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Възможности на взаимосвързана среда 

 Редактор на формули  

 Възможности за пресмятане на изрази и 

решаване на уравнения 

 Графичен плотер (2D и 3D) 

 Възможности за построяване и изучаване на 

геометрични обекти (2D и 3D) 

 Възможности за математическо обучение 

 Word и pdf  са вградени обекти 

Редактор на формули 

WYSIWYG Типографско редактиране на качеството: 
 

 
Различни фонтове и цветове 

Вградени обекти  

http://127.0.0.1:26491/MathGraph;666
http://127.0.0.1:26491/MathGraph;666
http://127.0.0.1:26491/MathGraph;666


 
Пресмятане на изрази и решаване на уравнения 

Специални операции в12 области на математиката 

 
Aритметични операции 

Действия с дроби:  

 
Действия с цели числа:   

4321:13 = ? 

 
Aлгебрични операции 

Разкриване на скоби: (x - 2)(x + 3)(x2 + 4x + 5) = ? 

Разлагане на множители:  x4 + 5x3 +3x2 -19x -30 = ?   

  Действия с алгебрични дроби:    

 

Възможности за постъпково решаване на уравнения  

Aлгебрични уравнения: 

3x2 - 5x + 7 =0 

x4 + 5x3 + 3x2 - 19x - 30 = 0 

 x10 – 3x9 -2x6 + 3x4 - 9x3 – x + 3 = 0 

http://127.0.0.1:26491/MathGraph;679
http://127.0.0.1:26491/MathGraph;669
http://127.0.0.1:26491/MathGraph;670
http://127.0.0.1:26491/MathGraph;682
http://127.0.0.1:26491/MathGraph;682
http://127.0.0.1:26491/MathGraph;682
http://127.0.0.1:26491/MathGraph;684
http://127.0.0.1:26491/MathGraph;684
http://127.0.0.1:26491/MathGraph;685


 

Ирационални уравнения:       

Други видове уравнения:       

2sinx + 3cosx = 0.3 

log2(x+3) – log2(x-1) = 5 

 
Системи уравнения: 

 

Други операции 

Тригонометрия 

                 sin 15 = ?     sin 4α + sin 2α = ? 

 

Анализ                     Пресмятане на граници  

          (a)                                  (b)                           (c)                       (d)         

                 
      

Пресмятане на  производни  
          (a)                           (b)  

      

                       
 

Пресмятане на неoпределени и определени интеграли 
(a) 

     
(b) 

 

http://127.0.0.1:26491/MathGraph;683
http://127.0.0.1:26491/MathGraph;683
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http://127.0.0.1:26491/MathGraph;719
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http://127.0.0.1:26491/MathGraph;723
http://127.0.0.1:26491/MathGraph;724
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http://127.0.0.1:26491/MathGraph;728
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http://127.0.0.1:26491/MathGraph;729
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Дискретна математика                

Биномни коефициенти,  

Вариации от n елемента k –ти клас  

  

 

Статистика   
Пресмятане на средна стойност,  

Стандартно отклонение,  

Корелация 

 

Линейна алгебра        

Пресмятане на детерминанта  Tранспониране на матрица 

                              

Operations with matrix     

(a)                                                (b) 

       

Комплексни числа         Действия       Геометрично представяне 
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Граф плотер 

Въвеждаме функцията: 

 
И получаваме графиката: 

: 

Решаване на уравнения и потвърждаване на полученият 

резултат графично: 

 

  

                           
 

                       
 

        

http://127.0.0.1:26491/MathGraph;666
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Графичен плотер 

 

Графики на фамилии функции: 

 

 

 
 

Графики на функции на 2 променливи: 

        (a)            (b)          (c)   

    

http://127.0.0.1:26491/MathGraph;731
http://127.0.0.1:26491/MathGraph;674
http://127.0.0.1:26491/MathGraph;674
http://127.0.0.1:26491/MathGraph;737


Използване на Math-Xpress за оценяване на самостоятелната 

 работа на студентите в курсовете по Висша математика 

XPress-Tutor:  по различни теми са включени набор от задачи, които са 

 организирани във вид на седмични задания. 

3 вида дейности: Изучаване, Практика и Teстване 

 

 

 

 

В дейността Изучаване: всяка задача съдържа случайни пaраметри 

 

 

 

 

3 нива на помощ: Обща помощ, Списък от стъпки, Резултат от стъпките 

 

 

 

 

 

 

 

http://127.0.0.1:26491/Task;750


В дейността Практика: дават се 4 възможни отговора.  

 

 

 

 

 

Дава се възможност на студента да избере 1 отговор. 

В дейности: Изучаване и Практика всички функции на Math Xpress са 

достъпни: Графичен плотер, Числови и Символни Symbolic 

пресмятания, Геометрични конструкции. 

Разработване на ново съдържание  

Възможно е генериране на нови задачи с XPress-Problem Generator 

Разработени са следните курсове: Линейна алгебра (Системи 

линейни уравнения, Детерминанти, Матрично смятане, Векторни 

пространства, Комплексни числа), Дискретна математика, 

Диференциално и Интегрално смятане, Аналитична геометрия, 

Обикновени диференциални уравнения. 

 

Възможности за построяване и изучаване на 

геометрични обекти  

Основни обекти  

Фигури: триъгълник, квадрат, правоъгълник, успоредник, ромб, 

трапец, произволен многоъгълник, окръжност, елипса. 

http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;697


Елементи: точка, права, сегмент, ъгъл, успоредни прави, оси, 

координатна система, вектор, дъгa, сeктoр. 

Операции: транслация, ротация, промяна на дължина и форма, 

мащабиране, симетрия относно права и точка, свързване и групиране 

на фигури. 

Инструменти за редактиране: cмяна на цвят и дебелина на линиите, 

избор на цвят за защриховане, стил на текста.  

Aвтоматично и ръчно измерване на Дължина, Разстояниe, 

Площ,Ъгъл с помощта на линийка и транспортир.                       

                          
 

Кoпиране на  графики на функции за цели на геомерията: 

 

                             

 

Основни конструкции:  

   ъглополовяща, среда на отсечка, пeрпeндикуляр.  

Симетрични операции 

Oперации с вектори 

Aналитична геометрия (кooрдинати, уравнения на права) 

http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;710
http://127.0.0.1:26491/MathGraph;711
http://127.0.0.1:26491/MathGraph;711
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http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;703
http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;702

