 625 г; 574 г, 246 г, 328 г, 656 г, 410 г.

54. 1. 80, 9000, 2000, 90 000, 48 000 000; 2. 32 000 000, 63 000, 30 000 000, 21 000, 100 000; 3. 2400, 
64 000, 50 000, 4800; 4. 9 т = 9000 кг, 10 кг = 10 000 г, 6 км = 6000 м, 8 км = 8000 м; 5. 24 000 
мм; 6. 10 000 мм, 40 000 мм; 7. 1853 пъзела; 8. 4000, 8000, 9000, 7000, 5000, 3500, 1500, 2000, 
4000, 4500, 15 000 кг, 25 000 кг, 20 000 кг, 0 кг, 10 000 кг; 9. 100, 200, 400, 800, 1600.

55. 1. 24 942, 44 812; 2. 68, 486, 2486, 62 486; 3. 648 044, 309 660, 84 048, 886 408; 4. 13 369, 
660 033; 5. 4861 м; 6. 5655 буркана; 7. По подразбиране; 8. 90°, правоъгълен триъгълник.

56. 1. Аниматор; 2. Майката – клоун, кака Нина – Червената шапчица, бате Николай – вълк, бате 
Стефан – клоун; 3. 66 039 лв. – Колко пари постъпиха в клуба от тържества за рождени дни?; 
88 052 лв. – Колко лева всичко постъпиха в парти клуба?; 44 026 лв. – С колко лева парите от 
партита за рождени дни са повече от тези за календарни празници?; 4. 29 106 лв. остатък; 5. 25 
мм радиус.

57. 1. 36 369, 90, 378, 64 869; 2. 381 963, 968 084, 2 736 909, 510 555; 3. 1080 м мрежа, 4320 лв.; 4.
3969 лв., с 316 лв., Да; 5. 4816 заготовки; 6. 4344; 7. 5406 мм.

58. 1. 506 420 (стохил.), 56 606 (десетохил.), 65 820 (хил.), 260 566 (стот.), 759 630 (стохил.), 84 909 
(десетохил.), 98 730 (хил.), 390 849 (стот.); 2. С 583 120; 3. 96 006, 49 700, 9975; 4. 13 246; 5.
910 романа; 6. Ани – повест, Петьо  – разкази.

59. 1. 876, 891, 736, 84 156; 2. 555 609, 28 000 550, 964 088, 510 378, 8 680 876; 3. 848 720, 
1 848 606, 860 320; 4. 13 387, 556 820, 80 796, 63 992; 5. 1193 мм; 6. 12 753 карти всичко, със 
7848; 7. 1528 едномесечни карти; 8. ‹ABC = 116° (тъп), ‹MON (остър).

60. 1. Приятели; 2. Усмихнат/а, услужлив/а; 3. Добър/а, благодарен/а; 4. Помагай! Прощавай! 5.
2127 пъти.

61. 1. 3832, 48 177, 342 395; 2. 22 268; 3. С 2085 лв.; 4. 65 750 лв.; 5. 243 328 мм, 182 421 мм, 
квадратът; 6. Равни обиколки – да, Равни страни – не.

62. 1. Здраве; 2. Спортувай; 3. Храни се здравословно; 4. 80 мин., 30 мин.; 5. 1180 бутилки; 6. 886 
бутилки трапезна вода; 7. ‹KLM – остър; ‹MNO = 96° – тъп.

63. 1. Оранжевата – всички други са съставени от 6 квадратчета; 2. По подразбиране; 3. 1 кв. см, 4 
кв. см, 5 кв. см, 7 кв. см; 4. По подразбиране; 5. >, =, <, >.

64. 1. 6 кв. см, 8 кв. см, 12 кв. см; 2. 48 см, 128 кв. см; 3. ABEF = 6 кв. см, 10 см, BCDE = 4 кв. см, 16 
см, ACDF = 10 кв. см, 14 см; 4. а) 72 кв. мм, б) 175 кв. км, в) 1 кв. см, г) 36 кв. см; 5. 1 дка; 6. 2 
дка.

65. 1. 100, 100, 100, 1000; 2. а) 198 дм, б) 1467 кв. мм, в) 81 кв. см; 3. Дневна: 14 м, 12 кв. м; кухня: 
12 м, 9 кв. м; дневна и кухня: 20 м, 21 кв. м; 4. 900 кв. дм; 5. 225 плочки; 6. Оранжев – 264 кв. 
мм, зелен – 371 кв. мм, син – 576 кв. мм; 7. Не е тъпоъгълен.

66. 1. 103 698; 2. а) 891 кв. мм, б) 100 кв. см, в) 49 кв. м; 3. Обиколка – милиметър, дециметър, 
метър, лице – кв. сантиметър, декар, кв. километър; 4. =, >, =, >, =, >, <, <; 5. а); 6. 54 кв. м; 7.
в).

67. 1. а) 4286, б) 6429, в) 8572, г) 10 715, д) 19 287; 2. 14 853, 59 824, 45 102, 806 628, 441 048; 
3. б); 4. 8 кв. см; 5. 100, 100, 100, 1000, 1 000 000; 10, 10, 10, 100, 1000; 6. 12 м перваз, 100 
плочки; 7. 89 зелки.
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68. Стела: 1. 13 184, 315 081; 2. 3 кв. см; 3. 100 кв. мм, 1 000 000 кв. м, 1000 кв. м; 4. 40 м ограда, 
100 кв. м постелка, (7 т., Мн. добър); 
Кристиян: 1. 56 664, 598 059; 2. а) 81 кв. дм, б) 120 кв. м; 3. >, <, >; 4. 1100 кв. м, (9 т., 
Отличен).

69. 1. 24 806, 39 753, 88 660, 613 613, 5 805 693; 2. а) 4 кв. см, б) 8 кв. см, в) 12 кв. см, г) 16 см; 3.
1 000 000, 1000, дм, см, 100; 4. 8 м дължина на рамката, 4 кв. м лице; 5. 4280 кв. м.

70. 1. 11, 210, 111, 234, 202, 129; 2. 999, 69; 8; 9, 9; 3. >, >, >; 4. 100 лв.; 5. 241 см; 6. 32 мм радиус; 
7. а) не, б) да, в) не; 8. а – 5, б – 3, в – 1, г – 2, д – 4.

71. 1. 13, 62, 131, 18, 84, 39; 2. <, >; 3. 230 соленки; 4. 81 кв. см; 5. 115 пакета; да; 6. 315 кг; 7. 2890 
кв. см; 8. ‹MON = 27°=

72. 1. 300, 200, 2000, 20, 90, 50 000; 2. 100, 1000, 10 000, 8, 800, 80 000, 80, 800, 800 000, 2, 2000, 
20 000; 3. 1200 : 6 = 200, 1600 : 4 = 400, 1600 : 8 = 200, 1800 : 6 = 300, 1800 : 9 = 200, 2400 : 
4 = 600, 2400 : 6 = 400, 2400 : 8 = 300, 2700, 9 = 300, 3200 : 8 = 400, 3600 : 6 = 600, 3600 : 9 = 
400, 3000 : 5 = 600, 4200 : 6 = 700, 4200 : 7 = 600, 4500 : 5 = 900, 4800 : 6 = 800, 4800 : 8 = 600, 
5400 : 6 = 900, 5600 : 7 = 800, 5600 : 8 = 700, 6300 : 7 = 900; 4. 4000, 120 000, 10 000, 540 000, 
200 000, 3000; 5. 330 000 лв.; 6. а) 8000 т, 40 000 км, 2000 г; б) 10 000 кг, 2 000 000 г, 70 000 км; 
в) 200 000 г, 10 000 000 км, 600 кг; 7. По 30°, тъпоъгълен.

73. 1. 233, 110, 112, 431, 2431; 2. 402 113; 3. 10 110, 120 431, 210 110, 332 011; 4. а) Колко лева 
струват общо един спален и един кухненски комплект? 2242 лв., б) С колко лева кухненският 
комплект е по-скъп от спалния? с 218 лв.; 5. с 1001 лв.; 6. а) 3114 лв., б) с 912 лв.

74. 1. 19, 152, 218, 147, 1316; 2. 170 150; 3. 1154, 13 125, 114 516, 141 870; 4. 7317 км; 5. 776 см.
75. 1. Магазина; 2. 2801 лв.; 3. 5 лв. върнаха, 2171 лв. останаха; 4. с 1066 лв.; 5. Не.

76. 1. По подразбиране; 2. 7135, 20 953, 5098, 1849, 145 568, 1100; 3. а) 1234, б) 1428, в) 1728; 4. 4 
страни, 1188 мм страна; 5. По 1175 лв.

77. 1. 310 220, 1723, 76, 896; 2. 64 679, 6629, 72 934; 3. 758 мм, 6822 кв. мм; 4. 2422 м; 5. 2910 лв.; 6. =, =.
78. 1. Красота; 2. Движение, витамини, чистота, облекло; 3. Помощ, прошка, благодарност; 

4. Добри думи, скромност, усмивка; 5. 6636 души; 6. 411 усмивки повече; Празникът  се 
отбелязва всеки първи петък на месец октомври, съответно датата е различна за всяка година. 

79. 1. 21 220, 1548, 5478, 102, 20 250; 2. 8032 : 4 = 2008, 61 360 : 8 = 7670; 3. 1079 монети от 2 лв., 
205 монети от 1 лв., 6409 монети от 50 ст.; 4. 2407 монети от 10 ст.; 5. 10 800 монети, 3600 
монети.

80. 1. 430 124, 1474, 5756, 10 718; 2. 2689, 7515, 1089; 3. 3); 4. 26 мм; 5. С 3247 опаковки; 6. 3255 
мрежи; 7. Вярно (56°).

81. 1. б); 2. в); 3. По подразбиране; 4. 5 м; 5. 263 мм; 6. Правоъгълник: 1685 дм, 3376 дм, квадрат: 
9 см, 81 кв. см, квадрат: 40 м, 100 кв. м, правоъгълник: 1204 мм, 2426 мм; 7. 266 м мрежа; 8.
321 мм страна; 9. 1 см, 12 см; 2 см, 6 см; 3 см, 4 см.

82. 1. Марк Твен; 2. Самюъл Клеманс; 3. 1835 г., 1876 г.; 4. 37 м; 5. 1356 броя.

83. 1. 40 221, 1238, 936, 2014, 2873; 2. >, <, <; 3. 6769, 10 049, 10 784; 4. 865, 10 743; 5. 976 мм; 6.
4748 птици; 7. 358 кутии.

84. Дара: 1. 1423, 1003; 2. 6505; 3. 10 кв. см; 4. 163 пакета (9 т., Отличен); 
Александър: 1. 1234, 7254; 2. 10 758; 3. 19 м; 4. С 670 лв. (8 т., Мн. добър).
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85. 1. 3012, 2254, 6565, 10 378; 2. <, =; 3. А) 8884, б) 10 005; 4. 1082 дм; 5. С 55 кашона повече, 521 
кашона общо; 6. 578 кашона.

86. 1. a) 40, 100, 70; б) 80 см, 90 мм; 2. 80, 100, 30; 600, 2000; 3. 2340, 20 100, 3 000 000, 482 560; 4. 130 
лв., 1300 лв.; 5. 23 578 000 евро; 6.Да; 7. 6790 кв. м, 1378 м; 8. 4500 дм = 45 000 см, 248 м = 2480 дм = 
248 000 мм, 48 кв. м = 4800 кв. дм, 563 кв. см = 56 300 кв. мм; 9. ‹МРТ – остър; ‹NOP = 150° – тъп.

87. 1. 4530, 10 200, 289 030, 100 040, 790 010; 2. Вярно; 3. 3960, 8080, 5050, 48 640; 4. 11 520, 
237 600, 426 000; 5. 58 845, 89 190, 252 560, 8 797 810; 6. 58 590 кв. см, 1814 см; 7. С 18 212 
кг, 19 468 кг; 8. Колко буркана лютеница бе произведена? – 453 000 буркана; С колко буркана 
лютеницата е повече от доматите? – с 452 245 буркана; 9. 34 080.

88. 1. куб, правоъгълен паралелепипед, цилиндър, конус, пирамида, кълбо; 2. 86 560 – връх, 
25 410 – стена, 43 700 – стена; 3. Не; 4. Не; 5. 2000 кг = 2 т тежи автомобилът, 4000 кг = 4 т 
тежи камионът, 6. 116 884 лв.

89. 1. 603, 4020, 4623; 2. 1833 г. – Христаки Павлович; 3. 1859 г. – Христо Ваклидов; 4. 1867 г. – 
Веселин Груев; 5. По подразбиране.

90. 1. 4899; 2. 1472, 7360, 8832; 3. 9758, 229 104, 12 342, 1 413 440; 4. 25 235, 16 463, 25 235; 5. С 
1296 см; 6. С 16 905 броя; 7. 216, 432, 864, 1728, 3456, увеличава, увеличава 2 пъти.

91. 1. Синоними – слово, език, реч; Сродни думи – наречие, речник, реч; 2. 100 (сто); 3. 64 . 27 
= 1728 – Колко учебни тетрадки доставиха?; 64 . 27 + 64 = 1792 – Колко учебника и учебни 
тетрадки общо доставиха?; 64 . 27 – 64 = 1664 – С колко учебните тетрадки са повече от 
учебниците?; 4. 728 учебника за IV клас; 220 учебника за III клас; 5. 3531 броя речници; 6. 756 
броя.

92. 1. 131 784; 2. 78 930, 24 210, 6360; 3. 743, 17 842, 145 980; 4. а) – 2) – 660 лв.; б) – 3) – 55 лв.; в) 
– 1) – 720 лв.; 5. 132 лв. спести Сара; 3701 лв. спести бащата; 6. 610 лв. спестени.

93. Тина: 1. 6946, 43 440; 2. б), 13 246 буркана; 3. 11 856 лв. (5 т., Мн. добър); 
Велизар: 1. 5520, 64 736; 2. в), 6049 буркана; 3. 9850 лв. (5 т., Мн. добър).

94. 1. 3938, 43 488, 33 750, 52 344; 2. 7562, 11 040, 197 904; 3. 668 лв. – Колко метра е обиколката 
на правоъгълника?; 156 м – С колко метра дължината е по-голяма от ширината?; 21 805 кв. 
м – Колко квадратни метра е лицето на правоъгълника?; 4. С 228 лв. – С колко лева приходът 
от билети по 12 лв. е по-голям от този от билети от 14 лв.?; 3252 лв. – Колко лева е общият 
приход от продадените билети?; 5. По подразбиране.

95. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 2. 865, 1653, 45081; 3. 125; 4. 100; 5. 19 м; 6. 100 м, 6 сек., 100 г; 7. 55 
м радиус, 55° ъгъл; 8. 23 учители; 9. 11 540 лв.; 10. 6 пъти.

96. 1. 40, 40; 2. 9, 908, 938, 108; 3. 1027, 863, 2; 4. 125 мм, 410 мм, 10 см, 10 см, 40 см; 5. 3213 
ученици; 6. 969 ученици; 7. 1000, 10 000, 5000, 1350, 81 000.

97. 1. а) 128 (ко), 127 (да); б) 183 (са), 1082 (то); в) 900 (бу), 909 (вре); 2. 458 (па), 26 (но), 372 (за), 
796 (ме); 3. 25 (та), 555 (прог), 1510 (лан), 65 (гру); 4. 1196 (во), 299 (ав); 5. 6 автобуса; 6. 294 
км.

98. 1. 44 447, 37 920, 7350, 25 760; 2. 477, 4551, 841, 132; 3. 90, 2; 4. 654, 364, 178, 211; 5. а) 2310 
картини и скулптури общо, б) 1980 повече картини; 6. 27 см, 1540 кв. см, 568 кв. см; 7. 256 лв.

99. 1. до София – 221 км, до Русе – 107 км, до Варна – 222 км; 2. 286; 3. 1185, 1879; 12 в., 19 в.; 4.
По подразбиране; 5. 234 местни жители.

100. 1. А = 166 375, В = 15 125, С = 1375, D = 125; 1. 166 117, 350, 1375; 2. 15 125, 125, 11, 11; 3. 786 
см; 4. 31 460 лв.; 5. 11 броя тулумбички в 1  кутия; 6. В сладкарницата.
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101. 1. 96, 687, 484, 87; 2. 432, 819, 3216, 9876; 3. Цилиндър; 4. 628, 1275, задачите в един и същ цвят 
имат еднакви отговори; 5. 639 лв. пералня, 884 лв. хладилник, 935 лв. печка; 6. 36 дамски блузи.

102. 1. 953 – Етър, 364 – занаятите, 259 – воденица, 3124 – тепавица, 8123 – валявица; 2. 9 – конус, 6 – 
кълбо, 8 – куб; 3. 50 – пирамида, 24 – цилиндър, 20 – прав. паралелепипед; 4. 12 818 лв.; 5. 3, 43 923 
(всяко следващо число се увеличава 11 пъти); 131 072, 2 (всяко следващо число се намалява 16 пъти).

103. 1. 85, 636, 428; 58, 367, 1234; 2. 724, 712, 186; 3. 623, 4529, 2324, 69, 8316, 627; 4. 98 броя, 125 
лв., 38 броя; 5. Магазин „Слънце“: яке – 73 лв., панталон и блуза – 56 лв., кецове – 75 лв., общо 
– 204 лв.; Магазин „Радост”: яке – 69 лв., панталон и блуза – 59 лв., кецове – 76 лв., общо – 204 
лв. Няма значение от кой магазин ще ги купи. 

104. 1. 109, 2106, 307, 108, 102; 2. 104, 105, 702; 3. в); 4. 153 год. карти; 5. 3654 – Колко са всички 
посетители?, 3248 – С колко повече са децата от възрастните?

105. 1. 304 – с, 108 – у, 2005 – и, 904 – м; 2. 31 986 – ч, 206 – а, 2808 – в, 0 – е; 3. 804 – т, 3005 – н, 
202 – к, 901 – ъ; 4. 66 – о; Мисълта на Галилео Галилей е: „Математиката – това е ключът и 
вратата към всички науки“. 5. 4312 лв.

106. 1. 50, 230, 230, 1230, 2500; 2. в); 3. в); 4. 130 м; 5. 1105 кг зеленчуци; още 895 кг; 6. 2, 497 664; 
115 248, 3; 7. 1.

107. 1. 240 – топчица, 3600 – перо, 620 – сачма, 380 – тръстика, 840 – серийно; 2. 120 – сажди, 505 
– растителни масла, 30 – резервоар, 27 829 – мултифункционални; 3. 604 – пчелен восък, 830 – 
газов патрон, 47 610 – печатарско; 4. 183 многоцветни химикалки.

108. 1. 2048, 1024, 512, 256, 128; намалява 2 пъти; 2. 3500, 2700, 1700, 5300, 65 400, 4830; 3. 2810 см; 
4. 720 лв.; 5. Паркет – 34 лв., мокет – 17 лв., килим – 38 лв., плочки – 26 лв.; 4. 42 900 лв.

109. 1. 203 165, 585 799, 456 789; 2. По подразбиране; 3. 73 288 041, 156 138 041, със 75 799 966 
повече; 4. По подразбиране.

110. 1. 783 909 313; 2. С 359 404 096 повече; с 253 073 228 повече; 3. 4 208 571 286 потребители; 4.
81 920 МВ; 46 080 МВ; 5. 520 лв. телефон, с 1560 лв. лаптопът е по-скъп; 6. По подразбиране.

111. 1. 1822 г, 1861 г; 2. Лещи; 3. 143 мм : 13 мм = 11 (пъти по-малък е радиусът на обектива); 4. Да; 
5. 799 снимки.

112. Малина: 1. 64, 905; 2. 2048 КВ; 3. 12 кв. м (4 т., Добър); 
Божидар: 1. 1140, 684; 2. 64 GB; 3. 9 м (5 т., Мн. добър).

113. 1. 358, 254, 906, 1350; 2. 756, 106; 3. 35 270 301, 18 491 078, 256 408 964, 4 560 109; 4. 1962 посетители; 
5.Колко са всички посетители, ако 1 билет важи за 1 човек? – 2659 посетители; Вариант: С колко 
повече са посетителите на филма „Тримата приятели“ от тези на другите два филма? – с 1361 повече.

114. 1. Естествени, 1, прибавим 1, няма; 2. По подразбиране; 3. 1305, 200 010, 7 308 000, 9 000 400 006; 
4. 45 047 048, 1 020 579, 909 808; 5. 3 хил. + 8 стот. + 6 дес. + 4 ед., 5 десетохил. + 6 хил. + 8 дес. 
+ 9 ед., 1 стохил. + 8 десетохил. + 7 дес. + 6 ед., 1 десетомлн. + 4 млн. + 5 десетохил. + 2 стот. + 
2 дес. + 3 ед., 1 стомлн. + 5 десетохил.; 6. а) 11 000, б) 99 799 999, в) 1508; 7. По подразбиране; 8. 
Най-скъп: тристаен ново строителство; Най-евтин – гарсониера; 9. <, >, >.

115. 1. 3300, 20 000, 1 280 100, 70 000; 2. 17 888, 113 101, 379 894, 21 010; 3. 5656 – (1201 + 3332) 
= 1123; (5656 – 1201) + 3332 = 7787; 4. 81 100; 5. 967 мм; 121 мм; 6. 1555, 111 , 40; 7. 55 969 
бройки; 8. 11 200 сламки.

116. 1. 4142 – Р, 10 165 – Н, 3100 – И, 10 312 – П; 2. Кутело – 2908 м, Бански суходол – 2884 м, 
Полежан – 2851 м; 3. Пирински мак – 3695, Пиринска ливадина – 3245, Еделвайс – 3221; 4. 186 
езера; Горно Газейско – 2642 м, Плешивото езеро – 2592 м; 5. 83 111 туристи.
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117. 1. В = 2740, С = 1645, D = 11 253, F = 9 555, M = 20 965, M – B = 18 225; 2. 11 769 + 7266 = 19 
035; 3. 37 260; 4. 36 450 лв.; 5. 74 520; 6. в) 185 490 кв. мм; 7. По подразбиране.

118. 1. 2468, 3201, 6490, 2830, 32 776, 298; 2. <, <; 3. =, =, <; 4. 709, 1903; 5. 37 410 . 4 + 18 285 . 2 = 
149 640, да; 6. (4364 – 974 . 2) : 2 = 1208 (см); 7. 9502 кг; 8. 365 кг ръж.

119. 1. 2265 – МОЛ, 4752 – ЛИС, 3136 – ФИ, 8075 – ЛИ, 854 – ПО, 2156 – Я, 8802 – ЕВ, 3309 – ПИ; 
41 м; 2. 2145 – по, 692 – ми, 1776 – ри, 1208 – тро, 952 – я, 505 – ста; 3. 1885 г., Съединението; 
4. 5055 – М. Левиев и П. Пипков, 1995 – Г. Божилов и Ц. Лавренов; 5. С 27 повече експонати на 
чуждестранни фирми, Пловдив.

120. 1. И – 31 590; 2. Е – 707 344; 3. А – 3456; 4. Т – 6240; 5. К – 7572; 6. М – 1482 (математика).
121. 1. 3380 – отговорът е един и същ; 2. >, =; 3. 652, 804, 825, 927; 4. 176 см; 5. 1256 лв.; 6. С 470 

туристи повече; 7. 9

122. 1. ПЛА – 33 534, СКА – 72 372, РО – 987, НИН – 2007, СТА – 81 991, ХЕ – 53 152, МУС – 
807; 2. Вит – 984, Огоста – 66 495, Осъм – 654; 3. Зелено – 530, оранжево – 2376, синьо – 124, 
червено – 717; 4. 4832 души общо, с 4228 повече възрастни.

123. 1. б); 2. Център, връх; радиуси; рамене; 3. Радиус – 15 мм, ‹ROP = 24°, радиус – 30 мм, ‹МРТ 
= 48°; 4. Куб, конус, пирамида, кълбо, цилиндър, правоъгълен паралелепипед; Да, защото 
квадратът е правоъгълник; 5. 1 – стена, 2 – ръб, 3 – връх; 6. 1099 кубчета; 26 малки кубчета.

124. 1. 8 см, 3 кв. см, 8 см, 4 кв. см, равни обиколки, различни лица; 2. 1728 кв. дм; 48 дм; 3. 1992 кв. 
мм; 4. 3136 кв. м; 5. 169 см; 6. 105 дм; 7. 6075 кв. см; 8. 26 мм, 104 мм, 676 кв. мм; 9. 16 кв. см.

125. 1. ‹АОВ = 170°, ‹MON = 50°, ‹BCD = 90°; 2. ‹AOB = 90°, ‹ABO = 45°; 3. ‹BCD = 130°; 4. 21 мм; 
5. 10, 100; 1 км = 1000 м, 1 кв. км = 1 000 000 м, 1 дка = 1000 м; 6. <, =,>; 7. 1 дка; 8. 282 м.

126. 1. Н – 30 810, С – 5467, Л – 24 864, И – 506; 2. Я – 2; 3. 1025 лв.; 4. Е – 3388, К – 256, Ц – 100; 6.
А – 12; 7. В – 56; 8. По подразбиране.
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