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МАРИЯ ЛИЛКОВА • ПЕНКА НИНКОВА • ЕЛЕНА МАРИНОВА
ЗОРНИЦА КЪНЕВА • НИКОЛИНА ПЕТРОВА
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СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 
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ПЕНКА НИНКОВА • МАРИЯ ЛИЛКОВА • ТАНЯ СТОЕВА
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СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1325 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 5. клас, 
и е предназначен за съвместна целогодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на 10 теми за проверка на знанията.
  Сборникът ще допринесе както за отличната 

подготовка на учениците, така и за развиване на 
тяхната наблюдателност и съобразителност.
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СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 8. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 
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СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 
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СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 
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СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 
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СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 
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Три групи задачи според успеваемосТТа на ученициТе:
Група А – задачи за усвояване и затвърждаване на основни знания 
и умения
Група Б – задачи за постигане на много добро и отлично 
владеене и осмисляне на учебния материал
Група В – задачи за ученици с повишен интерес към 
математиката

сборнициТе са предназначени какТо 
за часовеТе за задължиТелна и за 

задължиТелноизбираема подгоТовка, 
Така и за самосТояТелна рабоТа вкъщи.
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СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 
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СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 
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ПЕНКА НИНКОВА • МАРИЯ ЛИЛКОВА • ТАНЯ СТОЕВА
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ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1325 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 5. клас, 
и е предназначен за съвместна целогодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на 10 теми за проверка на знанията.
  Сборникът ще допринесе както за отличната 

подготовка на учениците, така и за развиване на 
тяхната наблюдателност и съобразителност.
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ПЕНКА НИНКОВА • МАРИЯ ЛИЛКОВА • ТАНЯ СТОЕВА
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СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1325 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 5. клас, 
и е предназначен за съвместна целогодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на 10 теми за проверка на знанията.
  Сборникът ще допринесе както за отличната 

подготовка на учениците, така и за развиване на 
тяхната наблюдателност и съобразителност.
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МАРИЯ ЛИЛКОВА • ПЕНКА НИНКОВА • ЕЛЕНА МАРИНОВА
ЗОРНИЦА КЪНЕВА • НИКОЛИНА ПЕТРОВА
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СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 8. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 
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КЛАС

МАРИЯ ЛИЛКОВА • ПЕНКА НИНКОВА • ЕЛЕНА МАРИНОВА
ЗОРНИЦА КЪНЕВА • НИКОЛИНА ПЕТРОВА
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СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 8. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 

www.prosveta.bg • www.e-uchebnik.bg

За всеки 
ученик 

По всяка 
тема



За всеки 
ученик 

По всяка 
тема

ПЕНКА НИНКОВА • МАРИЯ ЛИЛКОВА • ТАНЯ СТОЕВА

СБ
ОР

Н
И

К 
ЗА

Д
АЧ

И
 П

О
 М

АТ
ЕМ

АТ
И

КА
  

 З
А 

5.
 К

ЛА
С

СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1325 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 5. клас, 
и е предназначен за съвместна целогодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на 10 теми за проверка на знанията.
  Сборникът ще допринесе както за отличната 

подготовка на учениците, така и за развиване на 
тяхната наблюдателност и съобразителност.
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МАРИЯ ЛИЛКОВА • ПЕНКА НИНКОВА • ЕЛЕНА МАРИНОВА
ЗОРНИЦА КЪНЕВА • НИКОЛИНА ПЕТРОВА
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СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 
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СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 
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СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 8. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 
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 24. Проверете равенствата и за всяко определете делимото, делителя, 
частното и остатъка.

Делимо Делител Частно Остатък

а) 2753 = 36 . 75 + 53

б) 966 = 23 . 41 + 23

в) 3717 = 108 . 34 + 45

г) 4256 = 4 . 1000 + 256

 25. Таня разделила 2002 на дадено число и получила остатък 52. Частното 
от това деление НЕ може да бъде равно на:

 А) 1 Б) 10 В) 25 Г) 78

 26. Намерете всички естествени числа, които при деление на 7 дават оста-
тък, равен на частното. 

 27. Колко най-малко вагона са необходими за превозването на 770 тона 
въглища, ако с 1 вагон може да се превозят най-много:

 а) 40 тона; б) 50 тона?

 28. На жп гара слезли 17 пътници. За да се придвижат до центъра на гра-
да, те трябва да използват такси. Колко най-малко таксита са необхо-
дими, ако в едно такси могат да седнат най-много 4 пътници?

 29. Попълнете с „делител“ или „кратно“ така, че да получите верни твър-
дения.

 а) 15 е ________ на 30. б) 15 е __________ на 5.
 в) 22 е _________ на 88. г) 11 е ________ на 22.
 д) Ако а е делител на b, то b е _______ на а.

 30. В центъра на кръга стои числото 98, а в кръг-
четата около него са всичките му делители, 
като произведението на всеки два, разполо-
жени диаметрално, е равно на 98. Попълнете 
липсващите числа във фигурите, като спазва-
те същото правило.

 а)                             б)                         в)                             г)
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СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 
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	 37. Автобус пътува със скорост 65,4 км/ч, а мотоциклетист – със скорост 
1,47 км/мин. С колко километра по-дълъг път е изминал мотоциклетис-
тът от автобуса за 1,5 ч?

	 38. Произведението на две числа е 10,48. Колко ще бъде произведението, 
ако:

 а) увеличим един от множителите 5 пъти;
 б) увеличим един от множителите 1,5 пъти;
 в) увеличим един от множителите 2,5 пъти, а другия множител увели-

чим 4 пъти;
 г) увеличим един от множителите 10 пъти и намалим другия множител 

100 пъти?

	 39. Сравнете произведението 21,35 . 5,2 с всяко от дадените произведе-
ния. Като използвате дадените варианти за избор, попълнете празните 
места.

е                                                  213,5 . 52
           е                                     2135 . 0,52
                  е                              213,5 . 520

                е                                 213,5 . 5,2
        е                                     21,35 . 5200
е                                                  2135 . 520

	 40. Сборът на две числа е 243,5. Тони увеличила и двете събираеми 1,6 
пъти. Какъв сбор е получила Тони?

	 41. В 14 ч. Георги повикал такси 
„Светкавица“, за да отиде на 
стадиона, който се намира на 
16 км от него. Като използвате 
таблицата за тарифите на так-
си „Светкавица“, намерете:

 а)  колко лева е платил Георги, 
ако таксито е направило на 
светофарите общо престой 
3 минути.

 б)  с колко лева повече щеше да плати Георги, ако беше повикал такси-
то в 21 ч. и таксито направи общо престой 2,5 мин.

Дневна Нощна

Цена за 1 км 0,79 лв. 0,90 лв.
Цена за повикване 0,70 лв. 0,70 лв.
Цена за 1 минута 
престой 0,22 лв. 0,22 лв.

2135 . 52

Варианти за избор

с	10	повече	от
с	10	по-малко	от
10	пъти	по-голямо	от
10	пъти	по-малко	от
100	пъти	по-голямо	от
100	пъти	по-малко	от
равно	на
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Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 
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 4. Попълнете таблицата:

№ Разлика на трета степен Разкрийте скобите.
1 (x – y)3

2 (a – x)3

3 (c – d)3

 5. Проверете чрез формулата за куб на сбор дали е вярно,
че (x + 2)3 = x3 + 6x2 + 12x + 8.

 6. Извършете степенуването.
 а) (х + y)3; (1 + a)3; (5 + a)3; (3a + 1)3; (2a + 3)3

 б) (m – n)3; (a – 1)3; (2 – 3a)3; (5 – 2a)3; (3a – 5b)3

 7. Изразът (1 – 2x)3 е тъждествено равен на:
 а) 1 – 12x2 + 6x – 8x3        Б) 1 – 6x2 + 12x – 8x3

 в) 1 – 12x2 + 6x – 2x3        Г) 1 – 6x + 12x2 – 8x3

 8. Като използвате знаците „+“, „–“, „=“ и дадените етикети, образувайте всич-
ки възможни тъждества.

 9. Заменете * с едночлен така, че да се получи тъждество.
 а) (x – 2)3 = * – 6x2 + * – 8      б) (5 – x)3 = 125 – * + 15x2 – x3

 в) (8 + x) 3 = 512 + 192x + * + x3    г) (3 + x)3 = * + 27x + 9x2 + *

 10. Докажете тъждеството.
 а) (a + b)3 + (a – b)3 = 2a(a2 + 3b2)
 б) (a + b)3 – (a – b)3 = 2b(3a2 + b2)

 11. За израза от лявата колона изберете номера на нормалния му вид.

Израз Нормален вид

а) (2x – 1)3 – (x – 2)(x + 2)
(1) –x3 + 6x2 + 10x + 8 
(2) –x3 + 5x2 – 16x + 12

б) (x + 2)3 – 2x(x2 + 1)
(3) –x3 + 5x2 – 8x + 4
(4) –x3 + 6x2 + 14x + 8 

в) (x – 3)3 – (x + 3)2 (5) 8x3 – 13x2 + 6x + 3
г) (2 – x)3 – (x – 2)2 (6) x3– 10x2 + 21x – 36

x3

3x2

9x2

3x 1

27

(x ± 1)327x

(x ± 3)3
x3

1820 
ЗАДАЧИ

За всеки 
ученик 

По всяка 
тема

МАРИЯ ЛИЛКОВА • ПЕНКА НИНКОВА • ЕЛЕНА МАРИНОВА
ЗОРНИЦА КЪНЕВА • НИКОЛИНА ПЕТРОВА

СБ
ОР

НИ
К 

ЗА
ДА

ЧИ
 П

О 
М

АТ
ЕМ

АТ
ИК

А 
  З

А 
7.

 К
ЛА

С

СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 

www.prosveta.bg
www.e-uchebnik.bg

1820 
ЗАДАЧИ

За всеки 
ученик 

По всяка 
тема

МАРИЯ ЛИЛКОВА • ПЕНКА НИНКОВА • ЕЛЕНА МАРИНОВА
ЗОРНИЦА КЪНЕВА • НИКОЛИНА ПЕТРОВА

СБ
ОР

НИ
К 

ЗА
ДА

ЧИ
 П

О 
М

АТ
ЕМ

АТ
ИК

А 
  З

А 
7.

 К
ЛА

С

СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 

www.prosveta.bg
www.e-uchebnik.bg

задачи оТ група а 
нетрадиционно поднасяне на 
учебния материал:
 попълване на таблици; 
 свързване на етикети;
 откриване на неизвестни 

елементи. 
богатство на методи за 
усвояване и затвърждаване на 
основни понятия и умения.

КЛАС

МАРИЯ ЛИЛКОВА • ПЕНКА НИНКОВА • ЕЛЕНА МАРИНОВА
ЗОРНИЦА КЪНЕВА • НИКОЛИНА ПЕТРОВА

СБ
ОР
Н
И
К 
ЗА
Д
АЧ
И
 П
О
 М
АТ
ЕМ
АТ
И
КА
  
 З
А 
8.
 К
ЛА
С

СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 8. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 
твърдения.

  Задачи от група А, които са достъпни за всички 
ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.

  Задачи от група Б, предназначени за постигане 
на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.

  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 
към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.

  Два варианта на теми за проверка на знанията.
Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 

www.prosveta.bg • www.e-uchebnik.bg

За всеки 
ученик 

По всяка 
тема



78

 10. Ако a || b (чертеж 6), намерете мярката на:
 а) ъгъл α,
 б) ъгъл β.

 11. Ако a || b и c || d, намерете мярката на ъгъл α, като използвате чертежите.
 а)               б)   

 12. Ако a || b (чертеж 7), ВМ е ъглополовяща на 
AВС и NBM = 146°, намерете мярката на ъгъл 
α.

 13. Ако a || b, намерете мярката на ъгъл α, като използвате означенията на чер-
тежите.

 а)               б)               в) 
 

 г)                                          д)                                     е) 

Група Б
 14. Отношението на градусните мерки на двойка прилежащи ъгли, получени 

при пресичането на две успоредни прави с трета, е 4 : 5. Намерете тези ъгли.

 15. Успоредните прави а и b са пресечени с права с. Намерете всички ъгли, кои-
то се образуват, ако:

 а) единият от тях е с 50° по-голям от своя съседен;
 б) единият от два прилежащи ъгъла е с 30° по-голям от другия;
 в) разликата на два прилежащи ъгъла е 20°;
 г) сборът на два кръстни ъгъла е 90°;
 д) произведението на градусните мерки на два съответни ъгъла е 400°.

Чертеж 6
α

β
a

b 32°
110°

b
c55°

α

a

d

α
a

d40°
b

c

Чертеж 7

A
α

a

Bb C

M

146°N

4α
α

a

b
2α	– 45°

α

a
b

α	+	36°
α

a

b

108°

a

b
α

115°

35° a b
α	– 40°
α

80°

3α

α

a b

80°
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ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 
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ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 
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ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 
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ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 
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СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 
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СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 
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СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 8. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 
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СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 
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ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 
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ТАЛОН ЗА СПЕЦИАЛНА ОТСТЪПКА

26%
*Намалението важи от 15.09. до 15.10.2015 г.
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ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 

www.prosveta.bg
www.e-uchebnik.bg
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ПЕНКА НИНКОВА • МАРИЯ ЛИЛКОВА • ТАНЯ СТОЕВА
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СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1325 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 5. клас, 
и е предназначен за съвместна целогодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на 10 теми за проверка на знанията.
  Сборникът ще допринесе както за отличната 

подготовка на учениците, така и за развиване на 
тяхната наблюдателност и съобразителност.

www.prosveta.bg • www.e-uchebnik.bg
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МАРИЯ ЛИЛКОВА • ПЕНКА НИНКОВА • ЕЛЕНА МАРИНОВА
ЗОРНИЦА КЪНЕВА • НИКОЛИНА ПЕТРОВА

СБ
ОР

Н
И

К 
ЗА

Д
АЧ

И
 П

О 
М

АТ
ЕМ

АТ
И

КА
   

ЗА
 7

. К
ЛА

С

СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 

www.prosveta.bg
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МАРИЯ ЛИЛКОВА • ПЕНКА НИНКОВА • ЕЛЕНА МАРИНОВА
ЗОРНИЦА КЪНЕВА • НИКОЛИНА ПЕТРОВА
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СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 8. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 
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КНИЖАРНИЦИ „ПРОСВЕТА“ В СОФИЯ
бул. „Дондуков“ № 45
тел. 02 987 16 67
имейл: dondukov45@prosveta.bg

ул. „Иван Асен II“ № 39
тел. 02 944 18 50
имейл: ivan.asen@prosveta.bg

КНИЖАРНИЦА „ПРОСВЕТА“ В РУСЕ
7000 Русе, ул. „Плиска“ № 83, бл. „Венера“, 
вх. Б, ап. 42
тел. 082 845 860
имейл: russe@prosveta.bg

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ НА „ПРОСВЕТА“
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При покупка на 10 и повече броя от сборниците за 5. и 7. клас при 
представителите на „Просвета“ във всички областни градове 
(виж www.prosveta.bg/informacionni-centrove) и в търговските обекти 
на издателството в периода от 15.09. до 15.10.2015 г. 
получавате отстъпка в размер на 26%. Талон за отстъпка 
може да разпечатате от prosveta.bg и e-uchebnik.bg
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МАРИЯ ЛИЛКОВА • ПЕНКА НИНКОВА • ЕЛЕНА МАРИНОВА
ЗОРНИЦА КЪНЕВА • НИКОЛИНА ПЕТРОВА
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СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 

www.prosveta.bg
www.e-uchebnik.bg
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МАРИЯ ЛИЛКОВА • ПЕНКА НИНКОВА • ЕЛЕНА МАРИНОВА
ЗОРНИЦА КЪНЕВА • НИКОЛИНА ПЕТРОВА
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СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 7. клас, 
и е предназначен за съвместна целегодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на теми за проверка на знанията.

Сборникът ще допринесе за отличната подготовка 
на учениците и успешното представяне на външното 
оценяване и приемния изпит по математика след 7. 
клас. 

www.prosveta.bg
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ПЕНКА НИНКОВА • МАРИЯ ЛИЛКОВА • ТАНЯ СТОЕВА
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СБОРНИК ЗАДАЧИ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС

ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1325 задачи, подредени тематично 
съобразно учебната програма по математика за 5. клас, 
и е предназначен за съвместна целогодишна работа с 
одобрените от МОН учебници с цел да се затвърдят, 
осмислят и разширят знанията и уменията на учениците.

Всяка тема съдържа:
  Кратка справочна част с основните понятия и 

твърдения.
  Задачи от група А, които са достъпни за всички 

ученици и служат за усвояване и затвърждаване на 
основни знания и умения.
  Задачи от група Б, предназначени за постигане 

на много добро и отлично владеене и осмисляне на 
учебния материал. Задачите са подходящи и за работа 
в часовете по ЗИП.
  Задачи от група В за ученици с повишен интерес 

към математиката за усъвършенстване на творческото 
им мислене и въображение. Подходящи са за 
подготовка за математически състезания и олимпиади.
  Два варианта на 10 теми за проверка на знанията.
  Сборникът ще допринесе както за отличната 

подготовка на учениците, така и за развиване на 
тяхната наблюдателност и съобразителност.

www.prosveta.bg • www.e-uchebnik.bg
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За покупка с 26% отстъпка на над 10 броя в периода
от 15.09. до 15.10.2015 г. разпечатайте този талон и се свържете 

с нашия представител във вашия областен град.


