
Изпитна програма по Математика за XI  клас 

        

І. Изпитни теми: 

1.Числови   редици 

2.Монотонни  редици 

3.Рекурентно  зададени  редици 

4.Аритметична  прогресия-формула  за  общия  член.Свойства 

5.Геометрична  прогресия-формула  за  общия  член.Свойства 

6.Лихва.Погасяване  на  заеми.Рента 

7.Тригонометрични  функции  на  обобщен  ъгъл 

8.Тригонометрични  функции на  сбор  и  разлика  на  ъгли 

9.Преобразуване  на  тригонометрични  изрази 

10.Статистика.Представяне  на  данни,таблици,графики  и  диаграми 

 

ІІ. Критерии за оценяване. 

  Изпитна  тема  №1 

1 задача: 

             -намиране  на  а1  и  d                                                            -           2т. 

             -намиране  на  n                                                -           2т. 

2 задача: 

            -съставяне  на  система  от  уравнения     -                  2т. 

           -намиране  на  а1  и  q                                   -                  1т. 

           -намиране  на  трите  числа                        -                   1т. 

3 задача: 

           -намиране   на  cosα                                      -                   1т. 

           -намиране  на  sinβ,cosβ                               -                   1т. 

           -намиране на  sin2β,cos2β                            -                   1т. 



           -намиране  на  sin(α+2β)                               -                  1т. 

4 задача: 

a)                                                                    -                  2т. 

               б)                                                                   -                    2т. 

Изпитна  тема  №2 

1 задача: 

             -намиране  на  а1  и  q                                                            -           2т. 

             -намиране  на  n                                                -           2т. 

2 задача: 

            -съставяне  на  система  от  уравнения     -                  2т. 

           -намиране  на  а1  и  d                                   -                  1т. 

           -намиране  на  трите  числа                        -                   1т. 

3 задача: 

           -намиране   на  cosα                                      -                   1т. 

           -намиране  на  sinβ,cosβ                               -                   1т. 

           -намиране на  sin2β,cos2β                            -                   1т. 

           -намиране  на  sin(α+2β)                               -                  1т. 

 

4 задача: 

a)                                                                    -                  2т. 

              б)                                                                   -                    2т. 

Изпитна  тема  №3 

1 задача: 

             -намиране  на  а1  и  d                                                            -              2т. 

             -намиране  на  n                                                -              2т. 

2 задача: 

            -съставяне  на  система  от  уравнения           -                2т. 

           -намиране  на  а1  и  q                                        -                1т. 



           -намиране  на  трите  числа                              -                1т. 

3 задача: 

           -намиране   на  sinα                                             -              1т. 

           -намиране  на  sin2α,cos2α                                 -               1т. 

           -намиране на  sinβ,cosβ                                       -               1т. 

           -намиране  на  sin(2α-β)                                      -               1т. 

4 задача: 

a)                                                                             -          1т. 

              б)                                                                             -            1т. 

              в)                                                                              -           2т. 

 Общ  брой  точки      -      16т.=n 

 Крайна    оценка        -      2+0,25.n 

 

ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка 

по математика за XII клас 

за всички специалности 

І. Изпитни теми: 

     1.Прави  в  пространството.Права  и  равнина. 

     2.Взаимно  положение  на  две  равнини.Ъгъл  между  две  прави. 

     3.Перпендикулярност  на  права  и  равнина. 

     4.Ъгъл  между  права  и  равнина.Теорема за трите  перпендикуляра. 

     5. Двустенен  ъгъл. 

     6. Многостен.Призма. 

     7 .Пирамида.Пресечена  пирамида. 

      8  Цилиндър. 

     9. Конус. 

     10.Сфера.Кълбо. 



     11.Числови  системи. 

     12.Степенуване  и  логаритмуване 

   13.Линейни  уравнения  и  неравенства. 

    14.Квадратни  уравнения  и  неравенства. 

    15.Формули  на  Виет.Параметрични  уравнения. 

    16.Функции.Свойства.Линейна  функция. 

    17.Квадратна  функция. 

    18.Тригонометрични  функции. 

    19.Екстремални  задачи. 

ІІ. Критерии за оценяване. 

             Изпитна  тема  №1 

1задача:    -намиране  на  l                                                              -2т. 

                  -намиране  на  V                                                             -2т. 

2 задача:                                                                                             -4т. 

3задача: 

              а)  -полагане                                                                        -0,5т. 

                   -решаване  на  уравнението                                           -0,5т. 

                  - решаване  на  крайните  уравнения                             -1т. 

              б)  -намиране  на  ДМ                                                          -0,25т. 

                  -решаване  на  неравенството                                        -1,75т. 

4задача: 

               а) -съставяне   на  система                                                  -0,5т. 

                   -решаване  на  системата                                                 -1,5т. 

              б) -построяване    на    графиките                                        -1т. 

                  -намиране  на  лицето  на  получената   фигура             -1т.                            

                  Изпитна  тема  №2 

1задача:  -намиране  лицето  на  основата                                        -1т. 

                -намиране  височината  на  пирамидата                             -2т. 



                -намиране  на   V                                                                    -1т. 

2 задача:-намиране  на  R+r                                                                 -1т. 

                -решаване  на  правоъгълен  трапец                                    -2т. 

               -намиране  на  R  и   r                                                             -1т. 

3 задача: 

                а) -полагане                                                                             -0,5т. 

                    -решаване  на  уравнението                                               -0,5т. 

                   - решаване  на  крайните  уравнения                                 -1т. 

              б)    -намиране  на  ДМ                                                             -0,25т. 

                    -решаване  на  неравенството                                            -1,75т. 

4задача: 

               а) -съставяне   на  система                                                    -0,5т. 

                   -решаване  на  системата                                                  -1,5т. 

              б) -построяване    на    графиките                                          -2т. 

         Изпитна  тема  №3 

1 задача:   -намиране   на  l                                                                     -1т. 

                  -намиране  лицето  на  околната  повърхнина                    -1т. 

                  -намиране  на  височината  на   пресечената  пирамида  

                  и  лицата  на  двете  основи                                                  -1т. 

                  -намиране  на  обема                                                             -1т. 

 2задача:    -намиране  на  h                                                                    -2т. 

                  -намиране  на  r                                                                       -1т. 

                  -намиране  на  cos  на  търсения   ъгъл                                 -1т.  

 3 задача: 

                а)   -полагане                                                                             -0,5т. 

                      -решаване  на  уравнението                                               -0,5т. 

                      - решаване  на  крайните  уравнения                                  -1т. 

                 б)   -намиране  на  ДМ                                                              -0,25т. 



                       -решаване  на  неравенството                                            -1,75т. 

4задача: 

                  а) -решаване  на  системата  -1,5т. 

                     - намиране  на  най-голямата  отрицателна  стойност        -0,5т. 

                  б)  -построяване    на    графиките                                           -1т. 

                       -намиране  на  лицето  на  получената   фигура                -1т.    

Общ   брой  точки  -  16 т. = n 

Крайна  оценка      -    2+  0,25.n 

 


