
ПО НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА

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.

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

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

Издателство БИТ И ТЕХНИКА 
e сертифицирано 

по международен стандарт 
за качество ISO 9001 Бит и техника ООД

Препоръчва се за работа в избираемите учебни часове (ИУЧ) и при 
целодневна организация, както и за домашна работа на учениците.

Препоръчва се за работа в избираемите учебни 
часове (ИУЧ) и за диференцирана работа с учениците.

Вече изцяло 

и в електронен 

вариант



ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

Математически тренировки 
и блицтурнири

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Упражнения по математика 
в училище и вкъщи

Задачи, покриващи 
задължителната 
образователна програма

Задачи с три нива 
на трудност за
диференцирана подготовка

Допълнителни 
задачи

Задачи за проверка 
на знанията 

Допълнителни 
задачи 

Задачи за
самопроверка 



ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

Математически тренировки 
и блицтурнири

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Упражнения по математика 
в училище и вкъщи

Задачи, покриващи 
задължителната 
образователна програма

Задачи с три нива 
на трудност за
диференцирана подготовка

Допълнителни 
задачи

Задачи за проверка 
на знанията 

Допълнителни 
задачи 

Задачи за
самопроверка 



УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА СЪДЪРЖАТ:

разнообразни по вид задачи

задачи с повишена трудност

логически задачи

диагностични

задачи

5,40 лв. 

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

Издателство БИТ И ТЕХНИКА 
9009, гр. Варна, ул. „Кап. Райчо Николов“ № 101

тел. 052 363 274, моб. тел.: 0882 829 135, 0884 053 690
e-mail: ananiev@izdatelstvobititechnika.dir.bg

 

Математически тренировки 
и блицтурнири

Упражнения по математика 
в училище и вкъщи

5,50 лв. 

5,90 лв. 

6,90 лв. 

5,40 лв. 

5,40 лв. 

задачи с три нива на трудност за 
диференцирана подготовка, обособени
в „Математическа тренировка“

задачи за самопроверка, обособени в 
„Блицтурнир“

задачи за подготовка за 
състезания, олимпиади и 
други, обособени в 
„Състезателни задачи“

задачите са предложени 
в електронен вариант 
с код за достъп

7,90 лв. 

6,90 лв. 


