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Резултати от пробната матура по математика за 7. клас, 

проведена на 10 декември 2022 г. 

 5. ОУ „Иван Вазов“ 

 

Уважаеми родители, във връзка с проведената на 10.12.2022 г. пробна матура по 

математика искаме да Ви информираме следното: 

1. Броят на участниците в пробната матура е както следва – 7А клас -  26 ученици  

(от 28); 7Б клас – 23 ученици (от 28); 7В клас – 13 ученици (от 17); 

2. Средният успех на класовете е както следва - 7А – 36,34 точки; 7Б – 38,10 точки; 

7В – 34,88 точки; 

3. С най-добри резултати са учениците  – Яница Спасова 61,5 точки от 7А клас; 

Мартин Николов 77,5 точки от 7Б клас; Денислав Димитров 72 точки от 7В; 

 При проверката на пробната матура впечатление прави фактът, че учениците не 

осмислят условието на задачите.  Затрудняват се при задачите за движение и разчитане 

на диаграми. Умеят да прилагат формули за съкратено умножение. Затрудняват се при 

разлагане на квадратния тричлен. 

Имат затруднения с учебния материал, който се изучава в V и VI  клас – пресмятане 

на числена стойност на изрази със степени, пропорции, проценти, координатна система 

и намиране на лица и обем на геометрични тела. Не умеят да записват аргументирано 

решенията на задачите с разширен свободен отговор.  

Като основни причини за затрудненията са подценяването на дисциплината в 

часовете по математика, както и недобросъвестното отношение към поставените 

задачи в клас и за домашна работа. Математиката е дисциплина, при която 

знанията и уменията се надграждат във всеки следващ час, поради което 

системната работа е изключителна важна, защото наваксване на пропуснатия 

материал става изключително трудно. 

Работите са обсъдени с учениците, като са разяснени верните отговори. Убедени сме, 

че чрез ранна идентификация на трудностите и целенасочена работа с учениците за 

четене с разбиране и извличане на информация от зададен текст или от данни, 

резултатите  на следващата пробна матура (мес. май 2023 г.) по математика ще бъдат по-

добри. 

                                                                                Екип математика  

                                                                                         При 5 ОУ „Иван Вазов“ 

mailto:vazov5@

