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Резюме: Статията представя проучване на възможностите на системата за 
компютърни изчисления и визуализация MuPAD, част от пакета за символни 
пресмятания Symbolic Math Toolbox на програмната система MATLAB, при 
обучението по математика от 6. до 9. клас. Представени са моделни задачи, които 
са подходящи за символни компютърни изчисления. Представената методика за 
компютърно съпровождано обучение по математика е подходяща за извънкласна 
работа с ученици, които имат интерес към компютърните технологии и 
системите за математически изчисления, както и за организиране на състезания и 
олимпиади по Компютърна математика за ученици. 
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1. Въведение 

В условията на развито информационно общество и масово използване на 
компютърни и мобилни технологии се поставят и нови съвременни изисквания 
към обучението по математика. Широкото използване на компютърната 
техника във всички области на науката и практиката налага въвеждане на 
компютърни системи за математически изчисления и визуализация  при 
обучението на учениците по математика.  

На всички нива в системата на образованието днес се поставя с все по-
голяма настойчивост въпроса: „Как да повишим интереса на учениците към 
математиката?“  

Съвременното поколение има нужда от интересно и нагледно обучение, в 
което да има елементи на експеримент и игра. Традиционното решаване на 
уравнения и неравенства, заучаване на сухи формули, преобразуване на 
сложни изрази и доказване на тъждества, не може да заинтригува 
съвременните ученици и да предизвика интерес и внимание. За нуждите на 
обучението по математика е нужна такава компютърна система за изчисления, 
която да е лесна за усвояване, с удобен интерфейс и богата help-система. 
Използването на такава система в часовете по математика и поставянето на 
част от задачите за домашна работа за изпълнение с компютър, са изход от 
кризата в обучението по математика, в която се намира нашето образование 
от няколко години.  
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2. Проблемите в обучението по математика  и технологиите    

Основният проблем в образованието днес, е в начина на преподаване в 
училище. Нашата образователна система в настоящия момент не поощрява 
учениците към самостоятелно мислене, което в перспектива става пречка за 
бъдещото развитие на младите. Причините са обективни и субективни.  

От една страна, налице е фактът, че образованието се развива с по-бавни 
темпове от развитието на технологиите. От друга страна, българският учител 
иска да използва модерни средства, има налична база, но няма достатъчно 
опит и се лута в избора на софтуер. 

Налице е благоприятна среда за прилагане на математически софтуер: 
учениците умеят да използват технологии и по-леко приемат факти, поднесени 
нагледно чрез образователен софтуер. Позитивната нагласа на учениците и 
качеството на създадените учебни среди и материали, са благоприятни за 
постигане днес на положителни резултати с цел по-добро разбиране  и  
формиране на позитивно отношение към математиката [8,9]. Обучението по 
математика трябва да бъде такова, че младите хора да се почувстват като 
откриватели, да усетят, че времето, в което живеят им дава неподозирани 
възможности. Само трябва да им покажем как!  

Една възможност в този аспект е използването на системата за 
математически изчисления MATLAB и вградения в него MuPAD [11], включени 
като допустими за използване в олимпиадата по Компютърна математика за 
студенти от календара на МОН за състезания и  олимпиади.    

Изборът на автора на система за математически изчисления, която може 
успешно да се прилага в обучението, не е еднозначен. Съществува богат 
набор комерсиални и свободни системи за математически изчисления, които 
успешно могат да се прилагат в обучението на ученици и студенти: 
Mathematica, Maple, Sage, Euler Math Toolbox, Maxima  и др. Изборът на 
система се определя от наличието на подробно ръководство, лесен за 
усвояване език, достъп до ресурси в Интернет,  безплатен софтуер.  

В настоящата статия авторът прави изследване на възможностите за 
използване на системата MuPAD от 6. до 9. клас [10] при решаване на задачи 
по алгебра.   

3. Числена стойност на израз, нормален вид на многочлен, 
параметри, тъждествени изрази, разлагане на множители 

Задача 1: Да се пресметне изразът за x=4,y=-0.25, z=-0.5 [2, стр.123] 
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Решение: 

A:=((x^4*y^3/z^4)^3*(z^3/(x^3*y^2))^3)://дефиниране 

A|(x=4,y=-0.25,z=-0.5)//пресмятане на стойност 

Задача 2: Опростете израза [3]   

 
и намерете числената му стойност за стойността на дадения израз. 
Решение: 

B:=(3*x-2)^3-3*x*(3*x+1)*(3*x-1)-(x+3)*(x-2): 

expand(B) 

 
B|(x=(77^2-2*75*77+75^2)/(-2)) 

 
Задача 3:  Да се намери нормалния вид на многочлена, тъждествено равен на 
израза  [3, стр.15] 

 
А). За коя стойност на параметъра m коефициентът на члена от трета степен е 
равен на (-5);  
Б). За коя стойност на m при x=-1 стойността на M е 3? 
Решение: 

M:=(m+x)^3-x^2*(m*x+m+1)-(m^2-3)*(x+m): 
collect(M,x) //подреждане по степените на x  

 

evalAt(M,x=1)// Намиране на стойност на М при x=1: 

 
solve(evalAt(M,x=1)=3)// Намиране на m така, че при x=1, М да 

е 3  

 
solve((M|x=1)=3) // по-кратък начин за горното 
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Задача 4: Докажете тъждеството [3, стр.17] 

 
Решение: Въвеждаме отделно лявата и дясната страна:  

Y:=(a^2+b^2)*(c^2+d^2); P:=(a*c-b*d)^2+(a*d+b*c)^2; 

testeq(Y=P)// Тестване за еквивалентност  

 

//или пресмятане на разликата Y-P и опростяване 

simplify((a^2+b^2)*(c^2+d^2)-(a*c-b*d)^2-(a*d+b*c)^2) 

 
Задача 5: Да се разложи на множители изразът [3, стр.19]  

 
Решение:  

factor((a-b)^3+(b-c)^3+(c-a)^3) 

 

4. Уравнения и неравенства, системи  уравнения и неравенства, 
еквивалентни уравнения и неравенства 

Задача 6: Да се намери най-малкото цяло число, решение на неравенството 
[3, стр.127] 

 
Решение:  Допускаме, че x е цяло число и решаваме неравенството 

assume(x in Z_),solve((x^2-3)*(x^2+3)-(x^2-2)*(x^2+2)<x) 

 
Задача 7: Да се реши неравенството и да се провери дали дадено  число е 
решение [3,стр. 127] 

 
Първо изчистваме x,  тъй като името се използва многократно и решаваме: 
delete x: t:=solve((1+x)*(x-1)/3-(2*(2*x+5)^2-64)/24<=(5*x+1)/2) 

P:=(3^2004+72*3^2002)/(27*3^2003): //Пресмятаме стойността на 

P  
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is(P >=-3/50); 

 
Задача 8: Намерете за коя стойност на параметъра m  са еквивалентни 
неравенствата [3,стр.126] 

 
Решение: Решаваме двете неравенства, първото спрямо x 

A:=solve(2*m*x<12+x,x); 

 
B:=solve(2/3+2*x>(12*x+1)/6); 

 
Следователно, при m=1/2 двете неравенства са еквивалентни. 
Задача 9:  Да се провери дали са еквивалентни уравненията [3,стр.50] 

 
Решение: Допускаме, че x  е реално число и тестваме за еквивалентност: 
assume(x in R_): testeq(solve(abs(x+2)=3),solve((x+5)*(x-1)=0))  

 
Задача 10: Да се реши уравнението с модули [3, стр.62] 

 
solve(abs(7-abs(5-abs(3-2*x)))=10) 

 
Задача 11: Да се реши ирационалното уравнение, [5, стр.73] 

 
solve((x^4-4*x^2+3)*(sqrt(x^2+2*x+5)-sqrt(13))=0) 
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Задача 12: Да се реши системата уравнения, [5, стр. 45]  

 
eqs:={x+y=3*sqrt(2),x^2+y^2=10}:// дефиниране 

sol:=solve(eqs,{x,y})//решаване 

 
roots:=op(sol,2)//извличане на второто решение 

 
subs(eqs,roots)//проверка чрез заместване 

 
Задача 12: Да се реши системата неравенства, [4, стр. 111] 

 
M:=solve((2*x+1)/3>x-(x+5)/2); 

 
N:=solve((3*x+1)/5<1-(2-x)/3); 

 
op(M,2) intersect op(N,2) 

 

5. Рационални функции 

Задача 13: Да се разложи на елементарни дроби, [7, стр. 65]  

 
partfrac(x^2/(x^3-3*x+2)) 

 
Задача 14: Да се намери общият знаменател на рационален израз, [6] 

 
denom(x+1/(2/3*x-2/x)) 
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Задача 15: Да се рационализира изразът, [6, стр.63] 

 
Решение: 

radsimp((2-sqrt(2)-sqrt(3))/(2+sqrt(2)-sqrt(3)))//radsimp-за 

радикали 

 
Задача 16:  Да се рационализира числителят на рационалната дроб [6, стр.63]  

 

k:=(sqrt(7)-sqrt(3))/4;   

_invert(radsimp(_invert(k))) 

 

6. Полиноми - разлагане, нули, деление на полиноми, приложение 

Задача 17: Да се изнесе от израза x+x^2 пред скоби общ множител x^3+1  

factorout(x+x^2, x^3+1) 

 
Задача 18: Да се намерят всички делители на полинома [8] 

 
polylib::divisors(x^2-1) //от библиотеката polylib 

 
Задача 19: Разлагане на множители на полинома от Зад.18 
p:=factor(x^2-1) 

 
Задача 20: Пресмятане на стойност на полином (схема на Хорнер) [6, стр. 118] 
evalp(x^2+2*x+3,x=a+2) 

 
Задача 21: Представяне на симетричен полином чрез елементарни 
симетрични полиноми, [6, стр.135] 
f:=poly(2*x^4+2*y^4-3*x^2*y-3*x*y^2+5*x^3*y+5*x*y^3) 
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delete s,p //изчистваме старите стойности от паметта 

polylib::representByElemSym(f), [s,p])  

 
Задача 22: Да се намери най-голям общ делител на полиномите [6] 

 
f:=(x-sqrt(2))*(x^2+sqrt(3)*x-1):g:=(x-sqrt(2))*(x-sqrt(3)): 

gcd(f,g) //greates common divisor 

 
Задача 23: Да се намери частното и остатъка при делението на полиномите [6, 
стр.111] 

 
divide(x^5-2*x^3+2*x^2+4*x+3,x^2-1)//частно и остатък 

 
divide(x^5-2*x^3+2*x^2+4*x+3,x^2-1,Quo)//Частно 

divide(x^5-2*x^3+2*x^2+4*x+3,x^2-1,Rem)//Остатък 

7. Преобразуване на числа от една бройна система в друга 

Съществува вградена функция в библиотеката numlib за преобразуване от 
десетична в p-ична бройна система. За преобразуване от p-ична в десетична 
бройна система се използва Tеорема на Безу: Остатъкът от делението на 
полином f(x) с (x-a) е равен на f(а),  [6, стр. 120]. 

 
Задача 24: Да се преобразува  числото 2014 от десетична  в двоична и 
шестнадесетична бройна система: 
numlib::g_adic(2014,2),numlib::g_adic(2014,16) 

 
Задача 25: Да се преобразува 210201(3) в десетична бройна система, [6, стр. 
124] 

Първо се дефинира полином чрез списък от коефициент-степен: 
p:=poly([[2,5], [1,4],[2,2],[1,0]],[x])//дефиниране 
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Пресмята се стойността на полинома за основата на числото – 3: 

evalp(p,x=3) //пресмятане стойността на полинома при x=3 

 

Заключение 

В наши дни моделът на преподаване в училище се свежда до поднасяне на 
материала от учителя, пасивно наблюдение и механично записване от страна 
на учениците, учене с цел механично запомняне на формули и манипулации. 
Ученето се сервира, преглъща и забравя, [1]. Домашните работи са също 
толкова скучни и еднообразни през погледа на учениците, като урока в клас.  

Предложената методика на преподаване, съпроводено с компютърни 
експерименти в средата на програмна система MuPAD, дава възможност да се 
разчупи този модел. Ученикът влиза в ролята на изследовател, той учи 
активно синтаксиса на езика, като в същото време решава уравнения и 
неравенства, опростява изрази, преобразува числа от една бройна система в 
друга, извършва действия с полиноми.   

Математиката е незаменим технически инструмент, използван във всички 
области на знанието. Техническият прогрес на човечеството е немислим без 
нея. Използването на системи за компютърни изчисления в клас, в къщи и в 
школи по компютърна математика има благотворно влияние и върху 
развитието на алгоритмичното мислене на учениците и умението им да 
програмират.  

Авторът е далеч от мисълта, че компютърът може напълно да замени 
традиционното преподаване по математика, но може съществено да 
подпомогне усвояването и да спомогне за засилване на интереса към 
математиката, да покаже на обучаемите различни начини за решаване на 
задачи, като ги избави от ненужните и времепоглъщащи преобразувания на 
изрази. По такъв начин, с учебник и компютър, математиката определено става 
по-привлекателна и лека и за двете страни в образователния процес.   

Решаването на математически задачи в средата на системата MuPAD дава 
богати възможности за изследователска и творческа дейност на изявени 
ученици в областта на информационните технологии, участие в олимпиади, 
състезания, представяне на реферати в Ученическия институт по математика и 
информатика.  

Намерението на автора е да проведе в близко бъдеще дидактически 
експерименти за сравняване успеваемостта на ученици от 6. до 12. клас, 
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обучавани по традиционните методи и по предлаганата методика за 
компютърно съпровождано обучение по математика.  
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COMPUTER МATHEMATICS WITH MUPAD IN SCHOOL YEARS 6. TO 9 

Stefka Karakoleva 

Abstract The article presents a study of the possibilities of the system for computing and 
visualization MuPAD - the part of the package for symbolic calculations Symbolic Math 
Toolbox of the MATLAB computer system in school from 6. to 9. grade.  The classical 
problems  are presented  and  solved with Mupad. The presented methodology for computer 
accompanied teaching mathematics is suitable for extracurricular work with students who 
have an interest in computer technology and systems for mathematical calculations and to 
organize competitions and Olympiads Computer mathematics for little students. 


