ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
ПРОГРАМА ЗА ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА
1. Действия с рационални числа. Цели и дробни рационални изрази
и действия с тях. Корен n-ти. Коренуване на произведение,
частно, степен и корен. Основно свойство на корените.
2. Линейна функция. Уравнения и неравенства от първа степен с
едно неизвестно.
3. Квадратен тричлен. Квадратна функция. Квадратни уравнения и
неравенства. Формули на Виет. Биквадратни уравнения.
4. Действия с цели и дробни изрази. Формули за съкратено
умножение. Дробни уравнения.
5. Метод на интервалите за решаване на цели и дробни
неравенства.
6. Системи от две уравнения от първа или втора степен с две
неизвестни.
7. Системи от неравенства от първа или втора степен с едно
неизвестно.
8. Уравнения и неравенства, съдържащи модул.
9. Ирационални уравнения и неравенства.
10. Показателна и логаритмична функция. Основни свойства и
действия с показателни и логаритмични изрази.
11. Показателни и логаритмични уравнения и неравенства
12. Тригонометрични
функции
и
връзки
между
тях.
Тригонометрични уравнения и неравенства.
13. Числови редици. Аритметична и геометрична прогресия свойства, формули за n-тия член, формули за сумата на първите n
члена.
14. Успоредни прави – свойства и признаци за успоредност.
Перпендикулярни прави. Ъгли.
15. Триъгълник – видове, основни елементи и свойства. Средни
отсечки, медиани, височини и симетрали в триъгълник.
Забележителн точки в триъгълник – медицентър, ортоцентър,
център на вписаната окръжност
и център на описаната
окръжност.
16. Еднакви и подобни триъгълници – признаци и свойства.
17. Равностранен, равнобедрен и правоъгълен триъгълник –
свойства, метрични и тригонометрични зависимости.

18. Синусова и косинусова теорема. Формули за медианите и
ъглополовящите на произволен триъгълник.
19. Формули за лице на триъгълник. Връзка между лицата на
подобните триъгълници.
20. Описана около триъгълник и вписана в триъгълник окръжност.
21. Успоредник, правоъгълник, ромб, квадрат и трапец - свойства.
Средна отсечка на трапец.
22. Четириъгълник, вписан в окръжност и четириъгълник, описан
около окръжност - свойства.
23. Формули за лице на триъгълник, успоредник, трапец и други
изпъкнали четириъгълници.
24. Окръжност. Допирателна към окръжност.
25. Централен, вписан и периферен ъгъл. Метрични зависимости в
окръжност.
26. Правилни многоъгълници.
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