
Методическа разработка на урок  

по  математика- VІІ клас 

1.Тема: Неравенства, свеждащи се до линейни 

2. Вид на урока: Урок за нови знания. 

3. Цели на урока: 

а) образователни: 

- да се актуализират, задълбочат и разширят знанията на учениците за 

решаване на линейни неравенства с едно неизвестно; 

- да се формират умения за решаване на неравенства, свеждащи се до 

линейни. 

б) възпитателни:  

-предизвикване на интерес и мотивация у учениците за придобиване на 

математически знания и умения; 

-да се съдейства за формиране на определени качества у учениците за 

преодоляване на трудности, усет за обосновано мислене, чувство за 

отговорност. 

-развиване на качества като – наблюдателност, концентрация и 

самостоятелност. 

4. Методи, използвани в урока: 

-нагледност, достъпност, индивидуален подход, съзнателност, 

самостоятелна работа 

5. Предварителна техническа подготовка : презентация  

6. Ход на урока: 

- организация на класа за работа; 

- подготовка за поставяне на темата; 

-анализ и проверка на домашната работа; 



-чрез първите два слайда се актуализират знанията, необходими за 

усвояване на новото учебно съдържание; 

 -въвежда се темата на урока с помощта на четвърти слайд-използват се 

знанията за решаване на уравнения, прави се паралел с решаване на 

неравенства и се акцентира върху различията; 

-чрез пети слайд се насочва вниманието на учениците към решаване на 

друг вид неравенства, свеждащи се до линейни-произведение от два 

многочлена по-голямо от нула. Анализира се задачата, подчертава се, че 

единият  многочлен е винаги по-голям от нула за всяка стойност на 

променливата, след което се стига до извода, че решенията на 

неравенството са решенията на другия  многочлен; 

-в шести слайд се решава неравенство, съдържащо формули за съкратено 

умножение. Освен актуализиране и прилагане на тези знания, с тази задача 

се цели и акцентиране върху  знака на неравенството при деление с 

отрицателно число; 

- чрез последните два слайда се обръща внимание на образуване и 

изказване на отрицателни твърдения; 

-  задачи от учебника-учителят дава насоки , ако е необходимо, контролира 

изпълнението им и коригира , ако е необходимо. Решенията на някои 

задачи се записват на дъската от учениците; 

-самостоятелна работа; 

-обобщения и изводи; 

- оценка на работата на учениците за учебния час;  

-задаване на домашна работа. 

 

Урокът е разработен  по учебника на Здр. Паскалева, Г. Паскалев и   

Мая Алашка, изд.”Архимед” 

Преподавател: Костадинка Пирнарева-старши учител общообразователен  

предмет в прогимназиален етап - математика  

Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Гоце Делчев 


