6 ÏÑÈÕÎËÎÃÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀ
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÍÀ Ó×ÅÍÈÖÈÒÅ ÎÒ 7. ÊËÀÑ
Преходът от една възрастова група в друга е винаги труден, но
пубертетът, когато детето става Юноша, е най-трудният период и найрешаващият в живота на човека. Пубертетната възраст обхваща 11-14
годишната възраст. Според Жан Жак Русо пубертетът е “едно второ
раждане” – раждане на човешката личност.
Учениците в седми клас са 13-14-годишни, т.е. те са в края на
пубертета, все още деца, но и вече със самочувствието на юноши.
Най-ярката им психологическа характеристика е техният стремеж към
самостоятелност. Той е свързан със засилена активност и инициативност.
Младите хора в тази възраст са изключително импулсивни, често менят
мнението си. Те бързо се запалват за някаква изява, но и бързо угасват.
Чувстват се пораснали, чувстват нужда от неограничена свобода, но
нямат все още собствена мяра в поведението си.
Това е възраст, в която те се вглеждат в себе си, започват сами да се
опознават, да се съпоставят с другите. Изостря се чувствителността им
– не приемат бележки, критики, поучавания, съвети. Оттук в пубертета
идва и известен разрив между детето и родителите, между детето
и учителите. Детето-Юноша изисква уважение към собствената си
личност, стреми се към независимост. Той не приема директно съвети,
защото счита, че са вмешателство в собствения му свят. Може да му се
въздейства, ако той участва равноправно в обсъждане на нормите на
поведение и самостоятелно стигне до правилното решение.
В пубертета се утвърждава ролята на приятелите. Това може да
има положително или отрицателно въздействие. В средата на приятелите
детето-юноша може да изяви себе си, може да подражава на добри
прояви, но може и да се поддаде на лошо влияние. И това, второто, се
случва много по-често, защото е по-силно забележимо и по-интересно.
“По-смело” е да е немирен “герой”, отколкото примерен и сериозен
ученик и приятел. Опасно е в този период децата да не стигнат до тотално
отричане на ценности.
В тази възраст започва и се развива интимно-личностното
общуване, необходимостта от приятелство с другия пол.
Характерни особености на познавателните възможности
на седмокласниците
Учениците от седми клас са вече в края на пубертета, физическото
им израстване се отразява положително на техните познавателни
възможности, увеличава се психическата им устойчивост. Налице
са условия за изграждане на умения за съзнателно преодоляване на
трудности, за самостоятелно вземане на решения, за възпитаване на
волята. Много от учениците вече са склонни да преодоляват своята
крайна самостоятелност и са готови да приемат външна интервенция.
Седмокласниците имат нагласа да получават и осмислят нови знания.
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С увеличаване на възрастта се увеличават и индивидуалните
различия на учениците. За да покажат своята изключителност и
оригиналност, младите хора имат нужда от знания и сили, за да мотивират
поведението си и да открият своя път.
Учениците в седми клас усвояват учебния материал с по-голяма
лекота. Увеличена е бързината на умствената им ориентация. Има
условия да се изграждат умения за самостоятелно поставяне и решаване
на задачи. Изостря се способността за подбор и критичност в оценките,
за съзнателно учене. Нараства издръжливостта при учене. Увеличава се
готовността за възприемане на системни структури от знания.
Вниманието се подобрява, но все още се забелязва по-слаба концентрация и неустойчивост при възприемане и усвояване на знания.
Това се обуславя най-вече от факта, че учебният материал в седми клас
значително е увеличен и усложнен.
Във възрастта на 13-14-годишните паметта е все още силно
механична, но вече има нагласа към логични връзки и умозаключения.
Ето защо е наложително дейността, свързана със запаметяването, да е
по-целенасочена и по-рационална поради по-големия обем и различен по
съдържание учебен материал. Положителна роля при взаимодействието
между механичната и логическата памет имат моделите, класификациите,
таблиците, систематиките при преподаване на учебния материал. Те
показват силно въздействие при смисловото запомняне. Удачно е да
се свързват нагледно-образни и вербално-понятийни операции, което
улеснява запаметяването. При седмокласниците постепенно започва
да се изгражда смисловата памет, която се характеризира с по-голяма
точност, по-голяма значимост на волята.
Колкото по-трудни са интелектуалните операции, които участват
в усвояване на знанията, толкова по-дълго в паметта се задържа
получената информация. Затрудненията засилват способността да се
запаметява. Затова информацията не трябва да се поднася наготово.
Изводът, направен самостоятелно, способства за задържане на знанията
в паметта.
Не трябва да се учудваме, че въпреки спазването на всички норми
на поведение и преподаване, учениците забравят. Забравянето трябва да
се приеме като защитен механизъм, който е естествен за децата. Особено
ако полученото знание не е осъзнато като необходимост, то лесно се
забравя.
Учителят трябва да знае, че силната памет и запомнянето на факти
е необходимо, но не и достатъчно условие за развитие на личността на
ученика. При обучението трябва да се развива не само паметта, но и
мисленето на децата.
Мисленето започва там, където съзнанието достига до противо
речие, което е неразрешимо с познати знания. Мисленето на седмокласниците е понятийно, то е несъвършено поради липса на достатъчно
житейски опит и научни данни. Не може да се мисли без знания. При
обучението мисленето трябва да се активизира чрез учебния процес и
заради учебния процес. За да осигури необходимата база, върху която
да се развива мисленето, учителят трябва да намери подходящи начини
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да се усвои минимумът от знания, върху които ще се откриват (чрез
мислене) нови понятия и съждения, нов обем знания. При тази дейност
научната информация в паметта се увеличава все повече и повече и
създава условия за по-активно мислене. Активизирането на мисловния
процес повишава ефективността на познавателната дейност, спомага за
оформяне на личността.
Освен осигуряване на усвоени знания, мисленето се активизира и от:
– 	предизвикана потребност от решаване на конкретна образователна
задача, потребност от знания, необходими за решаването и�;
– 	поставяне на правилни въпроси (задачи) за създаване ситуация за
вземане на правилно решение;
– 	регулиране на посоката на непреднамерените асоциации.
Предварителното или по време на решаване на задачата припомняне
на преди това придобита информация помага за концентриране на
мисленето върху новия проблем и създава благоприятни условия
за неговото решаване;
– максимално включване на образи;
– 	подпомагане и управляване на мисленето чрез спомагателни въпроси.
Един от определящите фактори за стимулиране на мисленето са
емоциите. Те събуждат специални асоциации, които възбуждат мисловни
процеси. Положителните емоции помагат за изграждане на психическа
устойчивост на личността.
Учителят и възможностите му за въздействие
върху личностното развитие на учениците от 7. клас
За да се справят успешно децата с този труден преход, без да се
поддадат на различни отклонения от нормалния път на личностното
си развитие, трябва да им се помага. След семейството и приятелите
училището играе не малка роля в процеса на израстване на учениците.
Ето защо учителят, освен добър професионалист, трябва добре да познава
и психическите особености на своите ученици. Така той ще съумее да
помогне за смекчаване на възрастовите кризи, за оптимално използване
на възможностите, които предлага пубертетът, за изграждане на младия
човек.
Личността на учителя много пъти има поразяващ ефект на
въздействие върху ученика. Юношата е склонен да подражава на своя
учител. Ето защо във възможностите на учителя е да създаде условия,
които да подтикнат ученика сам да определи линията на поведение
в положителна посока, да съумее да избере добър личностен и
професионален път на развитие.
Условията, които учителят създава в учебния час при възприемане и
усвояване на знания, са изключително благоприятни за личностната изява
на учениците. Умението на учителя може да активизира положителни
изяви и да тушира лошите прояви.
Склонността да подражават на приятелите си – това е даденост,
която умело може да се използва от учителя, за да подтикне детето да
учи повече, да знае повече, да има добро поведение.
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В началния период на самосъзнаване и съзнателно опознаване на
себе си и другите ролята на учителя за мотивиране на дейностите на
учениците е изключително важна. Той трябва умело да се възползва от
тяхната възрастова нагласа да възприемат и усвояват нови знания. Като се
опре на тяхната преценка и самооценка, може успешно да им помогне да
затвърдят вярата в собствените си сили и възможности. Наставленията,
поставяне на задачи, за които не са обучени или трудни за тяхната
възраст, създават условия за отвращаване на децата от ученето. Степента
на трудност на поставените задачи трябва да амбицира, а не да отчайва
учениците. Добрият учител трябва да съумее да превърне претенциите
на своите ученици за самостоятелност и зрялост в реалност.
Учебният материал в седми клас се усложнява и по обем, и по
дълбочина на знанията. Основната задача на учителя е да въоръжи
седмокласниците с методи за самостоятелно овладяване на знанията. В
това отношение и ролята на учебника не може да се пренебрегне.
Чрез такт и търпение учителят трябва да ръководи незабележимо,
но и настойчиво учениците си към необходимите им знания. Нужно е
по-голямо доверие в способностите и скритите духовни и психически
сили и дадености на децата.
С увеличаване на възрастта се увеличават и индивидуалните
различия между учениците. Ето защо учителят трябва да дава
възможност за развиване на мисловната им дейност и индивидуалните
им способности, да насърчава оригиналността.
Увеличеният обем знания, които са със значителна трудност,
води до неустойчивост на вниманието. Изследванията показват,
че седмокласниците могат да се концентрират около 30 минути
и организацията на учебния час трябва да бъде съобразена с тази
възрастова особеност.

7 ÁÅËÅÆÊÈ ÂÚÐÕÓ ÒÅÎÐÅÒÈ×ÍÈÒÅ ÎÑÍÎÂÈ
ÍÀ Ó×ÅÁÍÎÒÎ ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ *
ÀËÃÅÁÐÀ
В началното развитие на алгебрата нейната най-важна задача е
била решаването на уравнения (думата “алгебра” произлиза от арабското
название “ал джебр” на един от начините за преобразуване на уравнения).
Въвеждането на уравненията е естествен резултат от търсенето на полеки и по-общи начини за решаване на словесни задачи по аритметика.
Така алгебрата възниква като средство за задоволяване нуждите на
аритметиката. Обратно, решавайки различни въпроси за изследване
на уравненията, алгебрата влияе на аритметиката, като предвижда
развитието на понятието “число”.
Алгебрата спомага за развитието и на други науки. Например без
векторната алгебра и тензорната алгебра е немислимо развитието на
съвременната физика. В тези дялове на алгебрата се изучават обекти,
* Разделът е написан от проф. Георги Паскалев през 1996 г.
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които не са с числов характер. За тези обекти (вектори и тензори) се
дефинират и решават операции събиране, умножаване и др., подобни
на действията събиране и умножаване на числа.
Разглеждайки операциите върху отделни множества (множество
на целите числа, множество на рационалните числа, множество на
реалните числа, множество на векторите, множество на тензорите,
множество на матриците и др.), се установява, че за всеки два елемента
на дадено множество, взети в определен ред, еднозначно може да бъде
определен трети елемент, наречен техен сбор (или произведение). Като
се изучават свойствата, присъщи на всяка операция поотделно върху
различни множества, се установяват аналогични свойства, като например
комутативност, асоциативност и дистрибутивност на операция. Така
възниква необходимост да се даде обща формулировка на свойствата
на операциите и да се въведе еднакво символично записване.
Съвременната алгебра се абстрахира от природата на елементите,
съставящи множеството, което тя изучава, т.е. алгебрата в широк
съвременен смисъл е наука за операции, прилагани над множества
от обекти от най-различно естество. Структурата на всяка алгебра се
осъществява, като се въведат определени релации между елементите
на разглежданото множество и се дефинират операции, които се
характеризират с основни твърдения, т.е. на базата на аксиоматичния
принцип.
Аксиоматичното изграждане на определен раздел от
математиката става по следния начин:
– Въвеждат се основни понятия и основни релации между тези
понятия, които не се дефинират.
– Въвеждат се основни твърдения (аксиоми), които установяват
връзки между основните понятия и основните релации.
Основните твърдения се приемат за верни без доказателство.
– Всички нови понятия се дефинират чрез основните понятия
и основните релации или чрез по-рано дефинирани понятия
и релации.
– Всички нови твърдения се доказват въз основа на основните
понятия, основните релации, аксиомите и предшестващите
доказани твърдения (теореми). Правилата на доказателствата
са тези на математическата логика.
Изграждането на една аксиоматична теория трябва да изпълнява
изискванията за непротиворечивост, независимост и пълнота на аксиомите.
Ще изясним накратко изискванията, на които трябва да отговаря
една аксиоматична теория.
Непротиворечивост. Нека Р е съждение, отнасящо се до
понятия от дадена аксиоматична теория, а Р е неговото отрицание.
Аксиоматичната теория е непротиворечива, ако за всяко съждение Р
поне едно от съжденията Р и Р е недоказуемо въз основа на аксиомите.
Аксиоматичната теория е противоречива, ако съществува съждение Р0
от нея такова, че и Р0, и Р0 са доказуеми въз основа на аксиомите.
49

Прието е аксиоматичната теория на Пеано за изграждането на
естествените числа да се счита за непротиворечива.
Независимост. Нека А е аксиома на една аксиоматична теория G,
а А1, А2, ... , Аk са отлични от А аксиоми на G . Аксиомата А е независима
от А1, А2, ... , Аk , когато не може да се докаже с тяхна помощ. Ако в този
случай А1, А2, ... , Аk са всички отлични от А аксиоми на G , аксиомата А
се нарича абсолютно независима в G. Теорията G изпълнява изискването
за независимост, когато всичките и� аксиоми са абсолютно независими.
Ако една аксиома А на G е зависима от останалите аксиоми, тя може
да бъде изпусната от списъка на аксиомите и поставена в списъка на
теоремите.
Пълнота. Една аксиоматична теория G се нарича пълна, ако за
всяко съждение Р в нея поне едно от съжденията Р и Р може да се докаже
с аксиомите на G. Теорията G се нарича непълна, ако има съждение Р0
в нея такова, че и Р0, и Р0 са недоказуеми с аксиомите на G.
Според един резултат на Курт Гьодел (1906-1978) в аксиоматичната
теория на Пеано за естествените числа съществува съждение Р0,
такова, че нито Р0, нито Р0 могат да се докажат с аксиомите на Пеано.
Следователно теорията на естествените числа е непълна.
Всяко множество, елементите на което могат да играят ролята на
основните понятия, като изпълняват и аксиомите, се нарича модел на
тази аксиоматична теория.
Например ако в една аксиоматична теория са въведени сбор и
произведение като основни релации между основните понятия и като
аксиоми са взети разместителното, съдружителното и разпределителното
свойство, то за неин модел може да служи множеството на рационалните
числа. Със същия успех за неин модел може да служи и множеството на
многочлените. Разглеждания от подобен характер както в аритметиката,
така и в алгебрата са неподходящи за ученици поради високата им степен
на абстрактност.
В началните класове на училищния курс по математика се изучава
аритметика. С изучаване на отрицателните числа и величините, които
могат да се измерват с числа, се навлиза в алгебрата. В края на шести
клас, чрез буквената символика, се въвеждат и използват алгебричните
изрази.
Ако в един израз се използват само алгебрични действие, той се
нарича алгебричен израз.
Ако в един алгебричен израз се използва действието коренуване,
той се нарича ирационален израз, а в противен случай – рационален
израз. В седми клас се изучават само рационални изрази.
Един рационален алгебричен израз се нарича дробен или цял
според това дали в него е използвано действието деление на променлива
или не.
Вместо думата “израз” може да се употреби “аналитичен израз”
или “формула”. Например можем да кажем “аналитичният израз
ах 2 + bх + с се нарича квадратен тричлен” или “формулата
ах2 + bх + с при а ≠ 0 е многочлен на х от втора степен”. Един аналитичен
50

израз (формула) може да бъде алгебричен израз или трансцендентен
израз. Думата “формула” по-рядко се използва в посочения смисъл.
Например казва се “за лице на триъгълник е в сила формулата
S = a . ha”, т.е. думата “формула” се използва за равенството, а не за
израза a . ha. Правилно е да се каже: “Лицето на триъгълника се пресмята
с израза a . ha” или “лицето на триъгълника се пресмята по формулата
a . ha”. В учебника сме писали: “Равенствата (а + b)(а − b) = а2 − b2,
(а + b)2 = а2 + 2аb + b2, (а + b)3 = а3 + 3а2b + 3аb2 + b3 и т.н. са известни
като формули за съкратено умножение.” Това сме направили, за да не
нарушим традицията. Смисълът е, че например а2 + 2аb + b2 е формула
(израз) за (а + b)2.
Ще направим две бележки за понятията “тъждествено равни
изрази” и “тъждества”. Два тъждествено равни израза не е задължително
да съдържат едни и същи букви. Например изразите а 2 + 1 и
а2 + b + (1 − b) са тъждествено равни, макар че вторият съдържа, а първият
не съдържа буквата b. Два тъждествено равни израза не е задължително
2
да имат едни и същи допустими стойности. Например изразите x − 4
x−2
2
и х + 2 са тъждествено равни и равенството x − 4 = х + 2 е тъждество,
x−2
макар че числото 2 за втория израз е допустима стойност, а за първия
не е. Изискването за тъждествено равни изрази е те да имат равни
числени стойности за всички стойности на буквите, които са допустими
едновременно и за двата израза.
Обикновено в учебниците по математика, които въвеждат
алгебрата, се използва понятието “алгебричен сбор”. Под алгебричен
сбор на няколко величини трябва да се разбира израз на тези величини,
в който те са свързани последователно със знаците за събиране и
изваждане. Например тъждествено равните изрази −3х3 + 4ху2 − 2у3;
+(−3х3) − (− 4ху2) − 2у3; −3х2 + 4ху2 + (−2у3) са алгебрични сборове
съответно на едночлените 3х3, 4ху2, 2у3; −3х , −4ху , 2у3; 3х2, 4ху2, −2у3.
Всеки от тях е тъждествено равен на сбора:
(−3х3) + 4ху2 + (−2у3) на едночлените −3х3, 4ху2, −2у3.
Названието алгебричен сбор произлиза от това, че изразът може
да се представи като сбор на величини от същото естество. За това обаче
е нужно разглежданите величини да имат противоположни величини.
В този смисъл не може да се говори за алгебричен сбор в множеството
на естествените числа. Например изразът 8 − 3 + 4 − 2 има смисъл в
множеството на естествените числа, но той не може да се напише като
8 + (−3) + 4 + (−2), тъй като −3 и −2 не са естествени числа.

ÃÅÎÌÅÒÐÈß
Първото аксиоматично изграждане на геометрията е дадено
около 300 години пр.н.е. от гръцкия математик Евклид. Основният
му труд “Начала” (в латинизиран превод “Елементи”) се състои от 13
книги, съставени по определена схема: отначало се дават определения,
постулати и аксиоми, а след това се изказват теореми и им се дават
доказателства. Ето някои определения, постулати и аксиоми:
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Определения: 1. Точка е онова, което няма части. 2. Линията е дължина
без ширина. 3. Границите на линията са точки. 4. Правата е такава
линия, която е еднакво разположена спрямо всички свои точки.
5. Повърхнина е онова, което има само дължина и ширина.
6. Границите на повърхнината са линии. 7. Равнината е повърхнина,
която е еднакво разположена по отношение на всички прави, лежащи
в нея. 8. Равнинният ъгъл е взаимно наклонение на две пресичащи
се прави, разположени в една равнина.
Постулати: 1. Изисква се през всяка точка да може да се прекара права
към всяка друга точка. 2. И всяка права да може да се продължи
неопределено. 3. И от всеки център да може да се опише окръжност
с произволен радиус. 4. И всички прави ъгли да са равни. 5. И всеки
път, когато правата при пресичане с две други прави образува с тях
вътрешни едностранни ъгли, сумата на които е по-малка от два прави
тези прави да се пресичат откъм онази страна, от която сумата е помалка от две прави.
Аксиоми: 1. Равните поотделно на трето са равни помежду си. 2.
И ако към равни прибавим равни, ще получим равни. 3. И ако от
равни извадим равни, ще получим равни. 4. И ако към неравни
прибавим равни, ще получим неравни. 5. И ако удвоим равните, ще
получим равни. 6. И половините на равните са равни помежду си.
7. И съвпадащите са равни. 8. И цялото е по-голямо от частта.
9. И две прави не могат да заключват пространство.
Термините “постулат” и “аксиома” означават едно и също нещо
– основно, изходно съдържание.
Заслуга на Евклид е, че той пръв е поставил въпроса за логическо
обосноваване на геометрията. Недостатък на “Началата” е, че дадената
в тях система от аксиоми и постулати е недостатъчна за последователно
изграждане на геометрията. Обаче повече от 2000 години те са били
пример на научна строгост и са служили като образец за всички
съчинения по геометрия до началото на XIX век.
Евклид прави разлика между дефиниции, аксиоми (очевидни
твърдения) и постулати (геометрични изисквания). Мориц Паш (18431930) забелязва, че в аксиоматиката на Евклид трябва да се приемат
допълнителни аксиоми за релацията “между” и че дефинираните от
Евклид първични понятия не трябва да се дефинират, а следва да се
задават чрез свойствата, които им предписват аксиомите. На тази база
Давид Хилберт (1862-1943) поставя геометрията на строго аксиоматична
основа чрез работата си “Основи на геометрията” (1899 г.).
Аксиоматичният метод е бил прилаган от много математици в конкретни проблеми и преди Хилберт. В наивна форма методът е въведен от
Евклид. Архимед (287-212 г. пр.н.е) разширява списъка на постулатите
на Евклид и въвежда теорията на измерването на дължините, лицата и
обемите. Той развива статиката на аксиоматична основа. Известни са
механичните постулати на Исак Нютон (1643-1727), аритметичните
аксиоми на Джузепе Пеано (1858-1932), геометричните аксиоматични
работи на Паш. Голямата заслуга на Хилберт е в анализа и в изяснява52

нето, които той прави на ролята на аксиомите и основните понятия в
логическото изграждане на една математическа дисциплина.
Ако А и В са две аксиоматични теории, изградени чрез своите
основни понятия, релации и аксиоми, може да се изгради модел А′ на А
в В чрез избрано съответствие F, т.е. моделът А′ е една част от аксиоматичната теория В.
Моделите могат да се използват в две посоки. Ако теорията В
или част от нея е модел на теорията А, няма нужда в В да се доказват
онези съждения, които са съответни чрез F на съждения от А. Така при
изграждане на една теория В ще се спести труд, който е полаган при
изграждането на друга теория А. От друга страна, с моделите могат да
се решават и някои принципни въпроси. Нека например е известно, че
теорията В е непротиворечива. Тогава, ако съществува модел на друга
теория А в В, следва, че и теорията А е непротиворечива. Наистина ако
допуснем, че А е противоречива, то в А ще съществуват две съждения S
и S, които са отрицание едно на друго и които се доказват с аксиомите
на А. Но тогава и съжденията S′ и S′ в В ще са доказуеми въз основа на
аксиомите на В (понеже имаме модел) и ще следва, че и теорията В е противоречива. Следователно, ако една аксиоматична теория А притежава
модел в непротиворечива аксиоматична теория В, то и А е непротиворечива. Ако искаме да докажем, че теорията В е непротиворечива, трябва
да построим неин модел в непротиворечива теория С. Същото трябва да
направим за С и т.н. Тъй като този процес не може да продължава неограничено, нужно е някоя теория да се приеме за непротиворечива. За такава
теория, вече споменахме, че се приема аксиоматичната теория на Пеано
за естествените числа. Непротиворечивостта на Евклидовата теория
се доказва чрез построяване на неин модел в теорията на естествените
числа (вж. например книгата “Основи на математиката” на Петканчин).
Пълнотата на една аксиоматична теория може да се докаже условно, като се построи модел на тази теория в друга аксиоматична теория,
за която се знае, че е пълна.
Същото може да се каже и за независимостта на аксиоматична
теория. Ще се спрем по-подробно на това изискване за Евклидовата
геометрия. Един от постулатите на Евклид заема особено място между
останалите аксиоми и постулати. Това е петият постулат. Той не притежава простотата и нагледността на останалите аксиоми. Това е давало
повод да се мисли, че той може да се докаже въз основа на останалите
аксиоми, след което да се постави в списъка на теоремите. Считало се е,
че Евклид не е успял да докаже тази теорема и затова я е поставил като
аксиома. В продължение на две хиляди години стотици математици и
особено нематематици правили опити да докажат петия постулат. Всички
тези опити са били неуспешни. Край на тези опити поставя откритието на неевклидовата геометрия от Николай Лобачевски (1792-1856) и
Янош Бояй (1802-1860). За всички “доказателства” на петия постулат
по-късно се е установявало, че те в скрита форма са използвали като
аксиома някакво съждение, което е еквивалентно на петия постулат, т.е.
за доказването на което е необходим петият постулат.
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Лобачевски решил да допусне, че петият постулат не е верен, т.е. че
през всяка точка, нележаща на дадена права, може да се прекара не една,
а поне две (и следователно безброй много) прави, успоредни на дадената.
Това твърдение се нарича “аксиома на Лобачевски”. Въз основа на своето
допускане Лобачевски първоначално се е надявал, че рано или късно
ще получи някакво противоречие, развивайки логическите следствия от
него. Ако такова противоречие се явяло, това би означавало, че допускането на Лобачевски е погрешно, с което петият постулат би бил доказан.
Въпреки усилията си обаче противоречие Лобачевски не получил. Той
продължил да развива системно и упорито логическите следствия от
своята аксиома и получил цяла нова теория, но търсеното противоречие
се криело упорито. Така Лобачевски достигнал до извода, че между
неговата аксиома и останалите аксиоми на Евклидовата геометрия не
съществува логическо противоречие. Следователно аксиомата за успоредните прави е логическо положение, което е съвършено независимо от
останалите аксиоми на Евклидовата геометрия. Изградената от Лобачевски теория въз основа на въведената от него аксиома за успоредни прави,
отричаща петия постулат на Евклид, е нова геометрия. Нея Лобачевки
нарекъл “Въображаема”, а днес тя се нарича геометрия на Лобачевски.
Математическата дисциплина, която може да се изгради върху
основните понятия, основните релации и аксиомите на инцидентността,
нареждането, конгруентността и непрекъснатостта (без аксиомата на
успоредността), въведени в аксиоматичното изграждане на Евклидовата
геометрия от Хилберт, се нарича абсолютна геометрия. Ако към абсолютната геометрия се прибави аксиомата на успоредността, получава се
Евклидовата геометрия. Отрицанието на аксиомата на успоредността е:
Аксиома на Лобачевски: За всяка права g и всяка неинцидентна с
нея точка G съществуват поне две различни прави през G, които са
успоредни на g.
Ако към абсолютната геометрия се прибави аксиомата на Лобачевски, получава се геометрията на Лобачевски. Непротиворечивостта на
геометрията на Лобачевски се доказва, като се построи неин модел в Евклидовата геометрия (вж. например книгата “Основи на математиката” на
Петканчин). От това следва и независимостта на петия постулат, както и на
аксиомата на Лобачевски, от всички аксиоми на абсолютната геометрия.
Отношението към аксиомите в една аксиоматична теория, след
работата на Лобачевски, коренно се променя. Първо, аксиомата не е
“истина”, защото ако петият постулат е “истина”, отрицанието му е
“неистина”, а петият постулат е “неистина” в геометрията на Лобачевски,
а отрицанието му е “истина” в нея. Второ, аксиомата не е нещо “очевидно”,
защото в “очевидността” има подчертано психологически, а не логически
елемент и следователно има субективен характер. Има аксиоми, които
съвсем не изглеждат “очевидни” и дори са по-малко “очевидни” от
теореми, които се доказват с тяхна помощ. Трето, несъстоятелно е да се
твърди, че аксиомата не се нуждае от доказателство, защото съждение,
което се взема за аксиома при някакъв ред на аксиоматично изграждане
на една дисциплина, може да се окаже теорема при друг начин на
аксиоматично изграждане на същата дисциплина.
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8 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈ ÁÅËÅÆÊÈ ÂÚÐÕÓ ÒÅÌÀÒÈÊÀÒÀ
ÍÀ Ó×ÅÁÍÈÊÀ ÏÎ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ ÇÀ 7. ÊËÀÑ
ÀËÃÅÁÐÀ
Задачи, в които се търси неизвестна величина, се срещат още в
най-древните математически текстове от около второто хилядолетие
пр.н.е. По това време са били в разцвет двете велики цивилизации на
древния Изток – египетската и вавилонската, възникнали в долините
на Нил и Двуречието на Тигър и Ефрат (“Двуречието” се нарича още
“Месопотамия”, което идва от гръцки език).
По-голямата част от математическите текстове, запазили се
в паметниците на древния Египет, са написани на папирус (хартия,
приготвена от стеблото на едноименното растение). В папирусите
фигурират задачи, които по същество се свеждат до уравнения от
първа степен с едно неизвестно. Неизвестното е означено с йероглиф,
който се нарича “хау” (означава “купчина” в смисъл на “количество”).
Съществуват различни тълкувания на решенията на въпросните
уравнения, които египтяните дават. Най-вероятно те са използвали
метода, който много по-късно в средновековна Европа е получил името
“Метод на невярното предположение”.
Източници за изучаване на математиката на Вавилон са математическите клинописни текстове върху глинени таблички. Въпросните
текстове съдържат главно задачи за пресмятане и също както египетските
имат предимно учебен характер. Открояват се широк клас алгебричини
задачи, които показват, че вавилонската математика е била далеч посъвършена от египетската.
В VI век пр.н.е. развитието на математиката рязко се ускорило.
В сборниците, достигнали до нас от древна Гърция, наблюдаваме
съвсем ново явление – раждането на математическа наука, основана
на строги доказателства. В древна Гърция първоначално решавали
уравненията геометрично като след извършване на редица построения
са намирали отсечки, с които са представяли положителните корени на
уравнението.
В средата на III век от н.е. е живял и работил един от найголемите математици на древността – Диофант. Неговото основно
произведение “Аритметика” показва възкресяване на числената алгебра
след вавилонците. В действителност построяването на алгебрата на
основата на аритметиката, а не на геометрията, е започнало още през
елинистичната и римската епоха. Числени квадратни уравнения е
решавал Херон. Диофант положително е имал и други предшественици,
обаче до нас не са достигнали сведения нито за хората, нито за трудовете,
на които би могъл да се опре този бележит алгебрист. При Диофант се
появила буквената символика. Неизвестното той наричал “числото” и
го означавал със символа ζ. Ето някои други негови означения: х° − М,
х − S, х2 − ∆ν.
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Диофант дълго време не е имал сериозни последователи в
развитието на буквената символика.
В началото на второто хилядолетие пр.н.е. по бреговете на Хуанхъ и
Яндзъ е възникнала китайската цивилизация. Първата китайска държава
се е появила през епохата Ин (ХVIII-ХII век пр.н.е.). В течение на много
векове се издавали и преиздавали “Математика в девет книги”, последните
от които са написани през III-VI век. От тези класически книги съдим, че
китайците са разглеждали редица задачи, които се свеждат до системи
линейни уравнения. Те били решавани по революционния за времето
си метод “фан-чен”.
Една от най-старите цивилизации с хилядолетна история е
индийската, възникнала в долината на Инд. От V до XII век в Индия,
както и във Вавилон и Китай, голям разцвет са получили алгебричните
пресмятания. Индийците наричали алгебрата “биджаганита”, което
означава “изкуство да се смята с елементи”, или “авияктаганита”
– “изкуство да се смята с неизвестни”. Най-голямото постижение
на индийските математици било създаването на развита алгебрична
символика, по-богата дори от диофантовата. За първи път се появили
специални знаци за много неизвестни величини, за свободния член
на уравнението, за степените. Повечето от символите представлявали
първите срички на съответните санскритски термини. Индийците са
наричали неизвестното “йават-тават”, което означава “толкова-колкото”.
През VII век и първата половина на VIII век арабите, които
населявали Арабския полуостров, завладели обширни територии и
много народи. Била създадена огромна държава, наречена Арабски
халифат. Големи научни центрове станали градовете Багдад, Самарканд,
Хорезм и Бухара. По това време автор на основния арабски трактат по
алгебра “Кратка книга за смятането с ал-джабар и ал-мукабала” станал
Мохамед Ал Хорезм (от думата “ал-джабар” е произлязло и сегашното
наименование “алгебра”; тя означава “възстановяване”, а “ал-мукабала”
означава “противопоставяне”). Ал-джабар и ал-мукабала били двете
основни правила, които Ал Хорезм е използвал за решаването на
уравнения. Интересно е да се отбележи, че арабският математик е въвел
уравненията без никаква символика, т.е. словесно.
През 1202 г. италианският математик Леонардо Пизански
(Фибоначи) написал известната “Книга за абака”, където използвал
трудовете на математиците от Арабския халифат и древна Гърция (“абак”
е старинен сметачен уред, наподобяващ днешното сметало). Освен другия
материал в книгата се решават и уравнения. Авторът пръв в Европа
употребил отрицателните числа. (Най-старата книга, достигнала до нас,
в която се срещат отрицателните числа, е “Десет класически трактата”
– сборник от трудове на древни китайски учени, съставен от Чжен-фан
през VII век. Счита се, че някои от тези трудове датират от преди II век
пр.н.е.). По това време и в следващите няколко века математическата
работа в Европа се е състояла главно в постепенното усвояване на
резултатите, получени по-рано от гърци, индийци и араби.
В края на XV век в Европа започнало интензивно разработване на
алгебричната символика. Тя се е създавала едновременно в Германия,
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Италия, Франция и навсякъде по различни пътища вървяли към една цел.
Този процес се проточил две-три столетия и бил окончателно завършен
от Рене Декарт и неговите последователи.
Франсоа Виет (1540-1603) създал първото общо буквено смятане
за алгебрата. Така е станало възможно изследването на алгебрични
уравнения в общ вид и въвеждането на общи формули. Виет е използвал
в качеството на коефициенти главните латински съгласни букви В, D, G,
..., а главните гласни А, Е, О, ... – за означаване на неизвестните величини.
Възпитаникът на Оксфордския университет Томас Хариот (15601621) също усъвършенства алгебричната символика. За означаване
на известните и неизвестните величини той използва малки букви от
латинската азбука. Още по времето когато Виет е бил младеж, а Хариот не
е бил роден – 1557 г., Робър Рекърд пръв е въвел знака за равенство като
го мотивирал по следния начин: “Никои два предмета не могат да бъдат
по-равни помежду си от две успоредни отсечки”. 34 години по-късно
Хариот пръв е въвел знаците за неравенство като се мотивирал така: “Ако
две величини не са равни, то отсечките, фигуриращи в знака за равенство,
вече не са успоредни, а се пресичат. Пресичането може да стане от ляво
или от дясно. В първия случай образуваният знак за неравенство ще
означава “по-малко”, във втория – “по-голямо”. (Символите < и > били
въведени през 1734 г. от френския математик Пиер Буге.)
Рене Декарт (1596-1650) означавал коефициентите с малките
начални букви на латинската азбука a, b, c, ..., а неизвестните величини
с последните букви х, у, z. Той не е използвал скоби (употребата на скоби
е утвърдена в трудовете на френския математик Албер Жирар (15951632)). Знакът за равенство на Декарт наподобявал легнала осмица.
Буквената символика била усъвършенствана от известния английски
физик и математик Исак Нютон (1643-1727). Изобщо всички учебници
по алгебра през XVIII век са били под силното влияние на неговата
“Всеобща аритметика”, написана през 1707 г. и многократно преиздавана.
Интересно е да се отбележи, че вместо скоби Нютон е поставял
хоризонтална черта над израза.
Освен Нютон забележителни постижения в алгебрата по това време
имали Колин Маклорен (1698-1746), Алексис Клод Клеро (1713-1768)
и Леонард Ойлер (1707-1783).
Едва в края на XVIII век е осъществен съвременния начин за
записване на уравнения и техните решения.

ÃÅÎÌÅÒÐÈß
Задачите за намиране на лица на геометрични фигури са възникнали
от практиката в най-дълбока древност. Още египтяните са пресмятали
лицата на правоъгълници, триъгълници и трапеци по точни правила, а
лицето на произволен четириъгълник по прибилижено правило. Подобни
задачи са решавали и вавилонците. Тези народи не са използвали термини
като “фигура” и “страна на фигура”. Говорело се е примерно за “нива”
със съответни “ширина” и “дължина”.
През първата половина на VI век пр.н.е. е живял и работил “бащата на гръцката наука” Талес – търговец, политик, философ, астроном
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и математик. Той е доказал, че ъглите при основата на равнобедрения
триъгълник са равни; открил, че при пресичането на две прави се получават равни ъгли; доказал теоремата за еднаквост на два триъгълника,
които имат равни страна и два ъгъла. Предполага се, че Талес в своите
доказателства широко е използвал прегъване и налагане на фигури.
Около 530 г.пр.н.е. на остров Самос е роден легендарният гръцки
учен Питагор. На Питагор принадлежи първото построяване на геометрията като дедуктивна наука. Но той е отричал всички абстракции. По
негово мнение не можело да се говори за линии без ширина и за точки,
които нямат никакви размери, понеже никой не ги е виждал. Това негово
виждане било променено от Демокрит и Евдокс.
През III век пр.н.е. Евклид написва своите тринадесет книги,
наречени “Елементи”. Това удивително произведение е просъществувало
повече от две хиляди години и още не е загубило значението си за
математиката. Създадената в “Елементи” система на евклидовата
геометрия и сега се изучава във всички училища по света и стои в
основата на почти цялата практическа дейност на хората. Изборът на
постулатите и аксиомите в “Елементи” е твърде сполучлив. Почти всички
са влезли в съвременната аксиоматика.
Областта на величините, които се определят от тези аксиоми, е
била прекалено широка, за да може в нея да се дефинира понятието
“отношение”. Евдокс е въвел знаменитата аксиома, която е известна и
като аксиома на Архимед и фигурира в “Елементи”:
“Казва се, че величини имат отношение помежду си, когато те,
взети кратно, могат да се надминат една друга.”
Днес дефинираме основните понятия “точка”, “права”, “равнина”
със система аксиоми, въведена от Давид Хилберт (1862-1943).
Петият постулат на Евклид е учудвал учените със сложността на
формулировката си. Още в древността са се опитвали да го заменят с
друго, по-очевидно твърдение. Прокъл през V век от н.е. дава съвременната формулировка на постулата. През 1966 г. Имре Тот, въз основа на
анализ на няколко текста на Аристотел, стига до извода, че преди Евклид
са били изучавани неевклидови геометрични системи. Това е наложило
и сложната формулировка на Евклид, който положително е можел да
даде и различни други по-лесни форми на постулата за успоредните.
По времето на Евклид са работили и други велики геометри – Архимед и Аполоний. Тяхното творчество е забележително със своите
красиви идеи.
През следващите два века в геометрията не било постигнато нещо
принципно ново.
В първите векове на новата ера Александрия станала научен център
на древния свят. Там са работили Херон, Менелай и Клавдий Птоломей,
които съживили развитието на геометрията.
Математиците на древен и средновековен Китай са разполагали с
доказателствата на редица геометрични теореми, но тяхната геометрия
имала малко общо с дедуктивната наука от гръцки образец.
В Индия не е имало специални съчинения по геометрия. Геометричните сведения в математическите книги са били привеждани без
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доказателства, но са били много добре онагледени. Индийците не са
решавали построителни задачи.
Голямо място в геометрията на Арабския халифат са заемали
въпросите, свързани с прилагането на изчислителни методи. За нуждите
на земемерството, архитектурата и техниката са били разработвани и
методите на геометричните построения. Ибрахим ибн Синан (908-946),
Абу Саид ас Сиджизи (Х-ХI в.), Абу Насър ал Фараби (870-950) и други
арабски учени са посветили свои произведения на различни геометрични
построения. Редица учени са се занимавали с теорията на успоредните,
правили са коментари върху евклидовите “Елементи” – Ибн Ал Хайсам,
Омар Хаям и др.
Геометрията по време на научната револкзция през XVII и XVIII
век е свързана с прекалено сложна за учениците в 7. клас материя.

9 ÇÀÁÀÂÍÀ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ ÂÚÐÕÓ ÒÅÌÀÒÈÊÀÒÀ
ÍÀ Ó×ÅÁÍÈß ÌÀÒÅÐÈÀË Â 7. ÊËÀÑ
ÀËÃÅÁÐÀ
Задача 1. Иван смята много бързо. Той може да умножава наум две
		
двуцифрени числа с еднакви десетици, сумата от единиците
на които е 10, като например х = 83 . 87.		
8 . 9 = 72
									
3 . 7 = 21
									
x = 7221
	Общовалидността на това правило за съкратено умножения трябва
да се установи с помощта на променливи.
Решение: Нека първият множител е равен на 10a + b, където а и b са естествени числа и 1 ≤ a, b ≤ 9. Тогава вторият множител е равен на
				 10а + (10 − b) и се получава:
(10а + b)(10а + 10 − b) = 100а2 + 100а − 10аb + 10аb + 10b − b2 =
             = 100а(а + 1) + b(10 − b)
За разглежданата задача е изпълнено:
83 . 87 = 100 . 8 . 9 + 3 . 7 = 7221.
Следователно произведението се получава, като се умножат
десетиците на първото число с увеличените с едно десетици на второто
число и зад получения резултат се напише произведението на единиците.
Ако произведението на единиците е по-малко от 10, трябва да се прибави
и цифрата 0.
Задача 2. Намислете си трицифрено естествено число, за което стотиците
		 са поне с две по-големи от единиците, а единиците са число,
различно от нула. Разместете стотиците от единиците и така полученото
число извадете от намисленото число. Към получения резултат прибавете
числото, което се получава пак с разместване на стотиците и единиците
в резултата. Като сума се получава винаги числото 1089. Докажете това
с помощта на променливи.
Решение: Нека 100а + 10b + c е намисленото число, където а − с ≥ 2 и
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с > 0. Ако от него се извади 100с + 10b + а, ще се получи
				 100(а − с) + (с − а).
Последното се преобразува до 100(а − с − 1) + 90 + (10 + с − а).
Като се прибави към него числото 100(10 + с − а) + 90 + (а − с − 1), ще
се получи сумата 1089.
Задача 3. Пътувам в трамвая и забелезвам, че успоредно на трамвайната
		 линия, но в противоположна посока върви приятелят ми. След
една минута, на спирката аз слязох от трамвая и забързах към приятеля
си, движейки се два пъти по-бързо от него и четири пъти по-бавно от
трамвая. След колко минути ще догоня приятеля си?
Решение: Приемаме за 1 разстоянието, което е изминал трамваят от
		
момента, когато забелязах другаря си до момента на спирането.
През това време приятелят ми изминава 1 и ще се намира от мен на
8
разстояние 1 1 ; тъй като скоростта ми надвишава скоростта на приятеля
8
ми с 1 , аз ще го догоня след 9 минути.
8
Задача 4. При един контролен пункт за измерване на скоростта в
		
населено място една лека кола изминала контролната отсечка
от 200 метра за време t равно на 10 секунди. Спазвал ли е водачът правилникът за движението?
0, 2 . 3600
Решение: v = s =
= 72 ; v = 72 km/h.
t
10
Отговор: Водачът не е спазвал правилника, защото е превишил допустимата максимална скорост в населено място (60 km/h).
Задача 5. Моника завоювала третото място в състезание по стрелба с
		
малокалибрена пушка. Победителката Боряна улучила четири
ринга повече от Моника и два – повече от Мария, която заела второто
място. Моника улучила 4 от общия брой на възможните рингове. Ако се
5
съберат числата на улучените от трите момичета рингове, ще се получи
2 1 пъти от броя на всичките възможни рингове. Какъв е този брой? По
2
колко ринга е улучило всяко от момичетата?
Решение: Нека n е максималният брой рингове, които може да улучи
		
един стрелец. Тогава на Моника се падат 4 n ринга, на Боряна
5
4 n + 4 ринга, а на Мария 4 n + 2 ринга. Заедно трите
момичета улучили
5
5
12 n + 6 ринга. Уравнението: 12 n + 6 = 5 n има решение n = 60.
5
2
5
Един стрелец би могъл да улучи най-много 60 ринга. Боряна
улучила 52, Мария – 50, а Моника – 48 ринга.
Задача 6. Георги попитал Виктор какви числа е задраскал във фиша си
		 за ТОТО 2. Виктор отговорил следното: “Сумата на задрасканите
числа е 175. Второто число е с 5 по-голямо от първото, петото е с 2 по60

голямо от четвъртото. Третото число е просто число, по-голямо от 20, но
по-малко от 30. Шестото число е три пъти по-голямо от първото. Сумата
на първото и второто число е равна на четвъртото число.” Какви числа
е задраскал Виктор?
Решение: Първо число: n. Второ число: n + 5. Трето число: 23 или 29.
Четвърто число: 2п + 5. Пето число: 2п + 7. Шесто число: 3п.
Или 9п + 40 = 175; п = 15 или 9п + 46 = 175; 9п = 129.
Последното п не изпълнява условието, понеже 129 не е кратно на
9. Виктор е задраскал числата: 15, 20, 23, 35, 37, 45.

Старинни задачи:

Задача 7. (Мохамед ибн Муса ал-Хоризми IX в.) Разделил съм 10 на две
части, едната от които дели другата. Частното им е 4.
Решение: Двете части са 8 и 2, защото 8 : 2 = 4.
Задача 8. ( Адам Рис XVI в.) И тъй един син запитал баща си колко е
стар. Бащата му отговорил така: “Ако ти имаше моите години,
половината им, четвъртината им и още една година, щеше да
си на 134 години.”
Решение: x + 1 x + 1 x + 1 = 134, x = 76 .
2
4
		
Следователно бащата е на 76 години.
Задача 9. (Леонти Магницки XVII в.) Един баща запитал учителя на
сина си колко деца обучава. Учителят отговорил: “Ако имах
още толкова ученици, колкото имам сега, а след това още
половината и още четвъртината и освен това и сина ти, ще
станат точно 100.”
Решение: x + x + 1 x + 1 x + 1 = 100, x = 36
2
4
		
Учителят обучавал 36 ученици.
Задача 10. (Леонард Ойлер XVIII в.) Числото 25 да се разложи на две
събираеми по такъв начин, че по-голямото събираемо да е
49 пъти по-голямо от по-малкото събираемо.
1
x
Решение: + 49 x = 25, x =
2
По-малкото събираемо е равно на 1 , а по-голямото – на 24 1 .
2
2
Задача 11. (Томас Едисон XIX в.) Едисон бил много остроумен в измислянето на духовити шеги. Често пъти многобройните му гости
се чудели защо градинската врата пред къщата му се отваряла
с такова голямо усилие. Най-после един от приятелите на великия изобретател му казал: “Един такъв технически гений,
като теб, все пак може да построи градинска врата, която да
работи както трябва.” Едисон отвърнал усмихнат: “Моята
врата е с напълно разумно устройство. Аз съм я свързал с
цистерната. Всеки, който идва при мен, ми помпи по 20 литра
вода в цистерната.” Ако Едисон беше използвал 25 литров
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съд вместо 20 литров, щяха да са необходими 12 поситители
по-малко за напълване на цистерната. Каква е вместимостта
на цистерната?
Решение: 20x = 25(х −12), х = 60.
		
Обемът на цистерната е равен на 1200 литра.
Aнекдот: Карл Фридрих Гаус (1777-1855) още като ученик се отличавал
със съобразителност и духовитост. Един ден неговият учител
по смятане казал:
			– Гаус, поставям ти два въпроса. Ако отговориш правилно на
първия, на втория може да не отговаряш. И тъй: колко иглички
има една коледна елха?
			 – 67534 – отговорил Гаус без колебание.
			 – Как стигна тъй бързо до това число?
			– Господин учителю, това вече е вторият въпрос – отговорил
хитро Гаус.

Софизми:

1 = 0?
От равенството х − а = 0, чрез деление с х − а, получаваме
x − a = 0 , т.е. 1 = 0.
			 x − a x − a
Грешката се дължи на използването на твърдението: Ако х е
произволно число, съществува еднозначно число x и то е числото 1.
x
Това твърдение не е вярно при х = 0.
1

			

2
2 = 1?
			 Нека а = b. Имаме последователно:
			 а2 = ab, а2 − b2 = аb − b2, (а + b)(а − b) = b(а − b).
Делим с а − b и получаваме а + b = b, т.е. b + b = b, 2b = b, делим
с b и получаваме 2 = 1.
Грешката се дължи на делението на а − b, което е равно на 0, тъй
като а = b.
3
5 = 7?
			 Нека числото а да е 1 1 пъти по-голямо от числото b, т.е.
2
a = 3 b . Като умножим двете части по 4, получаваме 4а = 6b, но
2
4а = 14а − 10а и 6b = 21b − 15b. Тогава
14а − 10а = 21b − 15b, 15b − 10а = 21b −14а, 5(3b − 2а) = 7(3b − 2а).
Като се разделят двете части на 3b − 2а ще получим 5 = 7.
Грешката се дължи на делението на 3b − 2а = 0 (от a = 3 b ).
2
4
Всеки две числа са равни.
			 Нека са дадени две произволни, различни едно от друго
числа. С а означаваме по-голямото от тях, а с b – по-малкото. Тогава
с = а − b > 0, откъдето (а − b)2 = с2. От друга страна
(а − b)2 = (а − b)с, а2 − 2ab + b2 = ас − bc.
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Чрез почленно събиране на последното равенство с тъждеството
−ас + аb − b2 = −ас + аb − b2
получаваме
а2 − аb − ас = аb − b2 − bс или а(а − b − с) = b(а − b − с)
Делим на а − b − с и получаваме а = b.
Грешката се дължи на делението на а − b − с = 0.
5
От а > 0, b > 0 следва както а > b, така и b > а.
			 От условието следва а > −b, b > −b. Умножаваме почленно
двете неравенства и получаваме: аb > b2. Понеже b > 0, то а > b.
Аналогично от b > −а, а > −а следва ab > а2. Но а > 0 ⇒ b > а.
Грешката се дължи на почленното умножение на двете еднопосочни
неравенства, при което се получава невярното неравенство ab > b2.
Ще поясним с пример: От 3 > −5, 5 > −5 не следва 3 . 5 > 25.
6
Съществува отрицателно положително число.
			 Нека са дадени числата а и b < а. Умножаваме а > b
с b − а. Получаваме а(b − а) > b(b − а), т.е. ab − а2 > b2 − ab, откъдето
(а − b)2 = а2 − 2ab + b2 < 0. Понеже а ≠ b, то а − b ≠ 0, т.е. (а − b)2 > 0.
Следователно (а − b)2 е положително и същевременно е отрицателно.
Грешката се дължи на умножаването с b − а < 0.

ÃÅÎÌÅÒÐÈß
Задача 1. На фигурата са изобразени три ветрилоподобно разположени
еднакви ромба с остър ъгъл 30°. На колко е равен
ъгълът α , който сключват правите ВС и НG?
Решение: Нека K е точка, която лежи от онази
страна на правата АВ, от която е F, и нека BK || AF.
Тогава BK || HG иBC || AD, а от FAD = 30° следва
KBC = 30°. Затова правите ВС и НG се пресичат
под ъгъл α = KBC = 30°.
Задача 2. Дадени са три точки P1, Р2 и Р3, които не лежат на една права.
Постройте права, от която трите точки са еднакво отдалечени. Колко
такива прави има? След извършване на построението какво твърдение
можете да изкажете за пресечните точки на получените прави?
Решение: Една права с исканото свойство
построяваме по следния начин:
Начертаваме съединителната права на две от дадените
точки и през третата дадена точка построяваме
права, успоредна на нея. Равноотдалечената права
от начертаните две успоредни прави изпълнява
исканото условие. Тези три прави се пресичат две
по две в точките S1, S2 и S3, които разполовяват
отсечките, определени от дадените точки.
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Задача 3. (Софизъм на Прокл) През V век пр.н.е. древногръцкият математик Прокл разгледал един забележителен математически парадокс
от геометрично естество, който днес носи неговото име, макар и да не е
установено кой точно е авторът му. Софизмът на Прокл твърди, че никои
две различни прави в една равнина не се пресичат.
Нека са дадени двете различни прави g и h в една равнина. Нека
А и В са две точки от g и h, различни една от друга (такива очевидно има). Върху правите g и h построяваме такива точки А1 и В1, че
AA1 = BB1 = AB , както е посочено на фигура 1. Отсечките АА1 и ВВ1
2
не се пресичат, защото, както личи на фигура 2, бихме имали (ако С е
пресечната им точка):
(1) AC + ВС < АА1 + ВВ1 = АВ.
При равенство в (1) правите g и h биха съвпаднали
с АВ, противно на предположението; при неравенство се получава противоречие на факта, че сумата
от дължините на двете страни в триъгълника е поголяма от третата страна.
Върху правите g и h построяваме такива точки А2
AB
и В2, че A1 A2 = B1 B 2 = 1 1 , както е посочено на
Фигура 1
2
фигура 1. И отсечките А1А2 и В1В2 нямат обща точка
по съображения, подобни на изложените по-горе.
Този
процес може да се продължи неограничено.
Фигура 2
Следователно правите g и h не се пресичат.
В основата на този забележителен парадокс лежи заблуждението
– неразбиране на това, което трябва да се докаже. Доказано е в горните
разглеждания съвсем строго и безупречно следното: двойките отсечки
АА1 и ВВ1, А1А2 и В1В2 и т.н. нямат обща точка. Това е наистина така, но
не това е, което трябваше да се докаже. Трябва да се докаже не, че тези
двойки отсечки нямат обща точка, а че правите g и h нямат обща точка.
Не съществува никаква гаранция, че тези прави не се пресичат в точка,
принадлежаща например на отсечките АА1 и В1В2 или А1А2 и ВВ1 или А1A2
и В3В4 и т.н. В действителност винаги, когато две прави се пресичат, това
става в двойка отсечки от вида на последните двойки отсечки, както и
да изберем първоначалните точки А и В.
Задача 4. Как може да се раздели правоъгълник със страни а = 16 cm и
b = 9 cm на две части по такъв начин, че от тях да може да се
сглоби квадрат?
Решение: Ако с х се означи дължината на страната на търсения
квадрат, ще имаме х2 = 16 . 9 = 144
и следователно х = 12. Близо е до
ума да се разреже даденият правоъгълник чрез “стъпаловидно” сечение,
както е показано на чертежа.
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Задача 5. Дължината на страната ВС = а на триъгълника АВС е равна
на 5 cm, а дължината на страната АС = b на същия триъгълник е равна
на 3 сm. Да се построят всички онези триъгълници, две от страните на
които имат тези дължини и периметрите им са естествени числа, делящи се на 3. Колко триъгълника от такъв вид могат да бъдат построени?
За всеки от възможните триъгълници намерете дължината на страната
АВ = с и съответния периметър.
Решение: Изпълнена е теоремата: Сборът от две страни на триъгълника
е по-голяма от третата страна. От а + b = 8 следва с < 8. Периметърът
а + b + c = 8 + с трябва да се дели на 3. Това е така за с = 7 и с = 4. Има
точно два триъгълника, които изпълняват посочените условия:
а = 5 сm, b = 3 сm, с = 7 сm, р = 15 сm
а = 5 сm, b = 3 сm, с = 4 сm, р = 12 сm

Решаване на задачи за построение
само с помощта на пергел
Задача 6. По две точки само с помощта на пергел може да се построи
безкрайно множество точки, принадлежащи на правата, която минава
през двете дадени точки.
Решение: Дадени са точките А и В. Построяваме
с пергела две точки М и N, симетрични спрямо
търсената права АВ (фиг. 3). След това от точките
М и N, като от центрове с еднакъв радиус, който
не е равен на МВ, описваме малки дъгички, които
да се пресичат. Получените точки С, C1, C2 са от
правата АВ. (Да се докаже за точка С.) Този процес
може да продължи неограничено, като се изменя
разтворът на пергела.
Фигура 3
Задача 7. Само с помощта на пергел от дадена точка А към правата АВ
да се издигне перпендикуляр.
Решение: От точката А (фиг. 4), като от център,
описваме окръжност с произволен радиус АС. Със
същия радиус от точка С описваме малка дъгичка
върху окръжността. Получаваме точка D. От точка D, като от център, със същия радиус описваме
дъга АЕF, а от Е, като от център, със същия радиус
описваме дъга ADF. Правата, определяна от точките А и F, ще бъде перпендикулярна на АВ. (Да
Фигура 4
се докаже.)
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