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ЧЕТВЪРТА професионално-квалификационна степен по математика
1.
Уравнения. Дефиниране. Класификация. Основни теореми. Методи за
решаване. Системи уравнения от първа и от втора степен. Методи за решаване на системи
уравнения. Приложение за решаване на задачи. Методика на преподаване.
2.
Неравенства. Дефиниране. Класификация. Основни теореми. Методи за
решаване и средства за реализиране на методите. Приложение за решаване на задачи.
Методика на преподаване на неравенства.
3.
Степенуване. Приложение на степените. Питагорова теорема. Методика на
преподаване.
4.
Елементи от вероятности и статистика. Множества и операции с тях. Случайно
събитие. Вероятност на случайно събитие. Описание на данни – средноаритметично.
Организиране и представяне на данни, диаграми и графики. Методика на преподаване.
5.
Числови редици. Прогресии. Лихва. Приложение в задачи. Методика на
преподаване.
6.
Функция. Дефиниране. Класификация. Видове. Приложение за решаване на
задачи. Методика на преподаване на функции. Методика на преподаване.
Еднаквости и подобности в равнината. Видове. Класификация. Приложение за решаване на
задачи. Методика на преподаване на еднаквости и подобности в равнината. Методика на
преподаване.
7.
Еднакви триъгълници. Подобни триъгълници. Основни теореми. Приложение в
задачи. Методика на преподаване.
8.
Окръжност. Взаимни положения на точка и окръжност. Взаимни положения на
права и окръжност. Допирателни към окръжност. Видове ъгли. Взаимно положение на две
окръжности. Методика на преподаване.
9.
Ръбести и валчести тела. Лице на повърхнина и обем на тяло. Приложение за
решаване на задачи. Методика на преподаване.
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ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
За придобиване на четвърта професионално-квалификационна степен учителят следва
да изяви професионалните си умения за интерпретация на научни проблеми от учебното
съдържание по математика и за конструиране в съответствие с тях на подходящи за
образователния процес методически решения.
Кандидатът разработва писмено изложение по проблема, свързан с професионалната
му практика. Преди изпита комисията определя няколко теми, една от които се изтегля на
лотариен принцип. Формулировката на темата е в обхвата на съдържанието на програмата,
без да го повтаря. Това означава, че темата може да засяга част от даден в програмата проблем
или да насочва към него от определена гледна точка.
Писмената работа съдържа изложение на частно-научния аспект на проблема и идеи за
преодоляването му в училище.
Изпитът е анонимен. Анонимността се разкрива след като приключи проверката и се
оформи оценката.
Писмената работа се проверява от всички членове на комисията и се оценява с
консенсус. Оценките се оформят с точност до 0,50. Оценката се мотивира в рецензия, която
отразява общата преценка на членовете на комисията. При преценката се обръща внимание и
на проявената от кандидата езикова култура.
Оценката на комисията е окончателна и не подлежи на преразглеждане.

Програмата е приета на Катедрен съвет на катедра „Науки за образованието”(протокол № КД- 01-30/9.03. 2020г.)

