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Здравейте, 
казвам се Алис. 

Аз съм инженер-проектант. 
Ще ви покажа колко 

важна е математиката за 
изграждането на най-високите 

сгради – небостъргачите.
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    5.

Небостъргачите никак 
не си приличат по форма и 
размери – всеки е уникален.

Модерните небостъргачи често имат 
необичайни заоблени форми.

Гъркин (Краставичката), 

Лондон, Великобритания

Обикновено небостъргачът 
е съчетание от няколко тела 

с различна геометрична форма.

Абу Даби Национален 

изложбен център 

(АДНИЦ), ОАЕ

Правоъгълен 

паралелепипед

Призма

Цилиндър

Пирамида

Конус

    Колко върха има всяко от тези тела?
а) конус; 
б) цилиндър;  
в) куб;

НАПРАВЕТЕ И ТОВА!
Каква форма бихте желали да има 

небостъргачът, който ще строите? 
Помислете дали ще има ръбеста форма, 

или ще е със заоблен силует.

Колко стени има 
всяко от тези тела?

Напишете 
наименованията на 

обемните геометрични 
фигури, които съставят 

тези небостъргачи.

Колко от 
стените на всеки от 

небостъргачите, показани 
в третия въпрос, 

са открити към въздуха и 
светлината?

Коя от тези фигури 
ще видите, ако погледнете 
всеки от небостъргачите от 
третия въпрос точно откъм 
върха? Една от фигурите 

няма да видите, 
коя е тя?

ФОРМАТА НА НЕБОСТЪРГАЧИТЕ
Възложено ви е да проектирате много висок небостъргач. 
Той трябва да се отличава с модерен дизайн, а това е 
възможно само ако използвате най-новите строителни 
материали и технологии.

a) б) в) г) д)

a) конус
б) цилиндър

в) куб

г) правоъгълен 

паралелепипед

д) триъгълна 

призма

е) сфера

ж) квадратна пирамида

2
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1
г) правоъгълен 

паралелепипед;
д) триъгълна призма;
е) сфера;
ж) квадратна пирамида.
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НАПРАВЕТЕ И ТОВА!
Проучете кои са били най-високите 
сгради преди 1880 г. и ги подредете 

в таблица по височина.

СГРАДА 
ДЪРЖАВА ВИСОЧИНА

Биг Бен 
Великобритания 96 m

Кулата Шард 
Великобритания 310 m

Гъркин (Краставичката) Великобритания 180 m

Емпайър Стейт Билдинг 
САЩ 381 m

Кулата на свободата САЩ 541 m

Кулите Петронас 
Малайзия 

452 m

Тайпе 101 
Тайван 

509 m

Джин Мао, Шанхай 
Китай 421 m

Бурдж Халифа 
ОАЕ 828 m

Шанхайската кула 
Китай 632 m

Кралската часовникова 
 Саудитска

кула в Мека 
Арабия 

601 m

Важна част от заданието е небостъргачът, 
който ще проектирате, да е сред 

най-високите в света. Затова първо правите 
проучване, за да сте наясно с какво 

ще сравняват вашата сграда.

В тази таблица са показани височините на някои 
от най-прочутите високи сгради в света.

Колко 
по-висока е:

а) Шард от 
Гъркин?

б) Сградата Джин 
Мао от 
Емпайър Стейт 
Билдинг?

в) Бурдж Халифа 
от Биг Бен?

Подредете 
сградите по 
височина – от 
най-ниската до 
най-високата.

Закръглете 
височината на 

всяка сграда в метри 
до най-близката 

стотица.

Коя сграда е:
а) с 31 метра по-висока от 

Кралската часовникова 
кула в Мека?

б) със 120 метра по-висока 
от сградата Джин Мао?

в) със 199 метра по-ниска 
от кулата Тайпе 101?

Кулата на 

свободата,

Световен 

търговски 

център 1, 

Ню Йорк: 

541 m

Кралската 
часовникова 
кула в Мека, 
Саудитска 

Арабия: 601 m

Биг Бен, 

Лондон, 

Великобритания: 
96 метра (m)

Бурдж Халифа, 

Дубай, 

Обединени 

арабски 

емирства: 

828 m

Шанхайската кула, 
Китай: 632 m

Емпайър Стейт 

Билдинг, САЩ: 381 m

Кулите близнаци

Петронас, Куала Лумпур, 

Малайзия:

452 m

РАЗМЕРИ НА НЕБОСТЪРГАЧИТЕ
Вече много години между архитектите, инженерите и 
строителите има нещо като състезание – кой ще построи 
най-високото здание в света. В наши дни, още докато 
привършва строителството на най-високия небостъргач, 
някъде вече проектират или строят нов, още по-висок.

Емпайър Стейт 

Билдинг, САЩ: 381 m

1

2

3

4
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НЕБОСТЪРГАЧИ РЕКОРДЬОРИ
Вашето проучване за високите сгради задължително 
включва и историята на небостъргачите.

Тази графика показва височината 
на най-високите сгради в света 

в първата година на всяко 
десетилетие след 1880 г.

НАПРАВЕТЕ И ТОВА!
Със своите 509 m кулата Тайпе 101 била 

най-високият небостъргач в продължение на 
6 години. Определете по графиката в кое 

десетилетие се е случило това. Обяснете защо 
нейната височина не е отбелязана на графиката.
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До 1880 г. най-високи-
те сгради не надви-
шавали 6-7 етажа.

Приблизително 
колко е била височината 

на най-високия 
небостъргач през:

а) 1880 г.? б) 1900 г.?
в) 1940 г.? г) 2000 г.?

Кулите близнаци 
Петронас в Куала Лумпур били 
първите сгради, по-високи от 

450 метра. Те останали 
най-високите сгради в света в 

продължение на 6 години. В кой 
период на графиката те са заемали 

първото място по височина?

През кое 
десетилетие 
височината на 
най-високия 
небостъргач 
е отбелязала 

най-голям скок?

Първият небостър-
гач – 10-етажният 

Хоум Иншурънс 
Билдинг, поставя 

начало на модерно-
то строителство. 

Построен е в 
Чикаго през 1885 г.

Емпайър Стейт Билдинг била 
най-високата сграда в света в продължение 
на около 40 години. С помощта на графиката 

отговорете на следните въпроси:
а) В кое десетилетие е била построена?
б) Приблизително колко висока е?
в) Приблизително с колко по-висока била Емпайър 

Стейт Билдинг от най-високата сграда през 1930 г.?
г) Приблизително с колко по-ниска е Емпайър Стейт 

Билдинг от най-високата сграда през 2000 г.?
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