
 

Разработка  на урок по математика 

VIII  клас 

 

I. Тема  на урока:   Системи  линейни неравенства с едно неивестно. 

II. Вид на урока:   Урок за обобщение. 

III . Цели на урока: 

1.  Образователни: 

 

 Затвърдяване на алгоритъма за решаване на неравенства и 

системните неравенства; 

 Приложение на методите за еквивалентност и непосредствена 

проверка при  неравенствата; 

 Затвърдяване на уменията за извършеване на действия с  

рационални числа; 

 Затвърдяване  с мисълта на логическите съюзи „и” и „или” при 

решаване на двойните неравенства, на неравенства от вида:   

f(x) . g(x) >o , |ax+b|>c   

 и подобни на тях, свързани със знаците <; >;  

 

2. Възпитателни: 

 Формиране на интерес и мотивация за придобиване на знания по 

математика; 

 Развивания на логическото мислене и въображение; 

 Развиване на качествата  концентрация, наблюдателност и 

познавателен интерес; 

 Постигане на трайност и задълбоченост на знанията; 

 Развиване на  умения за използване на компютър при решаване 

на математически задачи. 

IV.Основни понятия: Сечение и обединение, числови интервали, 

системи неравенства, решение на система  неравенства, двойно 

неравенство, еквивалентни неравенства, системи неравенства; 



V.Вътрешно предметни връзки: Информациони технологии, знанията 

на учениците по математика от шести и седми клас. 

VI. Дидактически средства: Лаптоп  с безжичен Интернет,  

мултимедия. 

VII. Ход  на урока : 

 

Часът започва  с решаването на задача, свързана с темата на урока и 

със специалноста на училището.  Условието на задачата се представя 

чрез  мултимедия. 

 

ЗАДАЧА: 

Една овощна градина трябва да се засади с дръвчета-ябълки и круши, 

така че крушите да са два пъти повече от ябълките. Площта на 

градината позволява броя на дръвчетата да е не повече от 120 и не по -

малко от 105. Колко ябълки  най-много могат да се посадят в градината? 

 

Учениците решават самостоятелно в тетрадката или устно 

задачата и коментират начина за решаването й. Математическият 

модел на задачата може да бъде представен чрез: двойно неравенство 

или система неравенствa. Припомня се определението за система 

неравенства – две неравенстава, на които се търсят общите решения.  

Съобщава се темата на урока и се поствят  целите.  

На мултимедията се представят условията на три задачи: 

А) Кои са целите числа решения на системата:  |2х+7>0  

                                                                                     | х-2≤0 

Б)Кои са решенията на системата: |5х-21>0 

                                                                |7х-1<0 

          В) Кои са решенията на системата: 

|4х+6>1 

|2(х+2)+3>7                                                                                                                           

|х+1>4                                         

 

 



Целта на задачите е да се припомни, че решенията на системите 

могат да бъдат  крайни, безкрайни или празни множества. Задачите 

се решават на дъската едновременно от трима ученици. 

Чрез презентация се актуализират знанията на учениците за системи 

линейни неравенства с едно неизвестно.  

Класът се разделя на три групи,  всяка от които се състои от 

приблизително равностойни по знания ученици. Всеки от тях 

разполага  с лаптоп. На дъската се пише линк (и съответната 

парола), в който учениците от трите групи трябва да да изтеглят 

теста, използвайки Интернет.  След решаването на теста той 

трябва да бъде изпратен на e-mail адрес,  който им съобщава 

учителят.  Съобщава  се,  че   следващия час  те ще получат оценките 

на тестовете индивидуално и по групи. Тестът се решава на 

подходяща музика, съобразена с предпочитанията на учениците. 

В края на часа вниманието на учениците се насочва отново към 

презентацията с въпроса: Забелязали ли са нещо по –особено в 

отделните слайдове? 

Учениците трябва да открият, че  във всеки един слайд има някакъв 

многоъгълник или  окръжност. Целта е да се осъществи връзка със 

следващите часове по математика, където учебният материал ще  

бъде свързан с изучаването на тези фигури. 

За домашна работа  всеки, който желае,  може да изпрати решението 

на  своя  тест  на собствената си поща,  за да открие грешките,  

които е допуснал. 

 

VIII. Използвана  литература: 

Учебник по математика за осми клас – задължителна подготовка, 

издателство „ Архимед” 

Сборник за осми клас , издателство „Коала прес”, автори – Пенка 

Рангелова и други. 

 

Изготвил: Мариана Ризова, 



старши учител по математика 

ЗПГ Сандански 


