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Ина ще празнува рождения си ден вкъщи и прави списък с 

необходимите покупки за своето парти. Попълни  

 

Колко пари са нужни на Ина, за да купи необходимото?  

За пресмятания може да използваш квадратната мрежа. 

                    

                    

                    

 Пазаруваме почти всеки ден. За да 

пресметнем колко ще ни струват 

покупките, ни се налага да събираме 

десетични дроби. Цените са дадени в 

лева (цяла част), като съдържат и 

дължимите стотинки (дробна част). 

Да решим един реален казус. 

 таблицата. 

  

Необходими 

покупки 

Цена 

лева ст. 
   

   

   

   

   

    

Общо                        лв. 
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Още един казус.  

Асен е получил от майка си списък с покупките, които 

трябва да направи.   

 

Майка му е оставила 20 лв. за пазар. Дали                               

ще му останат пари и за сладолед?  

Да направим таблица. 

Покупка Цена 

  

  

  

  

  

   

                       Общо                         лв. 

 

 

  

  

 

  

  

 .                 

  

.                 

 Колко пари ще му останат? ____ лв.                                 

Ще стигнат ли за сладолед? ____ 

 

 .                 
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Покупка Цена 

  

  

  

  

  

   

                       Общо                         лв. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 Състави казус по картинката.                

Дай на партньор да го реши. 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________  

 

  

Покупка Цена 

  

  

  

  

  

   

                       

Общо 

                        

лв. 

 

   

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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И като истински приятели, си разделили разходите по 

равно. След като напазарували необходимото, сметката  

им излязла 57,93 лв. По колко е платило всяко от 

момчетата?  

И така:  57,93 : 3 = ? До сега не сме делили десетична 

дроб на цяло число – време е да се научим... 

 

            57,93 : 3 = 19,31 

            3 

            27 

            27 

                 9 

                 9 

                   3 

                   3 

 Трима приятели решили 

да отидат на пикник в 

планината. Но... трябвало 

да се погрижат първо за 

провизиите си.  

 Десетичната запетая се пренася в частното, след 

като сме свалили всички цифри от цялата част 

на делимото и преди да свалим първата цифра 

от дробната част за продължаване на делението.  

Ако се затрудняваш да определиш кога да 

направиш това, можеш да извършиш делението 

като с цели числа, след което да отброиш 

цифрите в дробната част на делимото и да 

поставиш запетая в частното така, че и неговата 

дробна част да се състои от същия брой цифри. 

Ако дописваме нули, за да продължим до 

получаване на точен отговор (без остатък), трябва 

да преброим и дописаните нули! 

 

② 

 

② 

  0 
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Нищо друго не ни остава, освен да проверим... 

       3,455 : 3 = 1,1566... = 1,15(6)  

       3 

         4 

         3 

         15 

         15 

             5 

             3 

             20 започваме да дописваме нули към десетичната               

             18 

               20... получава се едно и също число всеки път...      

 Друг техен приятел решил да замине на 

екскурзия в Занзибар. За подарък купил на 

тримата едно чувалче сорго. Ами сега..., как да 

им го подели?  

След претеглянето на чувалчето установил, че 

то тежи 3,455 кг. По колко сорго се пада на 

всяко едно от момчетата? 

     

 

част...  

 Чете се  ..... в период. 

 Полученото число е  

безкрайна периодична десетична 

дроб.  

  

Цифрата от частното, която може да се повтаря до 

безкрайност, заграждаме в скоби. 
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Когато пътуваме, ни се налага да пресмятаме пътя, който 

ще изминем (в км), скоростта на превозното средство                 

(в км/ч) и времето за път(в ч.).  Ето няколко казуса: 

Пътят (разстоянието) от София до Пловдив е 144,63 км и 

се изминава с кола за 1ч. и 42 мин. При каква скорост на 

движение на колата е изчислено това време?    

 

 

За да пресметнем това, ни е нужна формулата за път, 

скорост и време: 

 

Да попълним таблицата: 

Път   S 

(разстояние) 

Скорост  V Време t  

                    

  км 
       ?  

                    ч. 
 

S = V.t           V =       

 S = V.t 
S – път                             

V – скорост                       

t – време  

 S 

= 

V. 

 t 

= 

V. 
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Скоростта лесно ще попълним, но как да превърнем 1 ч. и 

42 мин. само в часове (десетична дроб)? 

42 мин. на каква част от часа се равняват?                                              

1 час = 60 минути, следователно е нужно да пресметнем        

  

42 : 60 = 0,7                                                  

  0 

420 

420 

    0 

 

След като попълниш десетичната дроб в таблицата, 

останалото е въпрос на заместване на буквените 

означения във формулата с конкретните стойности от 

задачата.  

                          V =              =____ км/ч 

 

 

До тук добре, но как се дели една десетична дроб на 

друга десетична дроб? Ще покажем... 

 42,0 

 Може и със съкращаване 

на дроб: 

42                                            

60 

 7 

 10 

 =     = 0,7 

 7 

 10 

 144,63 

 1+0,7 

 Проверка: 60 + 42 = 102 мин.     102 : 60 = 1,7 ч. 

 42 

 60 
 . 
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1. Превръщаме знаменателя в цяло число. Тук ще 

умножим с 10, защото десетичната дроб в 

знаменателя е 1 цяло и 7 десети:  10 . 1,7 = 17  

2.   За да не се промени стойността на частното 

(числител : знаменател), създаваме еквивалентна 

дроб, като умножаваме и знаменателя със същото 

число, с което сме умножили числителя –                     

в случая с 10.  

Така получаваме:   

                         V =                     =         = ? км/ч 

 

3. Пресмятаме:  

1446,3 : 17 = 85,07                   

136 

    86  

    85   

      130 

      119  

      11   

 

 

 1,7 . 10 

 144,63 . 10  1446,3 

 17 

Повече цифри горе няма, но знаем, че десетичната дроб може                    

да се дописва с нули за удобство, без това да променя нейната 

стойност. Затова продължаваме, като добавяме по една нула, 

докато стогнем до точен резултат (при изваждане имаме 0) или до 

степен на точност, която ни е необходима. 

В този случай, това може да продължи доста дълго            

Затова приемаме числото 85,07 за достатъчен резултат. 

 

 И тъй като други цифри от цялата част не са останали, 

поставяме горе десетична запетая. После смъкваме 

цифрата след нея - 3.                               

13-17 не може. 

 Така получаваме, че V = 85,07 км/ч.            

Всъщност, може да се каже, че V ≈ 85 км/ч. 

 

 приблизително             

равно 
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Да проверим дали ще получим същата скорост на 

придвижване според данните на Google за пътя 

(разстоянието) и времето (времетраенето) от София до 

Троян. 

 

 

Да попълним таблицата: 

Път   S 

(разстояние) 

Скорост  V Време t  

                    

км 
       ?  

                    ч. 
 

2 часа и 5 минути прави 2 +     = 2 + 0,08 = _____ ч.  

И да пресметнем скоростта на превозното средство, 

спрямо която е дадено това времетраене.     

                         V =                     =         = ? км/ч 

 

 

 

 2,08 . 100 

 165,04 . 100  16 504 

 208 

 

5 

 60 

 Какви може да са причините, поради които 

евентуално се получава друга скорост? 

 

 ②      =     ② 
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Сега е твой ред да пресметнеш и прецениш скоростта, с 

която превозното средства се движи, за да измине пътя от 

Троян до Варна. Следвай вече познатия алгоритъм. 

 

Път   S 

(разстояние) 

Скорост  V Време t  

                    

км 
       ?  

                    ч. 
 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 S = V.t 
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Ако решим да изминем пътя от София до Варна, 

минавайки през Троян, за колко време ще стигнем? 

Какъв път ще изминем? 

С каква средна скорост ще се движим? 

Да направим таблица. 

Път   S (разстояние) Скорост  V Време t 

     София - Троян  

165,04 км 

София - Троян 

       _____  км/ч 

София - Троян 

2 ч. и 5 мин. = ____ч. 

Троян - Варна 

320,52 км 

Троян - Варна 

_____ км/ч 

Троян - Варна 

3 ч. и 51 мин. = ____ч. 

 София - Варна 

       ______  км 

София - Варна 

? км/ч 

София - Варна 

        ______  ч. 

 

Средна скорост може да пресметнем, като намерим 

средноаритметично на двете скорости.  

V   + V    

 

 

Средноаритметично на няколко числа се намира, 

като се съберат числата и полученият сбор се 

раздели на броя им. 

 Намери средноаритметичното на следните числа: 

 3,15   4,5   6,8  

 30   45,08   0,2   7,123  

 СТ  ТВ 
ср. 

  

                 

                 

 

 = V      

  2     
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Ако решим да пътуваме от София до Варна, като минем 

през Велико Търново, повече или по-малко път ще 

изминем? С колко?  

 

                    

_____________________________________________ 

Повече или по-малко време ще ни отнеме? С колко? 

                    

_____________________________________________ 

С каква скорост ще се движим? 

Път   S 

(разстояние) 

Скорост  V Време t  

                    

км 
       ?  

                    ч. 
 

Различава ли се тя от       , която намерихме за пътя 

София-Троян-Варна? Защо? 

 

 

 V       ср. 

 

____________________________________________

____________________________________________ 
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А сега сам направи изчисленията за скоростта при двата 

пътя: София – Велико Търново и Велико Търново – Варна. 

 

 

Попълни таблицата. 

Път   S (разстояние) Скорост  V Време t 

 София – В. Търново  

______ км 

София – В. Търново 

       _____  км/ч 

София – В. Търново 

__ч. и __ мин.=___ч. 

В. Търново - Варна 

______ км 

В. Търново - Варна 

_____ км/ч 

В. Търново - Варна 

__ч. и __ мин.=___ч. 

 София - Варна 

       ______  км 

София - Варна 

? км/ч 

София - Варна 

        ______  ч. 
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S = V.t           t = 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Пресметни средната скорост на автомобила за целия път 

София – Велико Търново – Варна.  

V   + V    

 

Различава ли се тя от средната скорост, която получихме 

за директния път София – Варна? Защо? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Ти кой път би предпочел(а)? Защо? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 1 
ср. 

  

                 

                 

 

 = V      

  2     

 2 

 S 

= 

V. 

 V 

= 

V. 
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Още един реален казус... Това е магистрала „Хемус“: 

 

Даден е пътят (разстоянието) за всеки лот. Ако се движим 

със средна скорост от 90 км/ч, за колко време ще 

изминем маркирания в лилаво участък? 

Да направим таблица. 

S=V.t Лот 1 Лот 2 Лот 3 Лот 4 Лот 5 Лот 6 Лот 7 Лот 8 

S         

V         
t         
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Ина решила да направи свое социологическо проучване 

за това, колко често нейните съученици пътуват. Тя 

анкетирала 100 човека, които пожелали да се включат в 

изследването, и обобщила отговорите така: 

 

 

Какво да направи, за да представи тези резултати 

визуално? Какво е съотношението на отделните групи в 

общата група (100 човека)?  

Да започнем с това, което сме учили да правим – ще 

представим резултатите с дробни числа: 

61                         32                       7   

 

За визуалното представяне на резултатите, обаче, ни е 

нужно да разберем какво е съотношението в проценти. 

      

 

 1-2 пъти в 

годината 

 3-5 пъти в 

годината 

 61 отг.   32 отг.  

 100                        100                     100   

 

 = 0,61  = 0,32  = 0,07 
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Ето какво пише в Уикипедия за процент: 

Процент (от лат. pro centum — на сто) е  част от 

едно число. Бележи се със знака %, който се пише 

непосредствено до числото (без разстояние). Процентите 

може да се запишат и като десетична дроб, например 15% 

от А = 0,15.А. 

Следователно, когато знаменателят на една правилна 

дроб е 100, в проценти тя представлява число, равно на 

числителя. В нашия случай имаме:  

61                         32                       7   

 

Визуално резултатите от социологическото проучване на 

Ина могат да се представят така: 

 

Пътувания 

1-2 пъти в годината 

3-5 пъти в годината 

Повече от 5 пъти 

 100                        100                     100   

 

 = 61%  = 32%  = 7% 
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А може и така: 

 

Или така: 

 

Кое визуално представяне според теб най-ясно   

онагледява резултатите? Защо така мислиш?   

 

0

1

2

3

4

5

6

7

1-2 пъти  3-5 пъти Над 5 пъти 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1-2 пъти в годината 

3-5 пъти в годината 

Над 5 пъти 

 

____________________________________________

____________________________________________

__ 
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Как може да намерим процентите, обаче, ако 

знаменателят на правилната дроб е число ≠ от 100? 

Митко провел анкета сред 250 човека (подбрани на 

случаен принцип), за да провери кое от тези три 

занимания биха предпочели те в свободното си време: 

            

За обобщение на резултатите начертал таблица. 

 ① ② ③ 

Брой  +  отг.   68 човека   124 човека 58 човека 
Съотношение в 

правилна дроб 
68/250 124/250 58/250 

Съотношение в 

десетична дроб   

(до стотни) 

0,27 0,49 0,23 

Съотношение в %         27%         49%          23% 
 

Както вече разбра, формулата за пресмятане на 

съотношение е:  

                Брой  +  отговори 

                Общ брой отговори 

Защо дробното число винаги е по-малко или равно на 1? 

 ① 
 ② 

 ③ 

     

  ≤ 1 

 

_____________________________________________ 
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Опитай се да представиш визуално резултатите, като 

използваш тези диаграми: 

 със стълбчета  

 

 

 с ленти 
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Време е да направиш свое социологическо проучване.  

Въпрос: 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Възможни отговори: 

①_______________________________________ 

②_______________________________________ 

③_______________________________________ 

Резултати: 

 ① ② ③ 

Брой  +  отг.   ___ човека   ___ човека ___ човека 
Съотношение в 

правилна дроб 
__ /___ __ /___ __ /___ 

Съотношение в 

десетична дроб   

(до стотни) 

0, __ 0, __ 0, __ 

Съотношение в %         __ %         __ %          __ % 
 

Визуално представяне: 

 

 

      

 % 

  

          

          

          

          

          

          

          

          
 


