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От проектите на групите 







От проектите на учениците 



Учебен проект по математика: „Коледна украса“ – геометрични фигури 

1. Прочетете условието на задачата 

2. Обсъдете решението на задачата в групата  

3. Начертайте на картон елхата с размери в мащаб    1 : 5 или направете апликация 

4.  Нарисувайте  подходяща украса на елхата 

5. Запишете всички формули, които ще използвате за намиране на  обиколките на 

фигурите 

6. Запишете решението върху картона. Не збравяйте отговора! 

7. Разпределете работата по проекта на цялата група! 

8. Подгответе се добре за представянето на проекта си. 

Успех! 

Критрерии за оценка на групата: 

1. Чертержа да отговаря на размерите от условието на здачата в мащаб  1 : 5  -4 т 

2. Решението на задачата да е вярно                  -4 т 

3. Решението да е обосновано с формули       -2 т 

4. Проекта да е естетически издържан       -4 т 

5. Участниците в групата да разбират решението и да представят проекта си    - 4т 

успешно. 

6. Да е спазен срока за предаване на проекта -15 декември 2014    - 2 т 

 

 
 Упътване за б)            Използва се: 
Количество ( метри) . цена ( за един метър) = сума за заплащане (лв) 
Коледна цена = 0,75.стара цена 
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Учебен проект „Ремонт на моята стая“ 5 клас, ЗИП математика: 

 

Указания за изпълнение на проект  „Ремонт на моята 

стая“: 

1. Измерете   нужните размери  на стаята в метри 

(ширина, дължина, височина). 

2. Намерете околната повърхнина на стаята ( в кв. м). 

3. Измерете размерите на прозорците и вратата  и 

намерете лицата им ( в кв. м). 

4. Намерете площта на  стените, които  трябва да се 

боядисат или да им се поставят тапети – по ваш избор.  

(От околната повърхнина извадете лицата на вратата и 

прозорците). Таванът също трябва да се боядиса. 

5. Проучете (от магазин, родители или интернет) 

количеството боя (тапети),  необходими за вашата 

площ, цената на боята (тапетите) и направете 

необходимите изчисления колко лева са необходими. 

6. Намерете лицето на пода (в кв. м); 

7. Проучете (от магазин, родители или интернет) цената 

на паркет (ламинат, балатум, мокет, теракот), 

необходим за пода и пресметнете сумата, необходима 

за закупуването му. 

8. Пресметнете каква е общата сума, необходима за 

ремонт на вашата стая. 

 

  Проектът може да се предава на хартиен носител или по 

интернет на електронен адрес: kalina_angelowa@abv.bg  в 

срок до 26.01.2015 и трябва да съдържа: 

 Име, училище, клас на автора; 

 Модел на стаята (правоъгълен паралелепипед), 

направен върху квадратна мрежа; 

 Да бъдат ясно описани данните, с които 

работите: 

 нужните размери на стаята, прозорците, вратите; 

 единичната цена (лв/кв.м) на използваната боя (тапети, 

ламинат, теракот, паркет, мокет); 

 Да е ясно указано каква площ ще се боядисва, каква 

площ ще се облицова с тапети (ако има такава), на 

каква площ ще се поставя паркет (ламинат, мокет, 

балатум). 

 Последователно описание на измерванията и 

изчисленията и направените проучвания; 

 Формули, които сте използвали за пресмятане на лица; 

 Крайни резултати с необходимите средства за ремонта 

(в лв). 
 

Критерии за оценка на проекта: 

1. Ясно формулиране на даденото в 

задачата: 

   – за измерени реални размери на стаята - 1т; 

   - за измерени размери на врата (врати) – 1т; 

   - за измерени размери на прозорците – 1 т; 

   - за описание на избрания ремонт, който ще          

се прави – 1т; 

  -  за избор на единичната цена на всеки един   

от материалите, които ще се използват – 1т; 

2. За начертан модел на стаята върху 

кваднатна мрежа – 1т; 

3. За правилно използване на формулите за 

лица и правилно пресмятане на нужните 

лица – 5т; 

4. За пресмятане на сумата, необходима за 

ремонт на тавана – 1т; 

5. За намиране на сумата, необходима за 

ремонт на стените – 1т; 

6. За намиране сумата, необходима за 

ремонт на пода – 1 т; 

7. За намиране крайната сума за ремонт на 

стаята 1 т; 

8. За естетическо оформяне на проекта – 1т 

 

 

 

Оценката се изчислява чрез формулата: 

оценка = 2 + (брой точки):4 

Желая ви успех! 
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От презентациите на учениците: 
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От презентациите на учениците: 



В презентацията са използвани материали направени от 

учениците в 5 клас на ОУ  „Р. Княгиня“ гр. Пловдив 


