
РАЗРАБОТКА НА УРОК 

 

І. ТЕМА НА УРОКА: „ПРАВОЪГЪЛЕН ТРИЪГЪЛНИК С ЪГЪЛ 30⁰ ” 

VII клас – задължителна подготовка 

 

ІІ. ВИД НА УРОКА: - УПРАЖНЕНИЕ 

 

ІІІ. ЦЕЛИ НА УРОКА: 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ: 

 овладяване на основните зависимости между дължините на отсечките 

измерени в една и съща мерна единица в правоъгълен триъгълник с ъгъл 

30⁰; 

 учениците да умеят рационално да използват правата и обратна теорема и 

връзките между останалите елементи; 

 да актуализират знанията си за елементите на равнобедрен и 

равностранен триъгълник; 

 овладяване от учениците на устна и писмена математическа реч. 

 

ВЪЗПИТАТЕЛНИ: 

 възпитаване и използване на стремежа на учениците за рационализиране 

и приложение на теоретичните знания; 

 съдействане за формиране на качества за преодоляване на трудности и 

изграждане на логическо мислене; 

 създаване на интерес и мотивация у учениците за придобиване на 

математически знания и умения, чрез показване на приложенията им. 

 

ІV. ДИДАКТИЧЕСКИ СРЕДСТВА: компютър; проектор; учебник по 

математика за VIІ клас; чертожни инструменти. 

 

V. НЕОБХОДИМИ ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ЗНАНИЯ, КОИТО ТРЯБВА 

ДА ПРИТЕЖАВАТ ОБУЧАЕМИТЕ:  

 триъгълник и зависимости между елементите му; 

 лице на триъгълник; 

 еднакви триъгълници; 

 равнобедрени и равностранни триъгълници и свойствата им. 



VІ. МЕТОДИ И СРЕДСТВА: анализ, синтез , беседа, иновации; чертежи. 

 

VІІ. ХОД НА УРОКА 

Чрез фронтална беседа с помощта на учиниците се припомнят кой триъгълник е 

правоъгълен, неговите елементи и теоремите за правоъгълен триъгълник. Учителят 

поставя темата за правоъгълен триъгълник с ъгъл 30⁰ (слайд 1, 2, 3). Формулират се и 

двете теореми – права и обратна теорема. 

Основавайки се на тези теореми за правоъгълен триъгълник с ъгъл 30⁰ и на 

знанията им за равнобедрен и равностранен триъгълник, те могат да се справят с 

първите четири задачи (слайд 5, 6, 7, 8, 9). Ако срещнат затруднения, може да се посочи 

правоъгълния триъгълник с ъгъл 30⁰, който се разглежда. 

При задача 5 и 6 (слайд 10, 11) е необходимо е да се акцентира върху 

прилагането на обратната теорема, която повече затруднява учениците. Решаването на 

7 и 8 задачи (слайд12, 13) затруднения може да има, но с малко помощ от страна на 

преподавателя и използването и прилагането на свойствата на ъглополовящата и 

височината в триъгълник и на правата теорема за правоъгълен триъгълник с ъгъл 30⁰ да 

достигнат до колективно решаване на тези задачи. 

При самото презентиране се акцентира вниманието на учениците върху 

елементите на правоъгълен триъгълник с ъгъл 30⁰. 

За затвърдяване на теоремите се разглежда задача 9 (слайд 14), която е за 

самосточтелна работа. При нея учениците трябва сами да си направят чертеж и да 

приложат последователно обратната и правата теорема за правоъгълни триъгълници с 

ъгъл 30⁰. Решението на задачата се извършва от самите ученици.  

В последният слайд 15 е зададена домашната работа. 

 

VIІІ. МЕТОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ В УРОКА: анализ, синтез, дедукция, 

познавателен метод. 
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