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КОНСПЕКТ
ПО МАТЕМАТИКА
задължителна подготовка - VІІІ клас
1. Квадратен корен. Свойства. Действия с квадратни корени.
2. Преобразуване и рационализиране на изрази, съдържащи квадратни корени.
3. Квадратно уравнение.
4. Уравнения, свеждащи се до квадратни.
5. Вектор. Сбор и разлика на вектори.
6. Произведение на вектор с число.
7. Средна отсечка в триъгълник.
8. Средна отсечка /основа/ в трапец.
9. Медицентър в триъгълник.
10. Права пропорционалност. Графика.
11. Линейна функция. Графика. Приложения.
12. 0братна пропорционалност. Графика.
13. Връзка между линейна функция, линейно уравнение и линейно неравенство.
14. Функцията у=ах, а=0
15. Еднаквости:
-Транслация
- Ротация
- Централна симетрия
- Осева симетрия
16. Линейни уравнения с две неизвестни. Системи линейни уравнения.
17. Решаване на системи линейни уравнения:
- чрез заместване
- чрез събиране
18. Текстови задачи с математически модел - системи уравнения.
19. Системи линейни неравенства с едно неизвестно.
20. Неравенства от вида: f(x).g(x)<0 и f(x).g(x)>0
21. Модулни неравенства |ах+b|< с и |ах+b|>с
22. Окръжност. Окръжност и точка. Окръжност и права.
23. Централен ъгъл, дъги и хорди.
24. Вписан ъгъл.
25. Периферен ъгъл.
26. Ъгли, чиито рамене пресичат окръжността.

27. Окръжност, описана около триъгълник.
28. Окръжност, вписана в триъгълник.
29. Четириъгълник, вписан в окръжност.
30. Четириъгълник, описан около окръжност.
31. Геометрично място на точки, от които дадена отсечка се вижда под даден ъгъл.
32. Метод на геометричните места за решаване на задачи за построение.
Изпитът е писмен. Състои се от 4 /четири/ задачи.
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КРИТЕРИИ
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ

Темите за писмен изпит по математика съдържат по 4 /четири/ задачи от
учебното съдържание за съответния клас.
Всяка задача се оценява с 4 точки. Максимален брой точки: 16
Оценката се определя по формулата: Оценка=2 + n.0,25
Резултатът се закръглява в полза на ученика.
Ако точките са по-малко от 4, оценката е Слаб 2.

/ n – брой точки/

