ПО НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА

Учебни помагала по МАТЕМАТИКА
начален етап на обучение 1. – 4. клас

Препоръчва се при целодневна организация на учебния процес,
както и за упражнения у дома на учениците.
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Препоръчва се за работа в избираемите учебни часове (ИУЧ) и
за диференцирана работа с учениците.

Препоръчва се за
работа в избираемите
учебни часове (ИУЧ).

Препоръчва се при
целодневна организация
на учебния процес.

Препоръчва се за
подготовка за национално
външно оценяване (НВО).

Учебните помагала са предназначени за учениците в начален етап на обучение по Новата учебна програма по
математика и съответстват на Държавните образователни изисквания. Подходящи са за индивидуална работа,
работа на групи по избираема подготовка и при целодневна организация на учебния процес.

www.bititechnika.com
www.e-uchebnici.com

Издателство БИТ И ТЕХНИКА e сертифицирано
по международен стандарт за качество ISO 9001

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Упражнения по математика
в училище и вкъщи
Задачи за проверка
на знанията
Допълнителни
задачи

Задачи, покриващи задължителната
образователна програма

ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

Математически тренировки
и блицтурнири
Допълнителни
задачи
Задачи за
самопроверка

Задачи с три нива на трудност
за диференцирана подготовка

ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

Задачи по математика за ИУЧ
„Математиката около нас“
задачи с практикоприложен
характер на различни теми
в различни житейски ситуации

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Сборник със задачи по
математика „Знаеш ли как?“
изчислителни – задачи за усъвършенстване
на техниката за бързо и вярно смятане
текстови – задачи с едно, две и повече
пресмятания и съставяне на такива
геометрични – различни задачи за
изучените геометрични фигури и мерни
единици
логически и състезателни – задачи с повисока трудност за подготовка на
учениците за участия в математически
състезания и олимпиади

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Тестове по математика за подготовка
за национално външно оценяване
задачи с избираем отговор от три възможности
задачи с кратък свободен отговор
задачи с един разширен свободен отговор
задачи с три свободни разширени отговора

УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА СЪДЪРЖАТ:
Упражнения по математика в училище и вкъщи
разнообразни по вид задачи
задачи с повишена трудност
логически задачи
диагностични задачи

5,50 лв.

6,90 лв.

5,90 лв.

7,90 лв.

Математически тренировки и блицтурнири
задачи с три нива на трудност за
диференцирана подготовка, обособени
в „Математическа тренировка“
задачи за самопроверка, обособени в
„Блицтурнир“

5,40

лв.

задачи за подготовка за състезания,
олимпиади и други, обособени в
„Състезателни задачи“
задачите са предложени в електронен
вариант с код за достъп

6,90

5,40 лв.

5,40

лв.

лв.

Сборници по математика
тестове за подготовка
за национално външно
оценяване

забавни сюжети и герои в
текстови задачи и ребуси за
извънучебни часове, следобедни
занимания и упражнения у дома

седем теми, всяка от които съдържа
четири различни типа задачи с
различна трудност
обобщаващи тестове, които
ориентират и подготвят ученика за
бъдещото му представяне на НВО

www.bititechnika.com
www.e-uchebnici.com

7,90 лв.

Издателство БИТ И ТЕХНИКА
9009 гр. Варна, ул. „Кап. Райчо Николов“ №101
тел.: 052/ 363 274; office@bititechnika.com, www.bititechnika.com

