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Abstract: This paper discusses the teaching of 8th grade students on the topic of a circle described around a 

triangle. Theoretical and practical aspects of teaching and expanding the students' knowledge on the topic are 

presented. This paper acknowledges that geometric knowledge and skills contribute to the general and mathematical 

development of students by facilitating the development of observation, logical and spatial thinking, creative initiative 

and creativity. 

The current curricula in mathematics, published on the website of the Ministry of Education and Science, were 

used. The choice of the GeoGebra software product for visualization of the theoretical material and the solutions of the 

proposed tasks is substantiated. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Математиката е наука за количествените, пространствените и времеви отношения на 

обектите от реалния свят. Геометрията, заедно с аритметиката, е основна част от 

математиката (Madjarov, A., R. Petrova, 1997). Тя е една от най-старите и дълго развиващи се 

математически дисциплини. Трудно могат да се изброят разнообразните й приложения в 

клоновете на математиката, в други науки, в техниката, бита и ежедневието. Това определя 

мястото на геометрията в училище като съществен компонент от предмета математика 

(Hristova, G., 2018). 

През последните години образованието в България следва тенденциите, налагани от 

Европейския съюз и свързани с овладяването на някои основни ключови компетентности. Те 

 
9
Докладът е представен на конференция на Русенския университет на 13 ноември 2020 г. в секция 

„Образование – изследвания и иновации“ с оригинално заглавие на български език: ОКРЪЖНОСТ, ОПИСАНА 

ОКОЛО ТРИЪГЪЛНИК - УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ. Докладът е 

разработен по проект 2020-ФПНО-03: Изследване на математически и дидактически модели с аналитични и 

числени методи. 
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способстват за подобряването на знанията, уменията, способностите и нагласите на 

учениците и тяхната по-успешна социална реализация (Hristova, G., 2018). 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

1. Някои аспекти в методиката на обучението по математика 

При подбора на съдържанието на обучението по геометрия е необходимо да се спазват 

изискванията за: 

-  системност, последователност и логическа връзка на знанията; 

- да се осигуряват възможности за аналитико-синтетична дейност, сравняване, 

абстрахиране и обобщаване от страна на учениците; 

-  да се дават последователно и равномерно (без струпване по много наведнъж) нови, 

достъпни за учениците знания; 

- да се осигурява възможност за практическа дейност на учениците, както и широко 

участие на въображението при решаване на достъпни задачи и др.(Hristova, G., 

2018). 

Според ван Хиеле (van Hiele) могат да се отделят пет равнища на мислене в областта на 

геометрията: 

- На първо равнище геометричните фигури се разглеждат като единно цяло и се 

различават само по своята форма, без да се анализират свойствата им. 

- На второто равнище възприеманите геометрични фигури се анализират, 

установяват се техните свойства. На това равнище се установява логическа връзка 

между фигурите, те се описват, без да се дефинират. 

- На третото равнище се осъществява логическо подреждане на геометричните 

фигури и на техните свойства. Част от свойствата на фигурите се извеждат чрез 

разсъждения, но учениците не са в състояние да обхванат дедуктивната система 

като цяло. 

- На четвъртото равнище се осмисля значението на дедукцията като начин за 

построяване и развитие на цялата геометрична теория. Изяснява се същността на 

аксиомите, определенията, теоремите, логическата структура на доказателствата. 

- На петото равнище геометричната теория се откъсва от всякаква конкретна 

интерпретация и се развива като абстрактна дедуктивна система (Hristova, G., 2018).  

Част от темите  по геометрия в прогимназиалните класове са: Триъгълник. (Сбор на 

ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник), Еднакви триъгълници (Признаци за 

еднаквост и следствията от тях), Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30˚, Окръжност 

(Вписана и описана), Подобни триъгълници (Признаци за подобие и следствията от тях), 

Метрични зависимости в триъгълник (Метрични зависимости между отсечки в 

правоъгълен триъгълник. Теорема на Питагор), Решаване на триъгълник (Формули за 

медиани и за ъглополовящи на триъгълник.  Формули за лице на триъгълник)(Ministry for 

Education and Science, Study programs 8.class, Curriculum in mathematics, 2020; Mathematics 

grade 8,  2020). 

В настоящата епидемична обстановка във връзка с COVID-19, част от обучението на 

учениците се извършва дистанционно. Това налага подготовката и използването на учебни 

материали, подходящи за синхронно и асинхронно обучение(Panayotova, E., 2020). 

В настоящата статия е разгледана темата за Окръжност, описана около триъгълник. 

Използван е достъпният и безплатен програмен продукт GeoGebra, който дава възможност за 

решаване на задачи  по геометрия, алгебра, статистика и аритметика, работа с таблици и  

графики. GeoGebra позволява да се изпълнят построенията на прости геометрични фигури, 

многостени, въртящи се тела и техните сечения, построяване на графики на функции и 

визуализация на тяхната динамика при промяна на параметрите им (Gubskaya I.,  2017). 
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2. Теоретична постановка на темата Oкръжност,  oписана около триъгълник 

Определение: Симетрала на отсечка се нарича правата, която  минава през средата на 

дадената отсечка и е перпендикулярна на нея.  

Определение: Пресечната точка на симетралите на страните в един триъгълник е 

център на описаната около него окръжност. 

Прието е тази точка се означава с O. 

Теорема: Симетралите на трите страни на всеки триъгълник се пресичат в една точка. 

 
Фиг.1 Център на описаната окръжност 

 

 

 

Фиг.2 Доказателство на теоремата 

Таблица 1. Местоположение на центъра на описаната окръжност 

Остроъгълен  
триъгълник 

Правоъгълен  
Триъгълник 

Тъпоъгълен  
триъгълник 
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O е вътрешна точка за 

триъгълника. 

Oе средата на хипотенузата. Oе външна точка за 

триъгълника.  
 

3. Практически пример на урок за дистанционна (електронна) форма на обучение 

Разработена е презентация на урок за затвърждаване на знания по темата Oкръжност, 

oписана около триъгълник. На следващите Фиг.3, Фиг.4, Фиг.5, Фиг.6 и Фиг. 7 са 

представени слайдовете на тази презентация. Тя представлява удобно средство за 

провеждане на дистанционно (електронно) обучение, както в синхронна, така и в асинхронна 

форма. 

 

 
Фиг.3 

 

 
Фиг.4 
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Фиг.5 

 

 

Фиг.6 
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Фиг.7 

ИЗВОДИ 

Настоящата статия има образователна и практическа насоченост.  Подходяща е за 

въвеждане на нови знания и за затвърждаване на знанията и уменията на учениците по 

разглежданата тема. 

Представената презентация може да се използва в различни форми на обучение: 

традиционно, дистанционно – синхронно и асинхронно  (Panayotova, E., 2020). 
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