
 

КОНСПЕКТ 
 

 
 

по МАТЕМАТИКА 
 

задължителни учебни часове – IV клас 

самостоятелна форма на обучение 
 
 
 
 
 

1. Числата от 1 001 до 10 000. 

2. Представяне на числата като сбор от единици от различни редове (4 583= 4 хил. + 5 

стот. + 8 дес. + 3 ед.). 

3. Сравняване на естествените числа. 

4. Окръжност. 

5. Римски цифри. 

6. Събиране и изваждане на числата до 10 000 без преминаване. 

7. Намиране на неизвестен умалител. 

8. Измерване на ъгли – градус, транспортир. 

9. Чертане на ъгъл (по дадена градусна мярка). 

10. Събиране с преминаване в класа на хилядите. 

11. Събиране на естествените числа с преминаване. 

12. Изваждане с преминаване в класа на хилядите. 

13. Изваждане на естествените числа с преминаване. 

14. Куб. 

15. Правоъгълен паралелепипед. 

16. Пирамида Конус. Цилиндър.Кълбо . 

17. Умножение на многоцифрено число с едноцифрено число без преминаване (800 . 4). 

18. Умножение на многоцифрено число с едноцифрено число с преминаване (20 731 . 3) 

 1 703 124 . 2 

19. Лице на геометричната фигура многоъгълник Мерни единици за лице. 

20. Намиране на лице на правоъгълник. 
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21. Деление на многоцифрено число с едноцифрено число без преминаване (6 000 : 2;  3 

200 : 4), (2 406 : 2), (9 306 390 : 3). 

22. Деление на многоцифрено число с едноцифрено число с преминаване (5 648 : 2; 1 896 

: 3 ), (96 106 : 2), (3 560 724 : 4). 

23. Намиране на неизвестен делител. 

24. Умножение с числото 10. 

25. Умножение с числата 20, 30, 40, ..., 90. 

26. Умножение на двуцифрено и трицифрено число с двуцифрено число. 

27. Умножение на многоцифрено число с двуцифрено число (2 307 . 81)   (5 400 . 39 ). 

28. Деление на многоцифрено число с числата 10, 20, 30,..., 90. 

29. Деление на числата до 100 с двуцифрено число. 

30. Деление на числата до 1000 с двуцифрено число (132 : 11; 336 : 42) (№ 93). 

 (495 : 55) 2 376 : 18 = 132)  (78 156 : 39 = 2 004)   (16 685 : 71 = _ _ _). 

31. Деление на многоцифрено число с едноцифрено и двуцифрено число. 

32. Намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител. 

33. Свойства на събирането, умножението, делението. 

34. Намиране на неизвестен множител, делимо, делител. 

35. Ред на действията при пресмятане на числови изрази. 

36. Мерни единици за дължина, време, маса, лице, ъгъл. 


