
Степенуване. Числови изрази, 
съдържащи степени

Авторска задача-мисия - Мариела Станчева



Предварително са се запознали със статията в Кан 
Академия:

↣ 6 А клас: 46 %

↣ 6 Б клас: 50 %

↣ 6 В клас: 38 %

↣ 6 Г клас: 7 %

https://bg.khanacademy.org/science/biology/history-of-life-on-earth/radiometric-dating/v/chronometric-revolution
https://bg.khanacademy.org/science/biology/history-of-life-on-earth/radiometric-dating/v/chronometric-revolution


Защо е важно да участвам активно?

→ за да съм по-напред в класацията

→ за да науча нови неща с лекота

→ за да не изоставам

→ защото мога да спечеля награди

 КАК?



Като се включите в 
състезанието по 
математика на Кан 
Академия.
Запознайте се с 
Регламента за 
участие и се 
регистрирайте! 

https://obr.education/reglament-za-provezhdane-na-natsionalni-sastezaniya-s-kan-akademiya-2022/
https://obr.education/reglament-za-provezhdane-na-natsionalni-sastezaniya-s-kan-akademiya-2022/


Вдъхновяващо начало



Учениците решават задача-мисия. 
Задача 1: Обясни накратко какво знаеш за 
начина и приложението на въглеродното 
датиране на различни предмети от 
видеото!

Ти си археолог и при разкопки намираш 
старо селище на праисторически хора.

Гледаме през лупата

https://docs.google.com/document/d/1ezcewn3fpnQm-9hx8WLQUfrv2fSauVcP82dLldPZEKM/edit
https://bg.khanacademy.org/science/biology/history-of-life-on-earth/radiometric-dating/v/chronometric-revolution


Задача 2: В таблицата отбележи за всяка стойност на 
концентрацията на въглерод 14 спрямо концентрацията на 
отрязано съвременно дърво съответния период. 

Каква е възрастта на находката?

Период 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Концентрация

Години 5730



Сред находките ти е и парче дърво. Даваш находката за 
изследване по метода на въглеродното датиране. В резултат ти 
казват, че концентрацията на въглерод 14  е шестнадесет пъти 
по-малка, отколкото в отрязано дърво. 

Задача 3: Да се определи приблизителната възраст на селището.



Понякога нови селища възникват на мястото на стари селища. 
Имаш съмнения, че под това селище има друго, по-старо и 
продължаваш разкопките. Намираш части от зъб на някакво 
животно. 
Даваш находката за изследване по метода на въглеродното 
датиране. В резултат ти казват, че концентрацията на въглерод 
14 (C14) е 50 пъти по-малка, отколкото в отрязано дърво.



Задача 4: Определете приблизително 
възрастта на новата находка. За да 
направите това можете да използвате 
графиката. По ординатната ос е 
нанесена концентрацията, а по 
абсцисната ос-периода за който тази 
концентрация се отнася.

Нанесете периодите по абсцисната ос 
и свържете точките.

Къде приблизително ще се появи 50 
пъти по-малка концентрация?

Между кои два периода се датира тази 
находка?



Какво научихме?

пресмятане          vs.                 степенуване



Решете чрез степенуване задача-
мисия “Ти си лекар”

Какво следва?




