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Конспект за изпит по математика ООП и ИУЧ 

V клас 

 

1. Делимост 

a. Признаци за делимост на 2, 3, 5 и 9 

b. Намиране на НОК и НОД на естествени числа 

c. Представяне на естествените числа, като произведение на прости 

множители 

2. Обикновени дроби 

a. Разширяване на обикновени дроби 

b. Събиране, изваждане, умножение и деление на обикновени дроби 

c. Смесени числа 

d. Преминаване от смесено число в обикновена дроб и обратно 

e. Част от число 

3. Десетични дроби 

a. Сравняване 

b. Закръгляване 

c. Събиране, изваждане, умножение и деление на десетични дроби 

d. Превръщане на десетична дроб в обикновена дроб и обратно. 

e. Процент 

f. Проста лихва. 

4. Основни геометрични фигури 

a. Лице и периметър на триъгълник. 

b. Лице и периметър на ромб. 

c. Лице и периметър на успоредник. 

d. Лице и периметър на трапец. 

5. Геометрични тела 

a. Лице на повърхнина и обем на куб 

b. Лице на повърхнина и обем на правоъгълен паралелепипед. 
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Конспект за изпит по математика ООП и ИУЧ 

VI клас 

 

1. Геометрични фигури и тела 

a. Дължина на окръжност и лице на кръг 

b. Многоъгълник – лице и периметър на правилен многоъгълник 

c. Призма – лице на повърхнина и обем 

d. Пирамида - лице на повърхнина и обем 

e. Цилиндър - лице на повърхнина и обем 

f. Конус - лице на повърхнина и обем 

g. Лице на повърхнина на сфера и обем на кълбо 

2. Рационални числа. 

a. Събиране, изваждане, умножение и деление на рационални числа 

b. Намиране на неизвестен множител 

c. Декартова координатна система. Координати на точка. 

d. Построяване на симетрични точки на дадена точка спрямо началото и 

осите на координатна система. 

3. Степенуване 

a. Умножение на степени с равни основи. 

b. Деление на степени с равни основи. 

c. Намиране числена стойност на изрази, съдържащи степени. 

d. Степенуване на произведение. 

e. Степенуване на частно. 

f. Степенуване на степен. 

g. Степенуване на рационални числа. 

h. Степен с нулев показател и степен с цял показател. 

i. Питагоровата теорема – приложение на степените 

4. Уравнения от вида ax + b = 0 (a ≠ 0) 

5. Пропорции 

a. Права пропорционалност 

b. Обратна пропорционалност 

6. Елементи от вероятност и статистика 

a. Вероятност на случайно събитие като отношение на възможности 

b. Описание на данни – средноаритметично 
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Конспект за изпит по математика ООП и ИУЧ 

VII клас 

 

1. Цели изрази 

a. Събиране и изваждане на едночлени. 

b. Подобни едночлени. 

c. Умножение, степенуване и деление на едночлени. 

d. Събиране и изваждане на многочлени. 

e. Умножение на многочлен с едночлен. 

f. Умножение на многочлен с многочлен. 

g. Формули за съкратено умножение. 

h. Разлагане многочлени на множители чрез изнасяне на общ множител. 

i. Разлагане чрез формулите за съкратено умножение. 

j. Разлагане чрез групиране. 

2. Уравнения 

a. Уравнението (ax+b)(cx+d)=0. 

b. Уравнението |ax+b|=c. 

c. Уравнения, свеждащи се до линейни. 

d. Задачи от движение. 

e. Задачи от работа. 

f. Задачи от капитал. 

g. Задачи от смеси и сплави. 

3. Основни геометрични фигури 

a. Съседни ъгли, противоположни ъгли. Перпендикулярни прави. 

b. Ъгли, получени при пресичането на две прави с трета. 

c. Сбор на ъглите в триъгълник. 

d. Външен ъгъл на триъгълник. 

4. Еднакви триъгълници 

a. Признаци за еднаквост на триъгълници. 

b. Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник. 

c. Симетрала на отсечка. 

d. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30˚. 

e. Медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник. 

f. Ъглополовяща на ъгъл 

g. Височина, ъглополовяща и медиана в равнобедрен триъгълник. 

5. Неравенства 

a. Линейно неравенство с едно неизвестно. 

b. Еквивалентни неравенства. 

c. Неравенства, свеждащи се до линейни. 

d. Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. 

e. Неравенство на триъгълника. 

6. Успоредник 

a. Признаци за успоредник. 

b. Правоъгълник. 

c. Ромб. 

d. Квадрат. 

7. Елементи от вероятности и статистика 

a. Организиране и представяне на данни. Построяване и интерпретиране на 

кръгови диаграми. 
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b. Задачи от вероятност на събития 

8. Построения с линия и пергел 

a. Построяване на триъгълник. 

b. Построяване на успоредник. 
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Конспект за изпит по математика ООП и ИУЧ 

VIII клас 
 

1. Основни комбинаторни понятия 

a. Умножение и събиране на възможности. 

b. Пермутации, вариации и комбинации 

2. Вектори 

a. Събиране и изваждане на вектори. 

b. Умножение на вектор с число 

3. Триъгълник и трапец 

a. Делене на отсечка в дадено отношение. 

b. Средна отсечка в триъгълник. 

c. Медицентър на триъгълник. 

d. Трапец. Равнобедрен трапец. 

e. Средна отсечка (основа) на трапец. 

4. Квадратен корен 

a. Действия с квадратни корени. 

b. Сравняване на ирационални числа, записани с квадратни корени. 

c. Преобразуване на изрази, съдържащи квадратни корени 

d. Рационализиране на изрази, съдържащи квадратни корени 

5. Квадратни уравнения 

a. Разлагане на квадратния тричлен на множители. 

b. Биквадратно уравнение. 

c. Уравнения от по-висока степен, свеждащи се до квадратни. 

d. Зависимости между корените и коефициентите на квадратното уравнение. 

Формули на Виет. 

6. Окръжност 

a. Централни ъгли, дъги и хорди. 

b. Диаметър, перпендикулярен на хорда. 

c. Вписан ъгъл. 

d. Периферен ъгъл. 

e. Ъгъл, чийто връх е вътрешна точка за окръжност. 

f. Ъгъл, чийто връх е външна точка за окръжност. 

7. Рационални изрази 

a. Събиране и изваждане на рационални дроби. 

b. Умножение, деление и степенуване на рационални дроби. 

c. Преобразуване на рационални изрази. 

d. Дробни уравнения. 

8. Вписани и описани многоъгълници 

a. Окръжност, описана около триъгълник. 

b. Окръжност, вписана в триъгълник. 

c.  Външновписани окръжности. 

d. Ортоцентър на триъгълник. 

e. Забележителни точки в триъгълника. 

f. Четириъгълник, вписан в окръжност. 

g. Четириъгълник, описан около окръжност. 

9. Еднаквости в равнината 

a. Осева симетрия. 

b. Ротация. 
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c. Централна симетрия. 

d. Транслация. 
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КОНСПЕКТ 

 

по математика 9 клас, OOП 

 
1. Събитие. Действия със събития (преговор с разширение) 

2. Класическа вероятност 

3. Вероятност на сума на несъвместими събития 

4. Вероятност на противоположно събитие, на сечение и обединение на събития 

5. Вероятност на сума на съвместими събития 

6. Функция. Дефиниционно множество. Начини на задаване 

7. Графика на линейна функция. Свойства  

8. Квадратна функция. Графика на функцията 

9. Графика на квадратната функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐. Растене и намаляване, най-малка и най-

голяма стойност на квадратна функция 

10. Графично представяне на решенията на уравнение 

11. Линейни уравнения с две неизвестни 

12. Системи линейни уравнения с две неизвестни. Решаване чрез заместване. 

13. Взаимно положение на графиките на линейни функции. Изследване броя на решенията на 

системи линейни уравнения 

14. Решаване на системи линейни уравнения чрез събиране 

15. Графично представяне на решенията на система линейни уравнения с две неизвестни 

16. Системи уравнения от втора степен с две неизвестни. Решаване на системи, на които едното 

уравнение е от първа степен 

17. Системи уравнения с две неизвестни, на които и двете уравнения са от втора степен 

18. Моделиране със системи уравнения от втора степен 

19. Пропорционални отсечки 

20. Теорема на Талес. Обратна теорема на Талес 

21. Свойство на ъглополовящите в триъгълник 

22. Подобни триъгълници. Признаци за подобност на триъгълници. Свойства на подобните 

триъгълници. Отношение на лицата на подобните триъгълници 

23. Обединение и сечение на числови интервали 

24. Неравенства от вида |ax+b|>c 

25. Системи линейни неравенства с едно неизвестно. Двойно неравенство. Неравенства от вида 

|ax+b|<c 

26. Неравенства от вида (ax+b)(cx+d)>0, (ax+b)/(cx+d)>0 

27. Квадратни неравенства. Метод на интервалите 

28. Приложение на метод на интервалите при решаване на неравенства от по-висока степен 

29. Дробни неравенства 

30. Метрични зависимости между отсечки в правоъгълен триъгълник 

31. Теорема на Питагор 

32. Намиране дължина на отсечка в правоъгълна координатна система 

33. Решаване на правоъгълен триъгълник 

34. Решаване на равнобедрен триъгълник 

35. Решаване на равнобедрен и правоъгълен трапец 

36. Решаване на успоредник 

37. Метрични зависимости между отсечки в окръжност 

38. Тригонометрични функции на остър ъгъл 

39. Стойности на тригонометричните функции на ъгли с мярка 30⁰ , 45⁰ , 60⁰ . 

40. Основни тъждества за тригонометричните функции на един и същ ъгъл 

41. Тригонометрични функции на остри ъгли, които се допълват до 90⁰  

42. Намиране на основните елементи на правоъгълен триъгълник 
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43. Намиране на елементи на равнобедрен триъгълник 

44. Намиране на елементи на равнобедрен и правоъгълен трапец 
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КОНСПЕКТ 

 

по математика 10 клас, OOП 

 

 

1. Ирационални изрази 

2. Преобразуване на ирационални изрази 

3. Ирационални уравнения с един и два квадратни радикала 

4. Ирационални уравнения, които се решават чрез полагане и теореми за еквивалентност 

5. Числови редици. Начин за задаване на числови редици 

6. Аритметична прогресия. Формула за общия член на аритметична прогресия. Формула 

за сбора от първите n члена на аритметична прогресия. Свойства  

7. Геометрична прогресия. Формула за общия член на геометрична прогресия. Формула 

за сбора от първите n члена на геометрична прогресия. Свойства  

8. Проста лихва. Сложна лихва 

9. Описателна статистика 

10. Централни тенденции – мода, медиана и средно аритметично 

11. Петчислено представяне на данни 

12. Тригонометричните функции синус, косинус, тангенс и котангенс в интервала [0°; 

180°] 

13. Основни тригонометрични тъждества в интервала [0°; 180°] 

14. Таблица за стойностите на тригонометричните функции от някои специални ъгли в 

интервала [0°; 180°] 

15. Синусова теорема. Решаване на произволен триъгълник с помощта на синусова 

теорема – основни задачи 

16. Косинусова теорема. Решаване на произволен триъгълник с помощта на косинусова 

теорема – основни задачи 

17. Формули за медиани и ъглополовящи на триъгълник 

18. Формули за лице на триъгълник 

19. Прави и равнини в пространството. Взаимно положение на две прави и ъгъл между тях 

20. Взаимно положение на права и равнина. Перпендикулярност на права и равнина 

21. Ортогонално проектиране. Ъгъл между права и равнина 

22. Взаимно положение на две равнини. Ъгъл между две равнини 

23. Права призма 

24. Пирамида 

25. Прав кръгов цилиндър 

26. Прав кръгов конус 

27. Сфера и кълбо 

Преговор – подготовка за НВО 

28. Рационални и ирационални уравнения 

29. Системи уравнения 

30. Неравенства. Системи неравенства 

31. Функции 

32. Прогресии 

33. Подобни триъгълници. Метрични зависимости между отсечки 

34. Тригонометрични функции 

35. Решаване на триъгълник 

36. Вероятности и статистика 
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КОНСПЕКТ 

по математика 11 клас, ООП – нов закон 

1. Корен трети. Свойства 

2. Корен n-ти. Свойства 

3. Преобразуване на ирационални изрази 

4. Функция. Графика на функция. Преговор с допълнение 

5. Графика на функцията 𝑦 = √𝑥 

6. Графика на функциите 𝑦 = √𝑥
3

 и 𝑦 = 𝑥3 

7. Степен с рационален показател. Свойства 

8. Преобразуване на изрази, съдържащи степен с рационален показател 

9. Показателна функция. Графика на показателна функция 

10. Логаритъм. Основни свойства 

11. Логаритъм. Сравняване на логаритми 

12. Логаритмична функция. Графика на логаритмична функция 

13. Логаритмуване на произведение, частно, степен и корен 

14. Решаване на успоредник 

15. Решаване на трапец 

16. Решаване на четириъгълник 

17. Решаване на правилен многоъгълник 

18. Обобщен ъгъл. Радиан 

19. Тригонометрични функции на обобщен ъгъл 

20. Основни тригонометрични тъждества 

21. Четност, нечетност и периодичност на тригонометрични функции 

22. Графика на функцията 𝑦 = 𝑠𝑖𝑛𝑥 и 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠𝑥 

23. Ос на тангенсите и ос на котангенсите. Графика на функцията 𝑦 = 𝑡𝑔𝑥 и 𝑦 = 𝑐𝑜𝑡𝑔𝑥 

24. Формули за тригонометрични функции от сбор и разлика на два ъгъла 

25. Формули за тригонометрични функции от удвоен ъгъл 

26. Формули за тригонометрични функции от половинка ъгли 

27. Формули за сбор и разлика на тригонометрични функции 

28. Формули за произведение на тригонометрични функции 

29. Условна вероятност. Теорема за умножение на вероятности 

30. Независимост. Теорема за умножение на вероятностите на независими събития 

31. Модели на многократни експерименти с два възможни изхода 

32. Разпределения на вероятности със сума 1 

33. Геометрична вероятост върху правата като отношение на дължини на интервали 

34. Геометрична вероятност в равнината като отношение на лица на фигури 
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КОНСПЕКТ 

по математика 11 клас, задължителна подготовка – стар закон 

 

1. Числова редица. Определения 

2. Аритметична прогресия 

3. Геометрична прогресия 

4. Лихва, кредит, рента 

5. Основни понятия в статистиката 

6. Теоретични основи на статистиката 

7. Статистическо разпределение на извадка 

8. Средни статистически величини 

9. Статистически оценки 

10. Тригонометрични функции на ъгли от 00 до 1800  

11. Обобщен ъгъл 

12. Тригонометрични функции на обобщен ъгъл 

13. Основни тригонометрични тъждества на ъгли, различаващи се с кратно на 900 

14. Изменение на тригонометричните функции синус и косинус 

15. Изменение на тригонометричните функции тангенс и котангенс 

16. Тригонометрични функции на реален аргумент 

17. Тригонометрични функции на сбор и разлика на два ъгъла 

18. Тригонометрични функции на удвоен ъгъл 

19. Тригонометрични функции на половинка ъгъл 

20. Сбор и произведение на тригонометрични функции 

21. Числена стойност на тригонометричен израз 

22. Преобразуване на тригонометрични изрази 

23. Решаване на триъгълник. Тъждества, свързани с триъгълник 
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КОНСПЕКТ 

по математика 12 клас, задължителна подготовка – стар закон 

 

1. Многостени 

2. Аксиоми на геометрията. Oпределяне на равнина в пространството 

3. Взаимно положение на две прави  

4. Права и равнина, взаимно перпендикулярни 

5. Ортогонално проектиране 

6. Разстояние от точка до права и от точка до равнина 

7. Ъгъл между права и равнина. Перпендикуляр и наклонени 

8. Права, успоредна на равнина 

9. Успоредни равнини 

10. Успоредност на прави и равнини 

11. Двустенен ъгъл 

12. Перпендикулярни равнини 

13. Призма. Паралелепипед. Повърхнина и обем 

14. Пирамида. Повърхнина и обем на пирамида 

15. Успоредни сечения на пирамида. Пресечена пирамида. Повърхнина и обем 

16. Прав кръгов цилиндър и конус 

17. Успоредни сечения на конус. Пресечен конус 

18. Сфера и кълбо 

19. Теоретично развитие на понятието число. (беседа) Десетични дроби 

20. Пресмятане на рационални изрази. Числена стойност на алгебричен израз 

21. Пресмятане със степени 

22. Логаритъм. Свойства 

23. Линейни и квадратни уравнения 

24. Връзка между корените и коефициентите на квадратно уравнение 

25. Линейни параметрични неравенства 

26. Квадратни неравенства 

27. Дробни уравнения и неравенства 

28. Функция. Графика на функция. Линейна функция 

29. Връзка между линейна функция, линейно уравнение и линейно неравенство 

30. Квадратна функция. Връзка между квадратна функция, квадратно уравнение и 

квадратно неравенство 

31. Най-голяма и най-малка стойност на квадратна функция в зададен интервал 

32. Тригонометрични функции 
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