
Утвърдил  ДИРЕКТОР: __________________________                                                                                           

Т Е М А Т И Ч Е Н      П Л А Н - ЗП

на учебния материал по МАТЕМАТИКА

                                                                                                                                     I срок  - 18 седмици  х 3 часa = 54 часа
   За 8 клас през учебната              /    година                                                 II срок – 18 седмици х 3 часа = 54 часа

на 

СХЕМА НА УРОЦИТЕ

Урок за: I срок II срок
Общо 

Нови знания

24 28 52

Упражнения/практически дейности 17 16 33

Семинари, дискусии 2 1 3

Контрол 5 5 10

Преговор и обобщение 4 4 8

Резерв 1 1 2

Всичко 54 54 108

Основен учебник: “..Математика 8 клас изд. Регалия 6.”
УЧИТЕЛ: _____________________

              (                         )

Утвърдил  ДИРЕКТОР: __________________________                                                                                                       



№
по
ред

  Учебна
седмица
по ред

Тема на урочната
единица

Урочна
единица за

Компетентности като
очаквани резултати от

обучението

Нови понятия Контекст и дейности за
всяка урочна единица

  Методи и
форми на

оценяване по
теми и/или
раздели

Забележка

1. 1 Цели изрази. 
Действия с тях

Преговор Познава формулите за 
съкратено множение.

Нормален вид. Разлагане. Оценяване на 
работа в час

2. 1 Линейни уравнения. Преговор Може да решава линейни 
уравнения.

Моделира с линейни 
уравнения.

Работа в час. 
Домашна 
работа

3. 1 Линейни неравенства Преговор Може да решава линейни 
неравенства.

Изобразяване на числова 
ос..

Работа в час. 
Домашна 
работа

4. 2 Основни геометрични 
фигури. Триъгълник. 
Успоредник

Преговор Намиране на ъгли и отсечки в
геометрични фигури

Теореми за ъгли, 
триъгълници и 
успоредници.

Работа в час. 
Домашна 
работа

5. 2 Входно равнище. Тестови 
задачи

Умее да извършва действия с 
многочлени. Умее да прилага 
теоремите по геометрия от 7 
клас

Диагностика на 
математическата 
грамотност на учениците 
на входа на 8. клас.

Писмена работа

6. 2 Множества Нови знания Знае да определя множества 
и техните елементи.

Сечение, 
обединение

Дефиниране на 
множество.

Работа в час. 
Домашна работа

7. 3 Събиране и 
умножение на 
възможности.

Нови знания Знае принципите за събиране
и умножение на 
възможности.

Граф дърво. Умее да определя, кой 
принцип да използва, при 
броене.

Работа в час. 
Домашна работа

8. 3 Съединения Нови знания Разпознава и пресмята 
съединения без повторение.

Вариация, 

комбинация, 
пермутация.

Умее да пресмята 
комбинации, вариации и 
пермутации без 
повторение.

Работа в час. 
Домашна 
работа

9. 3 Вариации, 
пермутации, 
комбинации, 

Упражнение Знае формулите за 
съединения без повторение.

Умее да моделира 
конкретни ситуации.

Работа в час. 
Домашна 
работа

10. 4 Обобщение. 
Контролна работа

Тестови 
задачи

Знае основните понятия в 
комбинаториката.

Определя   кога   и как да 
брои.

Работа в час. 

11. 4 Съединения в 
практиката

Практическа
дейност

Намира ситуации за 
приложение на съединения.

Обсъждане на проектна 
задача.

Устно изпитване 
Работа в час. 

12. 4 Вектор Нови знания Знае понятието вектор и 
насочена отсечка. Знае 
видове вектори.

Скалар, насочена 
отсечка, вектор, 
колинеарност

Различава вектор от скалар.
Определя вектор като 
множество от насочени 
отсечки.

Работа в час.
Домашна 
работа

13. 5 Събиране и изваждане
на вектори. Свойства

Нови знания Знае да пресмята сбор и 
разлика на вектори.

Сбор и разлика на 
вектори.

Умее да пресмята сбор с 
тъждество на Шал.

Работа в час. 
Домашна работа

14. 5 Събиране и 
изваждане на вектори

Упражнение Знае да решава задачи с 
помощта на вектори

Умее да прилага 
свойствата на събиране на 
вектори.

Работа в час. 
Домашна работа

15. 5 Умножение на вектор 
с число. Свойства

Нови знания Знае да умножава вектор с 
число.

Произведение на 
вектор с число.

Определя колинеарност 
чрез произведение на 
вектори..

Работа в час.
Домашна работа



16. 6 Вектори обобщение упражнение Знае да решава задачи 
прилагайки действия с 
вектори

Умее в конкретна ситуации
да представя вектор като 
сума от вектори.

Устно 
изпитване. 
Работа в час. 
Домашна 
работа

17. 6 Контролна работа. 
Вектори в практиката

Тестови 
задачи.

Къде се прилагат вектори. Връзки с физика и други 
практически дейности

Работа в час. 

18. 6 Еднакви триъгълници.
Четвърти признак

Преговор с 
разширение

Затвърждаване на уменията за
намиране на еднакви 
триъгълници.

Четвърти признак за
еднаквост.

Преговор на основни 
знания по геометрия от 7 
клас.

Устно 
изпитване. 
Оценяване на 
работа в час.

19. 7 Деление на отсечка в 
дадено отношение

Нови знания Умее да намира отношение на 
отсечки.

Отношение на 
отсечки

Знае вътрешно и външно 
деление на отсечки.

Оценяване на 
работа в час.

20. 7 Средна отсечка в 
триъгълник

Нови знания Умее да намира и определя 
средни отсечки в триъгълник.

Средна отсечка Владее теоремите за 
средна отсечка в 
триъгълник.

Работа в час.
Домашна 
рабора. 

21. 7 Средна отсечка в 
триъгълник.

Упражнение Прилага знания за средна 
отсечка в триъгълник и в 
четириръгълник.

Различава необходимо и 
достатъчно условие в 
геометрични задачи.

Устно 
изпитване. 
Д о м а ш н а  
р а б о т а .

22. 8 Медицентър на 
триъгълник

Нови знания Теореми за медицентър.  Медицентър на 
триъгълник.

Умее да прилага свойства 
на медицентър на 
триъгълник.

Работа в час. 
Домашна 
работа.

23. 8 Медицентър на 
триъгълник

Упражнение
и приложни 
умения.

Прилага знания за медиани и 
медицентър.

Център на тежестта 
на система от точки.

Умее да използва вектори в
задачи за медицентър..

Оценяване на 
работа в час. 
Домашна 
работа

28. 10 Средна отсечка 
в трапец.

Упражнение Знае да прилага 
неколкократно 
теоремите за 
средна отсечка в
трапец. Може да

Умее да намира 
дължини на 
отсечки с 
различни 
методи. 

Оценяване на 
работа в час. 
Домашна работа

29. 10 Обобщение. 
Контролна работа.

Тестови 
задачи

Знае  да прилага теоремите за 
медцентър и средна отсечка в 
триъгълник и трапец.

Умее да избира методи за 
доказателство. 

Оценяване на 
работа в час. 

30. 10 Ирационални числа. 
Квадратен корен

Нови знания Умее да разпознава различни 
числа.

Ирационално число,
квадратен корен, 
радикал.

Разширяване на 
множеството на числата.  
Реални числа.

Домашна 
работа и работа
в час.

31. 11 Ирационални числа. 
Изобразяване върху 
числова ос.

Упражнение Умее да изобразява реални 
числа върху числовата ос .

Приближена 
стойност на 
ирационално число.

Разпознава различни 
видове реални числа. 
Намира приближени 
стойности.

Оценяване на 
работа в час. 
Домашна 
работа

32. 11 Свойства на 
квадратните корени.

Нови знания Знае квадратен корен на 
частно и произведение.

Коренуване, 
подкоренни 
величини.

Умее да опростява 
ирационални числа  чрез 
свойства на коренуването.

Работа в час. 
Домашна 
работа

24. 8 Трапец. Видове 
трапeци.

Нови знания Знае основни 
свойства на 
фигурата 
трапец..

Основни 
построения при 
трапец.

Оценяване на 
работа в час. 
Домашна 
работа.25. 9 Равнобедрен трапец Нови знания Знае необходими и 

достатъчни условия, за 
равнобедрен трапец.

Равнобедрен трапец Умее да намира елементи на 
равнобедрен трапец. 

Работа в час. 
Домашна 
работа

26. 9 Трапец. Упражнение Затвърждаване на знанията за
трапец.

Свойства на правоъгълен 
трапец.

Устно 
изпитване.  
Домашна 
работа27. 9 Средна основа на 

трапец.
Нови знания Знае теоремите за средна 

отсечка в трапец. 
Средна отсечка в 
трапец

Намиране на разстояния 
между среди на отсечки 
при успоредни прави.

Работа в час . 
Домашна 
работа.



33. 11 Приложение на 
свойства на 
квадратните корени. 

Упражнение Умее да прилага знания за 
квадратни корени.

Умее да внася и изнася 
величини под корен.

Устно 
изпитване. 
Домашна 
работа.

34. 12 Действия с квадратни 
корени

Нови знания Умее да извършва действия с 
ирационални числа. Действия с 

ирационални числа.

Умее да прилага действия 
на ирационални числа за 
различни дейности 
свързани с реални числа.

Оценяване на 
работа в час. 
Работа в час.

35. 12 Сравняване на 
ирационални числа 

Нови знания Умее да сравнява 
ирационални числа.

Оценяване на 
работа в час. 
Домашна 
работа36. 12 Преобразуване на 

изрази с ирационални
числа

Нови знания Затвърждаване на знанията за 
действия с квадратни корени.

Прилагат разпределително
и съдружително свойство 
свойства.

Устно 
изпитване. 
Работа в час.

37. 13 Преобразуване на 
изрази с квадратни 
корени.

Упражнение Знае да  пресмята  изрази  
рационално, като прилагат 
различни свойства.

Приложение на формули 
за точен квадрат.

Оценяване на 
работа в час. 
Домашна 
работа

38. 13 Рационализиране на 
изрази, които 
съдържат квадратни 
корени.

Нови знания Знае да рационализира 
знаменатели на ирационални 
дроби.

Рационализиране. Преобразуване на изрази, 
чрез рационализиране.

Оценяване на 
работа в час. 
Домашна 
работа

39. 13 Обобщение. 
Контролна работа.

Тестови 
задачи.

Знае да работи с ирационални
числа съдържащи квадратни 
корени.

Проверяват се знанията за 
ирационални числа и 
действия с квадратни 
корени.

Оценяване на 
работа в час. 

40. 14 Квадратно уравнение. 
Непълни квадратни 
уравнения.

Нови знания 
и преговор.

Решаване на уравнения , 
свойства и равносилност.

Квадратен тричлен. 
Квадратно 
уравнение.
Двоен корен.

Припомнят се правила за 
разлагане и решаване на 
уравнения.

Оценяване на 
работа в час. 
Домашна 
работа

41. 14 Формула за корените 
на квадратно 
уравнение.

Нови знания Знае да намира корени на 
квадратно уравнение с 
формула и да определя 
коефициентите му.

Коефициенти на 
квадратен тричлен. 
Дискриминанта.

Отделяне на точен квадрат. Работа в час. 
Домашна 
работа

42. 14 Съкратена формула за
корените на 
квадратно уравнение.

Упражнение Знае да намира корени чрез 
съкратена формула.

Намиране на корени на 
квадратни уравнения с 
рационален подход. 
Определяне кога 
съществуват корени на 
квадратно уравнение.

Оценяване на 
работа в час. 
Домашна 
работа

43. 15 Квадратни уравнения 
Упражнение

Упражнение Затвърждаване на  знанията за
намиране корени на 
квадратно уравнение.

Оценяване на 
работа в час. 
Домашна 
работа

44. 15 Разлагане на 
квадратен тричлен.

Нови знания Знае да разлага, чрез корени 
на квадратния тричлен

Теорема за 
съществуване на 
разлагане в 
множеството на 
реалните числа

Акцентът  е разлагане чрез
корени..

Работа в час. 
Домашна 
работа



45. 15 Класна работа първи 
срок

Контрол и 
оценка.

Проверка на наученото през 
първи срок.

Контрол на наученото. Писмено 
изпитване

46. 16 Зависимости между 
корените и 
коефициентите на 
квадратно уравнение 
Формули на Виет.

Нови знания Знае формулите на Виет. Формули на Виет. Прилага необходимо и 
достатъчно условие, за 
корени на квадратно 
уравнение.

Работа в час. 
Домашна 
работа

47. 16 Формули на Виет. 
Упражнение

Упражнение Затвърждаване на знанията за 
корени на квадратно 
уравнение.

Симетрични изрази. Знаци
на корените.

Оценяване на 
работа в час. 
Домашна 
работа

48. 16 Формули на Виет . 
Приложение.

Упражнение Съставяне на уравнение с 
дадени корени. 

Приложение на формулите
на Виет. 

Оценяване на 
работа в час.

49. 17 Биквадратно 
уравнение.

Нови знания. Репаване на биквадратно 
уравнение.

Биквадратно 

уравнение.
Решаване на уравнение 
сведено до квадратно.

Работа в час. 
Домашна 
работа.

50. 17 Уравнения от по-
висока степен 
свеждаши се до 
квадратни, чрез 
полагане.

Нови знания Решаване на уравнения от по-

висока степен.
Решаване на уравнения. 
Приложение на квадратно 
уравнение.

Работа в час. 
Домашна 
работа.

51. 17 Уравнения от по-
висока степен 
свеждаши се до 
квадратни, чрез 
разлагане.

Упражнение Умее да решава уравнения от 
по-висока степен чрез 
разлагане.

Познаване на различни 
методи за решаване на 
уравнения от по-висока 
степен.

Оценяване на 
работа в час.

52. 18 Моделиране с 
квадратни уравнения

Нови знания Умее да съставя модел с 
квадратно уравнение.

Математически 
модел.

Съставяне на модел и 
оценка на резултата..

Работа в час. 
Домашна 
работа.

53. 18 Моделиране с 
квадратни уравнения. 
Приложение.

Упражнение Умее да моделира реални 
ситуации.

Практически дейности, 
моделирани с уравнения от
по-висока степен.

Оценяване на 
работа в час. 
Домашна 
работа

54. 18 Обобщение . 
Контролна работа.

Тестови 
задачи

Прилагане на квадратно 
уравнение.

Умение за прилагане на 
квадратни уравнения..

Оценяване на 
работа в час и 
писмено 
изпитване.

Втори срок

55. 19 Окръжност. Взаимни 
положения на точка и 
окръжност.

Нови знания Умее  да определя положение 
на точка относно окръжност.

Вътрешна, външна 
точка за окръжност. 
Дъга, сегмент, 
полукръг

Знае основните елементи 
на окръжност и мястото им
спрямо центъра..

Работа в час. 
Домашна 
работа



56. 19 Взаимни положения 
на права и окръжност.

Нови знания Умее да определя 
положението на права спрямо
окръжност.

Секуща, 
допирателна, 
допирна точка.

Знае положението на права
спрямо окръжност , 
оценявайки радиуса и 
разстоянието до центъра.

Работа в час. 
Домашна 
работа

57. 19 Допирателна към 
окръжност.

Нови знания Знае теоремите за 
допирателни от точка към 
окръжност.

Допирателни 

отсечки.
Може да намира 
допирателни отсечки. 

Работа в час. 
Домашна 
работа.

58. 20 Права и окръжност. 
Приложение

Упражнение Прилага знания за триъгълник 
и окръжност.

Намира елементи от 
окръжност използвайки 
еднакви триъгълници и 
ъгли.

Оценяване на 
работа в час. 
Домашна 
работа.

59. 20 Централни ъгли, дъги 
и хорди.

Нови знания Знае  връзка между централни
ъгли, съответни дъги и хорди.

Централен ъгъл, 
прилежаща дъга.

Умее да намира централни 
ъгли и ъгли при успоредни 
хорди.

Работа в час. 
Домашна 
работа

60. 20 Диаметър 
перпендикулярен на 
хорда.

Упражнение Умее да намира ъгли и хорди 
в окръжност .

Знае необходими и 
достатъчни условия за 
диаметър и хорда в 
окръжност.

Работа в час. 
Домашна 
работа.

61. 21 Вписан ъгъл Нови знания Знае връзките между вписани 
и централни ъгли и 
съответните им дъги.

Вписан ъгъл Знае теоремите за вписан 
ъгъл. Знае връзка между 
диаметър и съответния му 
ъгъл.

Работа в час. 
Домашна 
работа

62. 21 Периферен ъгъл Нови знания Умее  да открива и намира 
мярката на периферни ъгли.

Периферен ъгъл. Знае връзка между 
централен, вписан и 
периферен ъгъл.

Работа в час. 
Домашна 
работа.

63. 21 Централен, вписан и 
периферен ъгъл. 
Приложение

Упражнение Умее да  ъгли свързани с 
окръжност.

Може да прилага 
теоремите за ъгли в 
окръжност, в задачи за 
доказателство.

Оценяване на 
работа в час. 
Домашна 
работа

64. 22 Ъгъл, чиито връх е 
вътрешна точка за 
окръжност. 

Нови знания Умее да пресмята ъгли чиито 
рамене пресичат окръжност.

Ъгъл, чиито връх е 
вътрешна точка

Може да прилага 
теоремите за ъгли в 
различни геометрични 
задачи.

Работа в час. 
Домашна 
работа.

65. 22 Ъгъл, чиито връх е 
външна точка за 
окръжност

Нови знания Умее да пресмята ъгли чиито 
рамене пресичат окръжност

Ъгъл, чиито връх е 
външна точка

Може да прилага 
теоремите за ъгли в 
различни геометрични 
задачи..

Оценяване на 
работа в час. 
Домашна 
работа

66. 22 Ъгли свързани с 
окръжност. 
Приложение.

Упражнение Знае   да използва теоремите 
за ъгли свързани с окръжност.

Прилага правилно 
теоремите за ъгли в 
окръжност. Доказва 
твърдения чрез ъгли в 
окръжност.

Оценяване на 
работа в час. 
Домашна 
работа

67. 23 Взаимни положения 
на две окръжности.

Нови знания Умее да определя взаимното 
положение на две 
окръжности.

Централа, 
вътрешнодопирател
ни, 
външнодопирателни
, концентрични 
окръжности.

Знае необходими и 
достатъчни условия за две 
окръжности.

Работа в час. 
Домашна 
работа



68. 23 Взаимни положения 
на две окръжности. 
Приложение.

Упражнение Знае връзките между радиуси 
и централа.

Преценяване на вярност на
твърдение.
Намиране на елементи в 
окръжност.

Устно и 
писмено 
изпитване

69. 23 Общи допирателни на
две окръжности. 
Свойства.

Нови знания Умее да построява обши 
допирателни.

Обща допирателна 
– външна, 
вътрешна. 
Допирателна 
отсечка.

Знае свойствата на общи 
допирателни..

Работа в час. 
Домашна 
работа

70. 24 Общи допирателни. 
Упражнение

Упражнение Умее да прилага теореми за 
допирателни.

Умее да прилага знания за 
окръжност.  

Оценяване на 
работа в час. 
изпитване

71. 24 Обобщение. 
Контролна работа

Тестови 
задачи.

Умее да  намира елементи 
свързани с окръжност.

Преценяване на вярност за
обосноваване на изводи.

Писмена
работа. 

72. 24 Рационални дроби. 
Дефиниционно 
множество

Нови знания Умее да разпознава 
рационален израз. Знае да 
определя дефиниционно 
множество.

Рационална дроб. 
Дефиниционно 
множество. 
Допустими 
стойности.

Преценява кои стойности 
са допустими за 
рационална дроб.

Работа в час. 
Домашна 
работа.

73. 25 Основно свойство на 
рационални дроби.  

Нови знания Знае за съкращава и 
разширява рационална дроб.

Разширяване и 
съкращаване на 
рационална дроб. 
Тъждество.

Извършване на 
тъждествени 
преобразования с 
р а ц и о н а л н и  дроби в 
общото ДМ.

Оценяване на 
работа в час. 
Домашна 
работа

74. 25 Привеждане на 
рационални дроби 
към общ знаменател.

Упражнение Умее да намира НОК на 
многочлени.

Преценяване на вярност и 
рационалност.
Извършва тъждествени 
преобразования.

Оценяване на 
работа в час. 
Домашна 
работа.

75. 25 Събиране и 
изваждане на 
рационални дроби

Нови знания Умее да събира и изважда 
рационални дроби.

Прилага знания за ДМ и 
тъждествени 
преобразования.

Оценяване на 
работа в час. 
Домашна 
работа

76. 26 Събиране и изваждане
на рационални дроби

Упражнение Знае да извършва 
тъждествени преобразувания.

Умее да избира подход за 
опростяване на изрази.

Устно и 
писмено 
изпитване.

77. 26 Умножение, деление и
степенуване на 
рационални дроби

Нови знания Умее да  извършва действия с 
рационални дроби.

Определя общо множество
на ДС. Преценява 
еквивалентност на изрази.

Оценяване на 
работа в час. 
Домашна 
работа.

78. 26 Умножение, деление и
степенуване на 
рационални дроби. 
Упражнение

Упражнение. Умее  да  преобразува 
рационални дроби. Намира 
числена стойност на израз.

Преценяване на вярност и 
рационалност. 

Устно и 
писмено 
изпитване



79. 27 Преобразуване на 
рационални изрази

Нови знания Умее да  решава задачи за 
рационални дроби.

Ред на действие при 
преобразуване на изрази. 

Оценяване на 
работа в час. 
Домашна 
работа

80. 27 Преобразуване на 
рационални изрази 
Упражнение.

Упражнение Умее да доказва тъждества и 
както и да открива, че изрази 
не са тъждествени.

Условни и 
безусловни 
тъждества

Прилага еквивалентни 
преобразувания, избира 
рационални подходи. 
Може да прави отрицание.

Устно и 
писмено 
изпитване

81. 27 Дробни уравнения. Нови знания Умее да  решава дробни 
уравнения. Знае да определя 
кои корени са от ДМ.

Дробно уравнение. Умее да прави изводи за 
корените на дробни 
уравнения.

Оценяване на 
работа в час. 
Домашна 
работа

82. 28 Дробни уравнения. 
Упражнение

Упражнение Знае да решава дробни 
уравнения с различни 
полагания.

Умее да избира подходящо 
полагане за свеждане на 
дробно уравнение до по 
просто уравнение .

Оценяване на 
работа в час.

83. 28 Моделиране с дробни 
уравнения

Нови знания Решаване на практически 
задачи с дробни уравнения.

Оценява и интерпретира 
резултати от решаване на 
дробни уравнения..

Работа в час. 
Домашна 
работа.

84. 28 Моделиране с дробни
уравнения. 
Упражнение

Упражнение Умее да моделира с дробни 
уравнения.

Оценява и интерпретира 
резултатите .

Оценяване на 
работата в час. 
Домашна 
работа

85. 29 Рационални изрази. 
Обобщение

Контрол и 
оценка

Умее да   прилага    действията
с рационални дроби.

Пресмятане на  иззрази–
математическа 
компетентност.

Писмено изпит-
ване

86. 29 Окръжност описана 
около триъгълник

Нови знания Знае коя точка е център на 
описана окръжност и свойства 
на окръжността.

Описана окръжност.
Център на описана 
окръжност.

Умее да прилага теореми за
описана окръжност около 
триъгълник за намиране на
ъгли и отсечки.

Работа в час. 
Домашна 
работа.

87. 29 Описана окръжност 
около триъгълник

Упражнение Умее да прилага, знания за 
описана окръжност в задачи 
за доказателство.

Доказва свойства на 
триъгълник, чрез описана 
окръжност

Оценяване на 
работа в час. 
Домашна 
работа

88. 30 Вписана окръжност в 
триъгълник.

Нови знания Умее да определя ъгли при 
вписана окръжност. Знае коя 
точка е център на вписана 
окръжност.

Вписана окръжност 
в триъгълник. 
Център на вписаха 
окръжност.

Умее да доказва теореми за
триъгълник чрез вписана 
окръжност

 Работа в час. 
Домашна 
работа

89. 30 Вписана окръжност в 
триъгълник. 

Упражнение Умее да намира допирателни 
отсечки при вписана 
окръжност.

Допирателни 
отсечки.

Използва теореми за 
доказване на геометрични 
твърдения.

Оценяване на 
работа в час. 
Домашна работа



90. 30 Външно вписани 
окръжности в 
триъгълник

Нови знания Умее да намира елементи на 
външно вписани окръжности..

Външно вписани 
окръжности. Център
на външно вписана 
окръжност.

Намира елементи на 
триъгълник, използвайки 
теореми за външно вписани
окръжности.

Работа в час. 
Домашна 
работа.

91. 31 Триъгълник и 
окръжност

Упражнение Умее да прилага теореми за 
окръжности свързани с 
триъгълник.

Намира елементи на 
триъгълник и доказва 
твърдения.

Оценяване на 
работа в час. 
Домашна 
работа

92. 31 Ортоцентър Нови знания Знае свойства на ортоцентъра 
на триъгълник.

Ортоцентър Знае да построява 
ортоцентър и да намира 
ъгли свързани с него.

Работа в час. 
Домашна 
работа

93. 31 Забележителни точки 
в триъгълник

Нови знания Знае кои са основните 
забележителни точки за 
триъгълник.

Знае връзки между 
забележителните точки в 
триъгълник

Оценяване на 
работа в час. 
Домашна 
работа94. 32 Забележителни точки 

в триъгълник
Практическа 
дейност

Откриване на други 
забележителни точки в 
триъгълник

Работата с Geogebra за 
откриване на 
забележителни точки.

Оценяване от 
работа в час  или
проект.

95. 32 Четириъгълник 
вписан в окръжност

Нови знания Знае необходими и 
достатъчни условия за вписан
четириъгълник

Вписан 
четириъгълник

Различава и прилага 
необходими и достатъчни 
условия

Работа в час. 
Домашна 
работа.

96. 32 Четириъгълник 
вписан в окръжност

Упражнение Затвърждаване на 
придобитите знания.

Прилага необходими и 
достатъчни условия

Оценяване на 
работа в час.

97. 33 Четириъгълник 
описан около 
окръжност

Нови знания Знае НДУ за вписана 
окръжност

Вписана окръжност 
в четириъгълник

Различава и прилага НДУ 
за вписана окръжност.

Работа в час. 
Домашна 
работа.

98. 33 Четириъгълник 
описан около 
окръжност

Упражнение Умее да намира елементи на 
четириъгълник чрез вписана 
окръжност

Ограден 
четириъгълник. 
Делтоид.

Прилага и различава НДУ. 
Избира методи за 
доказателство.

Оценяване на 
работа в час. 
Домашна 
работа

99. 33 Окръжност и 
многоъгълник.

Обобщение 
и контрол

Умее да намира елементи на 
триъгълник и четириъгълник 
свързани с окръжност.

. Доказва твърдения и 
прилага теореми. 

Писмено и 
устно 
изпитване

100. 34 Осева симетрия Нови знания Знае какво е еднаквост и 
осева симетрия.

Еднаквост, ос на 
симетрия осева 
симетрия

Умее да намира образи при 
осева симетрия. Открива 
симетрични фигури.

Работа в час. 
Домашна работа

101. 34 Ротация Нови знания Знае какво е ротация Ротация, 
ориентиран ъгъл, 
център на ротация

Умее да намира образ при 
ротация. 

Оценяване от 
работа в часа и 
домашна работа

102. 34 Класна работа Контрол и 
оценка

Умее да прилага наученото в 8
клас

Доказва твърдени 
преобразува дробни изрази

писмено 
изпитване



103. 35 Централна симетрия Нови знания Знае какво е централна 
симетрия

Център на симетрия Умее да построява образи 
да намира симетрични и 
еднакви фигури. 

Работа в час. 
Домашна 
работа

104. 35 Транслация Нови знания Знае какво е транслация. транслация Умее да построява образи 
и да намира елементи.

Оценяване от 
работа в часа 

105. 35 Годишен преговор - 
алгебра

обобщение Умее да решава квадратни и 
дробни уравнения.

Измерване, моделиране, 
изследване – 
математическа 
компетентност и 
инициатива

Оценяване от 
работа в часа. 

106. 36 Годишен преговор - 
геометрия

Обобщение Затвърждаване на уменията за
намиране на елементи  на 
геометрични фигури и 
извличане на информация от 
чертежи.

Моделиране, измерване, 
наблюдателност, съобрази- 
телност

Устно 
изпитване

107. 36 Преговор - задачи обобщение

108. 36 Преговор – задачи. обобщение
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