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 Целта на настоящата дипломната работа е да се представи добра 

педагогическа практика, чрез разработка на цикъл от уроци за 

решаване на нестандартни задачи с метода на Дирихле  и да се 

формират в учениците умения за решаване на нестандартни задачи.  

 

 За постигането на тази цел ще изпълня следните задачи: 

 Задача 1: Разработване на модел за провеждане на учебен час  

 Задача 2: Анализиране на получените данни 

 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 



ОБЕКТ, ПЕРИОД И ОБХВАТ 

 Обект  на дипломната работа е решаване на нестандартни задачи с 

пинципа на Дирихле в извънучилищните форми по математика в 5 - 

6 клас. 

 Период на изследването - изследването се проведе през месец 

ноември  2018 г. 

 Обхват на изследването:  5 клас и 6 клас.  

 



ЦЕЛИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 Има ли промяна в работата на учениците при решаване на 

нестандартни задачи? 

 Появява ли се желание и състезателен дух да се справят за 

възможно най-кратко време с поставената задача? 

 Повишава ли се мотивацията на учениците за самостоятелна 

работа? 

 Променя ли се нагласата на учениците, за използване на различни 

методи за решаване на задачи? 

 



ОСНОВНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ И 

ИЗПОЛЗВАН ИНСТРУМЕНТАРИУМ 

  

Изследователски метод 
 

Инструментариум 
 

Педагогическо моделиране 

 

Модел на урок с приложение на 

интерактивен метод 

 

Педагогическо наблюдение 

 

Протокол за наблюдение на урок 

 

Тестиране 

 

Игра за проверка знанията на 

учениците 

 



КЛЮЧОВА ДУМА 

     Нестандартни задачи – в никоя наука няма общи правила. 

 Съгласно определението на Фридман и Турецки, това са такива 

задачи за които в курса по математика няма общи правила и 

положения, определящи точен алгоритъм за решаването им. 

 Една и съща задача може да бъде „нестандартна” за някои ученици 

и „стандартна” за другите, ако учениците имат методи за решаване. 

 Има различни видове нестандартни задачи. Някои външно 

изглеждат твърде необикновено, затова не е ясно как трябва да се 

решават. Други са замаскирани: на пръв поглед е стандартна задача, 

но обичайните методи не водят до решение. Решаването на трети 

изисква високо ниво на творческо мислене, и т.н 

 

 



ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ,   

НА НЕСТАНДАРТНАТА ЗАДАЧА:  

 
 Нестандартните задачи не са формулирани в явен вид.  

 Нестандартната задача грабва вниманието на ученика. Тя привлича 

вниманието на учениците със своята конкретност и свързаността 

на учебния материал с неща от ежедневието.  

 Решаването на нестандартна задача не винаги завършва с 

получаването на отговор. Много често самият отговор предизвиква 

възникването на нови въпроси и коментари. 

 Наличието на елемент на парадоксалност.  

 Нестандартната задача се отличава с оригинално и нестандартно 

решение.  

 



МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ 

 Разделяне на задачата на подзадачи – да се установи не трябва ли 

задачата да се раздели на подзадачи по определени критерии. 

 Моделиране на задачата – възможно ли е да се замени задачата с 

някакъв познат или по-прост модел чрез: смяна на променливите 

или смяна на обектите или смяна на цялата задача с еквивалентна 

на нея.  

  Въвеждане на спомагателни елементи – да се установи 

възможността от въвеждане на спомагателни елементи с цел 

придаване на определеност на задачата, приближаване на данните 

до търсените или разделяне на задачата на отделни части. 

 



ЕТАПИ НА РЕШАВАНЕ 

 Анализа на условията /четене с разбиране/ - това са твърденията 

във формулировката й. У-1/З-9; У-2/З-6; У-3/З-4 /Добра пракика/ 

 Последователното изграждане на логически разсъждения. 

 Решение - преобразуване на условията на задачата (или следствията 

от тях)  чрез прилагане на определения, теореми, аксиоми, правила, 

формули и т.н. за да се намери търсенето в задачата. 

 Заключение - крайната цел, това което трябва да се пресметне 

(преобразува, докаже, построи). 

 



АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ - ЛОГИЧЕСКИ 

СХЕМИ 

ЗАДАЧА 6.

Сбор на две числа

се дели на число?

Пет числа при

деление на три

Сбор на остатъците

да се дели

Поне две с равни 

остатъцине 

не носи решение

Три с равни 

остатъци

( не гарантира)

Три с различни 

остатъци

( не гарантира)

или

Разликата на две числа

се дели на число?

Четири числа при

деление на три

ЗАДАЧА 9.

Поне две с равни 

остатъци
Равни остатъци



КЛЮЧОВА ДУМА 

 Принцип на Дирихле - е очевидно твърдение с интересни, 

неочаквани и значими приложения в най-различни области на 

математиката. С негова помощ в някои случаи лесно се доказва 

съществуването на обекти с определено свойство. 

 Формулировка: Ако си представим, че m предмета са поставени в n 

чекмеджета, като при това m > n, тогава в поне едно от 

чекмеджетата ще са поставени най-малко два предмета.  

 Изучаването на принципа се налага поради това, че много задачи, 

давани на различни математически състезания и конкурси, имат 

кратки и сравнително елементарни решения.  



КАК РАБОТИ ПРИНЦИПЪТ НА ДИРИХЛЕ 

 

 

 

 

 

 Минимални                       Има такъв обект,  

входни данни        но не знаеме кой е 

 

   Извод:   Чрез принципа на Дирихле се изказва твърдение за 

съществуване. Той не дава правило за намиране на обекта с желаното 

свойство, поради което принципът има неконструктивен характер    

 

 

ВХОД РАБОТА ИЗХОД 



ЗАЩО ПРИНЦИП НА ДИРИХЛЕ 

 очевидно твърдение; 

 лесно разпознаваем; 

 дадена задачата за едни ученици е „нестандартна”  и „стандартна” 

за други; 

 успешно прилагане на дедуктивен подход при решаване на задачи;  

 изказва се твърдение за съществуване /комбинация с други методи/; 

 приложим в различни области на математиката; 

 приложим в ежедневието; 

 получават се красиви решения. 



ИКТ РЕСУРСИ 

 Видео урок - https://www.youtube.com/watch?v=2XShxrpzJco  

 

 

 

 

 

 

 Презентация 

                                               Принцип на Дирихле 

Решение задача 2. Броят на 

урните е по-голям от броя на  

топчетата, от принципа на  

Дирихле следва, че има урна  

с поне две топчета и урна с 

по-малко от две топчета. 

https://www.youtube.com/watch?v=2XShxrpzJco


ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ 

 Мозъчна атака;     

 Записване на идеи; 

 Завъртане, ролетка; 

 Работа в малка група; 

 Дидактически игри. 



ПРОВЕРКА НА УСВОЕНИТЕ ЗНАНИЯ И 

УМЕНИЯ 

Проверката е под формата на игра.  

 В 5 клас състезание в два етапа: 

 - Първи етап: Битка за капитани – тест 10 задачи. 

 - Втори етап: Всеки състезател взема решение – всеки ученик 

получава талон със задача. 

 В 6 клас отборно състезание: 

     -  Математически бой – 6 задачи на отбор.  

 

 

 



РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЯТА 
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ИЗВОДИ 

 Наблюдава се положителна промяна в работата на учениците в 

часовете по математика; 

 Учениците се чувстват по-мотивирани да учат, когато по време на 

часовете се използват интерактивни и нестандартни методи на 

преподаване; 

 Учениците работят самостоятелно и с желание да се справят 

възможно най-бързо с поставените задачи; 

  Учениците усещат удовлетворение от работата си по предмета;  

 Повишават се знанията и уменията, видно от резултатите от 

контролната работа върху раздела. 

 

 

 

 

 

 



ИЗВОДИ 

 

 

 

 Мотивацията на учениците, които посещават форми към ЦПЛР-

ЦУТНТ, прави по-лесно и интересно приложението на базови 

знания и стимулира техния интерес и в бъдеще. 

 Играта във втори и пети урок показва, че часовете за проверка на 

знанията по математика могат да са интересни и забавни. 

 Децата имат интерес към логическите задачи. В живота те са 

навсякъде около нас. Много често се налага да се правят изводи и 

вземат бързи решения. 

 Изучавайки  логически задачи, учениците стават по-съобразителни и 

наблюдателни. Тези часове може да се окажат един от най-полезните 

в бъдещата им реализация. 



Принцип на Дирихле 

                  Прибрахме зайците! 
 

     БЛАГОДАРЯ ЗА 

       ВНИМАНИЕТО! 


