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ЧОТИРИКУТНИКИ

Ïàðàëåëîãðàì
1. AB  CD, AD  BC
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Òðàïåöіÿ
1.  A +  B  180,
 C +  D  180
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6. P  4 AB

Ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ
1. AB  CD
2.  A   D,  B   C
3. AC  BD

7. S  AD ∙ BK 
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ПЛОЩА ТРИКУТНИКА
ОЗНАКИ ПОДІБНОСТІ ТРИКУТНИКІВ
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ВПИСАНИЙ ЧОТИРИКУТНИК

 A +  C   B +  D  180

tg A
СПІВВІДНОШЕННЯ У ПРЯМОКУТНОМУ ТРИКУТНИКУ

1.  A +  B  90
2. Òåîðåìà Ïіôàãîðà: a2 + b2  c2
ОПИСАНИЙ ЧОТИРИКУТНИК
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,
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Шановні восьмикласниці
та восьмикласники!
У цьому навчальному році ви продовжите вивчати геометрію,
а підручник, який ви тримаєте в руках, допоможе вам у цьому.
Вивчаючи теоретичний матеріал, зверніть увагу на текст, надрукований жирним шрифтом. Його треба запам’ятати.
У підручнику використано такі умовні позначення:

– запитання і завдання до вивченого матеріалу;
– теорема;
– наслідок з теореми;

116 – завдання для класної роботи;
226 – завдання для домашньої роботи;
– вправи підвищеної складності;
– «ключова» задача, висновки якої використовуються під час
розв’язування інших задач;
 – кінець доведення теореми або властивості;
– вправи для підготовки до вивчення нової теми;
– рубрика «Життєва математика»;
– рубрика «Головне в розділі»;
– рубрика «Цікаві задачі для учнів неледачих».
Текст, надрукований жирним шрифтом, звертає вашу увагу на
нове поняття або таке, яке треба пригадати.
Усі вправи розподілено відповідно до рівнів навчальних досягнень
і виокремлено так: з позначок
,
,
,
починаються вправи
відповідно початкового, середнього, достатнього та високого рівнів.
Перевірити свої знання та підготуватися до тематичного оцінювання
можна, виконуючи завдання «Домашньої самостійної роботи», які
подано в тестовій формі, та «Завдання для перевірки знань». Після
кожного розділу наведено вправи для його повторення, стисло теоретичний матеріал (рубрика «Головне в розділі»), а в кінці підручника –
«Завдання для перевірки знань за курс геометрії 8 класу» та «Задачі підвищеної складності». Заняття геометрією стануть ще цікавішими, якщо ви розв’язуватимете вправи рубрики «Цікаві задачі для
учнів неледачих».
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У рубриці
«Життєва математика» зібрано задачі, пов’язані
з економічною грамотністю і підприємливістю, екологічною безпекою, здоровим способом життя, громадянською відповідальністю, –
усім тим, що знадобиться кожному в повсякденному житті. У рубриці
«Підготуйтеся до вивчення нового матеріалу» пропонується
виконати вправи, які допоможуть актуалізувати знання, потрібні для
вивчення наступної теми.
Пригадати раніше вивчене вам допоможуть «Відомості з курсу геометрії 7 класу» та «Вправи на повторення курсу геометрії
7 класу», які розміщено в кінці підручника.
Автор намагався подати теоретичний матеріал підручника простою, доступною мовою, проілюструвати його значною кількістю прикладів. Після вивчення теоретичного матеріалу в школі його обов’язково потрібно доопрацювати вдома.
Підручник містить велику кількість вправ. Більшість із них ви розглянете на уроках і під час домашньої роботи, інші вправи рекомендується розв’язати самостійно.
У кінці підручника в додатку під назвою «Готуємося до ЗНО» подано добірку задач, що в різні роки пропонувалися абітурієнтам на
зовнішньому незалежному оцінюванні з математики, для розв’язання
яких достатньо знань з геометрії за 8-й клас. Розв’язавши ці задачі,
ви зробите ще один крок уперед для успішної підготовки до майбутніх
випробувань, які чекатимуть на вас під час вступу до омріяного закладу вищої освіти.
Цікаві факти з історії розвитку геометрії як науки ви знайдете в рубриці «А ще раніше...».

Áàæàþ óñïіõіâ íà øëÿõó äî çíàíü!
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Шановні вчительки та вчителі!
Пропонований підручник містить велику кількість вправ; вправи
більшості параграфів подано «із запасом». Тож обирайте їх для використання на уроках та як домашні завдання залежно від поставленої мети, рівня підготовленості учнів, ступеня індивідуалізації тощо.
Вправи, що не розглядалися на уроці, можна використати на додаткових, факультативних та індивідуальних заняттях.
Додаткові вправи в «Завданнях для перевірки знань» призначено
для учнів, які впоралися з основними завданнями раніше за інших
учнів. Чи правильно їх розв’язано, учитель може оцінити окремо.
Вправи для повторення розділів та задачі з додатка «Готуємося
до ЗНО» можна запропонувати учням, наприклад, під час узагальнювальних уроків з теми або повторення та систематизації навчального
матеріалу в кінці навчального року.
Організувати повторення курсу геометрії 7 класу на початку навчального року та пригадати відповідний теоретичний матеріал можна, запропонувавши учням розв’язати «Вправи на повторення курсу
геометрії 7 класу» та прочитати відповідні теоретичні відомості, які
розміщено в кінці підручника.

Шановні батьки!
Якщо ваша дитина пропустить один чи кілька уроків у школі, потрібно запропонувати їй самостійно опрацювати цей матеріал за підручником удома. Спочатку дитина має прочитати теоретичний матеріал, який викладено простою, доступною мовою та проілюстровано
значною кількістю прикладів. Після цього вона повинна розв’язати
задачі і вправи, що їй під силу, з розглянутого параграфа.
Упродовж опрацювання дитиною курсу геометрії 8-го класу ви можете пропонувати їй додатково розв’язувати вдома вправи, які не
розглянули під час уроку. Це сприятиме якомога кращому засвоєнню
навчального матеріалу.
Кожна тема закінчується тематичним оцінюванням. Перед його
проведенням запропонуйте дитині розв’язати завдання «Домашньої
самостійної роботи», які подано в тестовій формі, та «Завдання для
перевірки знань». Це допоможе пригадати основні типи вправ та якісно підготуватися до тематичного оцінювання.
У кінці підручника «Задачі підвищеної складності» допоможуть вашій дитині поглибити знання з геометрії та підготуватися до математичних змагань.
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ЧОТИРИКУТНИКИ

У цьому розділі ви:

пригадаєте поняття прямокутника і квадрата;

дізнаєтеся про паралелограм та його властивості, трапецію;
центральні та вписані кути; вписані та описані чотирикутники; середню лінію трикутника та середню лінію трапеції;
теорему Фалеса;

навчитесь обґрунтовувати належність чотирикутника до певного виду, застосовувати вивчені означення і властивості до
розв’язування задач.
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×îòèðèêóòíèêè

ÒÈÐÈÊÓÒÍÈÊ, ÉÎÃÎ ÅËÅÌÅÍÒÈ.
1. ×Î
ÑÓÌÀ ÊÓÒІÂ ×ÎÒÈÐÈÊÓÒÍÈÊÀ

×îòèðèêóòíèêîì íàçèâàþòü ôіãóðó, ùî ñêëàäàєòüñÿ іç ÷îòèðüîõ òî÷îê і ÷îòèðüîõ âіäðіçêіâ, ÿêі ïîñëіäîâíî їõ ñïîëó÷àþòü. Ïðè öüîìó æîäíі òðè ç öèõ òî÷îê
íå ëåæàòü íà îäíіé ïðÿìіé, à âіäðіçêè, ÿêі їõ ñïîëó÷àþòü, íå ìàþòü æîäíèõ іíøèõ ñïіëüíèõ òî÷îê, êðіì
äàíèõ.
Áóäü-ÿêèé ÷îòèðèêóòíèê îáìåæóє ïåâíó ÷àñòèíó ïëîùèíè, ÿêà є âíóòðіøíüîþ îáëàñòþ ÷îòèðèêóòíèêà.
Íà ìàëþíêó 1 çîáðàæåíî ÷îòèðèêóòíèê ABCD. Òî÷êè A,
B, C, D íàçèâàþòü âåðøèíàìè ÷îòèðèêóòíèêà, à âіäðіçêè AB, BC, CD і DA, ùî їõ ñïîëó÷àþòü, –
ñòîðîíàìè ÷îòèðèêóòíèêà.
Âåðøèíè ÷îòèðèêóòíèêà, ÿêі є êіíöÿìè îäíієї éîãî ñòîðîíè, íàçèâàþòü ñóñіäíіìè, íåñóñіäíі âåðøèíè íàçèâàþòü ïðîòèëåæíèìè. Íà ìàëþíêó 1 âåðøèíè A
і B – ñóñіäíі, A і C – ïðîòèëåæíі.
Ìàë. 1
Ñòî ðî íè ÷î òè ðè êóò íè êà, ÿêі ìà þòü
ñïіëüíó âåðøèíó, íàçèâàþòü ñóñіäíіìè, àáî ñóìіæíèìè,
à ÿêі íå ìàþòü ñïіëüíîї âåðøèíè, – ïðîòèëåæíèìè. Íà
ìàëþíêó 1 ñòîðîíè AB і BC – ñóñіäíі (ñóìіæíі), ñòîðîíè
AB і CD – ïðîòèëåæíі.
Ñóìó äîâæèí óñіõ ñòîðіí ÷îòèðèêóòíèêà íàçèâàþòü éîãî
ïåðèìåòðîì. Ïåðèìåòð ïîçíà÷àþòü ëіòåðîþ P. Íàïðèêëàä, ïåðèìåòð ÷îòèðèêóòíèêà ABCD ìîæíà ïîçíà÷èòè
ÿê PABCD:
PABCD  AB + BC + CD + DA.
Âіäðіçêè, ÿêі ñïîëó÷àþòü ïðîòèëåæíі âåðøèíè ÷îòèðèêóò íè êà, íà çè âà þòü äіàãî íà ëÿ ìè ÷î òè ðè êóò íè êà. Íà
ìàëþíêó 2 âіäðіçêè KM і LN – äіàãîíàëі ÷îòèðèêóòíèêà
KLMN. Áóäü-ÿêèé ÷îòèðèêóòíèê ìàє äâі äіàãîíàëі.
Êóòàìè ÷îòèðèêóòíèêà ABCD íàçèâàþòü êóòè DAB, ABC, BCD і CDA (ìàë. 1).
Êóòè ÷îòèðèêóòíèêà íàçèâàþòü ïðîòèëåæíèìè, ÿêùî їõíі âåðøèíè – ïðîòèëåæíі âåðøèíè ÷îòèðèêóòíèêà, і ñóñіäíіìè, ÿêùî їõíі âåðøèíè – ñóñіäíі âåðøèíè
÷îòè ðèêóòíè êà. Íà ìà ëþí êó 1 êóòè A
і C – ïðîòèëåæíі, A і B – ñóñіäíі.
Ìàë. 2
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ÐÎÇÄ²Ë 1

Îäèí ç êóòіâ ÷îòèðèêóòíèêà ìîæå áóòè áіëüøèì çà ðîçãîðíóòèé. Íàïðèêëàä, íà ìàëþíêó 3 êóò A ÷îòèðèêóòíèêà ABCD є áіëüøèì çà ðîçãîðíóòèé. Òàêèé ÷îòèðèêóòíèê
íà çè âà þòü íå îïóê ëèì. ßê ùî óñі êó òè ÷î òè ðè êóò íè êà
ìåíøі âіä 180, òî éîãî íàçèâàþòü îïóêëèì. Äіàãîíàëі
îïóêëîãî ÷îòèðèêóòíèêà ïåðåòèíàþòüñÿ (ìàë. 2), à íåîïóêëîãî íå ïåðåòèíàþòüñÿ (ìàë. 4).

Ìàë. 3

Ìàë. 4

Ìàë. 5

Ò å î ð å ì à (ïðî ñóìó êóòіâ ÷îòèðèêóòíèêà). Ñóìà
êó
óòіâ ÷îòèðèêóòíèêà äîðіâíþє 360.
Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé ÀÂÑD – äåÿêèé ÷îòèðèêóòíèê.
Ïðîâåäåìî â íüîìó äіàãîíàëü ÀÑ (ìàë. 5). Òîäі  À 
  1 +  2, Ñ 3 + 4. Âðàõîâóþ÷è, ùî 2 + B +
+ 3  180 (ÿê ñóìà êóòіâ { ÀÂÑ), 1 + D + 4  180
(ÿê ñóìà êóòіâ { ÀDÑ), ìàòèìåìî: À
 + Â + Ñ + D 
 1 + 2 + Â + 3 + 4 + D  (2 + Â + 3) +
+ (1 + D + 4)  180 + 180  360. 
Çíàéäіòü êóòè ÷îòèðèêóòíèêà, ÿêùî їõíі ãðàäóñíі
ìіðè âіäíîñÿòüñÿ ÿê 3 : 10 : 4 : 1. Îïóêëèì ÷è íåîïóêëèì
є öåé ÷îòèðèêóòíèê?
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé êóòè ÷îòèðèêóòíèêà äîðіâíþþòü
3x, 10x, 4x і x. Ìàєìî ðіâíÿííÿ 3x + 10x + 4x + x  360,
çâіäêè x  20. Îòæå, êóòè ÷îòèðèêóòíèêà äîðіâíþþòü
3  20  60, 10  20  200, 4  20  80 і 20. Îñêіëüêè
îäèí ç êóòіâ ÷îòèðèêóòíèêà áіëüøèé çà 180, òî öåé ÷îòèðèêóòíèê – íåîïóêëèé.
Â і ä ï î â і ä ü. 60, 200, 80, 20; íåîïóêëèé.

Задача.

ßêó ôіãóðó íàçèâàþòü ÷îòèðèêóòíèêîì? Ùî íàçèâàþòü âåðøèíàìè ÷îòèðèêóòíèêà, ñòîðîíàìè ÷îòèðèêóòíèêà?
ßêі âåðøèíè ÷îòèðèêóòíèêà íàçèâàþòü ñóñіäíіìè, ÿêі – ïðîòèëåæíèìè?
Ùî òàêå
äіàãîíàëі ÷îòèðèêóòíèêà? ßêі ñòîðîíè ÷îòèðèêóòíèêà íàçèâàþòü ñóñіäíіìè, ÿêі – ïðîòèëåæíèìè?
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Ùî íàçèâàþòü ïåðèìåòðîì ÷îòèðèêóòíèêà?
Ùî
íàçèâàþòü êóòàìè ÷îòèðèêóòíèêà? ßêі êóòè ÷îòèðèêóòíèêà íàçèâàþòü ïðîòèëåæíèìè, à ÿêі – ñóñіäíіìè?
ßêèé ÷îòèðèêóòíèê íàçèâàþòü íåîïóêëèì,
à ÿêèé – îïóêëèì? Ñôîðìóëþéòå é äîâåäіòü òåîðåìó ïðî ñóìó êóòіâ ÷îòèðèêóòíèêà.

Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
1. (Óñíî) ßêі ç ôіãóð (ìàë. 6–9) є ÷îòèðèêóòíèêàìè?
Íàçâіòü îïóêëі òà íåîïóêëі ÷îòèðèêóòíèêè.

Ìàë. 6

Ìàë. 7

Ìàë. 8

Ìàë. 9

2. Íàçâіòü ïàðè ïðîòèëåæíèõ ñòîðіí ÷îòèðèêóòíèêà EGOR
(ìàë. 9), ïàðè ñóñіäíіõ ñòîðіí. Íàçâіòü ïàðè ñóñіäíіõ âåðøèí öüîãî ÷îòèðèêóòíèêà, ïàðè ïðîòèëåæíèõ âåðøèí.
3. Íàêðåñëіòü ÷îòèðèêóòíèê KLMN. Íàçâіòü ïàðè éîãî ïðîòèëåæíèõ ñòîðіí, ñóñіäíіõ ñòîðіí, ïðîòèëåæíèõ âåðøèí,
ñóñіäíіõ âåðøèí. Ïðîâåäіòü äіàãîíàëі öüîãî ÷îòèðèêóòíèêà.
4. Íàêðåñëіòü îïóêëèé ÷îòèðèêóòíèê ABCD і íåîïóêëèé
PMLK. Ïðîâåäіòü äіàãîíàëü ó êîæíîìó ç íèõ.
5. ×è іñíóє ÷îòèðèêóòíèê ç êóòàìè:
1) 80, 90, 100 і 110;
2) 150, 60, 70 і 80?
6. ×è ìîæóòü êóòè ÷îòèðèêóòíèêà äîðіâíþâàòè:
1) 120, 80, 90 і 70;
2) 130, 110, 80 і 50?
7. Çíàéäіòü ÷åòâåðòèé êóò ÷îòèðèêóòíèêà, ÿêùî òðè
éîãî êóòè äîðіâíþþòü:
1) 150, 110 і 80;
2) 80, 60 і 30.
ßêèì – îïóêëèì ÷è íåîïóêëèì – є êîæíèé ÷îòèðèêóòíèê?
8. Çíàéäіòü ÷åòâåðòèé êóò ÷îòèðèêóòíèêà, ÿêùî òðè éîãî
êóòè äîðіâíþþòü:
1) 20, 70 і 80;
2) 120, 50 і 40.
ßêèì – îïóêëèì ÷è íåîïóêëèì – є êîæíèé ÷îòèðèêóòíèê?
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9. Çíàéäіòü ïåðèìåòð ÷îòèðèêóòíèêà, ñòîðîíè ÿêîãî äîðіâíþþòü 32 ìì, 2,5 ñì, 0,4 äì і 0,07 ì.
10. Çíàé äіòü ïå ðè ìåòð ÷î òè ðè êóò íè êà, ñòî ðî íè ÿêî ãî
äîðіâíþþòü 0,08 ì, 0,7 äì, 6,3 ñì і 54 ìì.
11. ×è ìîæóòü óñі êóòè ÷îòèðèêóòíèêà áóòè:
1) ãîñòðèìè;
2) ïðÿìèìè;
3) òóïèìè?
12. Îäèí ç êóòіâ ÷îòèðèêóòíèêà äîðіâíþє 120, à іíøі –
ìіæ ñîáîþ ðіâíі. Çíàéäіòü íåâіäîìі êóòè ÷îòèðèêóòíèêà.
13. Ïåðèìåòð ÷îòèðèêóòíèêà äîðіâíþє 60 ñì, à îäíà ç éîãî ñòîðіí –
24 ñì. Çíàé äіòü íåâіäîìі ñòî ðî íè
÷îòèðèêóòíèêà, ÿêùî âîíè ìіæ ñîáîþ
ðіâíі.
14. Ó ÷îòèðèêóòíèêó ABCD (ìàë. 10)
BC  CD і  ACB   ACD. Äîâåäіòü,
ùî  B   D.
Ìàë. 10
15. Ó ÷îòèðèêóòíèêó ABCD (ìàë. 11)
 BAC   ACD,  BCA   CAD.
Äîâåäіòü, ùî AB  CD.
16. Çíàéäіòü ñòîðîíè ÷îòèðèêóòíèêà, ÿêùî âîíè ïðîïîðöіéíі ÷èñëàì
4, 5, 8 і 9, à ïåðèìåòð ÷îòèðèêóòíèêà
äîðіâíþє 65 ñì.
17. Çíàé äіòü êó òè ÷î òè ðè êóò íè êà,
ÿêùî âîíè ïðîïîðöіéíі ÷èñëàì 4, 5, 7
Ìàë. 11
і 8.
18. Çíàéäіòü íåâіäîìі êóòè ÷îòèðèêóòíèêà, ÿêùî îäèí
ç íèõ äîðіâíþє 90, äðóãèé і òðåòіé âіäíîñÿòüñÿ ÿê 7 : 5,
à ÷åòâåðòèé äîðіâíþє ïіâñóìі äðóãîãî òà òðåòüîãî.
19. Çíàéäіòü íåâіäîìі ñòîðîíè ÷îòèðèêóòíèêà, ïåðèìåòð
ÿêîãî äîðіâíþє 54 ñì, îäíà çі ñòîðіí 18 ñì, äðóãà òà òðåòÿ
âіäíîñÿòüñÿ ÿê 7 : 3, à ÷åòâåðòà äîðіâíþє ïіâ ðіçíèöі äðóãîї òà òðåòüîї.
20. Äîâåäіòü, ùî â êîæíîìó ÷îòèðèêóòíèêó є êóò, íå áіëüøèé çà 90.
21. Äîâåäіòü, ùî â êîæíîìó ÷îòèðèêóòíèêó є êóò, íå ìåíøèé âіä 90.
22. ×è ìîæå êóò ÷îòèðèêóòíèêà áóòè áіëüøèì çà ñóìó
іíøèõ éîãî êóòіâ?
23. Ïîáóäóéòå ÷îòèðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè 6 ñì, 6 ñì,
3 ñì, 4 ñì òà êóòîì 50 ìіæ ðіâíèìè ñòîðîíàìè. Ñêіëüêè
ðîçâ’ÿçêіâ ìàє çàäà÷à?

10

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

×îòèðèêóòíèêè

24. Ïîáóäóéòå ÷îòèðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè 5 ñì, 5 ñì, 4 ñì, 3 ñì òà êóòîì 70
ìіæ ðіâíèìè ñòîðîíàìè. Ñêіëüêè ðîçâ’ÿçêіâ ìàє çàäà÷à?
25. Îïóê ëèé ÷î òè ðè êóò íèê íà çè âà þòü
äåëüòîїäîì, ÿêùî âіí ìàє äâі ïàðè ðіâíèõ
ñóñіäíіõ ñòîðіí (ìàë. 12). Äîâåäіòü, ùî:
1) äіàãîíàëü BD äіëèòü íàâïіë і êóò B,
і êóò D;
2) äіàãîíàëі äåëüòîїäà âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі.
26. Ïå ðè ìåòð ÷î òè ðè êóò íè êà ABCD
äîðіâíþє 29 ñì, ïåðèìåòð òðèêóòíèêà
ADB – 20 ñì, à òðèêóòíèêà CDB – 21 ñì.
Çíàéäіòü äîâæèíó äіàãîíàëі BD.

Ìàë. 12

27. Ãðàäóñíà ìіðà îäíîãî ç êóòіâ, ùî óòâîðèëèñÿ ïðè
ïåðåòèíі äâîõ ïàðàëåëüíèõ ïðÿìèõ ñі÷íîþ, äîðіâíþє 70.
Çíàéäіòü ãðàäóñíі ìіðè ðåøòè ñåìè êóòіâ.
28. Çíàéäіòü êóòè ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà, ÿêùî
îäèí ç íèõ äîðіâíþє 70. Ñêіëüêè ðîçâ’ÿçêіâ ìàє çàäà÷à?
29. Ó ïðÿìîêóòíîìó òðèêóòíèêó ãîñòðèé êóò äîðіâíþє
60, à ñóìà ìåíøîãî êàòåòà é ìåäіàíè, ïðîâåäåíîї äî ãіïîòåíóçè, – 10 ñì. Çíàéäіòü ãіïîòåíóçó öüîãî òðèêóòíèêà.

Ïiäãîòóéòåñÿ äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðiàëó
30. Ïðÿìà AB є ñі÷íîþ äëÿ ïðÿìèõ KL і MN (ìàë. 13).
Çàïèøіòü óñі ïàðè âíóòðіøíіõ îäíîñòîðîííіõ êóòіâ, âíóòðіøíіõ ðіçíîñòîðîííіõ êóòіâ òà âіäïîâіäíèõ êóòіâ.

Ìàë. 13
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Ìàë. 14

Ìàë. 15

31. ßêèì є âçàєìíå ðîçìіùåííÿ ïðÿìèõ a і b (ìàë. 14),
ÿêùî:
1) 2 + 4  180;
2) 1 > 4;
3) 3  120; 4  121;
4) 2  60; 4  119;
5) 1  4  122;
6) 3  4?
32. 1) Äîâåäіòü, ùî {ABC
{
 {CDA (ìàë. 15), ÿêùî AB  CD
і BAC  ACD

.
2) Äîâåäіòü, ùî BC  AD і BCA  CAD.
3) ×è ïàðàëåëüíі ïðÿìі BC і AD?

Æèòòºâà ìàòåìàòèêà
33. Âîñüìèêëàñíèêè ßðîñëàâ
і Ìàðèíà âåäóòü çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ. Êіëüêà ðàçіâ íà
òèæäåíü âîíè ïðîáіãàþòü ïî
äîðіæöі íàâêîëî ïàðêó, ÿêèé
ìàє ôîðìó ïðÿìîêóòíèêà çі
ñòîðîíàìè 150 і 200 ì.
Õëîïåöü ïðîáіãàє äîðіæêîþ
4 ðàçè, à äіâ÷èíà – òðè÷і.
Øâèäêіñòü áіãó ßðîñëàâà –
16 êì/ãîä, Ìàðèíè – 14 êì/ãîä. Õòî âèòðà÷àє áіëüøå
÷àñó íà òðåíóâàííÿ òà íà ñêіëüêè? Âіäïîâіäü äàéòå ç òî÷íіñòþ äî ñåêóíäè.

Ö³êàâ³ çàäà÷³ äëÿ óó÷í³â íåëåäà÷èõ
34. (Âñåóêðàїíñüêà îëіìïіàäà ç ìàòåìàòèêè, 1964 ð.)
Çíàéäіòü íàéáіëüøå çíà÷åííÿ n, äëÿ ÿêîãî n òî÷îê ìîæíà
ðîçìіñòèòè íà ïëîùèíі òàê, ùîá êîæíі òðè ç íèõ áóëè âåðøèíàìè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà.
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ÐÀËÅËÎÃÐÀÌ, ÉÎÃÎ ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒІ
2. ÏÀ
É ÎÇÍÀÊÈ

Ïàðàëåëîãðàìîì íàçèâàþòü ÷îòèðèêóòíèê, ó ÿêîãî
ïðîòèëåæíі ñòîðîíè ïîïàðíî ïàðàëåëüíі.
Íà ìà ëþí êó 16 çî á ðà æå íî ïà ðà ëå ëî ãðàì ABCD, äå
AB || CD, AD || BC.
Ðîçãëÿíåìî âëàñòèâîñòі ïàðàëåëîãðàìà.
1. Ñóìà áóäü-ÿêèõ äâîõ ñóñіäíіõ êóòіâ ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþє 180.
Ñïðàâäі, íàïðèêëàä, êóòè A і B ïàðàëåëîãðàìà ABCD (ìàë. 16) є âíóòðіøíіìè
îäíîñòîðîííіìè êóòàìè äëÿ ïàðàëåëüíèõ ïðÿìèõ AD і BC òà ñі÷íîї AB. Òîìó
A
A + B  180. Àíàëîãі÷íî öþ âëàñòèâіñòü ìîæíà äîâåñòè äëÿ áóäü-ÿêîї іíøîї
ïàðè ñóñіäíіõ êóòіâ ïàðàëåëîãðàìà.

Ìàë. 16

2. Ïàðàëåëîãðàì є îïóêëèì ÷îòèðèêóòíèêîì.
Îñêіëüêè  A +  B  180, òî  A < 180,  B < 180.
Àíàëîãі÷íî  C < 180,  D < 180. Òîìó ïàðàëåëîãðàì –
îïóêëèé ÷îòèðèêóòíèê.
3. Ó ïàðàëåëîãðàìі ïðîòèëåæíі ñòîðîíè ðіâíі é ïðîòèëåæíі êóòè ðіâíі.
Ä î â å ä å í í ÿ. Ðîçãëÿíåìî ïàðàëåëîãðàì ABCD (ìàë. 17).
Äіàãîíàëü AC ðîçáèâàє éîãî íà äâà òðèêóòíèêè ABC
і ADC. AC – ñïіëüíà ñòî ðî íà öèõ òðè êóò íèêіâ é
 CAD   ACB,  CAB   ACD (ÿê âíóòðіøíі ðіçíîñòîðîííі êóòè ïðè ïåðåòèíі ñі÷íîþ AC ïàðàëåëüíèõ ïðÿìèõ
AD і BC, AB і CD âіäïîâіäíî). Òîäі
{ ABC  { CDA (çà ñòîðîíîþ і äâîìà
ïðèëåãëèìè êóòàìè). Îòæå, AB  CD,
BC  AD і  B   D (ÿê âіäïîâіäíі
åëåìåíòè ðіâíèõ òðè êóò íè êіâ).
Îñêіëüêè  BAC +  CAD   BCA +
+  DCA, òî  BAD   BCD. 
Ìàë. 17
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4. Ïåðèìåòð ïàðàëåëîãðàìà ÐÀÂÑD  2(ÀÂ + ÂÑ).
5. Äіàãîíàëі ïàðàëåëîãðàìà òî÷êîþ ïåðåòèíó äіëÿòüñÿ íàâïіë.
Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé O – òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé AC
і BD ïàðàëåëîãðàìà ABCD (ìàë. 18). AD  BC (ÿê ïðîòèëåæíі ñòî ðî íè ïà ðà ëå ëî ãðà ìà),  CAD   ACB,
 BDA   DBC (ÿê âíóòðіøíі ðіçíîñòîðîííі êóòè ïðè
ïåðåòèíі ïàðàëåëüíèõ ïðÿìèõ AD і BC ñі÷íèìè AC і BD
âіäïîâіäíî). Îòæå, { AOD  { COB (çà ñòîðîíîþ і äâîìà
ïðèëåãëèìè êóòàìè). Òîäі AO  OC, BO  OD (ÿê âіäïîâіäíі ñòîðîíè ðіâíèõ òðèêóòíèêіâ). 

Ìàë. 18

Ìàë. 19

Ä à í î: ABCD ïàðàëåëîãðàì, ÀK – áіñåêòðèñà êóòà A, BK  5 ñì, KC  3 ñì (ìàë. 19). Ç í à é ä і ò ü: PABCD.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. 1) BC  BK + KC  5 + 3  8 (ñì).
2)  KAD   BKA (ÿê âíóòðіøíі ðіçíîñòîðîííі êóòè ïðè
ïåðåòèíі ïàðàëåëüíèõ ïðÿìèõ AD і BC ñі÷íîþ AK).
3)  KAD   KAB (çà óìîâîþ), òîäі  BKA   KAB.
Îòæå, çà îçíàêîþ ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà: { ABK –
ðіâíîáåäðåíèé, AB  BK  5 (ñì).
4) PABCD  2(AB
(
+ BC)  2(5 + 8)  26 (ñì).
Â і ä ï î â і ä ü. 26 ñì.

Задача 1.

Âèñîòîþ ïàðàëåëîãðàìà íàçèâàþòü ïåðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé ç áóäü-ÿêîї òî÷êè ñòîðîíè ïàðàëåëîãðàìà äî ïðÿìîї, ùî ìіñòèòü ïðîòèëåæíó ñòîðîíó.

Ìàë. 20

14

Íà ìàëþíêó 20 MN – âèñîòà ïàðàëåëîãðàìà; MN  AD, MN  BC.
Ç êîæíîї âåðøèíè ïàðàëåëîãðàìà
ìîæíà ïðîâåñòè äâі âèñîòè. Íàïðèêëàä, íà ìàëþíêó 21 BF
F і BT – âèñîòè ïàðàëåëîãðàìà, ïðîâåäåíі âіäïîâіäíî äî ñòîðіí AD і CD.
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Ðîçãëÿíåìî îçíàêè ïàðàëåëîãðàìà.
Ò å î ð å ì à (îçíàêè ïàðàëåëîãðàìà). ßêùî â ÷îòèðèêó
óòíèêó: 1) äâі ñòîðîíè ðіâíі é ïàðàëåëüíі, àáî
2) ïðîòèëåæíі ñòîðîíè ïîïàðíî ðіâíі, àáî 3) äіàãîíàëі ïåðåòèíàþòüñÿ é òî÷êîþ ïåðåòèíó äіëÿòüñÿ
íàâïіë, àáî 4) ïðîòèëåæíі êóòè ïîïàðíî ðіâíі, – òî
÷îòèðèêóòíèê є ïàðàëåëîãðàìîì.
Ä î â å ä å í í ÿ. 1) Íåõàé ó ÷îòèðèêóòíèêó ABCD AD  BC і AD || BC (ìàë. 22).
Ïðîâåäåìî äіàãîíàëü AC. Ðîçãëÿíåìî
{ CAD і { ACB.  CAD   BCA (ÿê
âíóò ðіøíі ðіçíî ñòî ðîííі êó òè ïðè
ïåðåòèíі ïàðàëåëüíèõ ïðÿìèõ AD і BC
Ìàë. 21
ñі÷íîþ AC). AC – ñïіëüíà ñòî ðî íà,
AD  BC (çà óìîâîþ). Îòæå, { CAD  { ACB (çà äâîìà ñòîðîíàìè é êóòîì ìіæ íèìè). Òîäі  ACD   CAB (ÿê âіäïîâіäíі). Àëå öå ðіçíîñòîðîííі êóòè, ùî óòâîðèëèñÿ ïðè
ïåðåòèíі ïðÿìèõ AB і CD ñі÷íîþ AC. Òîìó AB || CD
(çà îçíàêîþ ïàðàëåëüíîñòі ïðÿìèõ). Îòæå, ó ÷îòèðèêóòíèêó ABCD ïðîòèëåæíі ñòîðîíè ïîïàðíî ïàðàëåëüíі.
Òîìó ABCD – ïàðàëåëîãðàì.
2) Íåõàé ó ÷îòèðèêóòíèêó ABCD: AD  BC і AB  CD
(ìàë. 22). Ïðîâåäåìî äіàãîíàëü AC. Òîäі { CAD  { ACB
(çà òðüîìà ñòîðîíàìè). Òîìó  ACD   CAB, à îòæå,
AB || CD (çà îçíàêîþ ïàðàëåëüíîñòі ïðÿìèõ). Àíàëîãі÷íî
äîâîäèìî, ùî AD || BC. Îòæå, ABCD – ïàðàëåëîãðàì.

Ìàë. 22

Ìàë. 23

3) Íåõàé ó ÷îòèðèêóòíèêó ABCD äіàãîíàëі AC і BD
ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі O і AO  OC, BO  OD (ìàë. 23).
AOD  COB (ÿê âåðòèêàëüíі). Òîìó {AOD  {COB (çà
äâîìà ñòîðîíàìè òà êóòîì ìіæ íèìè). Çâіäñè AD  BC. Àíàëîãі÷íî äîâîäèìî, ùî AB  CD. Çâàæàþ÷è íà ï. 2 öієї òåîðåìè, ïðèõîäèìî äî âèñíîâêó, ùî ABCD – ïàðàëåëîãðàì.
4) Íåõàé ó ïàðàëåëîãðàìі ABCD:  A   C,  B   D
(ìàë. 16). Îñêіëüêè  A +  B +  C +  D  360, òî
 A +  B +  A +  B  360, 2( A +  B)  360;
 A +  B  180. Àëå  A і  B – âíóòðіøíі îäíîñòîðîííі
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êóòè äëÿ ïðÿìèõ AD і BC òà ñі÷íîї AB. Òîìó AD || BC (çà
îçíàêîþ ïàðàëåëüíîñòі ïðÿìèõ). Àíàëîãі÷íî äîâîäèìî,
ùî AB || CD. Îòæå, ABCD – ïàðàëåëîãðàì. 
Ó ÷îòèðèêóòíèêó ABCD AD  BC,  CAD   ACB.
Äîâåäіòü, ùî ABCD – ïàðàëåëîãðàì.
Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé ABCD – äàíèé ÷îòèðèêóòíèê
(ìàë. 22). Ðîçãëÿíåìî {CAD і {ACB
{
. AC – їõíÿ ñïіëüíà ñòîðîíà, AD  BC,  CAD   ACB (çà óìîâîþ). Îòæå,
{CAD  {ACB (çà äâîìà ñòîðîíàìè òà êóòîì ìіæ íèìè).
Òîìó AB  CD. Àëå òîäі â ÷îòèðèêóòíèêó ABCD ïðîòèëåæíі ñòîðîíè ïîïàðíî ðіâíі, òîìó âіí є ïàðàëåëîãðàìîì.
Çíàéäіòü êіëüêà іíøèõ ñïîñîáіâ äîâåäåííÿ öієї çàäà÷і.

Задача 2.

Про деякі види чотирикутників (квадрати, прямокутники, рівнобічні та прямокутні
трапеції) знали ще давньоєгипетські та вавилонські математики.
Термін «паралелограм» – грецького походження, вважають, що
його ввів Евклід (близько 300 р. до н. е.). Про паралелограм і деякі
його властивості знали учні школи Піфагора («піфагорійці»).
У «Началах» Евкліда доведено таку теорему: у паралелограмі
протилежні сторони рівні і протилежні кути рівні, а діагональ
поділяє його навпіл, але не згадується про те, що точка перетину
діагоналей паралелограма ділить кожну з них навпіл.
Евклід також не згадує ані про прямокутник, ані про ромб.
Повну теорію паралелограмів було розроблено лише в кінці
середньовіччя, а в підручниках вона з’явилася в XVII ст. Усі теореми та властивості паралелограма в цих підручниках ґрунтувалися
на аксіомі паралельності Евкліда.
Термін «діагональ» (з грец. «діа» – «через», «гоніос» – «кут») –
відрізок, що сполучає вершини кутів.
Слід зазначити, що Евклід, як і більшість математиків того часу,
для назви відрізка, що сполучає протилежні вершини чотирикутника, зокрема прямокутника, використовував інший термін – «діаметр». Це можна пояснити тим, що перші геометри свої міркування
ґрунтували на вписаних у коло прямокутниках. У середні віки для
назви згаданого відрізка використовували обидва терміни. Лише
у XVIII ст. термін «діагональ» став загальновживаним.

ßêó ôіãóðó íàçèâàþòü ïàðàëåëîãðàìîì?
Ñôîðìóëþéòå é äîâåäіòü âëàñòèâîñòі ïàðàëåëîãðàìà.
Ùî
íàçèâàþòü âèñîòîþ ïàðàëåëîãðàìà?
Ñôîðìóëþéòå
é äîâåäіòü îçíàêè ïàðàëåëîãðàìà.
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Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
35. Ñåðåä ÷îòèðèêóòíèêіâ, çîáðàæåíèõ íà ìàëþíêàõ
24–29, óêàæіòü ïàðàëåëîãðàìè.

Ìàë. 24

Ìàë. 25

Ìàë. 26

Ìàë. 27

Ìàë. 28 Ìàë. 29

36. Íàêðåñëіòü ïàðàëåëîãðàì ABCD, ó ÿêîãî êóò D òóïèé.
37. Íàêðåñëіòü ïàðàëåëîãðàì KLMN, ó ÿêîãî êóò K ãîñòðèé.
38. (Óñíî) Îäíà çі ñòîðіí ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþє 5 ñì.
ßêà äîâæèíà ñòîðîíè, ùî їé ïðîòèëåæíà?
39. Îäèí ç êóòіâ ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþє 70. Çíàéäіòü
іíøі éîãî êóòè.
40. Çíàéäіòü êóòè ïàðàëåëîãðàìà, ÿêùî îäèí ç íèõ äîðіâíþє 100.
41. Çíàéäіòü ïåðèìåòð ïàðàëåëîãðàìà, ó ÿêîãî îäíà ñòîðîíà äîðіâíþє 12 ñì, à äðóãà – íà 3 ñì áіëüøà çà íåї.
42. Çíàéäіòü ïåðèìåòð ïàðàëåëîãðàìà, ó ÿêîãî îäíà ñòîðîíà äîðіâíþє 18 ñì, à äðóãà – óäâі÷і âіä íåї ìåíøà.
43. Çíàéäіòü óñі êóòè ïàðàëåëîãðàìà, ÿêùî:
1) ñóìà äâîõ ç íèõ äîðіâíþє 120;
2) îäèí ç íèõ íà 20 áіëüøèé çà äðóãèé;
3) îäèí ç íèõ óòðè÷і ìåíøèé âіä äðóãîãî;
4) äâà ç íèõ âіäíîñÿòüñÿ ÿê 2 : 3.
44. Çíàéäіòü óñі êóòè ïàðàëåëîãðàìà, ÿêùî:
1) ñóìà äâîõ ç íèõ äîðіâíþє 200;
2) îäèí ç íèõ íà 40 ìåíøèé âіä äðóãîãî;
3) îäèí ç íèõ óäâі÷і áіëüøèé çà äðóãèé;
4) ãðàäóñíі ìіðè äâîõ ç íèõ âіäíîñÿòüñÿ ÿê 4 : 5.
45. Ó ïàðàëåëîãðàìі ABCD  BAD  80,  ACD  50. Çíàéäіòü ACB

і ABC

.
46. Ó ïàðàëåëîãðàìі ABCD  BAC  35,  BCA  40. Çíàéäіòü êóòè ïàðàëåëîãðàìà.
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47. (Óñíî) ßêі ïîìèëêè äîïóùåíî â çîáðàæåííі ïàðàëåëîãðàìà íà ìàëþíêàõ 30–32?

Ìàë. 30

Ìàë. 31

Ìàë. 32

48. Ïåðèìåòð ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþє 40 ñì. Çíàéäіòü
éîãî ñòîðîíè, ÿêùî:
1) îäíà ç íèõ íà 4 ñì áіëüøà çà äðóãó;
2) âîíè âіäíîñÿòüñÿ ÿê 3 : 7.
49. Ïåðèìåòð ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþє 36 äì. Çíàéäіòü
éîãî ñòîðîíè, ÿêùî:
1) îäíà ç íèõ íà 2 äì ìåíøà âіä äðóãîї;
2) îäíà ç íèõ ó 5 ðàçіâ áіëüøà çà äðóãó.
50. O – òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé ïàðàëåëîãðàìà ABCD.
Çíàéäіòü äіàãîíàëü AC, ÿêùî BD  20 ñì, AB  15 ñì,
à ïåðèìåòð òðèêóòíèêà AOB äîðіâíþє 32 ñì.
51. Ó ÷îòèðèêóòíèêó ABCD (ìàë. 33)
 1   2,  3   4. Äî âåäіòü, ùî
ABCD – ïàðàëåëîãðàì.
52. { ABC  { CDA (ìàë. 33). Äîâåäіòü,
ùî ABCD – ïàðàëåëîãðàì.
53. Ïîáóäóéòå ïàðàëåëîãðàì çà äâîìà
ñòîðîíàìè é êóòîì ìіæ íèìè.

Ìàë. 33

54. Ïîáóäóéòå ïàðàëåëîãðàì çà äâîìà ñòîðîíàìè òà äіàãîíàëëþ.
55. Áіñåêòðèñà êóòà ïàðàëåëîãðàìà ïåðåòèíàє éîãî ñòîðîíó ïіä êóòîì 48. Çíàéäіòü êóòè ïàðàëåëîãðàìà.
56. Ó ïàðàëåëîãðàìі ABCD áіñåêòðèñà êóòà A äіëèòü ñòîðîíó BC íà âіäðіçêè BM  5 ñì і MC  7 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð ïàðàëåëîãðàìà.
57. Ó ïàðàëåëîãðàìі ABCD AB  4 ñì, BC  12 ñì. Áіñåêòðèñà
êóòà A ïåðåòèíàє ñòîðîíó BC ó òî÷öі P. Çíàéäіòü BP і PC.
58. Ïîáóäóéòå ïàðàëåëîãðàì çà ñòîðîíîþ і äіàãîíàëÿìè.
59. Ïîáóäóéòå ïàðàëåëîãðàì çà äâîìà äіàãîíàëÿìè і êóòîì
ìіæ íèìè.
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60. Íà ñòîðîíàõ AD і BC ïàðàëåëîãðàìà ABCD (ìàë. 34) ïîçíà÷åíî òî÷êè M
і K òàê, ùî  ABM   CDK. Äîâåäіòü,
ùî BMDK – ïàðàëåëîãðàì.
61. Íà ñòîðîíàõ AD і BC ïàðàëåëîãðàìà ABCD (ìàë. 34) ïîçíà÷åíî òî÷êè M
і K òàê, ùî AM  KC. Äîâåäіòü, ùî
BMDK – ïàðàëåëîãðàì.

Ìàë. 34

62. Äîâåäіòü, ùî áіñåêòðèñè äâîõ ñóñіäíіõ êóòіâ ïàðàëåëîãðàìà âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі.
63. Ó ïàðàëåëîãðàìі ãîñòðèé êóò äîðіâíþє 60. Âèñîòà
ïàðàëåëîãðàìà, ïðîâåäåíà ç âåðøèíè òóïîãî êóòà, äіëèòü
ïðîòèëåæíó ñòîðîíó íà âіäðіçêè 3 ñì і 5 ñì, ïî÷èíàþ÷è âіä
âåðøèíè ãîñòðîãî êóòà. Çíàéäіòü ïåðèìåòð ïàðàëåëîãðàìà.
64. Ó ïàðàëåëîãðàìі ABCD AB  6 ñì,  B  120. Âèñîòà BK äіëèòü ñòîðîíó AD íà äâà ðіâíèõ âіäðіçêè. Çíàéäіòü
ïåðèìåòð ïàðàëåëîãðàìà.
65. Ó ïàðàëåëîãðàìі ABCD ç âåðøèíè ãîñòðîãî êóòà A ïðîâåäåíî âèñîòè AL і AK.  LAK  140. Çíàéäіòü êóò C ïàðàëåëîãðàìà.
66. Ó ïàðàëåëîãðàìі ABCD ç âåðøèíè òóïîãî êóòà B ïðîâåäåíî âèñîòè BM і BN.  MBN  70. Çíàéäіòü êóò D ïàðàëåëîãðàìà.
67. Áіñåêòðèñà êóòà B ïàðàëåëîãðàìà ABCD äіëèòü ñòîðîíó AD íà äâà âіäðіçêè AK і KD òàê, ùî AK – KD  1 ñì.
Çíàéäіòü ñòîðîíè ïàðàëåëîãðàìà, ÿêùî éîãî ïåðèìåòð
äîðіâíþє 40 ñì.
68. Áіñåêòðèñà êóòà A ïàðàëåëîãðàìà ABCD äіëèòü ñòîðîíó BC íà äâà âіäðіçêè BK і KC òàê, ùî BK : KC  3 : 7.
Çíàéäіòü ñòîðîíè ïàðàëåëîãðàìà, ÿêùî éîãî ïåðèìåòð
äîðіâíþє 78 ñì.
69. Äâà êóòè ïàðàëåëîãðàìà âіäíîñÿòüñÿ ÿê 5 : 7. Çíàéäіòü
êóò ìіæ âèñîòàìè ïàðàëåëîãðàìà, ïðîâåäåíèìè ç âåðøèíè:
1) òóïîãî êóòà;
2) ãîñòðîãî êóòà.
70. Îäèí ç êóòіâ ïàðàëåëîãðàìà íà 12 áіëüøèé çà äðóãèé.
Çíàéäіòü êóò ìіæ âèñîòàìè ïàðàëåëîãðàìà, ïðîâåäåíèìè
ç âåðøèíè:
1) ãîñòðîãî êóòà;
2) òóïîãî êóòà.
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71. Äîâåäіòü, ùî òðè âèñîòè òðèêóòíèêà àáî їõíі ïðîäîâæåííÿ ïåðåòèíàþòüñÿ â îäíіé òî÷öі (îðòîöåíòðі òðèêóòíèêà).
Ä î â å ä å í í ÿ. 1) Íåõàé AH1, BH2, CH3 – âèñîòè ãîñòðîêóòíîãî òðèêóòíèêà ABC (ìàë. 35). Ïðîâåäåìî ÷åðåç
âåðøèíè òðèêóòíèêà ïðÿìі, ïàðàëåëüíі ïðîòèëåæíèì
ñòî ðî íàì. Îäåðæèìî òðè êóò íèê A 1B 1C 1. ×îòèðèêóòíèê ABA1C – ïàðàëåëîãðàì (çà ïîáóäîâîþ). Òîìó BA1  AC.
Àíà ëîãі÷íî ACBC 1 – ïà ðà ëå ëî ãðàì
і C1B  AC. Îòæå, C1B  BA1, òî÷êà B –
ñå ðåäèíà A1C 1. Îñêіëüêè BH2  AC
і AC || A1C1, òî BH2  A1C1. Òîìó BH2
íàëåæèòü ñåðåäèííîìó ïåðïåíäèêóëÿðó äî ñòîðîíè A1C1 òðèêóòíèêà A1B1C1.
Àíàëîãі÷íî AH1 і CH3 íàëåæàòü ñåðåäèí íèì ïåð ïåí äè êó ëÿ ðàì äî äâîõ
іíøèõ ñòîðіí öüîãî òðèêóòíèêà. ßê
âіäîìî, ñåðåäèííі ïåðïåíäèêóëÿðè äî
ñòîðіí òðè êóò íè êà ïå ðå òè íà þòü ñÿ
â îäíіé òî÷öі. Îòæå, AH1, BH2 і CH3
Ìàë. 35
ïåðåòèíàþòüñÿ â îäíіé òî÷öі.
2) ßêùî { ABC – ïðÿìîêóòíèé, íàïðèêëàä  C  90, òî
î÷åâèäíî, ùî òðè âèñîòè ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі C.
3) ßêùî { ABC – òóïîêóòíèé, òî ïðîäîâæåííÿ òðüîõ
âèñîò òðèêóòíèêà ïåðåòèíàþòüñÿ â îäíіé òî÷öі. Äîâåäåííÿ àíàëîãі÷íå äî äîâåäåííÿ ó ï. 1. 

72. Çíàéäіòü äðóãèé ãîñòðèé êóò ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, ÿêùî ïåðøèé äîðіâíþє:
1) 20;
2) 65.
73. Äâі ñòîðîíè òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü 7,2 ñì і 2,5 ñì.
ßêî ìó íàéáіëüøî ìó öіëî ìó ÷èñ ëó ñàí òè ìåòðіâ ìî æå
äîðіâíþâàòè òðåòÿ ñòîðîíà?
74. Çîâíіøíіé êóò òðèêóòíèêà ó 2 ðàçè áіëüøèé çà
îäèí ç âíóòðіøíіõ êóòіâ, íå ñóìіæíèé ç íèì. Äîâåäіòü, ùî
òðèêóòíèê є ðіâíîáåäðåíèì.
75. ×è ìîæíà ïîáóäóâàòè ÷îòèðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè
6 ñì, 6 ñì, 4 ñì і 2 ñì òà êóòîì 60 ìіæ ðіâíèìè ñòîðîíàìè?
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Ïiäãîòóéòåñÿ äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðiàëó
76. Çíàéäіòü ïåðèìåòð і ïëîùó ïðÿìîêóòíèêà, ñòîðîíè
ÿêîãî äîðіâíþþòü:
1) 5 ñì і 7 ñì;
2) 2 äì і 14 ñì.

Æèòòºâà ìàòåìàòèêà
77. 1) Ôåðìåð çіáðàâ óðîæàé çåðíà òà çàñèïàâ éîãî â çàñіê,
ùî ìàє ôîðìó ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà çàâäîâæêè
12 ì і çàâøèðøêè 8 ì. Çåðíî íàñèïàíî â çàñіê äî âèñîòè
2,5 ì. Ùîá äіçíàòèñÿ ñêіëüêè âàæèòü óñå çåðíî, çâàæèëè
ÿùèê çàâäîâæêè 0,5 ì, çàâøèðøêè 0,5 ì і çàââèøêè 0,4 ì
óùåðòü íàïîâíåíèé çåðíîì. Ñêіëüêè âàæèëî çåðíî â çàñіêó, ÿêùî çåðíî â ÿùèêó âàæèëî 80 êã?
2) ßêèì áóäå âèòîðã ôåðìåðà âіä ïðîäàæó âñüîãî çåðíà çà
ãóðòîâîþ öіíîþ, ùî ñêëàäàє 6000 ãðí çà 1 ò?

Ö³êàâ³ çàäà÷³ äëÿ óó÷í³â íåëåäà÷èõ
78. Âèäàòíі óêðàїíöі. Çàïèøіòü ïî ãîðèçîíòàëÿõ ïðіçâèùà
âèäàòíèõ óêðàїíöіâ (çà ïîòðåáè âèêîðèñòàéòå äîäàòêîâó
ëіòåðàòóðó òà іíòåðíåò) é îòðèìàєòå ó âèäіëåíîìó ñòîâï÷èêó іì’ÿ äàâíüîãðåöüêîãî ôіëîñîôà, ìàòåìàòèêà, ðåëіãіéíîãî òà ïîëіòè÷íîãî äіÿ÷à.
1
2
3
4
5
6
7

1. Âèäàòíèé óêðàїíñüêèé íàóêîçíàâåöü ó ãàëóçі çâàðþâàëüíèõ ïðîöåñіâ, äîêòîð òåõíі÷íèõ íàóê, Ãåðîé Óêðàїíè.
2. Óêðàїíñüêèé ïîëіòèê, ïóáëіöèñò, ëіòåðàòóðíèé êðèòèê, ïðîâіäíèê íàöіîíàëüíî-äåìîêðàòè÷íîãî âèçâîëüíîãî ðóõó êіíöÿ 1980–1990-õ ðîêіâ, Ãåðîé Óêðàїíè.
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3. Óêðàїíñüêèé ïèñüìåííèê, ïîåò, ïóáëіöèñò, ïåðåêëàäà÷, ó÷åíèé, ãðîìàäñüêèé і ïîëіòè÷íèé äіÿ÷ (1856–1916).
4. Âèäàòíèé óêðàїíñüêèé ëіêàð ñâіòîâîãî ðіâíÿ, ó÷åíèé
ó ãàëóçÿõ ìåäèöèíè, áіîêіáåðíåòèêè; éîãî іì’ÿì íàçâàíî Іíñòèòóò ñåðöåâî-ñóäèííîї õіðóðãії, ÿêèé âіí î÷îëþâàâ ïðîòÿãîì äâàäöÿòè ðîêіâ.
5. Ïîëіòè÷íèé äіÿ÷ і ïóáëіöèñò, îðãàíіçàòîð óêðàїíñüêîї íàóêè; Ãîëîâà Öåíòðàëüíîї Ðàäè Óêðàїíñüêîї
Íàðîäíîї Ðåñïóáëіêè.
6. Âèäàòíèé óêðàїíñüêèé ïîåò, ïèñüìåííèê, õóäîæíèê,
ãðîìàäñüêèé і ïîëіòè÷íèé äіÿ÷, ôîëüêëîðèñò, åòíîãðàô.
7. Óêðàїíñüêèé ïðîñâіòèòåëü-ãóìàíіñò, ôіëîñîô, ïîåò,
ïåäàãîã.
ÌÎÊÓÒÍÈÊ
3. ÏÐß
І ÉÎÃÎ ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒІ

Ïðÿìîêóòíèêîì íàçèâàþòü ïàðàëåëîãðàì, ó ÿêîãî
âñі êóòè ïðÿìі (ìàë. 36).
Îñêіëüêè ïðÿìîêóòíèê є ïàðàëåëîãðàìîì, òî âіí ìàє âñі
âëàñòèâîñòі ïàðàëåëîãðàìà.
1. Ó ïðÿìîêóòíèêó ïðîòèëåæíі ñòîðîíè ðіâíі.
2. Ïåðèìåòð ïðÿìîêóòíèêà PABCD  2(AB + BC).
3. Äіàãîíàëі ïðÿìîêóòíèêà òî÷êîþ ïåðåòèíó äіëÿòüñÿ íàâïіë.
Êðіì öüîãî, ïðÿìîêóòíèê ìàє ùå âëàñòèâîñòі.
4. Äіàãîíàëі ïðÿìîêóòíèêà ðіâíі.

Ìàë. 36

Ìàë. 37

Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé äàíî ïðÿìîêóòíèê ABCD (ìàë. 37).
{ ACD  { DBA (çà äâîìà êàòåòàìè). Òîìó AC  BD. 
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5. Òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé ïðÿìîêóòíèêà ðіâíîâіääàëåíà âіä óñіõ éîãî âåðøèí.
Îñêіëüêè AC  BD, à AO  OC, BO  OD (ìàë. 37), òî
î÷åâèäíî, ùî AO  BO  OC  OD.
Äіàãîíàëü äіëèòü êóò ïðÿìîêóòíèêà ó âіäíîøåííі
2 : 3. Çíàéäіòü êóò ìіæ äіàãîíàëÿìè äàíîãî ïðÿìîêóòíèêà.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. 1) Íåõàé  ADO :  ODC  2 : 3 (ìàë. 37).
Ïîçíà÷èìî  ADO  2x,  ODC  3x. Òîäі 2x + 3x  90,
x  18. Òîìó  ADO  2  18  36;  ODC  3  18  54.
2) { OCD – ðіâíîáåäðåíèé (áî DO  OC). Òîìó  OCD 
  ODC  54. Ó { OCD:  COD  180 – 2  54  72. Îòæå,
êóò ìіæ äіàãîíàëÿìè äàíîãî ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþє 72.
Â і ä ï î â і ä ü. 72.

Задача 1.

Ðîçãëÿíåìî îçíàêè ïðÿìîêóòíèêà.
Ò å î ð å ì à (îçíàêè ïðÿìîêóòíèêà). ßêùî â ïàðàëåëî
îãðàìà: 1) óñі êóòè ðіâíі, àáî 2) îäèí êóò ïðÿìèé,
àáî 3) äіàãîíàëі ðіâíі, – òî ïàðàëåëîãðàì є ïðÿìîàá
êóòíèêîì.
Ä î â å ä å í í ÿ. 1) Îñêіëüêè âñі êóòè ïàðàëåëîãðàìà ðіâíі,
à їõíÿ ñóìà äîðіâíþє 360, òî êîæíèé ç íèõ äîðіâíþє
360 : 4  90. À òîìó ïàðàëåëîãðàì є ïðÿìîêóòíèêîì.
2) Íåõàé êóò A ïàðàëåëîãðàìà ABCD ïðÿìèé (ìàë. 36).
Òîäі  C   A  90;  B   D  180 –  A  180 –
– 90  90. Îòæå, óñі êóòè ïàðàëåëîãðàìà ïðÿìі, à òîìó
âіí є ïðÿìîêóòíèêîì.
3) Íåõàé ó ïàðàëåëîãðàìà ABCD äіàãîíàëі AC і BD ðіâíі
(ìàë. 37). AD – ñïіëüíà ñòîðîíà òðèêóòíèêіâ ABD і DCA.
Îòæå, { ABD  { DCA (çà òðüî ìà ñòî ðî íà ìè). Òî ìó
BAD  CDA. Àëå æ ABC  ADC,
BCD  BAD. Ó ïàðàëåëîãðàìà âñі
êóòè ðіâíі ìіæ ñîáîþ. Òîìó âіí є ïðÿìîêóòíèêîì (çà ï. 1 öієї òåîðåìè). 
Ó êîëі іç öåíòðîì O ïðîâåäåíî äіàìåòðè AC і BD (ìàë. 38). Âèçíà÷òå âèä ÷îòèðèêóòíèêà ABCD.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ.
1)
Îñêіëüêè
AO  OC, BO  OD (ÿê ðàäіóñè), òî,
çà îçíàêîþ ïàðàëåëîãðàìà, ìàєìî,
ùî ABCD – ïàðàëåëîãðàì.

Задача 2.

Ìàë. 38
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2) Îñêіëüêè AC  BD (ÿê äіàìåòðè), òî, âèêîðèñòîâóþ÷è
îçíàêó ïðÿìîêóòíèêà, ìàєìî, ùî ïàðàëåëîãðàì ABCD
є ïðÿìîêóòíèêîì.
Â і ä ï î â і ä ü. Ïðÿìîêóòíèê.
ßêó ôіãóðó íàçèâàþòü ïðÿìîêóòíèêîì?
Ñôîðìóëþéòå é äîâåäіòü âëàñòèâîñòі ïðÿìîêóòíèêà. Ñôîðìóëþéòå é äîâåäіòü îçíàêè ïðÿìîêóòíèêà.

Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
79. ßêі іç ÷îòèðèêóòíèêіâ, çîáðàæåíèõ íà ìàëþíêàõ
39–43, є ïðÿìîêóòíèêàìè?
80. Ó ïðÿìîêóòíèêó ABCD äіàãîíàëü AC äîðіâíþє 5 ñì.
ßêà äîâæèíà äіàãîíàëі BD?

Ìàë. 39

Ìàë. 40

Ìàë. 41

Ìàë. 42

Ìàë. 43

81. Ñòîðîíè ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþþòü 4 ñì і 7 ñì. Çíàéäіòü éîãî ïåðèìåòð.
82. Çíàé äіòü ïå ðè ìåòð ïðÿ ìî êóò íè êà, ñòî ðî íè ÿêî ãî
äîðіâíþþòü 2 ñì і 5 ñì.
83. ßêùî ÷îòèðèêóòíèê є ïðÿìîêóòíèêîì, òî éîãî äіàãîíàëі ìіæ ñîáîþ ðіâíі. ×è ïðàâèëüíå îáåðíåíå òâåðäæåííÿ?
Íàâåäіòü ïðèêëàä.
84. Ñòîðîíà BC ïðÿìîêóòíèêà ABCD äîðіâíþє 8 ñì,
à äіàãîíàëü BD – 12 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðèêóòíèêà
BOC, äå O – òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé ïðÿìîêóòíèêà.
85. O – òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé ïðÿìîêóòíèêà ABCD.
AC  12 ñì, ïåðèìåòð òðèêóòíèêà AOB äîðіâíþє 16 ñì.
Çíàéäіòü ñòîðîíó AB.
86. (Óñíî) Ùî ìîæíà ñêàçàòè ïðî âèä ïàðàëåëîãðàìà, êîëè
âіäîìî, ùî:
1) æîäåí ç éîãî êóòіâ íå є ãîñòðèì;
2) æîäåí ç éîãî êóòіâ íå є òóïèì;
3) âіí ìàє òðè ðіâíèõ ìіæ ñîáîþ êóòè?
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87. Äîâåäіòü, ùî êîëè â ÷îòèðèêóòíèêó òðè êóòè ïðÿìі, òî
öåé ÷îòèðèêóòíèê – ïðÿìîêóòíèê.
88. Äîâåäіòü, ùî êîëè â ÷îòèðèêóòíèêó âñі êóòè ðіâíі, òî
öåé ÷îòèðèêóòíèê – ïðÿìîêóòíèê.
89. Ïåðèìåòð ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþє 40 ñì. Çíàéäіòü éîãî
ñòîðîíè, êîëè âіäîìî, ùî:
1) îäíà ç íèõ íà 2 ñì áіëüøà çà äðóãó;
2) ñòîðîíè âіäíîñÿòüñÿ ÿê 2 : 3.
90. Ïåðèìåòð ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþє 50 ñì. Çíàéäіòü éîãî
ñòîðîíè, êîëè âіäîìî, ùî:
1) îäíà ç íèõ íà 5 ñì ìåíøà âіä äðóãîї;
2) ñòîðîíè âіäíîñÿòüñÿ ÿê 4 : 1.
91. (Óñíî) Íà ìàëþíêó 44 çîáðàæåíî
ïðÿ ìî êóò íèê ABCD. Çíàé äіòü óñі
ðіâíі ìіæ ñîáîþ êóòè.
92. Çíàéäіòü çà ìàëþíêîì 44:
1)  3, ÿêùî  8  52;
2)  2, ÿêùî  10  40.
93. Çíàéäіòü çà ìàëþíêîì 44:
Ìàë. 44
1)  5, ÿêùî  2  37;
2)  12, ÿêùî  3  30.
94. Äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíèêà äіëèòü êóò ïðÿìîêóòíèêà íà
äâà êóòè, îäèí ç ÿêèõ íà 20 áіëüøèé çà äðóãèé. Çíàéäіòü
öі êóòè.
95. Äîâåäіòü, ùî íàâêîëî ïðÿìîêóòíèêà ìîæíà îïèñàòè
êîëî.
96. Çíàéäіòü êóò ìіæ ìåíøîþ ñòîðîíîþ і äіàãîíàëëþ ïðÿìîêóòíèêà, ÿêùî âіí:
1) íà 15 ìåíøèé âіä êóòà ìіæ äіàãîíàëÿìè, ÿêèé
ëåæèòü ïðîòè ìåíøîї ñòîðîíè;
2) íà 50 ìåíøèé âіä êóòà ìіæ äіàãîíàëÿìè, ÿêèé
ëåæèòü ïðîòè áіëüøîї ñòîðîíè.
97. Çíàéäіòü êóò ìіæ áіëüøîþ ñòîðîíîþ і äіàãîíàëëþ ïðÿìîêóòíèêà, ÿêùî âіí:
1) íà 90 ìåíøèé âіä êóòà ìіæ äіàãîíàëÿìè, ÿêèé
ëåæèòü ïðîòè áіëüøîї ñòîðîíè;
2) íà 40 ìåíøèé âіä êóòà ìіæ äіàãîíàëÿìè, ÿêèé
ëåæèòü ïðîòè ìåíøîї ñòîðîíè.
98. Ó ïðÿìîêóòíèêó ABCD äіàãîíàëі ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі O,
E – ñåðåäèíà AB,  CAB  70. Çíàéäіòü  DOE.
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99. Ó ïðÿ ìî êóò íè êó ABCD äіàãî íàëі ïå ðå òè íà þòü ñÿ
â òî÷öі O. OP – áіñåêòðèñà òðèêóòíèêà AOB,  DOP  130.
Çíàéäіòü  CAB.
100. Ó ïàðàëåëîãðàìі ABCD ç ãîñòðèì êóòîì A äіàãîíàëі
ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі O. Íà âіäðіçêàõ AO і OC ïîçíà÷åíî
òî÷êè M і N òàê, ùî OM  OB, ON  OD. Äîâåäіòü, ùî
BMDN – ïðÿìîêóòíèê.
101. Òî÷êè Â і D íàëåæàòü êîëó іç öåíòðîì Î, AC – äіàìåòð êîëà, AD  BC
(ìàë. 45). Äîâåäіòü, ùî ABCD – ïðÿìîêóòíèê.
102. Ïåðïåíäèêóëÿðè, ïðîâåäåíі ç òî÷êè
ïåðåòèíó äіàãîíàëåé ïðÿìîêóòíèêà äî
Ìàë. 45
äâîõ éîãî ñóñіäíіõ ñòîðіí, äîðіâíþþòü
4 ñì і 9 ñì. Âèçíà÷òå ïåðèìåòð ïðÿìîêóòíèêà.
103. Áіñåêòðèñà îäíîãî ç êóòіâ ïðÿìîêóòíèêà äіëèòü éîãî
ñòîðîíó íàâïіë. Çíàéäіòü ïåðèìåòð ïðÿìîêóòíèêà, ÿêùî
éîãî áіëüøà ñòîðîíà äîðіâíþє 20 ñì.
104. Áіñåêòðèñà îäíîãî ç êóòіâ ïðÿìîêóòíèêà äіëèòü éîãî
ñòîðîíó íàâïіë. Çíàéäіòü ïåðèìåòð ïðÿìîêóòíèêà, ÿêùî
éîãî ìåíøà ñòîðîíà äîðіâíþє 8 äì.
105. Íà ìàëþíêó 46 ABCD – ïðÿìîêóòíèê, BK  AC,  ACD  60.
1) OK  a. Çíàéäіòü: DB і AB;
2) AC  m. Çíàéäіòü: AK і CD.
Ìàë. 46

106. Íà ìàëþíêó 46 ABCD – ïðÿìîêóòíèê, BK  AC,  ACD  60, AB  b. Çíàéäіòü BD і OK.
107. Ó ðіâíîáåäðåíèé ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê ABC ç ãіïîòåíóçîþ BC  35 ñì âïèñàíî ïðÿìîêóòíèê KLMN
N òàê, ùî òî÷êè K і L ëåæàòü íà ãіïîòåíóçі òðèêóòíèêà, à òî÷êè M і N – íà
êàòåòàõ. KL : KN  3 : 2. Çíàéäіòü ïåðèìåòð ïðÿìîêóòíèêà.
108. Ó ðіâíîáåäðåíèé ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê, êàòåò ÿêîãî äîðіâíþє 20 ñì, âïèñàíî ïðÿìîêóòíèê, ÿêèé ìàє ç òðèêóòíèêîì ñïіëüíèé ïðÿìèé êóò, à âåðøèíà ïðîòèëåæíîãî
êóòà íàëåæèòü ãіïîòåíóçі. Çíàéäіòü ïåðèìåòð ïðÿìîêóòíèêà.

109. Ç âåðøèíè òóïîãî êóòà B ïàðàëåëîãðàìà ABCD
ïðîâåäåíî âèñîòó BK. Çíàéäіòü êóòè ïàðàëåëîãðàìà, ÿêùî
.
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110. 1) Ãðàäóñíà ìіðà îäíîãî ç êóòіâ òðèêóòíèêà є ñåðåäíіì àðèôìåòè÷íèì äâîõ іíøèõ êóòіâ. Çíàéäіòü öåé êóò.
2) Ãðàäóñíà ìіðà îäíîãî ç êóòіâ ÷îòèðèêóòíèêà є ñåðåäíіì
àðèôìåòè÷íèì òðüîõ іíøèõ êóòіâ. Çíàéäіòü öåé êóò.
111. ×åðåç òî÷êó P, ùî íàëåæèòü âíóòðіøíіé îáëàñòі
êóòà ABC, ïðîâåäіòü ïðÿìó òàê, ùîá її âіäðіçîê, ÿêèé
ëåæèòü ìіæ ñòîðîíàìè êóòà, äіëèâñÿ òî÷êîþ Ð íàâïіë.

Ïiäãîòóéòåñÿ äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðiàëó
112. Äàíî: AB  BC  CD  DA (ìàë. 47).
Äîâåñòè:  A  C,  B  D.

Ìàë. 47

Æèòòºâà ìàòåìàòèêà
113. Ñõîäîâèé ìàðø ñïîëó÷àє òî÷êè A і B, âіäñòàíü ìіæ
ÿêèìè – 4 ì. Ñêіëüêè ñõîäèíîê íà ñõîäîâîìó ìàðøі, ÿêùî
êóò íàõèëó ñõîäіâ äîðіâíþє 30, âèñîòà ñõîäèíêè – 20 ñì?

Ö³êàâ³ çàäà÷³ äëÿ óó÷í³â íåëåäà÷èõ
114. ×è ìîæíà ðîçðіçàòè êâàäðàò ðîçìіðîì 6  6 íà ïðÿìîêóòíèêè ðîçìіðîì 1  4?
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4. ÐÎÌÁ
І ÉÎÃÎ ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒІ
Ðîìáîì íàçèâàþòü ïàðàëåëîãðàì, ó ÿêîãî âñі ñòîðîíè ðіâíі (ìàë. 48).
Îñêіëüêè ðîìá є ïàðàëåëîãðàìîì, òî âіí ìàє âñі âëàñòèâîñòі ïàðàëåëîãðàìà.
1. Ñóìà áóäü-ÿêèõ äâîõ ñóñіäíіõ êóòіâ ðîìáà äîðіâíþє 180.
2. Ó ðîìáà ïðîòèëåæíі êóòè ðіâíі.
3. Äіàãîíàëі ðîìáà òî÷êîþ ïåðåòèíó äіëÿòüñÿ íàâïіë.
4. Ïåðèìåòð ðîìáà PABCD  4AB.
Êðіì òîãî, ðîìá ìàє ùå òàêó âëàñòèâіñòü.
5. Äіàãîíàëі ðîìáà âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі é äіëÿòü
éîãî êóòè íàâïіë.
Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé AC і BD – äіàãîíàëі ðîìáà ABCD
(ìàë. 49), O – òî÷ êà ïå ðå òè íó äіàãî íà ëåé. Îñêіëüêè
AB  AD і DO  OB, òî AO – ìåäіàíà ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà ABD, ïðîâåäåíà äî îñíîâè BD. Òîìó AO є òàêîæ
âèñîòîþ і áіñåêòðèñîþ òðèêóòíèêà ABD.
Îòæå, AC  BD і  DAO   BAO. 

Ìàë. 48

Ìàë. 49

Ìàë. 50

Àíàëîãі÷íî ìîæíà äîâåñòè, ùî äіàãîíàëü AC äіëèòü íàâïіë
êóò DCB, à äіàãîíàëü BD äіëèòü íàâïіë êóòè ABC і ADC.
Êóò ìіæ âèñîòîþ і äіàãîíàëëþ ðîìáà, ïðîâåäåíèìè ç îäíієї âåðøèíè, äîðіâíþє 28. Çíàéäіòü êóòè ðîìáà.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. BD – äіàãîíàëü ðîìáà ABCD, à BK – éîãî âèñîòà (ìàë. 50),  KBD  28 (çà óìîâîþ).

Задача 1.
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1) Ó { BKD  BDK  90 – 28  62.
2) Îñêіëüêè DB äіëèòü êóò  ADC íàâïіë, òî  ADC 
 2  62  124.
3) Òîäі  ABC   ADC  124;  A   C  180 – 124  56.
Â і ä ï î â і ä ü. 124, 56, 124, 56.
Ðîçãëÿíåìî îçíàêè ðîìáà.
Ò å î ð å ì à (îçíàêè ðîìáà). ßêùî â ïàðàëåëîãðàìі:
1)) äâі ñóñіäíі ñòîðîíè ðіâíі, àáî 2) äіàãîíàëі ïåðåòèíàþòüñÿ ïіä ïðÿìèì êóòîì, àáî 3) äіàãîíàëü äіëèòü íàâïіë
þ
êóòè ïàðàëåëîãðàìà, – òî ïàðàëåëîãðàì є ðîìáîì.
Ä î â å ä å í í ÿ. 1) Íåõàé ABCD – ïàðàëåëîãðàì (äèâ.
ìàë. 49). Îñêіëüêè AB  AD (çà óìîâîþ) і AB  CD, AD  BC
(çà âëàñòèâіñòþ ïàðàëåëîãðàìà), òî AB  AD  BC  ÑD.
Îòæå, ABCD – ðîìá.
2) Íåõàé AC  BD (ìàë. 49). Îñêіëüêè OB  OD (çà âëàñòèâіñòþ ïàðàëåëîãðàìà), òî { AOB  { AOD (çà äâîìà êàòåòàìè). Òîìó AB  AD. Çà ï. 1 öієї òåîðåìè ABCD – ðîìá.
3) Äіàãîíàëü DB äіëèòü íàâïіë êóò D ïàðàëåëîãðàìà ABCD,
òîáòî  ADB   BDC (çà óìîâîþ). Îñêіëüêè ïàðàëåëüíі
ïðÿìі AB і DC ïåðåòíóëè ñі÷íîþ DB, òî  ABD   BDC
(ÿê âíóòðіøíі ðіçíîñòîðîííі). Îòæå,  ADB   ABD. Òîìó,
çà îçíàêîþ ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà, { ABD – ðіâíîáåäðåíèé і AD  AB. Çà ï. 1 öієї òåîðåìè ABCD – ðîìá. 
Äîâåäіòü, ùî êîëè â ÷îòèðèêóòíèêó âñі ñòîðîíè
ðіâíі, òî öåé ÷îòèðèêóòíèê – ðîìá.
Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé AB  BC  CD  DA (äèâ. ìàë. 48).
1) Îñêіëüêè â ÷îòèðèêóòíèêó ABCD ïðîòèëåæíі ñòîðîíè ïîïàðíî ðіâíі, òî çà îçíàêîþ ïàðàëåëîãðàìà ìàєìî,
ùî ABCD – ïàðàëåëîãðàì.
2) Ó ïàðàëåëîãðàìà ABCD ñóñіäíі ñòîðîíè ðіâíі. Òîìó
ABCD – ðîìá (çà îçíàêîþ ðîìáà).

Задача 2.

Слово «ромб» грецького походження,
у давнину воно означало тіло, що обертається, – веретено, дзиґу. Ромб тоді
пов’язували з перерізом веретена, на яке намотано нитки.
У «Началах» Евкліда термін «ромб» зустрічається лише один
раз, а властивості ромба Евклід взагалі не розглянув.

ßêó ôіãóðó íàçèâàþòü ðîìáîì? Ñôîðìóëþéòå é äîâåäіòü âëàñòèâîñòі ðîìáà.
Ñôîðìóëþéòå é äîâåäіòü
îçíàêè ðîìáà.
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Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
115. (Óñíî) ßêі іç ÷îòèðèêóòíèêіâ íà ìàëþíêàõ 51–55
є ðîìáàìè?

Ìàë. 51

Ìàë. 52

Ìàë. 53

Ìàë. 54

Ìàë. 55

116. Íàêðåñëіòü ðîìá ABCD, ó ÿêîãî êóò B òóïèé.
117. Íàêðåñëіòü ðîìá ABCD, ó ÿêîãî êóò A ãîñòðèé.
118. Ïåðèìåòð ðîìáà äîðіâíþє 28 ñì. Çíàéäіòü éîãî ñòîðîíó.
119. Ñòîðîíà ðîìáà äîðіâíþє 5 äì. Çíàéäіòü éîãî ïåðèìåòð.
120. Ãîñòðèé êóò ðîìáà äîðіâíþє 50. ßêèé êóò óòâîðþє
äіàãîíàëü, ïðîâåäåíà іç öüîãî êóòà, çі ñòîðîíîþ ðîìáà?
121. Òóïèé êóò ðîìáà äîðіâíþє 110. ßêèé êóò óòâîðþє
äіàãîíàëü, ïðîâåäåíà іç öüîãî êóòà, çі ñòîðîíîþ ðîìáà?
122. Äіàãîíàëü ðîìáà óòâîðþє çі ñòîðîíîþ êóò 60. Çíàéäіòü òóïèé êóò ðîìáà.
123. Äіàãîíàëü ðîìáà óòâîðþє çі ñòîðîíîþ êóò 20. Çíàéäіòü ãîñòðèé êóò ðîìáà.
124. Ó ðîìáі ABCD êóò A äîðіâíþє 36. Çíàéäіòü êóòè
òðèêóòíèêà AOB, äå O – òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé.
125. O – òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé ðîìáà ABCD, B  118.
Çíàéäіòü êóòè òðèêóòíèêà BOC.
126. Ñóìà äîâæèí òðüîõ ñòîðіí ðîìáà äîðіâíþє 15 ñì.
Çíàéäіòü éîãî ïåðèìåòð.
127. Ñóìà äîâæèí äâîõ ñòîðіí ðîìáà äîðіâíþє 18 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð ðîìáà.
128. ABCD – ðîìá,  2  66 (ìàë. 56).
Çíàéäіòü  1.
129. ABCD – ðîìá,  1  58 (ìàë. 56).
Çíàéäіòü  2.
130. ABCD – ðîìá,  1  55 (ìàë. 56).
Çíàéäіòü  3.
Ìàë. 56
131. ABCD – ðîìá,  3  50 (ìàë. 56).
Çíàéäіòü  1.

30

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

×îòèðèêóòíèêè

132. Ó ðîìáі ABCD AB  BD. Çíàéäіòü êóòè ðîìáà.
133. (Óñíî) ßêі ñïіëüíі âëàñòèâîñòі ìàþòü ðîìá і ïàðàëåëîãðàì?
134. Çíàéäіòü êóòè ðîìáà, ÿêùî:
1) ñóìà äâîõ éîãî êóòіâ äîðіâíþє 80;
2) îäèí ç íèõ íà 20 áіëüøèé çà äðóãèé.
135. Çíàéäіòü êóòè ðîìáà, ÿêùî:
1) ñóìà äâîõ éîãî êóòіâ äîðіâíþє 210;
2) îäèí ç íèõ íà 50 ìåíøèé âіä äðóãîãî.
136. (Óñíî) ×è ïðàâèëüíå òâåðäæåííÿ:
1) ÿêùî â ÷îòèðèêóòíèêó äіàãîíàëі ïåðïåíäèêóëÿðíі,
òî âіí є ðîìáîì;
2) ÿêùî â ÷îòèðèêóòíèêó äіàãîíàëі íå ïåðïåíäèêóëÿðíі, òî âіí íå ìîæå áóòè ðîìáîì;
3) іñíóє ðîìá, ÿêèé є ïðÿìîêóòíèêîì;
4) æîäåí ïðÿìîêóòíèê íå є ðîìáîì?
137. Çíàéäіòü êóòè ðîìáà, ÿêùî éîãî ñòîðîíà óòâîðþє
ç äіàãîíàëÿìè êóòè, ðіçíèöÿ ÿêèõ äîðіâíþє 10.
138. Çíàéäіòü êóòè ðîìáà, ÿêùî éîãî ñòîðîíà óòâîðþє
ç äіàãîíàëÿìè êóòè, ÿêі âіäíîñÿòüñÿ ÿê 2 : 3.
139. Ïîáóäóéòå ðîìá:
2) çà äіàãîíàëÿìè.
1) çà ñòîðîíîþ і äіàãîíàëëþ;
140. Ïîáóäóéòå ðîìá çà ñòîðîíîþ і êóòîì.
141. Ó ðîìáі ABCD ç âåðøèíè òóïîãî êóòà B ïðîâåäåíî
âèñîòè BM і BN. Äîâåäіòü, ùî BM  BN.
142. Ó ðîìáі ABCD ç âåðøèí òóïèõ êóòіâ ïðîâåäåíî âèñîòè
BK і DL. Äîâåäіòü, ùî BK  DL.
143. Âèñîòè, ïðîâåäåíі ç âåðøèíè ãîñòðîãî êóòà ðîìáà,
óòâîðþþòü ìіæ ñîáîþ êóò 110. Çíàéäіòü êóòè ðîìáà.
144. Âèñîòè, ïðîâåäåíі ç âåðøèíè òóïîãî êóòà ðîìáà, óòâîðþþòü ìіæ ñîáîþ êóò 50. Çíàéäіòü êóòè ðîìáà.
145. Äіàãîíàëü ðîìáà, ïðîâåäåíà ç âåðøèíè òóïîãî êóòà,
óòâîðþє ç âèñîòîþ, ïðîâåäåíîþ іç öієї ñàìîї âåðøèíè, êóò
30. Ìåíøà äіàãîíàëü ðîìáà äîðіâíþє a ñì. Çíàéäіòü:
2) ïåðèìåòð ðîìáà.
1) êóòè ðîìáà;
146. Ó ðîìáі âèñîòà, ïðîâåäåíà ç âåðøèíè òóïîãî êóòà,
äіëèòü ñòîðîíó ðîìáà íàâïіë. Çíàéäіòü:
1) êóòè ðîìáà;
2) ïåðèìåòð ðîìáà, ÿêùî éîãî ìåíøà äіàãîíàëü äîðіâíþє b ñì.
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147. Íà äіàãîíàëі AC ðîìáà ABCD ïîçíà÷åíî òî÷êè M і N
òàêі, ùî AM  CN. Äîâåäіòü, ùî ÷îòèðèêóòíèê DMBN
є ðîìáîì (ðîçãëÿíüòå äâà âèïàäêè ðîçìіùåííÿ òî÷îê M і N).
148. Äîâåäіòü, ùî ñåðåäèíè ñòîðіí ïðÿìîêóòíèêà є âåðøèíàìè ðîìáà.
149. Ó ðіâíîñòîðîííіé òðèêóòíèê ABC âïèñàíî ðîìá AMNK
òàê, ùî òðèêóòíèê і ðîìá ìàþòü ñïіëüíèé êóò A, à òî÷êà N
ëåæèòü íà ñòîðîíі BC. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðèêóòíèêà,
ÿêùî ïåðèìåòð ðîìáà äîðіâíþє 40 ñì.

150. Ñòîðîíè ïàðàëåëîãðàìà âіäíîñÿòüñÿ ÿê 5 : 2. Çíàéäіòü ïåðèìåòð ïàðàëåëîãðàìà, ÿêùî ðіçíèöÿ öèõ ñòîðіí
äîðіâíþє 15 ñì.
151. Îäèí ç êóòіâ òðè êóò íè êà äîðіâíþє ñóìі äâîõ
іíøèõ. Çíàéäіòü íàéáіëüøó ñòîðîíó öüîãî òðèêóòíèêà,
ÿêùî ìåäіàíà, ïðîâåäåíà äî íåї, äîðіâíþє 5 ñì.
152. Ïåðèìåòð òðèêóòíèêà äîðіâíþє 2
2p ñì. ×è ìîæå îäíà
ç éîãî ñòîðіí äîðіâíþâàòè:
1) ((p – 1) ñì;
2) p ñì;
3) ((p + 1) ñì?
153. Ó ÷îòèðèêóòíèêó ABCD áіñåêòðèñà êóòà A ïåðåòèíàє áіñåêòðèñè êóòіâ B і D ïіä ïðÿìèì êóòîì. Âèçíà÷òå âèä
÷îòèðèêóòíèêà ABCD.

Ïiäãîòóéòåñÿ äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðiàëó
154. Çíàéäіòü ïåðèìåòð і ïëîùó êâàäðàòà, ñòîðîíà ÿêîãî
äîðіâíþє:
1) 5 ñì;

2) 2,1 äì;

3)

ì;

4)

äì.

Æèòòºâà ìàòåìàòèêà
155. Êіìíàòà â áóäèíêó Ïîëіùóêіâ ìàє äîâæèíó 5 ì,
øèðèíó 3,5 ì і âèñîòó 3 ì. Ïëîùà äâåðåé і âіêîí ñòàíîâèòü

÷àñòèíó âіä óñієї ïëîùі ñòіí.
1) Ñêіëüêè ðóëîíіâ øïàëåð ïîòðіáíî, ùîá îáêëåїòè
öþ êіìíàòó, ÿêùî äîâæèíà ðóëîíó ñòàíîâèòü 10 ì,
à øèðèíà – 0,5 ì?

32

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

×îòèðèêóòíèêè

2) Ñêіëüêè êîøòіâ âèòðàòèòü ðîäèíà íà øïàëåðè,
ÿêùî îäèí ðóëîí êîøòóє 180 ãðí? Âðàõîâóéòå, ÿêùî
êóïóâàòè øïàëåðè íà ñóìó áіëüøó çà 1000 ãðí,
ìàãàçèí ðîáèòü çíèæêó 5 %.

Ö³êàâ³ çàäà÷³ äëÿ óó÷í³â íåëåäà÷èõ
156. (Êèїâñüêà ìіñüêà îëіìïіàäà, 1987 ð.) Âïèñàíå â òðèêóòíèê ABC êîëî äîòèêàєòüñÿ äî ñòîðîíè BC ó òî÷öі K.
Äîâåäіòü, ùî âіäðіçîê AK äîâøèé çà äіàìåòð êîëà.
ÄÐÀÒ
5. ÊÂÀ
І ÉÎÃÎ ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒІ

Êâàäðàòîì íàçèâàþòü ïðÿìîêóòíèê, ó ÿêîãî âñі
ñòîðîíè ðіâíі.
Íà ìàëþíêó 57 çîáðàæåíî êâàäðàò ABCD. Ïðÿìîêóòíèê
є ïàðàëåëîãðàìîì, òîìó і êâàäðàò – ïàðàëåëîãðàì, ó ÿêîãî
âñі ñòîðîíè ðіâíі, òîáòî âіí є і ðîìáîì. Îòæå, êâàäðàò ìàє
âëàñòèâîñòі ïðÿìîêóòíèêà òà ðîìáà.

Ìàë. 57

Ìàë. 58

Ñôîðìóëþєìî âëàñòèâîñòі êâàäðàòà.
1. Óñі êóòè êâàäðàòà ïðÿìі.
2. Ïåðèìåòð êâàäðàòà PABCD  4AB.
3. Äіàãîíàëі êâàäðàòà ìіæ ñîáîþ ðіâíі (ìàë. 58).
4. Äіàãî íàëі êâà ä ðà òà âçàєìíî ïåð ïåí äè êó ëÿðíі
і òî÷êîþ ïåðåòèíó äіëÿòüñÿ íàâïіë (ìàë. 58).
5. Äіàãîíàëі êâàäðàòà äіëÿòü éîãî êóòè íàâïіë, òîáòî
óòâîðþþòü êóòè 45 çі ñòîðîíàìè êâàäðàòà (ìàë. 58).
6. Òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé êâàäðàòà ðіâíîâіääàëåíà âіä óñіõ éîãî âåðøèí: AO  BO  CO  DO.
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Задача 1.

Òî÷êè K і M íàëåæàòü âіäïîâіäíî äіàãîíàëÿì BD

і AC êâàäðàòà ABCD, ïðè÷îìó

,

. Äî-

âåäіòü, ùî { ADM  { BAK (ìàë. 59).
Ä î â å ä å í í ÿ. 1)  MAD   ABK  45,
AD  AB (ÿê ñòîðîíè êâàäðàòà).
2) Îñêіëüêè AC  BD (ÿê äіàãîíàëі êâàäðàòà) і

,

, òî AM  BK.

3) Òîìó { ADM  { BAK (çà äâîìà ñòîðîíàìè òà êóòîì ìіæ íèìè). 

Ìàë. 59

Ðîçãëÿíåìî îçíàêè êâàäðàòà.
Ò å î ð å ì à (îçíàêè êâàäðàòà). 1) ßêùî äіàãîíàëі
ïð
ðÿ ìî êóò íè êà âçàєìíî ïåð ïåí äè êó ëÿðíі, òî âіí
є êâàäðàòîì. 2) ßêùî äіàãîíàëі ðîìáà ìіæ ñîáîþ
ðіâíі, òî âіí є êâàäðàòîì.
Ä î â å ä å í í ÿ. 1) Ïðÿìîêóòíèê є ïàðàëåëîãðàìîì, à ïàðàëåëîãðàì іç âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíèìè äіàãîíàëÿìè
є ðîìáîì. Îòæå, ó çàäàíîãî ïðÿìîêóòíèêà âñі ñòîðîíè
ðіâíі, à òîìó âіí є êâàäðàòîì.
2) Ðîìá є ïàðàëåëîãðàìîì, à ïàðàëåëîãðàì ç ðіâíèìè
äіàãîíàëÿìè є ïðÿìîêóòíèêîì. Îòæå, ó ðîçãëÿäóâàíîãî
ðîìáà âñі êóòè ïðÿìі, à òîìó âіí є êâàäðàòîì. 
Äîâåäіòü, ùî êîëè â ÷îòèðèêóòíèêó âñі ñòîðîíè
ðіâíі é óñі êóòè ðіâíі, òî öåé ÷îòèðèêóòíèê – êâàäðàò.
Ä î â å ä å í í ÿ. 1) Îñêіëüêè â ÷îòèðèêóòíèêó âñі êóòè ðіâíі,
òî, çà îçíàêîþ ïðÿìîêóòíèêà, âіí є ïðÿìîêóòíèêîì.
2) Îñêіëüêè â ïðÿìîêóòíèêà âñі ñòîðîíè ðіâíі, òî âіí
є êâàäðàòîì.

Задача 2.

Термін «квадрат» походить від латинського quadratum (quadrate – зробити чотирикутним).
Відомий історик математики Д. Д. Мордухай-Болтовський
(1876–1952) писав: «Першим чотирикутником, з яким познайомилася геометрія, був квадрат».

ßêó ôіãóðó íàçèâàþòü êâàäðàòîì?
Ñôîðìóëþéòå
âëàñòèâîñòі êâàäðàòà.
Ñôîðìóëþéòå é äîâåäіòü îçíàêè êâàäðàòà.
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Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
157. Ïåðèìåòð êâàäðàòà äîðіâíþє 20 ñì. Çíàéäіòü éîãî
ñòîðîíó.
158. Ñòîðîíà êâàäðàòà äîðіâíþє 7 äì. Çíàéäіòü éîãî ïåðèìåòð.
159. (Óñíî) Íà ìàëþíêó 58 çîáðàæåíî êâàäðàò ABCD. Íàçâіòü ðіâíі ìіæ ñîáîþ âіäðіçêè íà öüîìó ìàëþíêó.
160. ßêùî ÷îòèðèêóòíèê є êâàäðàòîì, òî éîãî äіàãîíàëі
ðіâíі òà âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі. ×è ïðàâèëüíå îáåðíåíå
òâåðäæåííÿ? Íàâåäіòü ïðèêëàä.
161. Òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé êâàäðàòà ìіñòèòüñÿ íà
âіäñòàíі 2 ñì âіä îäíієї ç éîãî âåðøèí. Çíàéäіòü ñóìó äîâæèí äіàãîíàëåé öüîãî êâàäðàòà.
162. Ñóìà äîâæèí äіàãîíàëåé êâàäðàòà äîðіâíþє 32 ñì.
Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä òî÷êè ïåðåòèíó äіàãîíàëåé êâàäðàòà
äî îäíієї ç éîãî âåðøèí.
163. Ñóìà äîâæèí äâîõ ñòîðіí êâàäðàòà äîðіâíþє 10 ñì.
Çíàéäіòü ïåðèìåòð êâàäðàòà.
164. Ñóìà äîâæèí òðüîõ ñòîðіí êâàäðàòà äîðіâíþє 18 äì.
Çíàéäіòü ïåðèìåòð êâàäðàòà.
165. (Óñíî) ßêі ñïіëüíі âëàñòèâîñòі ìàþòü êâàäðàò і ðîìá?
166. (Óñíî) ßêі ñïіëüíі âëàñòèâîñòі ìàþòü êâàäðàò і ïðÿìîêóòíèê?
167. Ðіçíèöÿ ìіæ ïåðèìåòðîì êâàäðàòà і éîãî ñòîðîíîþ
äîðіâíþє 18 ñì. Çíàéäіòü ñòîðîíó êâàäðàòà òà éîãî ïåðèìåòð.
168. Ñóñіäíі ñòîðîíè ïðÿìîêóòíèêà ðіâíі. Äîâåäіòü, ùî âіí
є êâàäðàòîì.
169. Îäèí ç êóòіâ ðîìáà – ïðÿìèé. Äîâåäіòü, ùî öåé ðîìá
є êâàäðàòîì.
170. (Óñíî) ×è ïðàâèëüíå òâåðäæåííÿ:
1) êîæíèé êâàäðàò є ïðÿìîêóòíèêîì;
2) іñíóє êâàäðàò, ÿêèé íå є ðîìáîì;
3) êîæíèé ðîìá є êâàäðàòîì;
4) êîæíèé êâàäðàò є ðîìáîì;
5) áóäü-ÿêèé ïðÿìîêóòíèê є êâàäðàòîì;
6) âіäíîøåííÿ ïåðèìåòðà êâàäðàòà äî éîãî ñòîðîíè
є ñòàëèì äëÿ âñіõ êâàäðàòіâ?
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Ìàë. 60

Ìàë. 61

171. ABCD – êâàäðàò, EF  BD (ìàë. 60). Çíàéäіòü  BFE.
172. ABCD – êâàäðàò,  BOC  70 (ìàë. 61). Çíàéäіòü  OKA.
173. Ïîáóäóéòå êâàäðàò:
1) çà éîãî ïåðèìåòðîì;
2) çà éîãî äіàãîíàëëþ.
174. Ïîáóäóéòå êâàäðàò çà ñóìîþ éîãî äіàãîíàëåé.
175. Òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé êâàäðàòà âіääàëåíà âіä
éîãî ñòîðîíè íà 3 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð êâàäðàòà.
176. Ïåðèìåòð êâàäðàòà äîðіâíþє 32 ñì. Çíàéäіòü âіäñòàíü
âіä òî÷êè ïåðåòèíó äіàãîíàëåé êâàäðàòà äî éîãî ñòîðіí.
177. ABCD – êâàäðàò, AE  FC (ìàë. 62). Äîâåäіòü, ùî
BEDF
F – ðîìá.
178. ABCD – êâàäðàò, AE  AF  CG  CH (ìàë. 63).
Äîâåäіòü, ùî EFGH – ïðÿìîêóòíèê.

Ìàë. 62

Ìàë. 63

179. Äî êîëà іç öåíòðîì ó òî÷öі O ç òî÷êè A ïðîâåäåíî äâі
âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі äîòè÷íі AB і AC, B і C – òî÷êè
äîòèêó. Äîâåäіòü, ùî ABOC – êâàäðàò.
180. Ó ðіâíîáåäðåíèé ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê ABC
( C  90) âïèñàíî êâàäðàò CMNK òàê, ùî ïðÿìèé êóò
ó íèõ ñïіëüíèé, à òî÷êà N íàëåæèòü ñòîðîíі AB. Êàòåò òðèêóòíèêà äîðіâíþє b ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð êâàäðàòà.

36

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

×îòèðèêóòíèêè

181. Ó ðіâíî áå ä ðå íèé ïðÿ ìî êóò íèé òðè êóò íèê ABC
( C  90) âïèñàíî êâàäðàò KMNL òàê, ùî òî÷êè K і M
ëåæàòü íà ãіïîòåíóçі òðèêóòíèêà, à òî÷êè L і N – íà êàòåòàõ AC і BC âіäïîâіäíî. Ïåðèìåòð êâàäðàòà äîðіâíþє 12 ñì.
Çíàéäіòü ãіïîòåíóçó òðèêóòíèêà.
182. Íà ñòîðîíàõ êâàäðàòà çîâíі ïîáóäîâàíî ðіâíîñòîðîííі
òðèêóòíèêè. Äîâåäіòü, ùî âåðøèíè òðèêóòíèêіâ, ÿêі íå є âåðøèíàìè çàäàíîãî êâàäðàòà, є âåðøèíàìè іíøîãî êâàäðàòà.

183. Ó ðîìáі ABCD äіàãîíàëü óòâîðþє ç îäíієþ çі ñòîðіí
êóò 30. Çíàéäіòü êóòè ðîìáà.
184. Ó ÷îòèðèêóòíèêó ABCD  A :  B :  C :  D 
 1 : 3 : 4 : 10. Çíàéäіòü êóòè ÷îòèðèêóòíèêà. Îïóêëèì ÷è
íåîïóêëèì є öåé ÷îòèðèêóòíèê?
185. Áіñåêòðèñà êóòà B ïðÿìîêóòíèêà ABCD äіëèòü ñòîðîíó AD íà âіäðіçêè AK і KD òàê, ùî AK : KD  3 : 5.
Çíàé äіòü ñòî ðî íè ïðÿ ìî êóò íè êà, ÿê ùî éî ãî ïå ðè ìåòð
äîðіâíþє 110 ñì.

Ïiäãîòóéòåñÿ äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðiàëó
186. 1) Íàêðåñëіòü ÷îòèðèêóòíèê, äâі ñòîðîíè ÿêîãî ìіæ
ñîáîþ ïàðàëåëüíі, à äâі іíøі – íåïàðàëåëüíі.
2) ßêà íàéáіëüøà êіëüêіñòü ãîñòðèõ êóòіâ ìîæå áóòè
â òàêîìó ÷îòèðèêóòíèêó?

Æèòòºâà ìàòåìàòèêà
187. Çãіäíî іç ñàíіòàðíèìè íîðìàìè âіäíîøåííÿ ïëîùі
âіêîí äî ïëîùі ïіäëîãè â êëàñíіé êіìíàòі ìàє áóòè íå
ìåíøå íіæ 0,2. ×è äîòðèìàíî öèõ íîðì ó êëàñíіé êіìíàòі,
äîâæèíà ÿêîї – 12 ì, à øèðèíà ñòàíîâèòü 35 % âіä äîâæèíè, ÿêùî â êëàñі òðè âіêíà ðîçìіðîì 2  1,7 ì?

Ö³êàâ³ çàäà÷³ äëÿ óó÷í³â íåëåäà÷èõ
188. Î 12-é ãîäèíі ãîäèííà òà õâèëèííà ñòðіëêè çáіãàþòüñÿ.
×åðåç ÿêó íàéìåíøó êіëüêіñòü õâèëèí ñòðіëêè çíîâó çáіæàòüñÿ?
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Äîìàøíÿ ñàìîñòіéíà ðîáîòà № 1 (§§ 1–5)
Êîæíå çàâäàííÿ ìàє ïî ÷îòèðè âàðіàíòè âіäïîâіäåé
(À–Ã), ñåðåä ÿêèõ ëèøå îäèí є ïðàâèëüíèì. Îáåðіòü ïðàâèëüíèé âàðіàíò âіäïîâіäі.
1. Óêàæіòü âіäðіçîê, ùî є äіàãîíàëëþ ÷îòèðèêóòíèêà ABCD.
À. AB
Á. BD
Â. BC
Ã. AD
2. Çíàéäіòü òóïèé êóò ïàðàëåëîãðàìà, ÿêùî éîãî ãîñòðèé
êóò äîðіâíþє 35.
À. 125
Á. 135
Â. 145
Ã. 155
3. Çíàéäіòü ñòîðîíó êâàäðàòà, ÿêùî éîãî ïåðèìåòð äîðіâíþє
36 ñì.
À. 4 ñì
Á. 6 ñì
Â. 9 ñì
Ã. 12 ñì
4. Ïåðèìåòð ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþє 24 ñì, à îäíà
ç éîãî ñòîðіí íà 2 ñì áіëüøà çà äðóãó. Çíàéäіòü äîâæèíó
ìåíøîї ñòîðîíè ïðÿìîêóòíèêà.
À. 5 ñì
Á. 6 ñì
Â. 7 ñì
Ã. 8 ñì
5. ABCD – ðîìá, A
  50 (ìàë. 64). Çíàéäіòü ABD

.
À. 55
Á. 50
Â. 75
Ã. 65
6. Óêàæіòü ïðàâèëüíå òâåðäæåííÿ:
À. ÿêùî äіàãîíàëі ÷îòèðèêóòíèêà âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі, òî âіí є ðîìáîì
Á. âіäíîøåííÿ ïåðèìåòðà ðîìáà äî
éîãî ñòîðîíè є ñòàëèì äëÿ âñіõ ðîìáіâ
Â. ÿêùî äіàãîíàëі ÷îòèðèêóòíèêà
Ìàë. 64
ðіâíі, òî âіí є ïðÿìîêóòíèêîì
Ã. âіäíîøåííÿ ïåðèìåòðà ïðÿìîêóòíèêà, ÿêèé íå є êâàäðàòîì, äî éîãî íàéáіëüøîї ñòîðîíè є íåçìіííèì äëÿ âñіõ
ïðÿìîêóòíèêіâ
7. Çíàéäіòü íàéáіëüøèé êóò ÷îòèðèêóòíèêà, ó ÿêîãî
ãðàäóñíі ìіðè êóòіâ ïðîïîðöіéíі ÷èñëàì 2; 3; 5 і 8.
À. 120
Á. 130
Â. 150
Ã. 160
8. Âèñîòè, ÿêі ïðîâåäåíî ç âåðøèíè òóïîãî êóòà ïàðàëåëîãðàìà, óòâîðþþòü ìіæ ñîáîþ êóò 30. Çíàéäіòü òóïèé êóò
ïàðàëåëîãðàìà.
À. 120
Á. 130
Â. 150
Ã. 160
9. Çíàéäіòü ãîñòðèé êóò ðîìáà, ÿêùî éîãî ñòîðîíà óòâîðþє
ç äіàãîíàëÿìè êóòè, ðіçíèöÿ ÿêèõ äîðіâíþє 40.
À. 25
Á. 30
Â. 50
Ã. 60
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10. Áіñåêòðèñà êóòà D ïàðàëåëîãðàìà ABCD äіëèòü ñòîðîíó AB íà âіäðіçêè AK і KB òàê, ùî AK : KB  1 : 3. Çíàéäіòü AB, ÿêùî ïåðèìåòð ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþє 60 ñì.
À. 26 ñì
Á. 24 ñì
Â. 20 ñì
Ã. 15 ñì
11. Ç âåðøèíè òóïîãî êóòà A ðîìáà ABCD ïðîâåäåíî
âèñîòó AK. CAK  30, AC  6 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð ðîìáà.
À. 18 ñì
Á. 24 ñì
Â. 30 ñì
Ã. 36 ñì
12. Ó { ABC (C  90, AC  ÂC) âïèñàíî êâàäðàò KLMN
òàê, ùî K  AB, L  AB, M  CB, N  AC. Çíàéäіòü ïåðèìåòð êâàäðàòà, ÿêùî AB  12 ñì.
À. 24 ñì
Á. 20 ñì
Â. 12 ñì
Ã. 16 ñì

ÇÀÂÄÀÍÍß ÄËß ÏÅÐÅÂІÐÊÈ ÇÍÀÍÜ ÄÎ §§ 1–5
1. Íàêðåñëіòü ÷îòèðèêóòíèê MNPL і ïðîâåäіòü ó íüîìó
äіàãîíàëі.
2. Çíàéäіòü êóòè ïàðàëåëîãðàìà, ÿêùî îäèí ç íèõ äîðіâíþє 80.
3. Çíàéäіòü ïåðèìåòð êâàäðàòà, ÿêùî éîãî ñòîðîíà äîðіâíþє 7 ñì.
4. Ïåðèìåòð ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþє 18 ñì. Çíàéäіòü
éîãî ñòîðîíè, ÿêùî îäíà ç íèõ íà 1 ñì áіëüøà çà äðóãó.
5. ABCD – ðîìá,  ABD  50. Çíàéäіòü êóòè ðîìáà.
6. Íà ìàëþíêó 65  ABD   BDC, AB  DC. Äîâåäіòü, ùî
ABCD – ïàðàëåëîãðàì.
7. Çíàé äіòü êó òè ÷î òè ðè êóò íè êà,
ÿêùî âîíè ïðîïîðöіéíі ÷èñëàì 2, 3, 4,
6. Îïóêëèì ÷è íåîïóêëèì âіí є?
8. Âèñîòè, ïðîâåäåíі ç âåðøèíè ãîñòðîãî
êóòà ðîìáà, óòâîðþþòü ìіæ ñîáîþ êóò
120. Çíàéäіòü êóòè ðîìáà.
Ìàë. 65
9. Áіñåêòðèñà êóòà À ïàðàëåëîãðàìà
ABCD äіëèòü ñòîðîíó BC íà âіäðіçêè BK і KC òàê, ùî
BK : KC  4 : 3. Çíàéäіòü ñòîðîíè ïàðàëåëîãðàìà, ÿêùî
éîãî ïåðèìåòð äîðіâíþє 88 ñì.
Äîäàòêîâі çàâäàííÿ
10. Ó ðіâíî áå ä ðå íèé ïðÿ ìî êóò íèé òðè êóò íèê ABC
ç ãіïîòåíóçîþ BC  23 ñì âïèñàíî ïðÿìîêóòíèê KLMN
òàê, ùî òî÷êè K і L íàëåæàòü ãіïîòåíóçі òðèêóòíèêà, à òî÷êè M і N – êàòåòàì. Ñòîðîíà KL ïðÿìîêóòíèêà íà 2 ñì
áіëüøà çà ñòîðîíó LM. Çíàéäіòü ïåðèìåòð ïðÿìîêóòíèêà.
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11. Ç âåðøèíè òóïîãî êóòà Â ðîìáà ABCD ïðîâåäåíî âèñîòó ÂÌ,  DÂÌ  30. Ïåðèìåòð ðîìáà äîðіâíþє 40 ñì.
Çíàéäіòü ìåíøó äіàãîíàëü ðîìáà.

6. ÒÐÀÏÅÖІß
Òðàïåöієþ íàçèâàþòü ÷îòèðèêóòíèê, ó ÿêîãî äâі
ñòîðîíè ïàðàëåëüíі, à äâі іíøі íåïàðàëåëüíі.

Ìàë. 66

Íà ìàëþíêó 66 çîáðàæåíî òðàïåöіþ ABCD. Ïàðàëåëüíі ñòîðîíè òðàïåöії íàçèâàþòü îñíîâàìè, à íåïàðàëåëüíі – áі÷íè ìè ñòî ðî íà ìè. Íà
ìàëþíêó 66 AD і BC – îñíîâè òðàïåöії, AB і CD – її áі÷íі ñòîðîíè.

Ðîçãëÿíåìî äåÿêі âëàñòèâîñòі òðàïåöії.
1. Ñóìà êóòіâ òðàïåöії, ïðèëåãëèõ äî áі÷íîї ñòîðîíè,
äîðіâíþє 180.
Îñêіëüêè AD || BC, òî  A +  B  180 (ÿê ñóìà âíóòðіøíіõ îäíîñòîðîííіõ êóòіâ). Àíàëîãі÷íî  C +  D  180.
2. Òðàïåöіÿ є îïóêëèì ÷îòèðèêóòíèêîì.
Îñêіëüêè  A +  B  180, òî  A < 180,  B < 180.
Àíàëîãі÷íî  C < 180,  D < 180. Îòæå, òðàïåöіÿ – îïóêëèé ÷îòèðèêóòíèê.
Âèñîòîþ òðàïåöіїї íàçèâàþòü ïåðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé ç áóäü-ÿêîї òî÷êè îñíîâè òðàïåöії äî ïðÿìîї, ùî ìіñòèòü ïðîòèëåæíó îñíîâó.
Íàé÷àñòіøå âèñîòó òðàïåöії ïðîâîäÿòü ç її âåðøèíè. Íà
ìàëþíêó 67 BK – âèñîòà òðàïåöії ABCD.
Òðàïåöіþ íàçèâàþòü ïðÿìîêóòíîþ, ÿêùî îäèí ç її
êóòіâ – ïðÿìèé. Íà ìàëþíêó 68 – ïðÿìîêóòíà òðàïåöіÿ
ABCD ( A  90). Î÷åâèäíî, ùî  B  90. ÀÂ є ìåíøîþ
áі÷íîþ ñòîðîíîþ ïðÿìîêóòíîї òðàïåöії і її âèñîòîþ.
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Ìàë. 67

Ìàë. 68

Òðàïåöіþ íàçèâàþòü ðіâíîáі÷íîþ, ÿêùî її áі÷íі ñòîðîíè
ðіâíі. Íà ìàëþíêó 69 – ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ ABCD.

Ìàë. 69

Ìàë. 70

Ðîçãëÿíåìî äåÿêі âàæëèâі âëàñòèâîñòі ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії.
1. Ó ðіâíîáі÷íіé òðàïåöії êóòè ïðè îñíîâі ìіæ ñîáîþ
ðіâíі.
Ä î â å ä å í í ÿ. 1) Íåõàé ó òðàïåöії ABCD ÀB  CD. Ïðîâåäåìî âèñîòè òðàïåöії BK
K і CM
M ç âåðøèí її òóïèõ êóòіâ Â і Ñ
(ìàë. 70). Óòâîðèâñÿ ïðÿìîêóòíèê BKMC. Òîìó
ó BK  CM.
2) { ABK  { DCM (çà êà òå òîì і ãіïî òå íó çîþ). Òî ìó
 BAD   CDA.
3) Òàêîæ  ABK   DCM. Îñêіëüêè  KBC   MCB 
 90, òî  ABC   ABK + 90 i  DCB  DCM + 90.
Òîìó  ABC   DCB. 
2. Äіàãîíàëі ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії ðіâíі.
Ä î â å ä å í í ÿ. Ðîçãëÿíåìî ìàëþíîê 71.
 BAD   CDA (ÿê êóòè ïðè îñíîâі ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії), AB  DC, AD – ñïіëüíà ñòîðîíà òðèêóòíèêіâ ABD і DCÀ. Òîìó
{ ABD  { DCA (çà äâîìà ñòîðîíàìè
òà êóòîì ìіæ íèìè). Îòæå, AC  ÂD. 

Ìàë. 71
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Î – òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії ABCD ç îñíîâàìè AD і BC (ìàë. 71). Äîâåäіòü, ùî
AÎ  ÎD, BÎ  ÎC.
Ä î â å ä å í í ÿ. { ABD  { DCA (äîâåäåíî âèùå). Òîìó
 ODA  OAD. Çà îçíàêîþ ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà –
òðèêóòíèê AOD – ðіâíîáåäðåíèé. Òîìó AÎ  ÎD. Îñêіëüêè
AC  ÂD і AÎ  ÎD, òî ÎC  BÎ (áî OC  AC – AO,
BO  BD – OD).

Задача.

Ò å î ð å ì à (îç íà êà ðіâíîáі÷íîї òðà ïåöії). ßê ùî
â òðàïåöії êóòè ïðè îäíіé îñíîâі ðіâíі, òî òðàïåöіÿ –
ðіâíîáі÷íà.
ðі
Ä î â å ä å í í ÿ. 1) Íåõàé ó òðàïåöії ABCD êóòè ïðè áіëüøіé îñíîâі AD ðіâíі (ìàë. 70), òîáòî  BAD   CDA. Ïðîâåäåìî âèñîòè BK і CM, ÿêі ðіâíі ìіæ ñîáîþ.
2) Òîäі { BAK  { CDM (çà êà òå òîì і ïðî òè ëåæ íèì
êóòîì). Òîìó AB  DC. Òðàïåöіÿ ðіâíîáі÷íà, ùî é òðåáà
áóëî äîâåñòè. 
Термін «трапеція» грецького походження (грецькою мовою «трапедзіон» означає
«столик», зокрема столик для обіду; слова
«трапеція» і «трапеза» – однокореневі).
У своїй праці «Начала» Евклід під терміном «трапеція» розумів
будь-який чотирикутник, який не є паралелограмом. Більшість математиків середньовіччя використовувала термін «трапеція» з тим
самим змістом.
Трапеція в сучасному розумінні вперше зустрічається в давньогрецького математика Посидонія (I ст.). Проте, лише починаючи
з XVIII ст. цей термін став загальновживаним для чотирикутників,
у яких дві сторони паралельні, а дві інші – непаралельні.

ßêó ôіãóðó íàçèâàþòü òðàïåöієþ?
Ùî íàçèâàþòü
îñíîâàìè òðàïåöії, áі÷íèìè ñòîðîíàìè òðàïåöії?
Ñôîðìóëþéòå âëàñòèâîñòі òðàïåöії. Ùî òàêå âèñîòà òðàïåöії?
ßêó òðàïåöіþ íàçèâàþòü ïðÿìîêóòíîþ, ÿêó – ðіâíîáі÷íîþ?
Ñôîðìóëþéòå é äîâåäіòü
âëàñòèâîñòі ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії.
Ñôîðìóëþéòå
é äîâåäіòü îçíàêó ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії.
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Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
189. Íà ÿêèõ ìàëþíêàõ (72–76) çîáðàæåíî òðàïåöіþ?

Ìàë. 72

Ìàë. 73

Ìàë. 74

Ìàë. 75

Ìàë. 76

190. Íàêðåñëіòü òðàïåöіþ PKML (PK || ML). Óêàæіòü îñíîâè òðàïåöії, áі÷íі ñòîðîíè òðàïåöії.
191. Íàêðåñëіòü òðàïåöіþ DMFK (DM || FK). Óêàæіòü îñíîâè òðàïåöії, áі÷íі ñòîðîíè òðàïåöії.
192. Íàêðåñëіòü ïðÿìîêóòíó òðàïåöіþ ABCD (A  B  90).
193. Íàêðåñëіòü ðіâíîáі÷íó òðàïåöіþ ABCD (AB
(
 CD).
194. Äâà êóòè òðàïåöії äîðіâíþþòü 20 і 100. Çíàéäіòü äâà
іíøèõ її êóòè.
195. Äâà êóòè òðàïåöії äîðіâíþþòü 110 і 40. Çíàéäіòü äâà
іíøèõ її êóòè.
196. Îñ íî âè ðіâíîáі÷íîї òðà ïåöії äîðіâíþ þòü 8 ñì
і 10 ñì, à ïåðèìåòð 28 ñì. Çíàéäіòü áі÷íó ñòîðîíó òðàïåöії.
197. Îñíîâè ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії äîðіâíþþòü 7 ñì і 5 ñì,
à áі÷íà ñòîðîíà – 3 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðàïåöії.
198. ×è іñíóє òðàïåöіÿ, ó ÿêîї äâà ïðîòèëåæíèõ êóòè:
1) ãîñòðі;
2) ïðÿìі;
3) òóïі?
Ó ðàçі ïîçèòèâíîї âіäïîâіäі íàêðåñëіòü òàêó òðàïåöіþ.
199. ×è іñíóє òðàïåöіÿ, ó ÿêîї:
1) îñíîâè ìіæ ñîáîþ ðіâíі;
2) òðè ñòîðîíè ìіæ ñîáîþ ðіâíі?
Ó ðàçі ïîçèòèâíîї âіäïîâіäі íàêðåñëіòü òàêó òðàïåöіþ.
200. ×è іñíóє òðàïåöіÿ, ó ÿêîї:
1) òðè êóòè ïðÿìі;
2) äâà ïðîòèëåæíèõ êóòè ðіâíі?
Ó ðàçі ïîçèòèâíîї âіäïîâіäі íàêðåñëіòü òàêó òðàïåöіþ.
201. Ñòîðîíè AD і BC – îñíîâè òðàïåöії ABCD. Äîâåäіòü,
ùî  CAD   ACB.
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202. ×è ìîæóòü êóòè òðàïåöії, óçÿòі â ïîñëіäîâíîìó ïîðÿäêó, âіäíîñèòèñü ÿê:
1) 2 : 3 : 4 : 1;
2) 2 : 3 : 5 : 2?
203. ×è ìîæóòü êóòè òðàïåöії, óçÿòі â ïîñëіäîâíîìó ïîðÿäêó, âіäíîñèòèñü ÿê:
1) 3 : 1 : 2 : 2;
2) 3 : 1 : 2 : 4?
204. Ó òðàïåöії, ÿêà íå є ðіâíîáі÷íîþ, äâà êóòè äîðіâíþþòü 40 і 140. ×è ìîæíà çíàéòè äâà її іíøèõ êóòè?
205. Âèñîòà ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії, ïðîâåäåíà ç âåðøèíè ãîñòðîãî êóòà, óòâîðþє ç áі÷íîþ ñòîðîíîþ êóò 38. Çíàéäіòü
êóòè òðàïåöії.
206. Âèñîòà ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії, ïðîâåäåíà ç âåðøèíè
òóïîãî êóòà, óòâîðþє ç áі÷íîþ ñòîðîíîþ êóò 56. Çíàéäіòü
êóòè òðàïåöії.
207. Ó òðàïåöії ABCD AB – áіëüøà îñíîâà. Ïðÿìі BC і AD
ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі Å.  ÅCD  40,  BÅÀ  70. Çíàéäіòü êóòè òðàïåöії.
208. Ó òðàïåöії ABCD BC – ìåíøà îñíîâà. Íà âіäðіçêó AD
âçÿòî òî÷êó Å òàê, ùî BE || CD;  ABÅ  60,  BÅÀ  40.
Çíàéäіòü êóòè òðàïåöії.
209. Ó ïðÿìîêóòíіé òðàïåöії ãîñòðèé êóò óäâі÷і ìåíøèé
âіä òóïîãî. Çíàéäіòü êóòè òðàïåöії.
210. Ó ïðÿìîêóòíіé òðàïåöії òóïèé êóò íà 40 áіëüøèé çà
ãîñòðèé. Çíàéäіòü êóòè òðàïåöії.
211. Ó ðіâíîáі÷íіé òðàïåöії áі÷íà ñòîðîíà âäâі÷і áіëüøà çà
âèñîòó. Çíàéäіòü êóòè òðàïåöії.
212. Ó òðàïåöії ABCD  A +  Ñ  180. Âèçíà÷òå âèä
òðàïåöії.
213. Ó ïðÿìîêóòíіé òðàïåöії ãîñòðèé êóò äîðіâíþє 60.
Áіëüøà áі÷íà ñòîðîíà é áіëüøà îñíîâà äîðіâíþþòü ïî 16 ñì.
Çíàéäіòü ìåíøó îñíîâó.
214. Ó ïðÿìîêóòíіé òðàïåöії ãîñòðèé êóò äîðіâíþє 45.
Ìåíøà áі÷íà ñòîðîíà é ìåíøà îñíîâà äîðіâíþþòü ïî 18 ñì.
Çíàéäіòü áіëüøó îñíîâó.
215. Ó ðіâíîáі÷íіé òðàïåöії äіàãîíàëü äîðіâíþє áіëüøіé
îñíîâі і óòâîðþє ç íåþ êóò 40. Çíàéäіòü êóòè òðàïåöії.
216. Ó ðіâíîáі÷íіé òðàïåöії áі÷íà ñòîðîíà äîðіâíþє ìåíøіé
îñíîâі, à äіàãîíàëü óòâîðþє іç öієþ îñíîâîþ êóò 20. Çíàéäіòü êóòè òðàïåöії.
217. Äіàãîíàëü ÀÑ òðàïåöії ABCD äіëèòü êóò À íàâïіë.
Äîâåäіòü, ùî áі÷íà ñòîðîíà ÀÂ äîðіâíþє îñíîâі ÂÑ.
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218. Î – òî÷êà ïåðåòèíó áіñåêòðèñ êóòіâ À і Â òðàïåöії
ABCD (AD
(
|| BC). Äîâåäіòü, ùî  AÎB  90.
219. BK і CM – âèñîòè ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії ABCD, ïðîâåäåíі
ç âåðøèí її òóïèõ êóòіâ, AD  à, BC  b. Äîâåäіòü, ùî
ÀK  MD 

; ÀM  KD 

.

220. Âèñîòà ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії, ïðîâåäåíà ç âåðøèíè
òóïîãî êóòà, äіëèòü áіëüøó îñíîâó òðàïåöії íà âіäðіçêè
2 ñì і 7 ñì. Çíàéäіòü îñíîâè òðàïåöії.
221. (Îçíàêà ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії.) ßêùî â òðàïåöії
äіàãîíàëі ìіæ ñîáîþ ðіâíі, òî âîíà – ðіâíîáі÷íà. Äîâåäіòü.
222. Ìåíøà îñíîâà ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії äîðіâíþє áі÷íіé
ñòîðîíі, à äіàãîíàëü ïåðïåíäèêóëÿðíà äî áі÷íîї ñòîðîíè.
Çíàéäіòü êóòè òðàïåöії.
223. Ó ðіâíîáі÷íіé òðàïåöії ABCD AD – áіëüøà îñíîâà.
AD  CD,  BAC  18. Çíàéäіòü êóòè òðàïåöії.
224. Îñíîâè ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії äîðіâíþþòü à і b, à її
äіàãîíàëі âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі. Äîâåäіòü, ùî âèñîòà
òðàïåöії äîðіâíþє

.

225. Ó ïðÿìîêóòíіé òðàïåöії ãîñòðèé êóò і êóò, ÿêèé óòâîðþє ìåíøà äіàãîíàëü ç ìåíøîþ îñíîâîþ, äîðіâíþþòü 60.
Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ îñíîâ òðàïåöії.
226. Ó ïðÿìîêóòíіé òðàïåöії äіàãîíàëü ïåðïåíäèêóëÿðíà
äî áі÷íîї ñòîðîíè, à òóïèé êóò óòðè÷і áіëüøèé çà ãîñòðèé.
Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ îñíîâ.
227. Ïîáóäóéòå òðàïåöіþ çà îñíîâàìè à і b (à > b) òà áі÷íèìè ñòîðîíàìè c і d.

228. Êóò ïðè îñíîâі ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє 75. Çíàéäіòü çîâíіøíіé êóò ïðè âåðøèíі êóòà ìіæ
áі÷íèìè ñòîðîíàìè.
229. Òóïèé êóò ðîìáà äîðіâíþє 120, à éîãî ìåíøà äіàãîíàëü – 5 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð ðîìáà.
230. Äîâåäіòü, ùî ïàðàëåëîãðàì, ó ÿêîãî âñі âèñîòè
ðіâíі, є ðîìáîì.
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Ïiäãîòóéòåñÿ äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðiàëó
231. Íàêðåñëіòü êîëî, ðàäіóñ ÿêîãî 3 ñì. Ïðîâåäіòü ó öüîìó êîëі äіàìåòð і õîðäó.
232. Òî÷êà O – öåíòð êîëà (ìàë. 77). Çíàéäіòü:
1) COB, ÿêùî CAO  50;
2) CAO, ÿêùî COB  110.

Ìàë. 77

Ìàë. 78

233. Òî÷êà O – öåíòð êîëà, à òî÷êà M – òî÷êà äîòèêó ïðÿìîї a ç êîëîì (ìàë. 78). Çíàéäіòü:
1) NMB, ÿêùî MON  140;
2) MON, ÿêùî BMN  65.

Æèòòºâà ìàòåìàòèêà
234. Êіìíàòà ó ôîðìі ïðÿìîêóòíèêà ìàє ðîçìіðè 3,8  5,2 ì,
ó íіé є äâåðі çàâøèðøêè 80 ñì.
1) Ñêіëüêè ìåòðіâ ïëіíòóñà ïîòðіáíî ïðèäáàòè äëÿ öієї
êіìíàòè?
2) Ñêіëüêè êîøòóâàòèìå öÿ ïîêóïêà, ÿêùî öіíà îäíîãî
ïîãîííîãî ìåòðà ïëіíòóñà 50 ãðí?

Ö³êàâ³ çàäà÷³ äëÿ óó÷í³â íåëåäà÷èõ
235. ×îòèðè ìàãàçèíè äåÿêîãî ïіäïðèєìöÿ ðîçòàøîâàíî
ó âåðøèíàõ îïóêëîãî ÷îòèðèêóòíèêà. Äå éîìó ñëіä ðîçìіñòèòè òîâàðíèé ñêëàä, ùîá ñóìà âіäñòàíåé âіä ñêëàäó äî
âñіõ ìàãàçèíіâ áóëà íàéìåíøîþ?
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ÑÀÍІ ÒÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍІ
7. ÂÏÈ
ÊÓÒÈ

Öåíòðàëüíèì êóòîì íàçèâàþòü êóò ç âåðøèíîþ
â öåíòðі êîëà.
Íà ìàëþíêó 79  AÎB – öåíòðàëüíèé êóò, ñòîðîíè ÿêîãî ïåðåòèíàþòü êîëî â òî÷êàõ À і Â. Òî÷êè À і Â ðîçáèâàþòü êîëî íà äâі äóãè. ×àñòèíó êîëà, ÿêà ëåæèòü óñåðåäèíі
êóòà, íàçèâàþòü äóãîþ êîëà, ùî âіäïîâіäàє öüîìó öåíòðàëüíîìó êóòó. ßêùî öåíòðàëüíèé êóò ìåíøèé âіä ðîçãîðíóòîãî, òî äóãà, ùî éîìó âіäïîâіäàє, є ìåíøîþ çà ïіâêîëî
(її âèäіëåíî êîëüîðîì íà ìàëþíêó 79). ßêùî öåíòðàëüíèé
êóò áіëüøèé çà ðîçãîðíóòèé, òî äóãà, ùî éîìó âіäïîâіäàє,
є áіëüøîþ çà ïіâêîëî. Ðîçãîðíóòîìó êóòó
âіäïîâіäàє äóãà, ùî є ïіâêîëîì. Äóãó ïîçíà÷àþòü ñèìâîëîì
, ÿêèé çàïèñóþòü ïåðåä
íàçâîþ äóãè àáî íàä íåþ. Ùîá óòî÷íèòè,
ïðî ÿêó ñàìå ç äâîõ äóã, íà ÿêі öåíòðàëüíèé
êóò ïîäіëèâ êîëî, іäåòüñÿ, íà êîæíіé ç íèõ
ïîçíà÷àþòü äîâіëüíó òî÷êó, âіäìіííó âіä
êіíöіâ äóãè. Íàïðèêëàä Ì і N (ìàë. 79).
Ìàë. 79
Òîäі öі äóãè ìîæíà çàïèñàòè òàê:
ÀÌÂ (àáî ÀMB) òà

ÀNB (àáî ÀNB).

ßêùî çðîçóìіëî, ïðî ÿêó ñàìå äóãó éäåòüñÿ, òî äëÿ її
ïîçíà÷åííÿ äîñòàòíüî âêàçàòè ëèøå êіíöі äóãè, íàïðèêëàä
ÀÂ (àáî
ÀB).
Äóãó êîëà ìîæíà âèìіðþâàòè â ãðàäóñàõ.
Ãðàäóñíîþ ìіðîþ äóãè êîëà íàçèâàþòü ãðàäóñíó
ìіðó âіäïîâіäíîãî öåíòðàëüíîãî êóòà.
Íàïðèêëàä, ÿêùî  AÎB  70, òî ÀÌÂ  70 (ìàë. 79).
Î÷åâèäíî, ùî ãðàäóñíà ìіðà äóãè, ÿêà є ïіâêîëîì,
äîðіâíþє 180, à äóãè, ùî є êîëîì, – 360. Íà ìàëþíêó 79:
ÀNÂ  360 – 70  290.
Âïèñàíèì êóòîì íàçèâàþòü êóò, âåðøèíà ÿêîãî
íàëåæèòü êîëó, à ñòîðîíè ïåðåòèíàþòü öå êîëî.
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Íà ìàëþíêó 80 ñòîðîíè âïèñàíîãî êóòà ÀÂÑ ïåðåòèíàþòü êîëî â òî÷êàõ À і Ñ. Êàæóòü, ùî öåé êóò ñïèðàєòüñÿ
íà äóãó ÀÌÑ.
Çðîçóìіëî, ùî òî÷êè ïåðåòèíó ñòîðіí
âïèñàíîãî êóòà ç êîëîì äіëÿòü êîëî íà äâі
äóãè. Ç íèõ òієþ, íà ÿêó ñïèðàєòüñÿ âïèñàíèé êóò, áóäå äóãà, ùî íå ìіñòèòü éîãî âåðøèíè. Íàïðèêëàä, íà ìàëþíêó 80 ñòîðîíè
âïèñàíîãî êóòà ÀÂÑ ïîäіëèëè êîëî íà äâі
À
і ÀÌÑ
À
. Îñêіëüêè ÀÌÑ
À
íå ìіñòèòü
äóãè: ÀÂÑ
âåðøèíè êóòà (òî÷êè Â), òî âîíà і є äóãîþ,
Ìàë. 80
íà ÿêó ñïèðàєòüñÿ âïèñàíèé êóò ÀÂÑ. Öþ
äóãó âèäіëåíî êîëüîðîì.
Ò å î ð å ì à (ïðî âïèñàíèé êóò). Âïèñàíèé êóò âèìіðþ
þєòüñÿ ïîëîâèíîþ äóãè, íà ÿêó âіí ñïèðàєòüñÿ.
Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé  ABC є âïèñàíèì ó êîëî іç öåíòðîì Î òà ñïèðàєòüñÿ íà äóãó ÀÑ (ìàë. 80). Äîâåäåìî, ùî
À
ÀÌÑ
. Ðîçãëÿíåìî òðè ìîæëèâі âèïàäêè ðîçòàøóâàííÿ öåíòðà êîëà âіäíîñíî äàíîãî âïèñàíîãî êóòà.
1) Íåõàé öåíòð êîëà – òî÷êà Î ëåæèòü íà îäíіé çі ñòîðіí êóòà, íàïðèêëàä ÂÑ (ìàë. 81). Öåíòðàëüíèé êóò ÀÎÑ
є çîâíіøíіì êóòîì òðèêóòíèêà ÀÎÂ. Òîäі, çà âëàñòèâіñòþ
çîâíіøíüîãî êóòà,  AÎÑ   ÀÂÎ +  ÎÀÂ. Àëå { AÎB –
ðіâíîáåäðåíèé ((AÎ  ÎÂ ÿê ðàäіóñè), òîìó ÀÂÎ  ÎÀÂ.
Îòæå,  AÎÑ  2 ÀÂÎ, òîáòî  AÂÑ   ÀÂÎ 
Àëå æ  AÎÑ  ÀÌÑ. Îòæå,

Ìàë. 81

À
ÀMÑ
.

ÀÎÑ.

Ìàë. 82

2) Íåõàé öåíòð êîëà ëåæèòü óñåðåäèíі âïèñàíîãî êóòà
(ìàë. 82). Ïðîâåäåìî ïðîìіíü ÂÎ, ùî ïåðåòèíàє êîëî
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â òî÷öі L. Òîäі  ABC   ABL +  LBC 
 À
 L + LC) 

ÀL +

LC 

À
ÀMC
.

3) Íåõàé öåíòð êîëà ëåæèòü çîâíі âïèñàíîãî êóòà
(ìàë. 83). Òîäі  ABC   ABL –  CBL 
 À
 L – LC) 

ÀL –

LC 

À
ÀMC
.

Ìàë. 83

Ìàë. 84

Ìàë. 85

Í à ñ ë і ä î ê 1 . Âïèñàíі êóòè, ùî ñïèðàþòüñÿ íà
îä
äíó é òó ñàìó äóãó, ìіæ ñîáîþ ðіâíі (ìàë. 84).
Í à ñ ë і ä î ê 2 . Âïèñàíèé êóò, ùî ñïèðàєòüñÿ íà äіàìåòð, – ïðÿìèé (ìàë. 85).
Äîâåäіòü, ùî êóò ç âåðøèíîþ
âñåðåäèíі êîëà âèìіðþєòüñÿ ïіâñóìîþ
äâîõ äóã, ç ÿêèõ îäíà ìіñòèòüñÿ ìіæ
ñòîðîíàìè êóòà, à äðóãà – ìіæ ïðîäîâæåííÿì ñòîðіí.
Ä î â å ä å í í ÿ. Ðîçãëÿíåìî  AFC, âåðøèíà ÿêîãî ìіñòèòüñÿ âñåðåäèíі êîëà
(ìàë. 86). Äîâåäåìî, ùî

Задача 1.

Ìàë. 86

 AFC – çîâíіøíіé äëÿ òðèêóòíèêà BCF.
Ìàєìî:
AFC  FBC + FCB
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Äîâåäіòü, ùî êóò ìіæ äâîìà ñі÷íèìè, ÿêі ïåðåòèíàþòüñÿ çîâíі êîëà, âèìіðþєòüñÿ ïіâðіçíèöåþ áіëüøîї
і ìåíøîї äóã, ÿêі ìіñòÿòüñÿ ìіæ éîãî ñòîðîíàìè.
Ä î â å ä å í í ÿ. Ðîçãëÿíåìî BFD, âåðøèíà ÿêîãî ëåæèòü
çîâíі êîëà, à FB і FD – ñі÷íі êîëà (ìàë. 87). Äîâåäåìî,

Задача 2.

ùî
 BAD – çîâíіøíіé êóò òðè êóò íèêà ADF. Ìàєìî:
 DAB   ADC +  DFB;
òîáòî

Ìàë. 87

Òîìó
Доведення теореми про вписаний кут
зустрічається ще в «Началах» Евкліда.
Але ще раніше цей факт, як припущення,
уперше висловив Гіппократ Хіоський (V ст. до н. е.).
Те, що вписаний кут, який спирається на діаметр, є прямим, знали вавилоняни 4000 років тому, а перше доведення цього факту
приписують Фалесу Мілетському.

ßêèé êóò íàçèâàþòü öåíòðàëüíèì?
Ùî íàçèâàþòü
ãðàäóñíîþ ìіðîþ äóãè êîëà?
ßêèé êóò íàçèâàþòü
âïèñàíèì?
Ñôîðìóëþéòå é äîâåäіòü òåîðåìó ïðî
âïèñàíèé êóò.

Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
236. (Óñíî) ßêі ç êóòіâ íà ìàëþíêó 88 є âïèñàíèìè â êîëî?
237. Âèçíà÷òå ãðàäóñíó ìіðó êóòà, âïèñàíîãî â êîëî, ÿêùî
âіäïîâіäíèé éîìó öåíòðàëüíèé êóò äîðіâíþє:
2) 190.
1) 70;
238. Âèçíà÷òå ãðàäóñíó ìіðó öåíòðàëüíîãî êóòà, ÿêùî ãðàäóñíà ìіðà âіäïîâіäíîãî
éîìó âïèñàíîãî êóòà äîðіâíþє:
2) 100.
1) 20;
239. Òî÷êè À і Â íàëåæàòü êîëó é ëåæàòü
ïî îäèí áіê âіä õîðäè CD. Çíàéäіòü  CÀD,
Ìàë. 88
ÿêùî  CÂD  55.
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240. Òî÷êè A і B íàëåæàòü êîëó é ëåæàòü ïî ðіçíі áîêè
âіä õîðäè MN. Äîâåäіòü, ùî  MAN +  MBN  180.
241. Òî÷êè M і N íàëåæàòü êîëó é ëåæàòü ïî ðіçíі áîêè
âіä õîðäè ÀÂ. Çíàéäіòü  ÀÌÂ, ÿêùî  ANB  70.
242. Òî÷êà Ð êîëà і éîãî öåíòð Î ëåæàòü ïî ðіçíі áîêè âіä
õîðäè ÑD. Çíàéäіòü COD, ÿêùî  CPD  126.
243. Òî÷êà À êîëà і éîãî öåíòð Î ëåæàòü ïî ðіçíі áîêè âіä
õîðäè LK. Çíàéäіòü LAK, ÿêùî  LOK  128.
244. Õîðäà ðîçáèâàє êîëî íà äâі äóãè ó âіäíîøåííі 1 : 2.
Çíàéäіòü ìіðè âïèñàíèõ êóòіâ, ùî ñïèðàþòüñÿ íà öі äóãè.
245. Õîðäà ÀÂ äîðіâíþє ðàäіóñó êîëà. Òî÷êà Ñ êîëà і éîãî
öåíòð ëåæàòü ïî îäèí áіê âіä õîðäè ÀÂ. Çíàéäіòü ÀÑÂ.
246. Õîðäè AD і BC ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі F.  ABC  20,
 ÂCD  80. Çíàéäіòü ãðàäóñíó ìіðó êóòà AFB.
247. Õîðäè AB і CD ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі M.  ABC  35,
 ÂAD  55. Äîâåäіòü, ùî õîðäè AB і CD âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі.
248. Î – öåíòð êîëà,  ÌBA  50 (ìàë. 89). Çíàéäіòü õ.

Ìàë. 89

Ìàë. 90

249. Äîâåäіòü, ùî êóò ìіæ äîòè÷íîþ і õîðäîþ, ùî âèõîäèòü ç òî÷êè äîòèêó, äîðіâíþє ïîëîâèíі äóãè, ÿêà ëåæèòü
ìіæ ñòîðîíàìè êóòà, òîáòî

(ìàë. 90).

250. Ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê ABC âïèñàíî â êîëî іç öåíòðîì ó òî÷öі Î.  AÎB  80. Çíàéäіòü êóòè òðèêóòíèêà
ABC. Ñêіëüêè ðîçâ’ÿçêіâ ìàє çàäà÷à?
251. Ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê MNK âïèñàíî â êîëî іç
öåíòðîì ó òî÷öі Î.  MOK  100. Çíàéäіòü êóòè òðèêóòíèêà MNK. Ñêіëüêè ðîçâ’ÿçêіâ ìàє çàäà÷à?
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252. Çíàéäіòü ãåîìåòðè÷íå ìіñöå âåðøèí ïðÿìîêóòíèõ
òðèêóòíèêіâ çі ñïіëüíîþ ãіïîòåíóçîþ.

253. Ó ïðÿìîêóòíіé òðàïåöії áіëüøà áі÷íà ñòîðîíà âäâі÷і áіëüøà çà ìåíøó. Çíàéäіòü êóòè òðàïåöії.
254. Ñòîðîíè ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþþòü a і b (a > b). Çíàéäіòü âіäðіçêè, íà ÿêі áіñåêòðèñà ãîñòðîãî êóòà äіëèòü éîãî
áіëüøó ñòîðîíó.

Ïiäãîòóéòåñÿ äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðiàëó
255. Ç òî÷êè A äî êîëà ïðîâåäåíî äâі äîòè÷íі, B і C – òî÷êè äîòèêó (ìàë. 91). Çíàéäіòü äîâæèíè âіäðіçêіâ AB і AC
äîòè÷íèõ, ÿêùî їõíÿ ñóìà äîðіâíþє 16 ñì.

Ìàë. 91

Æèòòºâà ìàòåìàòèêà
256. Ùîá âèòÿãòè ç êîëîäÿçÿ âіäðî âîäè, ïîòðіáíî çðîáèòè
12 îáåðòіâ âàëà. Çíàéäіòü ãëèáèíó êîëîäÿçÿ, ÿêùî äіàìåòð
âàëà äîðіâíþє 32 ñì. Äëÿ ñïðîùåííÿ îá÷èñëåíü ââàæàéòå,
ùî   3.

Ö³êàâ³ çàäà÷³ äëÿ óó÷í³â íåëåäà÷èõ
257. Ó êîæíіé êëіòèíöі ïðÿìîêóòíîї äîøêè ðîçìіðîì
2021  2023 êëіòèíîê ñèäèòü æóê. Çà ñèãíàëîì óñі æóêè
ïåðåïîâçàþòü íà ñóñіäíі (ïî ãîðèçîíòàëі àáî âåðòèêàëі)
êëіòèíêè. ×è îáîâ’ÿçêîâî ïðè öüîìó çàëèøèòüñÿ âіëüíà
êëіòèíêà?
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ÑÀÍІ ÒÀ ÎÏÈÑÀÍІ
8. ÂÏÈ
×ÎÒÈÐÈÊÓÒÍÈÊÈ

×îòèðèêóòíèê íàçèâàþòü âïèñàíèì ó êîëî, ÿêùî
âñі éîãî âåðøèíè ëåæàòü íà êîëі. Êîëî ïðè öüîìó
íàçèâàþòü îïèñàíèì íàâêîëî ÷îòèðèêóòíèêà (ìàë. 92).
Ò å î ð å ì à 1 (âëàñòèâіñòü êóòіâ âïèñàíîãî ÷îòèðèêó
óòíèêà). Ñóìà ïðîòèëåæíèõ êóòіâ âïèñàíîãî ÷îòèðèêóòíèêà äîðіâíþє 180.
Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé ó êîëî іç öåíòðîì Î âïèñàíî ÷îòèðèêóòíèê ABCD (ìàë. 92). Òîäі
(çà òåîðåìîþ ïðî âïèñàíèé êóò).
 360  180. Òîäі

Òî ìó
 B +  D  360 – 180  180. 

Ìàë. 92

Ìàë. 93

Í à ñ ë і ä î ê 1 . ßêùî íàâêîëî òðàïåöії ìîæíà îïèñà
àòè êîëî, òî âîíà ðіâíîáі÷íà.
Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé òðàïåöіÿ ABCD âïèñàíà â êîëî,
AD || CB (ìàë. 93). Òîäі  A +  Ñ  180. Àëå æ ó òðàïåöії
 D +  Ñ  180. Òîìó  A   D. Îòæå, ABCD – ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ (çà îçíàêîþ ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії). 
ßê âіäîìî ç êóðñó ãåîìåòðії 7 êëàñó, íàâêîëî áóäü-ÿêîãî
òðèêóòíèêà ìîæíà îïèñàòè êîëî. Ïðî ÷îòèðèêóòíèêè òå
ñàìå ñêàçàòè íå ìîæíà.
Ò å î ð å ì à 2 (îçíàêà âïèñàíîãî ÷îòèðèêóòíèêà).
ßêùî â ÷îòèðèêóòíèêó ñóìà äâîõ ïðîòèëåæíèõ êóòіâ
ß
äîðіâíþє 180, òî íàâêîëî íüîãî ìîæíà îïèñàòè êîëî.
äî
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Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé ó ÷îòèðèêóòíèêó ABCD  A +  Ñ 
 180. Ïðîâåäåìî ÷åðåç òî÷êè À, Â і Ñ êîëî. Äîâåäåìî,
ùî âåðøèíà D ÷îòèðèêóòíèêà òàêîæ ëåæàòèìå íà öüîìó
êîëі (ìåòîäîì âіä ñóïðîòèâíîãî).
1) Ïðèïóñòèìî, ùî âåðøèíà D ëåæèòü
óñåðåäèíі êîëà (ìàë. 94). Ïðîäîâæèìî ÑD äî ïåðåòèíó ç êîëîì ó òî÷öі
Ì. Òîäі Â + D  180 (çà óìîâîþ)
і  Ì +  Â  180 (çà âëàñòèâіñòþ
êóòіâ âïè ñà íî ãî ÷î òè ðè êóò íè êà).
Çâіäñè  D   M. Àëå æ  ADC –
çîâíіøíіé, à  AMC – íå ñóìіæíèé
ç íèì âíóòðіøíіé êóò òðèêóòíèêà
Ìàë. 94
ADM. Òîìó ADC ìàє áóòè áіëüøèì
çà ÀÌÑ. Ïðèéøëè äî ïðîòèðі÷÷ÿ, îòæå, íàøå ïðèïóùåííÿ õèáíå і òî÷êà D íå ìîæå ëåæàòè âñåðåäèíі êîëà.
2) Àíàëîãі÷íî ìîæíà äîâåñòè, ùî âåðøèíà D íå ìîæå
ëåæàòè çîâíі êîëà.
3) Îòæå, òî÷êà D ëåæèòü íà êîëі (ìàë. 92), à òîìó íàâêîëî ÷îòèðèêóòíèêà ABCD ìîæíà îïèñàòè êîëî. 
Í à ñ ë і ä î ê 1 . Íàâêîëî áóäü-ÿêîãî ïðÿìîêóòíèêà
ìîæíà îïèñàòè êîëî.
Í à ñ ë і ä î ê 2 . Íàâêîëî ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії ìîæíà
îï
ïèñàòè êîëî.
Çàóâàæèìî, ùî, ÿê і äëÿ òðèêóòíèêà, öåíòðîì êîëà,
Ç
îïèñàíîãî íàâêîëî ÷îòèðèêóòíèêà, є òî÷êà ïåðåòèíó ñåðåäèííèõ ïåðïåíäèêóëÿðіâ äî éîãî ñòîðіí. Òàê, íàïðèêëàä,
öåíòð êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî ïðÿìîêóòíèêà, çáіãàєòüñÿ
ç òî÷êîþ ïåðåòèíó éîãî äіàãîíàëåé.
×îòèðèêóòíèê íàçèâàþòü îïèñàíèì íàâêîëî êîëà,
ÿêùî âñі éîãî ñòîðîíè äîòèêàþòüñÿ äî êîëà. Êîëî ïðè
öüîìó íàçèâàþòü âïèñàíèì ó ÷îòèðèêóòíèê (ìàë. 95).

Ìàë. 95
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Ò å î ð å ì à 3 (âëàñòèâіñòü ñòîðіí îïèñàíîãî ÷îòèðèêó
óòíèêà). Â îïèñàíîìó ÷îòèðèêóòíèêó ñóìè ïðîòèëåæíèõ ñòîðіí ìіæ ñîáîþ ðіâíі.
ëå
Ä î â å ä å í í ÿ. Íå õàé ÷î òè ðè êóòíèê ABCD – îïèñàíèé, P, L, K, T –
òî÷êè äîòèêó (ìàë. 96). Çà âëàñòèâіñòþ âіäðіçêіâ äîòè÷íèõ, ïðîâåäå íèõ ç îäíієї òî÷ êè äî êîëà,
AP  AT  a, BP  BL  b, CK  CL  c,
DK  DT  d. Íà ìàëþíêó 96 ðіâíі
ìіæ ñîáîþ âіäðіçêè ïîçíà÷åíî îäíàêîâèì êîëüîðîì.
Òîäі AD + BC  AT + TD + BL + LC 
 a + d + b + c;
AB + CD  AP + PB + CK + KD  a +
+ b + c + d.
Îòæå, AD + BC  AB + CD. 

Ìàë. 96

ßê âіäîìî ç êóðñó ãåîìåòðії 7 êëàñó, ó áóäü-ÿêèé òðèêóòíèê ìîæíà âïèñàòè êîëî. Ïðî ÷îòèðèêóòíèê òå ñàìå
ñêàçàòè íå ìîæíà.
Ò å î ð å ì à 4 (îçíàêà îïèñàíîãî ÷îòèðèêóòíèêà).
ßêùî â ÷îòèðèêóòíèêó ñóìè ïðîòèëåæíèõ ñòîðіí
ß
ðіâíі, òî â öåé ÷îòèðèêóòíèê ìîæíà âïèñàòè êîëî.
ðі
Äîâåäåííÿ öієї òåîðåìè є äîñèòü ãðîìіçäêèì, à òîìó éîãî
íå íàâî
íàâîäèìî.
Í à ñ ë і ä î ê . Ó áóäü-ÿêèé ðîìá ìîæíà âïèñàòè êîëî.
ßê і äëÿ òðèêóòíèêà, öåíòðîì êîëà, âïèñàíîãî â ÷îòèðèêóòíèê, є òî÷êà ïåðåòèíó áіñåêòðèñ éîãî êóòіâ. Îñêіëüêè
äіàãîíàëі ðîìáà є áіñåêòðèñàìè éîãî êóòіâ, òî öåíòðîì êîëà,
âïèñàíîãî â ðîìá, є òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé.
ßêèé ÷îòèðèêóòíèê íàçèâàþòü âïèñàíèì ó êîëî?
Ñôîðìóëþéòå é äîâåäіòü âëàñòèâіñòü êóòіâ âïèñàíîãî ÷îòèðèêóòíèêà.
Ñôîðìóëþéòå íàñëіäîê іç
öієї âëàñòèâîñòі.
Ñôîðìóëþéòå îçíàêó âïèñàíîãî
÷îòèðèêóòíèêà òà íàñëіäêè ç íåї.
ßêèé ìíîãîêóòíèê íàçèâàþòü îïèñàíèì íàâêîëî êîëà?
Ñôîðìóëþéòå é äîâåäіòü âëàñòèâіñòü ñòîðіí îïèñàíîãî ÷îòèðèêóòíèêà.
Ñôîðìóëþéòå îçíàêó îïèñàíîãî
÷îòèðèêóòíèêà òà íàñëіäîê ç íåї.
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Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
258. Íà ÿêèõ ìàëþíêàõ (97–100) çîáðàæåíî âïèñàíі
÷îòèðèêóòíèêè, à íà ÿêèõ – îïèñàíі?

Ìàë. 97

Ìàë. 98

Ìàë. 99

Ìàë. 100

259. ×è ìîæíà íàâêîëî ÷îòèðèêóòíèêà ABCD îïèñàòè êîëî,
ÿêùî:
1)  A  30;  C  150;
2)  B  90;  D  80?
260. ×è ìîæå ÷îòèðèêóòíèê MNKL áóòè âïèñàíèì ó êîëî,
ÿêùî:
1)  M  20;  K  150;
2)  N  90;  L  90?
261. ×è ìîæíà âïèñàòè êîëî â ÷îòèðèêóòíèê, ñòîðîíè
ÿêîãî â ïîðÿäêó ñëіäóâàííÿ âіäíîñÿòüñÿ ÿê:
1) 5 : 3 : 4 : 7;
2) 3 : 2 : 4 : 5?
262. ×è ìîæå áóòè îïèñàíèì ÷îòèðèêóòíèê, ñòîðîíè ÿêîãî
â ïîðÿäêó ñëіäóâàííÿ âіäíîñÿòüñÿ ÿê:
2) 5 : 4 : 3 : 6?
1) 7 : 3 : 2 : 6;
263. Çíàéäіòü êóòè
â êîëî, ÿêùî  C 
264. Çíàéäіòü êóòè
â êîëî, ÿêùî  A 

AіB
132;
CіD
138;

÷îòèðèêóòíèêà ABCD, âïèñàíîãî
 D  29.
÷îòèðèêóòíèêà ABCD, âïèñàíîãî
 B  49.

265. Ó ðіâíîáі÷íó òðàïåöіþ, ïåðèìåòð ÿêîї äîðіâíþє
16 ñì, âïèñàíî êîëî. Çíàéäіòü áі÷íó ñòîðîíó òðàïåöії.
266. Áі÷íà ñòîðîíà ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії, îïèñàíîї íàâêîëî
êîëà, äîðіâíþє 5 äì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðàïåöії.
267. Ó ãîñòðîêóòíîìó òðèêóòíèêó ABC ïðîâåäåíî âèñîòè
AH1 і BH2, ÿêі ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі H. Äîâåäіòü, ùî
íàâêîëî ÷îòèðèêóòíèêà CH1HH2 ìîæíà îïèñàòè êîëî,
äіàìåòðîì ÿêîãî áóäå âіäðіçîê CH.
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268. Òî÷êà M ëåæèòü íà ñòîðîíі AB ãîñòðîêóòíîãî òðèêóòíèêà ABC. MP і MK – ïåðïåíäèêóëÿðè äî ñòîðіí AC і BC
âіäïîâіäíî. Äîâåäіòü, ùî íàâêîëî ÷îòèðèêóòíèêà MPCK
ìîæíà îïèñàòè êîëî, äіàìåòðîì ÿêîãî áóäå âіäðіçîê CM.
269. Òðàïåöіþ âïèñàíî â êîëî ðàäіóñà R òàê, ùî äіàìåòð
êîëà є її áіëüøîþ îñíîâîþ. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðàïåöії,
ÿêùî її ìåíøà îñíîâà äîðіâíþє áі÷íіé ñòîðîíі.

270. AB – îñíîâà ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà ABC, I –
öåíòð âïèñàíîãî êîëà.  AIB   ( > 90). Çíàéäіòü êóòè
òðèêóòíèêà ABC.
271. AB – îñíîâà ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà ABC, O –
öåíòð îïèñàíîãî êîëà.  AOB   ( < 180). Çíàéäіòü êóòè
òðèêóòíèêà ABC. Ñêіëüêè âèïàäêіâ ñëіä ðîçãëÿíóòè?

Ïiäãîòóéòåñÿ äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðiàëó
272. Ïðÿìà EK ïàðàëåëüíà ñòîðîíі AB òðèêóòíèêà ABC,
E  AC, K  BC. Äîâåäіòü, ùî  CKE   CBA,  CEK  CAB.

Æèòòºâà ìàòåìàòèêà
273. Ç ðîêó â ðіê ëіñіâíèêè
Âіííè÷÷èíè çàëó÷àþòü äî àêöії
«Ìàéáóòíє ëіñó – ó òâîїõ ðóêàõ!»
øêîëÿðіâ. Òàê, ó÷àñíèêè ó÷íіâñüêèõ ëіñíèöòâ çàêëàëè äëÿ
âèñàäæóâàííÿ ñàäæàíöіâ äóáà
äіëÿíêó ïðÿìîêóòíîї ôîðìè
çàâäîâæêè – 15 ì і çàâøèðøêè – 8 ì. Ñêіëüêè ìіøêіâ ÷îðíîçåìó çíàäîáèëîñÿ äëÿ її çàêëàäàííÿ, ÿêùî íà êîæíèé êâàäðàòíèé ìåòð äіëÿíêè ïîòðіáíî
40 êã ÷îðíîçåìó, à ìіøîê âìіùóє 100 êã?

Ö³êàâ³ çàäà÷³ äëÿ óó÷í³â íåëåäà÷èõ
274. Ïîáóäóéòå ñïіëüíó çîâíіøíþ äîòè÷íó äî äâîõ êіë ðіçíèõ ðàäіóñіâ, ÿêі íå ìàþòü ñïіëüíèõ òî÷îê.
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ÐÅÌÀ
9. ÒÅÎ
ÔÀËÅÑÀ

Ò å î ð å ì à Ô à ë å ñ à. ßêùî ïàðàëåëüíі ïðÿìі, ÿêі
ïå
åðåòèíàþòü ñòîðîíè êóòà, âіäòèíàþòü íà îäíіé éîãî
ñòîðîíі ðіâíі ìіæ ñîáîþ âіäðіçêè, òî âîíè âіäòèíàþòü
ñò
ðіâíі ìіæ ñîáîþ âіäðіçêè і íà äðóãіé éîãî ñòîðîíі.
Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé ïàðàëåëüíі ïðÿìі A1B1, A2B2, A3B3
ïåðåòèíàþòü ñòîðîíè êóòà ç âåðøèíîþ O (ìàë. 101), ïðè÷îìó A1A2  A2A3. Äîâåäåìî, ùî B1B2  B2B3.
1) Ïðîâåäåìî ÷åðåç òî÷êè A1 і A2
ïðÿìі A1M і A2N, ïàðàëåëüíі ïðÿìіé OB3. A1A2  A2A3 (çà óìîâîþ),
 A 2 A 1 M  A 3 A 2 N (ÿê âіäïîâіäíі êóòè ïðè ïàðàëåëüíèõ ïðÿìèõ
A 1 M і A 2 N),  A 1 A 2 M   A 2 A 3 N
(ÿê âіäïîâіäíі êóòè ïðè ïàðàëåëüÌàë. 101
íèõ ïðÿ ìèõ A 2 M і A 3 N). Òî ìó
{ A 1A 2M  { A 2A 3N (çà ñòî ðî íîþ
і äâîìà ïðèëåãëèìè êóòàìè), à çíà÷èòü A1M  A2N (ÿê
âіäïîâіäíі ñòîðîíè ðіâíèõ òðèêóòíèêіâ).
2) ×îòèðèêóòíèê A1MB2B1 – ïàðàëåëîãðàì (çà ïîáóäîâîþ).
Òîìó A1M  B1B2. Àíàëîãі÷íî A2NB3B2 – ïàðàëåëîãðàì,
òîìó A2N  B2B3. Îòæå, A1M  A2N, A1M  B1B2, A2N  B2B3.
Çâіäêè B1B2  B2B3, ùî é òðåáà áóëî äîâåñòè. 
Çâіäê
Í à ñ ë і ä î ê . Ïàðàëåëüíі ïðÿìі, ÿêі ïåðåòèíàþòü
äâ
âі äàíі ïðÿìі òà âіäòèíàþòü íà îäíіé ç íèõ ðіâíі âіäðіçêè, âіäòèíàþòü ðіâíі âіäðіçêè і íà äðóãіé ïðÿìіé.
ðі
Çà òåîðåìîþ Ôàëåñà ìîæíà ïîäіëèòè âіäðіçîê íà áóäü-ÿêó
êіëüêіñòü ðіâíèõ ÷àñòèí, âèêîðèñòîâóþ÷è ëіíіéêó áåç ïîäіëîê.
Ïîäіëіòü âіäðіçîê AB íà 6 ðіâíèõ ÷àñòèí.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. 1) Íåõàé AB – äàíèé âіäðіçîê (ìàë. 102).
Ïðîâåäåìî äîâіëüíèé ïðîìіíü AC і âіäêëàäåìî íà íüîìó
öèðêóëåì ïîñëіäîâíî 6 âіäðіçêіâ: AC1  C1C2  C2C3  C3C4 
 C4C5  C5C6.
2) ×åðåç òî÷êè C6 і B ïðîâåäåìî ïðÿìó.
3) ×åðåç òî÷êè Ñ1, Ñ2, Ñ3, Ñ4, Ñ5 ïðîâåäåìî çà äîïîìîãîþ
êîñèíöÿ і ëіíіéêè ïðÿìі, ïàðàëåëüíі ïðÿìіé BC6. Çà òåîðåìîþ Ôàëåñà öі ïðÿìі ïîäіëÿòü âіäðіçîê AB íà 6 ðіâíèõ
ìіæ ñîáîþ ÷àñòèí:
AD1  D1D2  D2D3  D3D4  D4D5  D5B.

Задача.
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Ìàë. 102
Фалес Мілетський
й – давньогрецький
математик й астроном. Його вважають одним з так званих семи мудреців світу, адже
він був одним з найвидатніших математиків свого часу.
Ще в молоді роки допитливий юнак вирушив у подорож до Єгипту, щоб ознайомитися з єгипетською культурою та вивчати природничі науки. Там здібний та обдарований Фалес не тільки швидко вивчив
те, що на той час уже було відомо єгипетським ученим, а й зробив низку власних наукових відкриттів. Він самостійно
визначив висоту єгипетських пірамід за
їхньою тінню, чим дуже здивував єгипетського фараона Амазіса. А повернувшись на батьківщину, заснував у Мілеті
філософську школу.
Історики вважають, що Фалес був перÔàëåñ Ìіëåòñüêèé
(áë. 625–548 ðð.
шим, хто ознайомив греків з геометрією,
äî í. å.)
і став першим грецьким астрономом. Фалес передбачив сонячне затемнення, яке відбулося 28 травня
585 року до н. е.
На гробниці Фалеса вирізьблено: «Наскільки є малою ця гробниця, настільки великою є слава цього царя астрономії в царині
зірок».

Ñôîðìóëþéòå é äîâåäіòü òåîðåìó Ôàëåñà.
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Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
275. (Óñíî) Íà ìàëþíêó 103 A1B1 || A2B2 || A3B3,
A1A2  3 ñì, A2A3  3 ñì, B1B2  5 ñì. Çíàéäіòü B2B3.
276. Íà ìàëþíêó 103 A1B1 || A2B2 || A3B3, B1B2  B2B3,
A2A3  7 ñì. Çíàéäіòü A1A2.
277. Íà ìà ëþí êó 104 M 1 N 1 || M 2 N 2 , OM 1  M 1 M 2 ,
ON1  4 ñì. Çíàéäіòü ON2.
278. Íà ìàëþíêó 104 M1N1 || M2N2, ON1  6 ñì, N1N2  6 ñì,
OM1  3,5 ñì. Çíàéäіòü OM2.

Ìàë. 103

Ìàë. 104

279.1 Ïîäіëіòü äàíèé âіäðіçîê íà 5 ðіâíèõ ÷àñòèí.
280. Ïîäіëіòü äàíèé âіäðіçîê íà 7 ðіâíèõ ÷àñòèí.
281. Ïîäіëіòü äàíèé âіäðіçîê íà äâі ÷àñòèíè, âіäíîøåííÿ ÿêèõ äîðіâíþє 2 : 5.
282. Ïîäіëіòü äàíèé âіäðіçîê íà äâі ÷àñòèíè ó âіäíîøåííі
3 : 2.
283. Íà ìàëþíêó 103 A1A2  A2A3, A1B1 || A2B2 || A3B3.
A1A2 : B1B2  3 : 5, B2B3 – A2A3  8 ñì. Çíàéäіòü A1A2, A2A3,
B1B2, B2B3.
284. Íà ìàëþíêó 104 ON1  N1N2, M1N1 || M2N2, ON1 : OM1 
 7 : 4, N1N2 + M1M2  33 ñì. Çíàéäіòü ON2 і OM2.
285. M і N – âіäïîâіäíî ñåðåäèíè ñòîðіí AB і CD ïàðàëåëîãðàìà ABCD. Âіäðіçêè MD і BN ïåðåòèíàþòü äіàãîíàëü AC ó òî÷ êàõ L і K âіäïîâіäíî. Äî âåäіòü, ùî
AL  LK  KC.
286. Òî÷êè E, F і G äіëÿòü ìåäіàíó AD òðèêóòíèêà ABC íà
÷îòèðè ðіâíі ÷àñòèíè ((AE  EF  FG  GD). Äîâåäіòü, ùî
1

Çàäà÷і 279–282 ïîòðіáíî ðîçâ’ÿçàòè іç çàñòîñóâàííÿì ëіíіéêè áåç ïîäіëîê.
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ïðÿìà CG äіëèòü ñòîðîíó AB ó âіäíîøåííі 3 : 2, ïî÷èíàþ÷è âіä âåðøèíè A.
287. Òî÷êè M і N äіëÿòü ìåäіàíó AD òðèêóòíèêà ABC íà
òðè ðіâíі ÷àñòèíè (AM
(
 MN  ND). Äîâåäіòü, ùî ïðÿìà BN ìіñòèòü ìåäіàíó òðèêóòíèêà.
288. Òî÷êà K – ñåðåäèíà ìåäіàíè AD òðèêóòíèêà ABC.
Âіäðіçîê BK ïåðåòèíàє ñòîðîíó AC ó òî÷öі M. Çíàéäіòü
AM : MC.

289. Ïîáóäóéòå âіäðіçîê ÀÂ çàâäîâæêè 5 ñì òà ãåîìåòðè÷íå ìіñöå òî÷îê, ðіâíîâіääàëåíèõ âіä éîãî êіíöіâ.
290. Ç òî÷êè êîëà ïðîâåäåíî äâі âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі õîðäè, ÿêі âіääàëåíі âіä öåíòðà íà âіäñòàíі 5 ñì
і 7 ñì. Çíàéäіòü äîâæèíè öèõ õîðä.

Æèòòºâà ìàòåìàòèêà
291. Âèñîòà ôóòáîëüíèõ âîðіò – âіäñòàíü âіä íèæíüîãî
êîíòóðà ïåðåêëàäèíè äî ïîâåðõíі çåìëі – 8 ôóòіâ. Øèðèíà
ôóòáîëüíèõ âîðіò – âіäñòàíü ìіæ ñòіéêàìè – 8 ÿðäіâ.
Çíàéäіòü â іíòåðíåòі ÿê ïåðåâåñòè ôóòè òà ÿðäè â ìåòðè
é îá÷èñëіòü ïëîùó ôóòáîëüíèõ âîðіò ó ì2. Ðåçóëüòàò îêðóãëіòü äî äåñÿòèõ ì2.

Ö³êàâ³ çàäà÷³ äëÿ óó÷í³â íåëåäà÷èõ
292. (Âñåóêðàїíñüêà îëіìïіàäà ç ìàòåìàòèêè, 1976 ð.)
Óñåðåäèíі ãîñòðîêóòíîãî òðèêóòíèêà ABC äàíî òî÷êó P
òàêó, ùî APB  ACB + 60, BPC  BAC + 60,
CPA  CBA
A + 60. Äîâåäіòü, ùî îñíîâè ïåðïåíäèêóëÿðіâ, ïðîâåäåíèõ ç òî÷êè P äî ñòîðіí òðèêóòíèêà ABC,
є âåðøèíàìè ðіâíîñòîðîííüîãî òðèêóòíèêà.
ÐÅÄÍß ËІÍІß ÒÐÈÊÓÒÍÈÊÀ,
10. ÑÅ
ЇЇ ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒІ

Ñåðåäíüîþ ëіíієþ òðèêóòíèêà íàçèâàþòü âіäðіçîê,
ÿêèé ñïîëó÷àє ñåðåäèíè äâîõ éîãî ñòîðіí.
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Ìàë. 105

Ìàë. 106

Íà ì
ìàëþíêó 105 KL – ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðèêóòíèêà ABC.
Ò å î ð å ì à 1 (âëàñòèâіñòü ñåðåäíüîї ëіíії òðèêóòíèêà
à). Ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðèêóòíèêà, ùî ñïîëó÷àє ñåðåäèíè äâîõ ñòîðіí, ïàðàëåëüíà òðåòіé ñòîðîíі і äîðіâíþє її ïîëîâèíі.
Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé KL – ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðèêóòíèêà ABC
(ìàë. 105). Äîâåäåìî, ùî KL || AB і

.

1) Ïðîâåäåìî ÷åðåç òî÷êó L ïðÿìó, ïàðàëåëüíó AB. Çà
òåîðåìîþ Ôàëåñà âîíà ïåðåòèíàє ñòîðîíó AC â її ñåðåäèíі, òîáòî â òî÷öі K. Îòæå, öÿ ïðÿìà ìіñòèòü ñåðåäíþ
ëіíіþ KL. Òîìó KL || AB.
2) Ïðîâåäåìî ÷åðåç òî÷êó L ïðÿìó, ïàðàëåëüíó AC, ÿêà ïåðåòèíàє AB ó òî÷öі M. Òîäі AM  MB (çà òåîðåìîþ Ôàëåñà).
×îòèðèêóòíèê AKLM
M – ïàðàëåëîãðàì. KL  AM
M (çà âëàñòèâіñòþ ïàðàëåëîãðàìà), àëå

. Òîìó

.

Äîâåäіòü, ùî ñåðåäèíè ñòîðіí ÷îòèðèêóòíèêà
є âåðøèíàìè ïàðàëåëîãðàìà, îäèí ç êóòіâ ÿêîãî äîðіâíþє
êóòó ìіæ äіàãîíàëÿìè ÷îòèðèêóòíèêà.
Ä î â å ä å í í ÿ. Íå õàé ABCD – äà íèé ÷î òè ðè êóò íèê,
à òî÷êè K, L, M, N – ñåðåäèíè éîãî ñòîðіí (ìàë. 106).
KL – ñå ðåä íÿ ëіíіÿ òðè êóò íè êà ABC, òî ìó KL || AC

Задача.

і

. Àíàëîãі÷íî MN || AC,

.

Îòæå, KL || MN, KL  MN. Òîäі KLMN – ïàðàëåëîãðàì
(çà îçíàêîþ ïàðàëåëîãðàìà).
KN
N – ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðèêóòíèêà ABD. Òîìó KN
N || BD. Îòæå,
KFOP – òàêîæ ïàðàëåëîãðàì, çâіäêè: NKL  BOA.
Ðîçãëÿíåìî âëàñòèâіñòü ìåäіàí òðèêóòíèêà.
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Ò å î ð å ì à 2 (âëàñòèâіñòü ìåäіàí òðè êóò íè êà).
Ìåäіàíè òðèêóòíèêà ïåðåòèíàþòüñÿ â îäíіé òî÷öі,
Ì
ÿêà äіëèòü êîæíó ç íèõ ó âіäíîøåííі 2 : 1, ïî÷èíàþÿê
÷è âіä âåðøèíè òðèêóòíèêà.
Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé M – òî÷êà ïåðåòèíó ìåäіàí AK
і CN òðèêóòíèêà ABC (ìàë. 107).
1) Ïîáóäóєìî ÷îòèðèêóòíèê LDTK, äå D – ñåðåäèíà AM,
T – ñåðåäèíà BM.
2) DT
T – ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðèêóòíèêà ABM, òîìó DT || AB
і

.

3) KL – ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðèêóòíèêà
ABC, òîìó KL || AB і

.

4) Îòæå, DT || KL і DT  KL. Òîìó
DTKL – ïàðàëåëîãðàì (çà îçíàêîþ).
5) M – òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé
TL і DK ïàðàëåëîãðàìà DTKL, òîìó
MT  ML, DM  MK. Àëå MT  BT,
DM  AD. Òîäі BT  TM  ML
і AD  DM  MK. Îòæå, òî÷êà M
äіëèòü êîæíó ç ìåäіàí AK і BL ó âіäíîøåííі 2 : 1, ïî÷èíàþ÷è âіä âåðÌàë. 107
øèí A і B âіäïîâіäíî.
6) Òî÷êà ïåðåòèíó ìåäіàí AK і CN ïîâèííà òàêîæ äіëèòè
ó âіäíîøåííі 2 : 1 êîæíó ìåäіàíó. Îñêіëüêè іñíóє єäèíà
òî÷êà – òî÷êà M, ÿêà â òàêîìó âіäíîøåííі äіëèòü ìåäіàíó AK, òî ìåäіàíà CN òàêîæ ïðîõîäèòü ÷åðåç öþ òî÷êó.
7) Îòæå, òðè ìåäіàíè òðèêóòíèêà ïåðåòèíàþòüñÿ â îäíіé
òî÷öі é öієþ òî÷êîþ äіëÿòüñÿ ó âіäíîøåííі 2 : 1, ïî÷èíàþ÷è âіä âåðøèíè òðèêóòíèêà. 
Òî÷êó ïåðåòèíó ìåäіàí ùå íàçèâàþòü öåíòðîì ìàñ òðèêóòíèêà, àáî öåíòðîїäîì òðèêóòíèêà.
Ùî íàçèâàþòü ñåðåäíüîþ ëіíієþ òðèêóòíèêà?
Ñôîðìóëþéòå é äîâåäіòü âëàñòèâіñòü ñåðåäíüîї ëіíії òðèêóòíèêà.
Ñôîðìóëþéòå âëàñòèâіñòü ìåäіàí
òðèêóòíèêà.
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Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
293. (Óñíî) ßêі âіäðіçêè íà ìàëþíêó 108 є ñåðåäíіìè ëіíіÿìè òðèêóòíèêà ABC, äå AM  MB, BK  KC, AL  LC?
294. Íà êðåñëіòü äîâіëüíèé òó ïî êóò íèé
òðèêóòíèê MNK і éîãî íàéáіëüøó ñåðåäíþ ëіíіþ.
295. Íàêðåñëіòü ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê ABC і éîãî ñåðåäíþ ëіíіþ, êіíöі ÿêîї
íàëåæàòü áі÷íèì ñòîðîíàì.
296. KL – ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðèêóòíèêà ABC
(ìàë. 105).
1) AB  14 ñì. Çíàéäіòü KL;
2) KL  6 äì. Çíàéäіòü AB.

Ìàë. 108

297. KL – ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðèêóòíèêà ABC (ìàë. 105).
1) AB  20 ñì. Çíàéäіòü KL; 2) KL  7 äì. Çíàéäіòü AB.
298. Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє ñåðåäèíè áі÷íèõ ñòîðіí
ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà, äîðіâíþє 5 ñì. Çíàéäіòü îñíîâó òðèêóòíèêà.
299. Îñíîâà ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє 18 äì.
Çíàéäіòü äîâæèíó âіäðіçêà, ùî ñïîëó÷àє ñåðåäèíè áі÷íèõ
ñòîðіí òðèêóòíèêà.
300. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðèêóòíèêà, ÿêùî éîãî ñåðåäíі
ëіíії äîðіâíþþòü 7 ñì, 8 ñì і 10 ñì.
301. Ñòîðîíè òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü 12 äì, 16 äì і 18 äì.
Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðèêóòíèêà, ñòîðîíàìè ÿêîãî є ñåðåäíі
ëіíії öüîãî òðèêóòíèêà.
302. Äàíî: ED – ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðèêóòíèêà ABC, E  AC,
D  BC. Äîâåñòè:  CED   CAB.
303. (Óñíî) Âèçíà÷òå âèä òðèêóòíèêà, ÿêùî:
1) äâі éîãî ñåðåäíі ëіíії ðіâíі ìіæ ñîáîþ;
2) òðè éîãî ñåðåäíі ëіíії ðіâíі ìіæ ñîáîþ.
304. Äàíî òðèêóòíèê, ïåðèìåòð ÿêîãî äîðіâíþє 24 ñì.
Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðèêóòíèêà, âåðøèíè ÿêîãî є ñåðåäèíàìè ñòîðіí äàíîãî òðèêóòíèêà.
305. Ïåðèìåòð òðèêóòíèêà, âåðøèíè ÿêîãî – ñåðåäèíè ñòîðіí äàíîãî òðèêóòíèêà, äîðіâíþє 18 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð
äàíîãî òðèêóòíèêà.
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306. Ñòîðîíè òðèêóòíèêà âіäíîñÿòüñÿ ÿê 4 : 3 : 5. Çíàéäіòü éîãî ñòîðîíè, ÿêùî ïåðèìåòð òðèêóòíèêà, óòâîðåíîãî
ñåðåäíіìè ëіíіÿìè äàíîãî òðèêóòíèêà, äîðіâíþє 60 ñì.
307. Ïåðèìåòð òðèêóòíèêà äîðіâíþє 80 ñì. Ñòîðîíè òðèêóòíèêà, óòâîðåíîãî ñåðåäíіìè ëіíіÿìè äàíîãî òðèêóòíèêà,
âіäíîñÿòüñÿ ÿê 4 : 9 : 7. Çíàéäіòü ñòîðîíè äàíîãî òðèêóòíèêà.
308. Ñòîðîíà òðèêóòíèêà äîðіâíþє 10 ñì, à îäíà іç ñåðåäíіõ
ëіíіé – 6 ñì. Çíàéäіòü äâі іíøі ñòîðîíè òðèêóòíèêà, ÿêùî
îäíà ç íèõ ó 1,5 ðàçà áіëüøà çà äðóãó. Ñêіëüêè âèïàäêіâ
ñëіä ðîçãëÿíóòè?
309. E, F, G, H – ñåðåäèíè ñòîðіí AB, BC, CD і DA îïóêëîãî ÷îòèðèêóòíèêà ABCD. Çíàéäіòü ïåðèìåòð ÷îòèðèêóòíèêà EFGH, ÿêùî AC  16 ñì, BD  10 ñì.
310. Äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþє 10 ñì. Çíàéäіòü
ïåðèìåòð ÷îòèðèêóòíèêà, âåðøèíàìè ÿêîãî є ñåðåäèíè
ñòîðіí öüîãî ïðÿìîêóòíèêà.
311. O – òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé ðîìáà ABCD. Òî÷êè M
і K – ñåðåäèíè ñòîðіí AD і DC âіäïîâіäíî. Äîâåäіòü, ùî
MK  OD.
312. AK
K – ìåäіàíà ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà ABC
C ç îñíîâîþ
BÑ. Òî÷êè P і F – ñåðåäèíè ñòîðіí AB і AC âіäïîâіäíî.
Äîâåäіòü, ùî PF  AK.
313. Äîâåäіòü, ùî êîëè äâà òðèêóòíèêè ðіâíі, òî ðіâíі é
òðèêóòíèêè, âåðøèíàìè ÿêèõ є ñåðåäèíè ñòîðіí äàíèõ
òðèêóòíèêіâ.
314. Òî÷êà M – ñåðåäèíà êàòåòà AC ðіâíîáåäðåíîãî ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà ABC (C  90). Âіäñòàíü âіä òî÷êè
M äî ãіïîòåíóçè äîðіâíþє a ñì. Çíàéäіòü ãіïîòåíóçó.
315. Òî÷êà K – ñåðåäèíà êàòåòà BC ðіâíîáåäðåíîãî ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà ABC ç ãіïîòåíóçîþ AB  20 ñì. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä òî÷êè K äî ãіïîòåíóçè.
316. Äîâåäіòü, ùî ñåðåäèíè ñòîðіí ðîìáà є âåðøèíàìè ïðÿìîêóòíèêà.
317. Ó ðіâíîáåäðåíîìó òðèêóòíèêó ABC ((AB  AC) M – òî÷êà ïåðåòèíó ìåäіàí. Âіäîìî, ùî AM  8 ñì. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä ñåðåäèíè áі÷íîї ñòîðîíè äî îñíîâè òðèêóòíèêà.
318. Ñåðåäèíà áі÷íîї ñòîðîíè ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà
KLM (KL  KM) âіääàëåíà âіä îñíîâè òðèêóòíèêà íà 9 ñì.
Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä òî÷êè ïåðåòèíó ìåäіàí òðèêóòíèêà
äî âåðøèíè K.
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319. Ó òðèêóòíèêó ABC  A  40,  B  80, O – öåíòð
îïèñàíîãî êîëà. Çíàéäіòü  AOB,  BOC,  COA.
320. Îäíà ç äіàãîíàëåé ðîìáà óòâîðþє çі ñòîðîíîþ
êóò 30, à äðóãà äіàãîíàëü äîðіâíþє 7 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð ðîìáà.
321. Ó ðіâíîáі÷íіé òðàïåöії îñíîâè äîðіâíþþòü a і b
(a > b), à ãîñòðèé êóò – 60. Çíàéäіòü:
1) áі÷íó ñòîðîíó òðàïåöії;
2) ïåðèìåòð òðàïåöії;
3) óìîâó, çà ÿêîї â òðàïåöіþ ìîæíà âïèñàòè êîëî.

Æèòòºâà ìàòåìàòèêà
322. Îá÷èñëіòü, ñêіëüêè êóáі÷íèõ ìåòðіâ ïîâіòðÿ î÷èñòÿòü çà
ðіê âіä àâòîìîáіëüíèõ âèõëîïíèõ ãàçіâ 50 êàøòàíіâ, ïîñàäæåíèõ óçäîâæ äîðîãè. Âіäîìî, ùî îäíå äåðåâî çà ðіê î÷èùóє
çîíó çàâäîâæêè 100 ì, çàâøèðøêè 12 ì, çàââèøêè 10 ì.

Ö³êàâ³ çàäà÷³ äëÿ óó÷í³â íåëåäà÷èõ
323. ×è іñíóє òðèêóòíèê, äâі áіñåêòðèñè ÿêîãî âçàєìíî
ïåðïåíäèêóëÿðíі?
ÐÅÄÍß ËІÍІß ÒÐÀÏÅÖІЇ,
11. ÑÅ
ЇЇ ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒІ

Ñåðåäíüîþ ëіíієþ òðàïåöіїї íàçèâàþòü âіäðіçîê, ùî
ñïîëó÷àє ñåðåäèíè її áі÷íèõ ñòîðіí.
Ðîçãëÿíåìî âëàñòèâіñòü ñåðåäíüîї ëіíії òðàïåöії.
Ðîçã
Ò å î ð å ì à (âëàñòèâіñòü ñåðåäíüîї ëіíії òðàïåöії).
Ñå
åðåäíÿ ëіíіÿ òðàïåöії ïàðàëåëüíà îñíîâàì і äîðіâíþє їõíіé ïіâñóìі.
íþ
Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé ABCD – äàíà òðàïåöіÿ, EF – її
ñåðåäíÿ ëіíіÿ (ìàë. 109). Äîâåäåìî, ùî
EF || AD, EF || BC і
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Ìàë. 109

1) Ïðîâåäåìî ïðîìіíü BF äî éîãî ïåðåòèíó ç ïðîìåíåì AD.
Íåõàé M – òî÷êà їõíüîãî ïåðåòèíó. Òîäі  BCF   MDF
(ÿê âíóòðіøíі ðіçíîñòîðîííі ïðè ïàðàëåëüíèõ ïðÿìèõ BC
і AM òà ñі÷íіé CD),  CFB   DFM (ÿê âåðòèêàëüíі),
CF  FD (çà óìîâîþ). Îòæå, { CFB  { DFM (çà ñòîðîíîþ
і äâîìà ïðèëåãëèìè êóòàìè), çâіäêè BF  FM, BC  DM
(ÿê âіäïîâіäíі ñòîðîíè ðіâíèõ òðèêóòíèêіâ).
2) Îñêіëüêè BF  FM, òî EF – ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðèêóòíèêà ABM. Òîäі, çà âëàñòèâіñòþ ñåðåäíüîї ëіíії òðèêóòíèêà,
EF || AM, îòæå, EF || AD. À îñêіëüêè AD || BC, òî EF || BC.
3) Îêðіì òîãî,

.

Äîâåäіòü, ùî âіäðіçîê ñåðåäíüîї ëіíії òðàïåöії,
ÿêèé ìіñòèòüñÿ ìіæ її äіàãîíàëÿìè, äîðіâíþє ïіâðіçíèöі
îñíîâ.
Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé EF – ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðàïåöії ABCD,
M – òî÷êà ïåðåòèíó AC і EF, N – òî÷êà ïåðåòèíó BD
і EF (ìàë. 110). Íåõàé AD  a, BC  b. Äîâåäåìî, ùî

Задача 1.

.
1) Îñêіëüêè EF || AD, EF || BC
і AE  BE, òî çà òåîðåìîþ Ôàëåñà:
M – ñåðåäèíà AC, N – ñåðåäèíà BD.
Òîìó EM – ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðèêóòíèêà ABC, NF – ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðèêóò íè êà DBC. Òîäі

;

Ìàë. 110

.
2) EF – ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðàïåöії, òîìó

.

3)

.
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Ó ðіâíîáі÷íіé òðàïåöії äіàãîíàëü äіëèòü ãîñòðèé
êóò íàâïіë. Çíàéäіòü ñåðåäíþ ëіíіþ òðàïåöії, ÿêùî її
îñíîâè âіäíîñÿòüñÿ ÿê 3 : 7, à ïåðèìåòð – 48 ñì.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé ABCD – äàíà òðàïåöіÿ, BC : AD 
 3 : 7,  CAD   BAC, EF – ñåðåäíÿ ëіíіÿ (ìàë. 111).
1) Ïîçíà÷èìî BC  3x, AD  7x. Òîäі

Задача 2.

(ñì).
2)  CAD   BCA (ÿê âíóòðіøíі ðіçíîñòîðîííі ïðè ïàðàëåëüíèõ ïðÿìèõ AD
і BC òà ñі÷íіé AC).  CAD   BAC (çà
Ìàë. 111
óìîâîþ). Òîìó  BCA   BAC. Îòæå,
{ BAC – ðіâíîáåäðåíèé (çà îçíàêîþ ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà). Òîäі AB  BC. Àëå AB  CD (çà óìîâîþ). Îòæå,
AB  BC  CD  3x (ñì).
3) Îñêіëüêè PABCD  48 ñì, ìàєìî ðіâíÿííÿ:
7x + 3x + 3x + 3x  48, çâіäêè x  3 (ñì).
4) Òîäі EF  5  3  15 (ñì).
Те, що середня лінія трапеції дорівнює
півсумі її основ, було відомо ще давнім
єгиптянам; цю інформацію містив папірус
Ахмеса (близько XVII ст. до н. е.).
Про властивість середньої лінії трапеції знали й вавилонські
землеміри; про неї також згадується й у працях Герона Александрійського (перша половина I ст. н. е.).

Ùî íàçèâàþòü ñåðåäíüîþ ëіíієþ òðàïåöії? Ñôîðìóëþéòå é äîâåäіòü âëàñòèâіñòü ñåðåäíüîї ëіíії òðàïåöії.

Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
324. (Óñíî) Íà ÿêèõ ìàëþíêàõ (112–115) âіäðіçîê EF
є ñåðåäíüîþ ëіíієþ òðàïåöії?

Ìàë. 112
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325. Îñíîâè òðàïåöії äîðіâíþþòü 8 ñì і 4 ñì. Çíàéäіòü
ñåðåäíþ ëіíіþ òðàïåöії.
326. Çíàé äіòü ñåðåä íþ ëіíіþ òðà ïåöії, ÿê ùî її îñ íî âè
äîðіâíþþòü 7 ñì і 11 ñì.
327. Çíàéäіòü îñíîâó òðàïåöії, ÿêùî її äðóãà îñíîâà
äîðіâíþє 9 ñì, à ñåðåäíÿ ëіíіÿ – 7 ñì.
328. Îäíà ç îñíîâ òðàïåöії äîðіâíþє 5 ñì, à ñåðåäíÿ ëіíіÿ –
10 ñì. Çíàéäіòü äðóãó îñíîâó òðàïåöії.
329. Îäíà ç îñíîâ òðàïåöії äîðіâíþє 8 ñì, à äðóãà – óäâі÷і
áіëüøà çà íåї. Çíàéäіòü âіäñòàíü ìіæ ñåðåäèíàìè áі÷íèõ
ñòîðіí òðàïåöії.
330. Ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðàïåöії äîðіâíþє 30 ñì. Çíàéäіòü îñíîâè òðàïåöії, ÿêùî:
1) îäíà ç íèõ íà 8 ñì áіëüøà çà äðóãó;
2) îäíà ç íèõ ó 4 ðàçè ìåíøà âіä äðóãîї;
3) âîíè âіäíîñÿòüñÿ ÿê 3 : 2.
331. Ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðàïåöії äîðіâíþє 16 ñì. Çíàéäіòü îñíîâè òðàïåöії, ÿêùî:
1) îäíà ç íèõ íà 2 ñì ìåíøà âіä äðóãîї;
2) îäíà ç íèõ óòðè÷і áіëüøà çà äðóãó;
3) їõ âіäíîøåííÿ äîðіâíþє 3 : 5.
332. K – òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëі BD òðàïåöії ABCD ç її
ñåðåäíüîþ ëіíієþ MN. Äîâåäіòü, ùî BK  KD.
333. Áі÷íі ñòîðîíè òðàïåöії äîðіâíþþòü 7 ñì і 9 ñì, à її
ñåðåäíÿ ëіíіÿ – 10 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðàïåöії.
334. Áі÷íі ñòîðîíè òðàïåöії äîðіâíþþòü 10 ñì і 12 ñì, à її
ïåðèìåòð – 52 ñì. Çíàéäіòü ñåðåäíþ ëіíіþ òðàïåöії.
335. ×è ìîæå ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðàïåöії:
1) äîðіâíþâàòè îäíіé ç îñíîâ;
2) áóòè ìåíøîþ âіä ìåíøîї îñíîâè;
3) áóòè áіëüøîþ çà áіëüøó îñíîâó;
4) áóòè âäâі÷і ìåíøîþ âіä áіëüøîї îñíîâè?
336. EF
F – ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðàïåöії ABCD, ÿêà ïåðåòèíàє äіàãîíàëü BD ó òî÷öі N. EN  5 ñì, NF  3 ñì. Çíàéäіòü îñíîâè òðàïåöії.
337. MN – ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðàïåöії ABCD, ÿêà ïåðåòèíàє äіàãîíàëü AC ó òî÷öі K. Çíàéäіòü MK і KN, ÿêùî îñíîâè òðàïåöії äîðіâíþþòü 18 ñì і 12 ñì.
338. Ó òðàïåöії ABCD AD  30 ñì, BC  12 ñì – îñíîâè,
à òî÷êè E і T – ñåðåäèíè AB і AE âіäïîâіäíî. ×åðåç E і T
ïðîâåäåíî ïðÿìі, ïàðàëåëüíі AD. Çíàéäіòü âіäðіçêè öèõ
ïðÿìèõ, ùî ìіñòÿòüñÿ ìіæ áі÷íèìè ñòîðîíàìè òðàïåöії.
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339. Ó òðàïåöії ABCD M – ñåðåäèíà áі÷íîї ñòîðîíè AB, N –
ñåðåäèíà MB. ×åðåç òî÷êè M і N ïðîâåäåíî ïðÿìі, ïàðàëåëüíі BC, ÿêі ïåðåòèíàþòü CD ó òî÷êàõ K і L âіäïîâіäíî.
MK  12 ñì, NL  8 ñì. Çíàéäіòü îñíîâè òðàïåöії.
340. Ó ðіâíîáі÷íіé òðàïåöії ABCD ïåðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé ç âåðøèíè B íà áіëüøó îñíîâó AD òðàïåöії, äіëèòü її
íà âіäðіçêè 3 ñì і 7 ñì. Çíàéäіòü ñåðåäíþ ëіíіþ òðàïåöії.
341. Ç âåðøèíè B òóïîãî êóòà ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії ABCD
ïðîâåäåíî âèñîòó BK äî îñíîâè AD. AK  4 ñì, BC  6 ñì.
Çíàéäіòü ñåðåäíþ ëіíіþ òðàïåöії.
342. Òî÷êè A і B ëåæàòü ïî îäèí áіê âіä ïðÿìîї l. Âіäñòàíü
äî íåї âіä òî÷êè A äîðіâíþє 7 ñì, à âіä òî÷êè M, ÿêà є ñåðåäèíîþ AB, – 5 ñì. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä òî÷êè B äî ïðÿìîї l.
343. Ïî îäèí áіê âіä ïðÿìîї a íà âіäñòàíі 10 ñì і 16 ñì âіä
íåї ïîçíà÷åíî òî÷êè M і N. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä ñåðåäèíè
âіäðіçêà MN äî ïðÿìîї a.
344. Îñíîâè òðàïåöії äîðіâíþþòü 6 ñì і 14 ñì. Äіàãîíàëі òðàïåöії äіëÿòü її ñåðåäíþ ëіíіþ íà òðè ÷àñòèíè. Çíàéäіòü äîâæèíè öèõ ÷àñòèí.
345. Äіàãîíàëі äіëÿòü ñåðåäíþ ëіíіþ òðàïåöії íà òðè ÷àñòèíè,
äîâæèíè ÿêèõ 7 ñì, 8 ñì і 7 ñì. Çíàéäіòü îñíîâè òðàïåöії.
346. Ó òðàïåöії ABCD (AD
(
|| BC)  A  90,  C  135,
AB  6 ñì. Çíàéäіòü ñåðåäíþ ëіíіþ òðàïåöії, ÿêùî її äіàãîíàëü ïåðïåíäèêóëÿðíà äî áі÷íîї ñòîðîíè.
347. Äіàãîíàëü ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії äіëèòü íàâïіë òóïèé
êóò òðàïåöії, à її ñåðåäíþ ëіíіþ – íà âіäðіçêè 4 ñì і 6 ñì.
Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðàïåöії.
348. Äіàãîíàëü ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії äіëèòü її ãîñòðèé êóò
íàâïіë, à ñåðåäíþ ëіíіþ – íà âіäðіçêè 3 ñì і 7 ñì. Çíàéäіòü
ïåðèìåòð òðàïåöії.

349. Çíàéäіòü êóòè M і N ÷îòèðèêóòíèêà MNKL, âïèñàíîãî â êîëî, ÿêùî  K  37,  L  119.
350. Êîëî âïèñàíî â ðіâíîáі÷íó òðàïåöіþ, áі÷íà ñòîðîíà
ÿêîї äîðіâíþє a ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðàïåöії.
351. Ó ïðÿìîêóòíіé òðàïåöії òóïèé êóò äîðіâíþє 120,
áіëüøà îñíîâà – 14 ñì, à áіëüøà áі÷íà ñòîðîíà – 8 ñì. Çíàéäіòü ìåíøó îñíîâó òðàïåöії.
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Æèòòºâà ìàòåìàòèêà
352. Øèðèíà çàõâàòó ñіâàëêè ñòàíîâèòü 2 ì, ðóõàєòüñÿ
âîíà çі øâèäêіñòþ 6 êì/ãîä. Íîðìà âèñіâó íàñіííÿ – 150 êã
íà 1 ãà.
1) Çàïèøіòü ôîðìóëó çàëåæíîñòі âèòðàòè íàñіííÿ m
(ó êã) âіä ÷àñó t (ó ãîä).
2) Íà ÿêèé ÷àñ ðîáîòè âèñòà÷èòü 270 êã íàñіííÿ?

Ö³êàâ³ çàäà÷³ äëÿ óó÷í³â íåëåäà÷èõ
353. Óñі ñòіíêè é äíî êàðòîííîї êîðîáêè áåç êðèøêè ìàþòü
ôîðìó êâàäðàòà çі ñòîðîíîþ a. Ðîçðіæòå ðîçãîðòêó êîðîáêè äâîìà ðîçðіçàìè òàê, ùîá ç îòðèìàíèõ ÷àñòèí ìîæíà
áóëî ñêëàñòè êâàäðàò, ïëîùà ÿêîãî äîðіâíþє 5a2.

Äîìàøíÿ ñàìîñòіéíà ðîáîòà № 2 (§§ 6–11)
Êîæíå çàâäàííÿ ìàє ïî ÷îòèðè âàðіàíòè âіäïîâіäåé
(À–Ã), ñåðåä ÿêèõ ëèøå îäèí є ïðàâèëüíèì. Îáåðіòü ïðàâèëüíèé âàðіàíò âіäïîâіäі.
1. Íà ìàëþíêó 116 çîáðàæåíî òðàïåöіþ. Óêàæіòü її îñíîâè.
À. KN і ML
Á. KL і MN
Â. KN і MN
Ã. ML і MN
2. Çíàéäіòü ãðàäóñíó ìіðó öåíòðàëüÌàë. 116
íîãî êóòà, ÿêùî ãðàäóñíà ìіðà âіäïîâіäíîãî éîìó âïèñàíîãî êóòà äîðіâíþє 40.
À. 40
Á. 20
Â. 80
Ã. 30
3. Íà ìàëþíêó 117 M1N1 || M2N2, ON1 
 N1N2, OM2  16 ñì. Çíàéäіòü M1M2.
À. 4 ñì
Á. 8 ñì
Â. 6 ñì
Ã. çíàéòè íåìîæëèâî
4. ×îòèðèêóòíèê ABCD âïèñàíî
â êîëî. A  20, B  100. Çíàéäіòü
Ìàë. 117
êóòè C і D öüîãî ÷îòèðèêóòíèêà.
À. C  80, D  160
Á. C  150, D  80
Â. C  20, D  100
Ã. C  160, D  80
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5. Îñíîâà ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє 4 ñì,
à áі÷íà ñòîðîíà – 10 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðèêóòíèêà,
âåðøèíàìè ÿêîãî є ñåðåäèíè ñòîðіí äàíîãî òðèêóòíèêà.
À. 11 ñì
Á. 12 ñì
Â. 14 ñì
Ã. 16 ñì
6. Ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðàïåöії äîðіâíþє 20 ñì, à її îñíîâè âіäíîñÿòüñÿ ÿê 2 : 3. Çíàéäіòü äîâæèíó ìåíøîї îñíîâè.
À. 16 ñì
Á. 24 ñì
Â. 18 ñì
Ã. 8 ñì
7. Õîðäè MN і KL ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі A, MKL 
 30,  KLN  70. Çíàéäіòü KAM.
À. 30
Á. 70
Â. 80
Ã. 100
8. Êîëî âïèñàíî â ðіâíîáі÷íó òðàïåöіþ, áі÷íà ñòîðîíà ÿêîї
äîðіâíþє 10 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðàïåöії.
À. 50 ñì
Á. 20 ñì
Â. 30 ñì
Ã. 40 ñì
9. Ó ïðÿìîêóòíіé òðàïåöії ãîñòðèé êóò äîðіâíþє 60,
à áіëüøà áі÷íà ñòîðîíà é ìåíøà îñíîâà – ïî 18 ñì. Çíàéäіòü
áіëüøó îñíîâó òðàïåöії.
À. 36 ñì
Á. 24 ñì
Â. 27 ñì
Ã. 30 ñì
10. Äіàãîíàëü ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії äіëèòü її ãîñòðèé êóò
íàâïіë, à ñåðåäíþ ëіíіþ – íà âіäðіçêè 4 ñì і 5 ñì. Çíàéäіòü
ïåðèìåòð òðàïåöії.
À. 32 ñì
Á. 34 ñì
Â. 36 ñì
Ã. 38 ñì
11. Òî÷êà N – ñåðåäèíà ìåäіàíè AD òðèêóòíèêà ABC.
BN ïåðåòèíàє AC ó òî÷öі F. Çíàéäіòü AF, ÿêùî AC  18 ñì.
À. 6 ñì
Á. 9 ñì
Â. 3 ñì
Ã. 2 ñì
12. Ãіïîòåíóçà ðіâíîáåäðåíîãî ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà
äîðіâíþє 36 ñì. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä ñåðåäèíè êàòåòà äî
ãіïîòåíóçè.
À. 12 ñì
Á. 6 ñì
Â. 18 ñì
Ã. 9 ñì

ÇÀÂÄÀÍÍß ÄËß ÏÅÐÅÂІÐÊÈ ÇÍÀÍÜ ÄÎ §§ 6–11
1. Íàêðåñëіòü òðàïåöіþ MKPF
F (MK
K || PF).
Óêàæіòü її îñíîâè òà áі÷íі ñòîðîíè.
2. Çíàéäіòü ãðàäóñíó ìіðó êóòà, âïèñàíîãî
â êîëî, ÿêùî âіäïîâіäíèé éîìó öåíòðàëüíèé
êóò äîðіâíþє 70.
3. Íà ìàëþíêó 118 A1B1 || A2B2, OB1  B1B2,
OA1  2 ñì. Çíàéäіòü OA2.
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4. Çíàéäіòü êóòè A і B ÷îòèðèêóòíèêà ABCD, âïèñàíîãî
â êîëî, ÿêùî C  140, D  70.
5. Ñòîðîíè òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü 10 ñì, 12 ñì і 16 ñì.
Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðèêóòíèêà, ñòîðîíàìè ÿêîãî є ñåðåäíі
ëіíії äàíîãî òðèêóòíèêà.
6. Ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðàïåöії äîðіâíþє 8 ñì. Çíàéäіòü îñíîâè
òðàïåöії, ÿêùî îäíà ç íèõ íà 4 ñì áіëüøà çà äðóãó.
7. Êîëî âïèñàíî â ðіâíîáі÷íó òðàïåöіþ, ïåðèìåòð ÿêîї
20 ñì. Çíàéäіòü áі÷íó ñòîðîíó òðàïåöії.
8. Ó ïðÿ ìî êóòíіé òðà ïåöії ãîñ òðèé êóò äîðіâíþє 60,
à áіëüøà áі÷íà ñòîðîíà é áіëüøà îñíîâà äîðіâíþþòü ïî
12 ñì. Çíàéäіòü ìåíøó îñíîâó.
9. Äіàãîíàëü ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії äіëèòü íàâïіë її òóïèé
êóò, à ñåðåäíþ ëіíіþ – íà âіäðіçêè 9 ñì і 7 ñì. Çíàéäіòü
ïåðèìåòð òðàïåöії.
Äîäàòêîâі çàâäàííÿ
10. Òî÷êè K, L, M äіëÿòü ìåäіàíó BD òðèêóòíèêà ABC
íà ÷îòèðè ðіâíі ÷àñòèíè (BK  KL  LM  MD). AM ïåðåòèíàє BC ó òî÷öі F. Çíàéäіòü CF : FB.
11. Òî÷êà D – ñåðåäèíà êàòåòà BC ðіâíîáåäðåíîãî ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà ABC ( C  90). Âіäñòàíü âіä òî÷êè D
äî ãіïîòåíóçè òðèêóòíèêà íà 15 ñì ìåíøà âіä ãіïîòåíóçè.
Çíàéäіòü ãіïîòåíóçó òðèêóòíèêà.

Âïðàâè äëÿ ïîâòîðåííÿ ðîçäіëó 1
Äî § 1
354. Íàêðåñëіòü ÷îòèðèêóòíèê AMCN. Çàïèøіòü âåðøèíè, ñòîðîíè òà êóòè öüîãî ÷îòèðèêóòíèêà.
355. ×è ìîæóòü ó ÷îòèðèêóòíèêó òðè êóòè áóòè ïðÿìèìè, à ÷åòâåðòèé:
1) ãîñòðèì;
2) òóïèì?
356. Äâà êóòè ÷îòèðèêóòíèêà äîðіâíþþòü 40 і 80, à äâà
іíøèõ ìіæ ñîáîþ ðіâíі. Çíàéäіòü íåâіäîìі êóòè ÷îòèðèêóòíèêà.
357. Çàïèøіòü óñі ìîæëèâі âàðіàíòè ïîçíà÷åííÿ ÷îòèðèêóòíèêà ABCD.
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358. Îäèí ç êóòіâ ÷îòèðèêóòíèêà íà 10 ìåíøèé âіä äðóãîãî, íà 50 ìåíøèé âіä òðåòüîãî é óäâі÷і ìåíøèé âіä ÷åòâåðòîãî. Çíàéäіòü êóòè ÷îòèðèêóòíèêà.
359. Óñі ñòî ðî íè ÷î òè ðè êóò íè êà ìіæ ñî áîþ ðіâíі.
Äîâåäіòü, ùî ñóìà áóäü-ÿêèõ äâîõ ñóñіäíіõ êóòіâ öüîãî
÷îòèðèêóòíèêà äîðіâíþє 180.
Äî § 2
360. Íàêðåñëіòü ïàðàëåëîãðàì KMTL, ó ÿêîãî êóò K –
òóïèé. Ïðîâåäіòü äіàãîíàëі ïàðàëåëîãðàìà é ïîçíà÷òå їõíþ
òî÷êó ïåðåòèíó ÷åðåç O. Óêàæіòü íà ìàëþíêó ïàðè ðіâíèõ
ìіæ ñîáîþ âіäðіçêіâ.
361. Íà ìàëþíêó 119 ABCD – ïàðàëåëîãðàì,  1  105.
Çíàéäіòü  2.
362. Ó ÷îòèðèêóòíèêó ABCD  A +  B  180,  B +
+  C  180. Äîâåäіòü, ùî ÷îòèðèêóòíèê ABCD – ïàðàëåëîãðàì.
363. Íà ìàëþíêó 120 AD  BC,  1   2. Äîâåäіòü, ùî
ABCD – ïàðàëåëîãðàì.

Ìàë. 119

Ìàë. 120

364. Ïðÿìі a і b ïåðåòèíàþòüñÿ. Ïîáóäóéòå ïàðàëåëîãðàì òàê, ùîá éîãî äіàãîíàëі ëåæàëè íà öèõ ïðÿìèõ.
365. Äàíî ïàðàëåëîãðàì ABCD і òðèêóòíèê ENM. ×è ìîæëèâî, ùîá îäíî÷àñíî âèêîíóâàëèñÿ ðіâíîñòі  A   E,
 B   N,  C   M?
366. Ó ïàðàëåëîãðàìі ABCD òî÷êà M – ñåðåäèíà AD, N –
ñåðåäèíà BC. Äîâåäіòü, ùî âіäðіçêè AN і BM òî÷êîþ ïåðåòèíó äіëÿòüñÿ íàâïіë.
367. Äàíî òðè òî÷êè, ùî íå ëåæàòü íà îäíіé ïðÿìіé. Ñêіëüêè
ïàðàëåëîãðàìіâ ç âåðøèíàìè â öèõ òî÷êàõ ìîæíà ïîáóäóâàòè?
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368. Äîâåäіòü, ùî êóò ìіæ âèñîòàìè ïàðàëåëîãðàìà,
ïðîâåäåíèìè ç îäíієї âåðøèíè, äîðіâíþє êóòó ïàðàëåëîãðàìà ïðè ñóñіäíіé âåðøèíі.
369. Äîâåäіòü, ùî áіñåêòðèñè ïðîòèëåæíèõ êóòіâ ïàðàëåëîãðàìà àáî ïàðàëåëüíі, àáî çáіãàþòüñÿ.
370. Êóò ìіæ âèñîòàìè ïàðàëåëîãðàìà, ïðîâåäåíèìè ç âåðøèíè òóïîãî êóòà, äîðіâíþє 30. Çíàéäіòü öі âèñîòè, ÿêùî
ñòîðîíè ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþþòü 8 ñì і 20 ñì.
371. Ïîáóäóéòå ïàðàëåëîãðàì çà äâîìà íåïàðàëåëüíèìè
ñòîðîíàìè é âèñîòîþ, ïðîâåäåíîþ äî îäíієї ç íèõ.
Äî § 3
372. Íàêðåñëіòü ïðÿìîêóòíèê çі ñòîðîíàìè 3 ñì і 5 ñì
òà çíàéäіòü éîãî ïåðèìåòð.
373. Ó ÷î òè ðè êóò íè êó òî÷ êà ïå ðå òè íó äіàãî íà ëåé
äіëèòü äіàãîíàëі íà ÷îòèðè ðіâíèõ ìіæ ñîáîþ âіäðіçêè.
Ç’ÿñóéòå âèä ÷îòèðèêóòíèêà.
374. Áіñåêòðèñà êóòà A ïðÿìîêóòíèêà ABCD ïåðåòèíàє
ïðîäîâæåííÿ ñòîðîíè DC ó òî÷öі N. Çíàéäіòü  AND.
375. Ïîáóäóéòå ïðÿìîêóòíèê çà:
1) ñòîðîíîþ і äіàãîíàëëþ;
2) äіàãîíàëëþ é êóòîì, ÿêèé âîíà óòâîðþє ç îäíієþ çі
ñòîðіí;
3) äіàãîíàëëþ é êóòîì ìіæ äіàãîíàëÿìè.
376. Áіñåêòðèñà êóòà A ïðÿìîêóòíèêà ABCD ïåðåòèíàє
ñòîðîíó CD ó òî÷öі M. Çíàéäіòü ïåðèìåòð ïðÿìîêóòíèêà,
ÿêùî DM  5 ñì, MC  2 ñì.
377. Òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé ïðÿìîêóòíèêà ðîçìіùåíà âіä ìåíøîї ñòîðîíè íà 2 ñì äàëі, íіæ âіä áіëüøîї.
Çíàé äіòü ñòî ðî íè ïðÿ ìî êóò íè êà, ÿê ùî éî ãî ïå ðè ìåòð
äîðіâíþє 56 ñì.
378. Ïåðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé ç âåðøèíè ïðÿìîãî êóòà
ïðÿìîêóòíèêà äî äіàãîíàëі, äіëèòü її ó âіäíîøåííі 1 : 3.
Çíàéäіòü ìåíøó ñòîðîíó ïðÿìîêóòíèêà, ÿêùî äіàãîíàëü
äîðіâíþє a ñì.
379. Áіñåêòðèñè êóòіâ A і D ïðÿìîêóòíèêà ABCD ïåðåòèíàþòü éîãî ñòîðîíó BC ó òî÷êàõ L і K âіäïîâіäíî. BL  7 ñì,
LK  2 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð ïðÿìîêóòíèêà ABCD. Ñêіëüêè
âèïàäêіâ ñëіä ðîçãëÿíóòè?
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Äî § 4
380. Íàêðåñëіòü ðîìá MKLN ç òóïèì êóòîì M òà ïðîâåäіòü ó íüîìó âèñîòè MA і MB.
381. Ó ðîìáі ABCD äіàãîíàëі ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі O,
 BAO  25. Çíàéäіòü êóòè ðîìáà.
382. Çíàéäіòü êóòè ðîìáà, ÿêùî âіäíîøåííÿ äâîõ ç íèõ
äîðіâíþє 2 : 3.
383. Ó ðîìáі ABCD ç âåðøèíè ãîñòðîãî êóòà A ïðîâåäåíî âèñîòè AM і AN. Äîâåäіòü, ùî AM  AN.
384. Äіàãîíàëі ïàðàëåëîãðàìà âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі,
à éîãî ïåðèìåòð äîðіâíþє m ñì. Çíàéäіòü ñòîðîíè ïàðàëåëîãðàìà.
385. Êóò ìіæ ïðîäîâæåííÿì âèñîòè ðîìáà, ïðîâåäåíîї ç âåðøèíè ãîñòðîãî êóòà, і ïðîäîâæåííÿì äіàãîíàëі, ùî ñïîëó÷àє
âåðøèíè òóïèõ êóòіâ, äîðіâíþє 40. Çíàéäіòü êóòè ðîìáà.
386. Âèñîòà ðîìáà äîðіâíþє 10 ñì, à éîãî ïåðèìåòð –
80 ñì. Çíàéäіòü:
1) êóòè ðîìáà;
2) êóò ìіæ âèñîòîþ, ïðîâåäåíîþ ç âåðøèíè òóïîãî
êóòà ðîìáà, і éîãî ìåíøîþ äіàãîíàëëþ.
387. Ïîáóäóéòå ðîìá çà äіàãîíàëëþ é âèñîòîþ.
388. Íà ñòîðîíàõ ïðÿìîêóòíèêà çîâíі íüîãî ïîáóäîâàíî
ðіâíîñòîðîííі òðèêóòíèêè. Äîâåäіòü, ùî âåðøèíè òðèêóòíèêіâ є âåðøèíàìè ðîìáà.
Äî § 5
389. Íàêðåñëіòü êâàäðàò, ñòîðîíà ÿêîãî äîðіâíþє 3 ñì.
Çíàéäіòü ïåðèìåòð êâàäðàòà.
390. Ðіçíèöÿ ìіæ ïåðèìåòðîì êâàäðàòà òà ñóìîþ òðüîõ
éîãî ñòîðіí äîðіâíþє 8 ñì. Çíàéäіòü ñòîðîíó êâàäðàòà і éîãî
ïåðèìåòð.
391. Ó äàíå êîëî, ïîëîæåííÿ öåíòðà ÿêîãî âіäîìå, âïèøіòü êâàäðàò.
392. Äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíèêà äіëèòü éîãî êóò íàâïіë. ×è
є ïðÿìîêóòíèê êâàäðàòîì?
393. Íà ñòî ðî íàõ AB, BC, CD, DA êâà ä ðà òà ABCD
ïîçíà÷åíî òî÷êè A1, B1, C1, D1 òàê, ùî AA1  BB1  CC1  DD1.
Âèçíà÷òå âèä ÷îòèðèêóòíèêà A1B1C1D1.
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394. Ó êâàäðàò âïèñàíî ïðÿìîêóòíèê òàê, ùî íà êîæíіé
ñòîðîíі êâàäðàòà ëåæèòü ïî îäíіé âåðøèíі ïðÿìîêóòíèêà,
à ñòîðîíè ïðÿìîêóòíèêà ïàðàëåëüíі äіàãîíàëÿì êâàäðàòà.
Çíàéäіòü ïåðèìåòð ïðÿìîêóòíèêà, ÿêùî äіàãîíàëü êâàäðàòà äîðіâíþє d ñì.
Äî § 6
395. Íàêðåñëіòü ïðÿìîêóòíó òðàïåöіþ NMLK і ðіâíîáі÷íó DCFÍ. Óêàæіòü îñíîâè òðàïåöіé òà їõíі áі÷íі ñòîðîíè.
396. Çíàéäіòü ïåðèìåòð ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії, îñíîâè
ÿêîї 8 ñì і 5 ñì, à áі÷íі ñòîðîíè äîðіâíþþòü ìåíøіé îñíîâі.
397. Ó ðіâíîáі÷íіé òðàïåöії îäèí ç êóòіâ íà 20 áіëüøèé çà
äðóãèé. Çíàéäіòü êóòè òðàïåöії.
398. Ó ïðÿìîêóòíіé òðàïåöії áіëüøà áі÷íà ñòîðîíà âäâі÷і
áіëüøà çà âèñîòó. Çíàéäіòü êóòè òðàïåöії.
399. Çíàéäіòü êóòè ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії, ÿêùî ïðîòèëåæíі
її êóòè âіäíîñÿòüñÿ ÿê 4 : 5.
400. Ó òðàïåöії ABCD ç áіëüøîþ îñíîâîþ AD ÷åðåç òî÷êó K – ñåðåäèíó CD – ïðîâåäåíî ïðÿìó BK, ùî ïåðåòèíàє
ïðÿìó AD ó òî÷öі M. Äîâåäіòü, ùî { BKC  { MKD.
401. Âèñîòà ïðÿìîêóòíîї òðàïåöії, ïðîâåäåíà ç âåðøèíè
òóïîãî êóòà, óòâîðþє ç áі÷íîþ ñòîðîíîþ êóò 30 і äіëèòü
íàâïіë áіëüøó îñíîâó. Çíàéäіòü áіëüøó îñíîâó òðàïåöії,
ÿêùî áіëüøà áі÷íà ñòîðîíà äîðіâíþє m ñì.
402. Ó ðіâíîáі÷íіé òðàïåöії äіàãîíàëü є áіñåêòðèñîþ òóïîãî
êóòà, à її îñíîâè äîðіâíþþòü 10 ñì і 6 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðàïåöії.
403. ABCD – ïðÿìîêóòíà òðàïåöіÿ,  D   C  90, AD –
áіëüøà îñíîâà,  BDC  45,  ABD  90, AD  10 ñì. Çíàéäіòü BC і CD.
404. Ó ðіâíîáі÷íіé òðàïåöії ìåíøà îñíîâà äîðіâíþє 5 ñì,
áі÷íà ñòîðîíà – 3 ñì, à êóò ìіæ áі÷íîþ ñòîðîíîþ і áіëüøîþ
îñíîâîþ äîðіâíþє 60. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðàïåöії.
405. Ó ðіâíîáі÷íіé òðàïåöії äіàãîíàëü äîðіâíþє áіëüøіé
îñíîâі, à áі÷íà ñòîðîíà – ìåíøіé. Çíàéäіòü êóòè òðàïåöії.
406. Ïîáóäóéòå òðàïåöіþ çà îñíîâàìè òà äіàãîíàëÿìè.
407. Ó òðàïåöії ABCD BC – ìåíøà îñíîâà. ×åðåç òî÷êó C
ïðî âå äå íî ïðÿ ìó, ïà ðà ëåëü íó AB, ùî ïå ðå òè íàє AD
ó òî÷öі E. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðèêóòíèêà ECD, ÿêùî ïåðèìåòð òðàïåöії äîðіâíþє 56 ñì, à BC  10 ñì.
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Äî § 7
408. Íà ìàëþíêó 121 òî÷êà O – öåíòð êîëà.
1)  1  40. Çíàéäіòü  2.
2)  2  25. Çíàéäіòü  1.
409. Íà ìàëþíêó 121 òî÷êà O – öåíòð
êîëà. Çíàéäіòü  2, ÿêùî:
1)  1 –  2  15; 2)  1 +  2  54.
410. Ãîñòðîêóòíèé òðèêóòíèê ABC âïèñàíî â êîëî іç öåíòðîì ó òî÷öі O. Çíàéäіòü
Ìàë. 121
 BOC, ÿêùî  A  .
411. Ó êîëî ðàäіóñà 2 ñì âïèñàíî êóò ABC, ùî äîðіâíþє 30. Çíàéäіòü äîâæèíó õîðäè AC.
412. Ïðîäîâæåííÿ áіñåêòðèñè êóòà A òðèêóòíèêà ABC
ïåðåòèíàє êîëî, îïèñàíå íàâêîëî òðèêóòíèêà, ó òî÷öі K.
͝  CK.
͝
Äîâåäіòü, ùî BK
413. Êîëî ïîäіëåíî ÷îòèðìà òî÷êàìè íà ÷àñòèíè, ÿêі âіäíîñÿòüñÿ ÿê 1 : 2 : 3 : 4, і òî÷êè ïîäіëó ñïîëó÷åíî ìіæ ñîáîþ
âіäðіçêàìè. Âèçíà÷òå êóòè óòâîðåíîãî ÷îòèðèêóòíèêà.
414. Çíàéäіòü ãåîìåòðè÷íå ìіñöå òî÷îê, ç ÿêèõ äàíèé âіäðіçîê MN âèäíî ïіä çàäàíèì êóòîì .
Äî § 8
415. ×è ìîæíà âïèñàòè êîëî â ÷îòèðèêóòíèê ABCD, ÿêùî:
1) AB  5 ñì, BC  3 ñì, CD  4 ñì, DA  6 ñì;
2) AB  3 äì, BC  7 äì, CD  8 äì, DA  10 äì?
416. ×è ìîæíà îïèñàòè êîëî íàâêîëî ÷îòèðèêóòíèêà,
êóòè ÿêîãî â ïîðÿäêó ñëіäóâàííÿ âіäíîñÿòüñÿ ÿê:
1) 2 : 7 : 10 : 5;
2) 3 : 5 : 8 : 4?
417. ABCD – ÷î òè ðè êóò íèê, îïè ñà íèé íà âêî ëî êî ëà,
AB  3 ñì, BC  9 ñì, CD  10 ñì. Çíàéäіòü AD.
418. Ó ÷îòèðèêóòíèêó ABCD  ABC  100,  ADC  80,
 BDC  30. Çíàéäіòü  BAC.
419. Òðè êóòè ÷îòèðèêóòíèêà, âïèñàíîãî â êîëî, âіäíîñÿòüñÿ â ïîðÿäêó ñëіäóâàííÿ ÿê 3 : 4 : 6. Çíàéäіòü êóòè
÷îòèðèêóòíèêà.
420. ×îòèðèêóòíèê ABCD âïèñàíî â êîëî, ïðè÷îìó AC
є äіàìåòðîì êîëà. Òî÷êà O – òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé.
Çíàéäіòü  AOD, ÿêùî  BAC  30,  CAD  58.
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421. Ãîñòðèé êóò ïðÿìîêóòíîї òðàïåöії, îïèñàíîї íàâêîëî
êîëà, ó 5 ðàçіâ ìåíøèé âіä òóïîãî. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðàïåöії, ÿêùî її ìåíøà áі÷íà ñòîðîíà äîðіâíþє a ñì.
Äî § 9
422. Íà ìàëþíêó 122 ïðÿìі A1B1, A2B2 і A3B3 – ïàðàëåëüíі, A1A2  A2A3. Çíàéäіòü íà öüîìó ìàëþíêó é іíøі
ïàðè ðіâíèõ ìіæ ñîáîþ âіäðіçêіâ.
423. Ïîäіëіòü äà íèé âіäðіçîê íà
9 ðіâíèõ ÷àñòèí (íå âèêîðèñòîâóâàòè
ëіíіéêó ç ïîäіëêàìè).
424. Ïîäіëіòü äàíèé âіäðіçîê íà
3 ÷àñòèíè, äîâæèíè ÿêèõ âіäíîñÿòüñÿ
ÿê 3 : 1 : 2 (íå âèêîðèñòîâóâàòè ëіíіéêó ç ïîäіëêàìè).
425. Òî÷êà K äіëèòü ìåäіàíó AN
òðèêóòíèêà ABC ó âіäíîøåííі 2 : 1,
Ìàë. 122
ïî÷èíàþ÷è âіä òî÷êè A. Äîâåäіòü, ùî
ïðÿìà CK äіëèòü ñòîðîíó AB íàâïіë.
Äî § 10
426. Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє ñåðåäèíè äâîõ ñòîðіí òðèêóòíèêà, äîðіâíþє 5 ñì. Çíàéäіòü òðåòþ ñòîðîíó òðèêóòíèêà.
427. Ïîáóäóéòå äîâіëüíèé ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê ABC
( C  90) і éîãî íàéáіëüøó ñåðåäíþ ëіíіþ.
428. EF – ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðèêóòíèêà ABC (E  AC,
F  BC). CE  3 ñì, CF  5 ñì, EF  7 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðèêóòíèêà ABC.
429. Îäíà іç ñåðåäíіõ ëіíіé ðіâíîñòîðîííüîãî òðèêóòíèêà
äîðіâíþє 2 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðèêóòíèêà.
430. Áі÷íà ñòîðîíà ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє
7 ñì, à ïåðèìåòð – 20 ñì. Çíàéäіòü ñåðåäíþ ëіíіþ, êіíöі
ÿêîї íàëåæàòü áі÷íèì ñòîðîíàì.
431. Òî÷êè D, E, F – âіäïîâіäíî ñåðåäèíè ñòîðіí AB, BC
і CA òðèêóòíèêà ABC. Äîâåäіòü, ùî ÷îòèðèêóòíèê DEFA –
ïàðàëåëîãðàì.
432. Ñòîðîíà òðèêóòíèêà äîðіâíþє 12 ñì. Çíàéäіòü äâі
іíøі ñòîðîíè òðèêóòíèêà, ÿêùî îäíà ç éîãî ñåðåäíіõ ëіíіé
äîðіâíþє 5 ñì, à ïåðèìåòð òðèêóòíèêà, óòâîðåíîãî éîãî
ñåðåäíіìè ëіíіÿìè, äîðіâíþє 18 ñì.
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433. Ó òðèêóòíèêó ïðîâåäåíî ñåðåäíі ëіíії. Ïåðèìåòðè
ïàðàëåëîãðàìіâ, ùî óòâîðèëèñÿ ïðè öüîìó, äîðіâíþþòü
22 ñì, 24 ñì і 26 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð çàäàíîãî òðèêóòíèêà òà òðèêóòíèêà, ÿêèé óòâîðþþòü ñåðåäíі ëіíії.
434. Ïîáóäóéòå òðèêóòíèê çà òðüîìà òî÷êàìè – ñåðåäèíàìè éîãî ñòîðіí.
435. Ïîñëіäî âíî ñïî ëó ÷è ëè ñå ðå äè íè ñòîðіí êâà ä ðà òà,
äіàãîíàëü ÿêîãî äîðіâíþє d ñì. Âèçíà÷òå âèä ÷îòèðèêóòíèêà, ùî ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ, òà îá÷èñëіòü éîãî ïåðèìåòð.
Äî § 11
436. Íàêðåñëіòü òðàïåöіþ ABCD òà її ñåðåäíþ ëіíіþ EF.
Âèìіðÿéòå îñíîâè òðàïåöії òà îá÷èñëіòü äîâæèíó її ñåðåäíüîї ëіíії.
437. Ñó ìà áі÷íèõ ñòîðіí òðà ïåöії äîðіâíþє 17 ñì,
à ñåðåäíÿ ëіíіÿ – 8 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðàïåöії.
438. Ðіçíèöÿ îñíîâ òðàïåöії äîðіâíþє 2 ñì, à ñåðåäíÿ
ëіíіÿ – 14 ñì. Çíàéäіòü îñíîâè òðàïåöії.
439. Îñíîâè òðàïåöії äîðіâíþþòü 20 ñì і 12 ñì. Áі÷íó
ñòîðîíó òðàïåöії ïîäіëåíî íà 4 ðіâíі ÷àñòèíè é ÷åðåç òî÷êè
ïîäіëó ïðîâåäåíî ïðÿìі, ïàðàëåëüíі îñíîâàì. Çíàéäіòü âіäðіçêè öèõ ïðÿìèõ, ùî ìіñòÿòüñÿ ìіæ ñòîðîíàìè òðàïåöії.
440. Çíàé äіòü îñ íî âè òðà ïåöії, ÿê ùî її ñå ðåä íÿ ëіíіÿ,
çàâäîâæêè 18 ñì, ïîäіëÿєòüñÿ äіàãîíàëëþ íà âіäðіçêè, îäèí
ç ÿêèõ óäâі÷і áіëüøèé çà äðóãèé.
441. Ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðàïåöії âòðè÷і áіëüøà çà ìåíøó îñíîâó
é íà 12 ñì ìåíøà âіä áіëüøîї îñíîâè. Çíàéäіòü îñíîâè òðàïåöії.
442. Ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðàïåöії äіàãîíàëÿìè äіëèòüñÿ íà
âіäðіçêè, âіäíîøåííÿ ÿêèõ äîðіâíþє 2 : 3 : 2. Çíàéäіòü
âіäíîøåííÿ îñíîâ òðàïåöії.
443. Äîâåäіòü, ùî êîëè äіàãîíàëі ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі, òî її âèñîòà äîðіâíþє ñåðåäíіé ëіíії.
444. Ó ðіâíîáі÷íіé òðàïåöії áіëüøà îñíîâà äîðіâíþє a ñì,
áі÷íà ñòîðîíà – c ñì, à ãîñòðèé êóò 60. Çíàéäіòü ñåðåäíþ
ëіíіþ òðàïåöії.
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ÃÃîëîâíå â ðîçäiëi 1
ЧОТИ РИ КУТ НИК, ЙО ГО ЕЛЕ МЕН ТИ.
СУМА КУТІВ ЧОТИРИКУТНИКА

×îòèðèêóòíèê – ôіãóðà, ùî ñêëàäàєòüñÿ іç ÷îòèðüîõ òî÷îê і ÷îòèðüîõ âіäðіçêіâ, ÿêі ïîñëіäîâíî їõ ñïîëó÷àþòü.
Âіäðіçêè, ÿêі ñïîëó÷àþòü ïðîòèëåæíі
âåðøèíè ÷îòèðèêóòíèêà, – äіàãîíàëі ÷îòèðèêóòíèêà.
Ñóìà êóòіâ ÷îòèðèêóòíèêà äîðіâíþє 360.
ßêùî âñі êóòè ÷îòèðèêóòíèêà ìåíøі
âіä 180, òî âіí îïóêëèé.
ßêùî îäèí ç êóòіâ ÷îòèðèêóòíèêà áіëüøèé çà 180, òî âіí íåîïóêëèé.
ПА РА ЛЕ ЛО Г РАМ, ЙО ГО ВЛАС ТИ ВОСТІ Й ОЗ НА КИ

Ïàðàëåëîãðàì – ÷îòèðèêóòíèê, ó ÿêîãî
ïðîòèëåæíі ñòîðîíè ïîïàðíî ïàðàëåëüíі.
1. Ñóìà áóäü-ÿêèõ äâîõ ñóñіäíіõ êóòіâ
ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþє 180.
2. Ïàðàëåëîãðàì є îïóêëèì ÷îòèðèêóòíèêîì.
3. Ó ïàðàëåëîãðàìі ïðîòèëåæíі ñòîðîíè ðіâíі é ïðîòèëåæíі êóòè ðіâíі.
4. Ïåðèìåòð ïàðàëåëîãðàìà
PABCD  2(AB
(
+ BC).
5. Äіàãîíàëі ïàðàëåëîãðàìà òî÷êîþ ïåðåòèíó äіëÿòüñÿ
íàâïіë.
Âèñîòà ïàðàëåëîãðàìà – ïåðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé
ç áóäü-ÿêîї òî÷êè ñòîðîíè ïàðàëåëîãðàìà äî ïðÿìîї, ùî
ìіñòèòü ïðîòèëåæíó ñòîðîíó.
Ò å î ð å ì à (îçíàêè ïàðàëåëîãðàìà). ßêùî â ÷îòèðèêóòíèêó: 1) äâі ñòîðîíè ðіâíі é ïàðàëåëüíі, àáî 2) ïðîòèëåæíі
ñòîðîíè ïîïàðíî ðіâíі, àáî 3) äіàãîíàëі ïåðåòèíàþòüñÿ
é òî÷êîþ ïåðåòèíó äіëÿòüñÿ íàâïіë, àáî 4) ïðîòèëåæíі êóòè ïîïàðíî ðіâíі, – òî ÷îòèðèêóòíèê є ïàðàëåëîãðàìîì.
ПРЯ МО КУТ НИК І ЙО ГО ВЛАС ТИ ВОСТІ

Ïðÿìîêóòíèê – öå ïàðàëåëîãðàì, ó ÿêîãî âñі êóòè
ïðÿìі.
1. Ó ïðÿìîêóòíèêó ïðîòèëåæíі ñòîðîíè ðіâíі.
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2. Ïåðèìåòð ïðÿìîêóòíèêà PABCD  2(AB
(
+ BC).
3. Äіàãîíàëі ïðÿìîêóòíèêà òî÷êîþ ïåðåòèíó äіëÿòüñÿ
íàâïіë.
4. Äіàãîíàëі ïðÿìîêóòíèêà ðіâíі.
5. Òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé ïðÿìîêóòíèêà ðіâíîâіääàëåíà âіä óñіõ éîãî âåðøèí.

Ò å î ð å ì à (îçíàêè ïðÿìîêóòíèêà). ßêùî â ïàðàëåëîãðàìà: 1) óñі êóòè ðіâíі, àáî 2) îäèí êóò ïðÿìèé, àáî
3) äіàãîíàëі ðіâíі, – òî ïàðàëåëîãðàì є ïðÿìîêóòíèêîì.
РОМБ І ЙО ГО ВЛАС ТИ ВОСТІ

Ðîìá – öå ïàðàëåëîãðàì, ó ÿêîãî âñі ñòîðîíè ðіâíі.
1. Ñóìà áóäü-ÿêèõ äâîõ ñóñіäíіõ êóòіâ ðîìáà äîðіâíþє 180.
2. Ó ðîìáà ïðîòèëåæíі êóòè ðіâíі.
3. Äіàãîíàëі ðîìáà òî÷êîþ ïåðåòèíó äіëÿòüñÿ íàâïіë.
4. Ïåðèìåòð ðîìáà PABCD  4AB.
5. Äіàãîíàëі ðîìáà âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі é äіëÿòü
éîãî êóòè íàâïіë.

Ò å î ð å ì à (îçíàêè ðîìáà). ßêùî â ïàðàëåëîãðàìі:
1) äâі ñóñіäíі ñòîðîíè ðіâíі, àáî 2) äіàãîíàëі ïåðåòèíàþòüñÿ ïіä ïðÿìèì êóòîì, àáî 3) äіàãîíàëü äіëèòü íàâïіë
êóòè ïàðàëåëîãðàìà, – òî ïàðàëåëîãðàì є ðîìáîì.
КВА Д РАТ І ЙО ГО ВЛАС ТИ ВОСТІ

Êâàäðàò – öå ïðÿìîêóòíèê, ó ÿêîãî âñі ñòîðîíè ðіâíі.
1. Óñі êóòè êâàäðàòà ïðÿìі.
2. Ïåðèìåòð êâàäðàòà PABCD  4AB.
3. Äіàãîíàëі êâàäðàòà ìіæ ñîáîþ ðіâíі.
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4. Äіàãîíàëі êâàäðàòà âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі é òî÷êîþ ïåðåòèíó äіëÿòüñÿ íàâïіë.
5. Äіàãîíàëі êâàäðàòà äіëÿòü éîãî êóòè íàâïіë, òîáòî
óòâîðþþòü êóòè 45 çі ñòîðîíàìè êâàäðàòà.
6. Òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé êâàäðàòà ðіâíîâіääàëåíà
âіä óñіõ éîãî âåðøèí: AO  BO  CO  DO.
Ò å î ð å ì à (îçíàêè êâà äðàòà). 1) ßêùî äіàãîíàëі ïðÿìîêóòíèêà âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі, òî âіí є êâàäðàòîì. 2) ßêùî äіàãîíàëі ðîìáà ìіæ ñîáîþ ðіâíі, òî âіí є
êâàäðàòîì.
ТРА ПЕЦІЯ

Òðàïåöіÿ – öå ÷îòèðèêóòíèê, ó
ÿêîãî äâі ñòîðîíè ïàðàëåëüíі, à äâі
іíøі íåïàðàëåëüíі.
Ïà ðà ëåëüíі ñòî ðî íè òðà ïåöії –
îñíîâè, à íåïàðàëåëüíі – áі÷íі ñòîðîíè. Íà ìàëþíêó AD і BC – îñíîâè
òðàïåöії, AB і CD – її áі÷íі ñòîðîíè.
1. Ñóìà êóòіâ òðàïåöії, ïðèëåãëèõ
äî áі÷íîї ñòîðîíè, äîðіâíþє 180.
2. Òðàïåöіÿ є îïóêëèì ÷îòèðèêóòíèêîì.
Âèñîòà òðàïåöіїї – öå ïåðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé ç áóäü-ÿêîї òî÷êè îñíîâè òðàïåöії äî ïðÿìîї, ùî ìіñòèòü
ïðîòèëåæíó îñíîâó.
Òðàïåöіÿ ïðÿìîêóòíà, ÿêùî îäèí
ç її êóòіâ ïðÿìèé.
Òðàïåöіÿ ðіâíîáі÷íà, ÿêùî її áі÷íі ñòîðîíè ðіâíі.
1. Ó ðіâíîáі÷íіé òðàïåöії êóòè ïðè îñíîâі ìіæ ñîáîþ
ðіâíі.
2. Äіàãîíàëі ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії ðіâíі.
Ò å î ð å ì à (îçíàêà ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії). ßêùî â òðàïåöії êóòè ïðè îäíіé îñíîâі ðіâíі, òî òðàïåöіÿ – ðіâíîáі÷íà.
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ВПИ САНІ ТА ЦЕН Т РАЛЬНІ КУ ТИ

Öåíòðàëüíèé êóò – öå êóò ç âåðøèíîþ â öåíòðі êîëà.

Ãðàäóñíà ìіðà äóãè êîëà – öå ãðàäóñíà ìіðà âіäïîâіäíîãî öåíòðàëüíîãî êóòà.
Âïèñàíèé êóò – öå êóò, âåðøèíà ÿêîãî íàëåæèòü êîëó, à ñòîðîíè ïåðåòèíàþòü öå êîëî.
Ò å î ð å ì à (ïðî âïèñàíèé êóò). Âïèñàíèé êóò âèìіðþєòüñÿ ïîëîâèíîþ äóãè, íà ÿêó âіí ñïèðàєòüñÿ.
Í à ñ ë і ä î ê 1. Âïèñàíі êóòè, ùî ñïèðàþòüñÿ íà îäíó
é òó ñàìó äóãó, ìіæ ñîáîþ ðіâíі.
Í à ñ ë і ä î ê 2. Âïèñàíèé êóò, ùî ñïèðàєòüñÿ íà äіàìåòð, – ïðÿìèé.
ВПИ САНІ ТА ОПИ САНІ ЧОТИ РИ КУТ НИ КИ

×îòèðèêóòíèê âïèñàíèé ó êîëî,
ÿêùî âñі éîãî âåðøèíè ëåæàòü íà êîëі.
Êîëî ïðè öüîìó – îïèñàíå íàâêîëî ÷îòèðèêóòíèêà.
Ò å î ð å ì à 1 (âëàñòèâіñòü êóòіâ âïèñàíîãî ÷îòèðèêóòíèêà). Ñóìà ïðîòèëåæíèõ êóòіâ âïèñàíîãî ÷îòèðèêóòíèêà
äîðіâíþє 180.
Í à ñ ë і ä î ê 1. ßêùî íàâêîëî òðàïåöії ìîæíà îïèñàòè
êîëî, òî âîíà ðіâíîáі÷íà.
Ò å î ð å ì à 2 (îçíàêà âïèñàíîãî ÷îòèðèêóòíèêà). ßêùî
â ÷îòèðèêóòíèêó ñóìà äâîõ ïðîòèëåæíèõ êóòіâ äîðіâíþє
180, òî íàâêîëî íüîãî ìîæíà îïèñàòè êîëî.
Í à ñ ë і ä î ê 1. Íàâêîëî áóäü-ÿêîãî ïðÿìîêóòíèêà
ìîæíà îïèñàòè êîëî.
Í à ñ ë і ä î ê 2. Íàâêîëî ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії ìîæíà îïèñàòè êîëî.
× î ò è ð è ê óòíèê îïèñàíèé íàâêîëî êîëà, ÿêùî âñі éîãî ñòîðîíè äîòèêàþòüñÿ äî
êîëà. Êîëî ïðè öüîìó – âïèñàíå â ÷îòèðèêóòíèê.
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Ò å î ð å ì à 3 (âëàñòèâіñòü ñòîðіí îïèñàíîãî ÷îòèðèêóòíèêà). Â îïèñàíîìó ÷îòèðèêóòíèêó ñóìè ïðîòèëåæíèõ ñòîðіí ìіæ ñîáîþ ðіâíі.
Ò å î ð å ì à 4 (îçíàêà îïèñàíîãî ÷îòèðèêóòíèêà). ßêùî â ÷îòèðèêóòíèêó ñóìè ïðîòèëåæíèõ ñòîðіí ðіâíі, òî
â öåé ÷îòèðèêóòíèê ìîæíà âïèñàòè êîëî.
Í à ñ ë і ä î ê. Ó áóäü-ÿêèé ðîìá ìîæíà âïèñàòè êîëî.
ТЕО РЕ МА ФА ЛЕСА

ßêùî ïàðàëåëüíі ïðÿìі, ÿêі ïåðåòèíàþòü ñòîðîíè êóòà, âіäòèíàþòü íà îäíіé éîãî ñòîðîíі ðіâíі ìіæ
ñîáîþ âіäðіçêè, òî âîíè âіäòèíàþòü
ðіâíі ìіæ ñîáîþ âіäðіçêè é íà äðóãіé éîãî ñòîðîíі.
Í à ñ ë і ä î ê. Ïàðàëåëüíі ïðÿìі,
ÿêі ïåðåòèíàþòü äâі äàíі ïðÿìі òà âіäòèíàþòü íà îäíіé
ç íèõ ðіâíі âіäðіçêè, âіäòèíàþòü ðіâíі âіäðіçêè é íà äðóãіé ïðÿìіé.
СЕ РЕД НЯ ЛІНІЯ ТРИ КУТ НИ КА, Ї Ї ВЛАС ТИ ВОСТІ

Ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðèêóòíèêà – öå
âіäðіçîê, ÿêèé ñïîëó÷àє ñåðåäèíè
äâîõ éîãî ñòîðіí.
Ò å î ð å ì à 1 (âëàñòèâіñòü ñåðåäíüîї ëіíії òðèêóòíèêà). Ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðèêóòíèêà, ùî ñïîëó÷àє ñåðåäèíè äâîõ ñòîðіí, ïàðàëåëüíà òðåòіé
ñòîðîíі òà äîðіâíþє її ïîëîâèíі.
СЕ РЕД НЯ ЛІНІЯ ТРА ПЕЦІЇ, Ї Ї ВЛАС ТИ ВОСТІ

Ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðàïåöіїї – öå âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє ñåðåäèíè її áі÷íèõ ñòîðіí.
Ò å î ð å ì à (âëàñòèâіñòü ñåðåäíüîї
ëіíії òðàïåöії). Ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðàïåöії ïàðàëåëüíà îñíîâàì і äîðіâíþє їõíіé ïіâñóìі.
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ПОДІБНІСТЬ
ТРИКУТНИКІВ

У цьому розділі ви:

дізнаєтеся про подібні трикутники та їхні властивості; про
середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику та
їхні властивості; про властивість бісектриси трикутника;
навчитесь обґрунтовувати подібність трикутників, викорис
товувати узагальнену теорему Фалеса та подібність трикутників для розв’язування задач.
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ÃÀËÜÍÅÍÀ
12. ÓÇÀ
ÒÅÎÐÅÌÀ ÔÀËÅÑÀ

Íàãàäàєìî, ùî âіäíîøåííÿì âіäðіçêіâ AB і CD íàçèâàþòü âіäíîøåííÿ їõíіõ äîâæèí, òîáòî

.

Êàæóòü, ùî âіäðіçêè AB і CD ïðîïîðöіéíі âіäðіçêàì A1B1
і C1D1, ÿêùî
Íàïðèêëàä, ÿêùî AB  6 ñì, CD  8 ñì, A1B1  3 ñì,
C1D1  4 ñì, òî

.

Ïîíÿòòÿ ïðîïîðöіéíîñòі ìîæíà ïîøèðèòè é íà áіëüøó
êіëüêіñòü âіäðіçêіâ. Íàïðèêëàä, òðè âіäðіçêè AB, CD і MN
ïðîïîðöіéíі òðüîì âіäðіçêàì A1B1, C1D1 і M1N1, ÿêùî
.
Ó ç à ã à ë ü í å í à ò å î ð å ì à Ô à ë å ñ à (òåîðåìà ïðî
ïð
ðîïîðöіéíі âіäðіçêè). Ïàðàëåëüíі ïðÿìі, ùî ïåðåòèíàþòü ñòîðîíè êóòà, âіäòèíàþòü íà éîãî ñòîðîíàõ
ïðîïîðöіéíі âіäðіçêè.
Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé ïàðàëåëüíі ïðÿìі BC і B1C1 ïåðåòèíàþòü ñòîðîíè êóòà A (ìàë. 123). Äîâåäåìî, ùî

.

1) Ðîçãëÿíåìî âèïàäîê, êîëè äîâæèíè âіäðіçêіâ AC і CC1
є ðàöіîíàëüíèìè ÷èñëàìè (öіëèìè àáî äðîáîâèìè). Òîäі
іñíóє âіäðіçîê çàâäîâæêè h, ÿêèé ìîæíà âіäêëàñòè öіëå ÷èñëî ðàçіâ і íà âіäðіçêó AC, і íà âіäðіçêó CC1. Íåõàé AC  a,
CC1  b, a і b – ðàöіîíàëüíі ÷èñëà. Çàïèøåìî їõ ó âèãëÿäі
äðîáó ç îäíàêîâèì çíàìåííèêîì:

,

. Òîìó

. Ìàєìî: AC  ph, ÑÑ1  qh.
2) Ðîçіá’єìî âіäðіçîê AC íà p ðіâíèõ
÷àñòèí çàâäîâæêè h, à âіäðіçîê CC1 –
íà q ðіâíèõ ÷àñòèí çàâäîâæêè h. Ïðîâåäåìî ÷åðåç òî÷êè ðîçáèòòÿ ïðÿìі,
ïàðàëåëüíі ïðÿìіé BC (ìàë. 123). Çà
òåîðåìîþ Ôàëåñà âîíè ðîçіá’þòü âіäðіçîê AB1 íà (p
( + q) ðіâíèõ âіäðіçêіâ

Ìàë. 123
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çàâäîâæêè h1, ïðè÷îìó AB ñêëàäàòèìåòüñÿ ç p òàêèõ âіäðіçêіâ, à BB1 – ç q òàêèõ âіäðіçêіâ. Ìàєìî: AB  ph1, BB1  qh1.
3) Çíàéäåìî âіäíîøåííÿ

і

. Ìàòèìåìî:

і
Îòæå,

.

Âðàõîâóþ÷è, ùî â ïðîïîðöії ñåðåäíі ÷ëåíè ìîæíà ïîìіíÿòè ìіñö
ìіñöÿìè, ç äîâåäåíîї ðіâíîñòі ïðèõîäèìî äî òàêîãî.
Í à ñ ë і ä î ê 1.

.

Í à ñ ë і ä î ê 2.

.

Ä î â å ä å í í ÿ. Îñêіëüêè

, òî

. Äîäàìî

äî îáîõ ÷àñòèí öієї ðіâíîñòі ïî îäèíèöі:

,

. Âðàõîâóþ÷è, ùî AB + BB1 

òîáòî

 AB1, AC + CC1  AC1, ìàòèìåìî:

. Çâіäêè

.
Ðîçãëÿíåìî, ÿê ïîáóäóâàòè îäèí іç ÷îòèðüîõ âіäðіçêіâ,
ùî óòâîðþþòü ïðîïîðöіþ, ÿêùî âіäîìî òðè ç íèõ.
Задача.

Äàíî âіäðіçêè a, b, c. Ïîáóäóéòå âіäðіçîê

Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Îñêіëüêè

, òî

Äëÿ ïîáóäîâè âіäðіçêà x ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè é óçàãàëüíåíó òåîðåìó Ôàëåñà é îäèí ç її íàñëіäêіâ. Âèêîðèñòàєìî,
íàïðèêëàä, íàñëіäîê 1.
1) Áóäóєìî íåðîçãîðíóòèé êóò ç âåðøèíîþ O (ìàë. 124). Âіäêëàäàєìî íà îäíіé
ç éîãî ñòîðіí âіäðіçîê OB  b, à íà äðóãіé – âіäðіçêè OA  a і AC  c.
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2) Ïðîâåäåìî ïðÿìó AB. ×åðåç òî÷êó Ñ ïàðàëåëüíî AB
ïðîâåäåìî ïðÿìó, ÿêà ïåðåòíå ñòîðîíó OB êóòà â òî÷öі D. Òîìó: CD || AB.
3) Çà íàñëіäêîì 1 ç óçàãàëüíåíîї òåîðåìè Ôàëåñà ìàєìî:
, çâіäêè

. Îòæå, BD  x.

Ïîáóäîâàíèé âіäðіçîê x íàçèâàþòü ÷åòâåðòèì ïðîïîðöіéíèì âіäðіçêіâ a, b і c, îñêіëüêè ñïðàâäæóєòüñÿ ðіâíіñòü
a : b  c : x.
Відношення й пропорції в геометрії використовувалися з давніх-давен. Про це
свідчать давньоєгипетські храми, деталі
гробниці Менеса в Накаді, піраміди в Гізі (III ст. до н. е.), перські
палаци, давньоіндійські пам’ятки тощо.

Ãðîáíèöÿ Ìåíåñà

Ïіðàìіäè â Ãіçі

У сьомій книзі «Начал» Евклід виклав арифметичнуу теорію
вчення про відношення, яку застосував тільки до співрозмірних
величин і цілих чисел. Теорія виникла на основі дій з дробами та
застосовувалася для дослідження властивостей цілих чисел.
У п’ятій книзі Евклід виклав загальну теорію відношень і пропорцій, яку приблизно за 100 років до Евкліда розробив давньогрецький математик, механік й астроном Евдокс (408 р. до н. е. – 355 р.
до н. е.). Ця теорія є основою вчення про подібність фігур, яку
Евклід виклав у шостій книзі «Начал», де також було розв’язано
задачу про ділення відрізка в заданому відношенні.
Пропорційність відрізків прямих, які перетнуто кількома паралельними прямими, була відома ще вавилонським ученим, хоча багато
істориків математики вважають, що це відкриття належить Фалесу
Мілетському.

Ùî íàçèâàþòü âіäíîøåííÿì âіäðіçêіâ? Ñôîðìóëþéòå óçàãàëüíåíó òåîðåìó Ôàëåñà.
Çà ÿêîї óìîâè âіäðіçîê x є ÷åòâåðòèì ïðîïîðöіéíèì âіäðіçêіâ a, b і c?
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Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
445. (Óñíî) Íà ìàëþíêó 125 AB || CD.
ßêі ç ïðîïîðöіé ñïðàâäæóþòüñÿ:
1)

;

2)

;

3)

;

4)

?

Ìàë. 125

446. Íà ìàëþíêó 125 AB || CD, OA  2, AC  3, BD  6.
Çíàéäіòü OB.
447. Íà ìàëþíêó 125 AB || CD, OB  6, BD  9, OA  4.
Çíàéäіòü AC.
448. Ïàðàëåëüíі ïðÿìі AB, CD і EF
ïåðåòèíàþòü ñòîðîíè êóòà O (ìàë. 126).
AC  6 ñì, CE  2 ñì, BD  5 ñì. Çíàéäіòü BF.
449. Ïà ðà ëåëüíі ïðÿìі AB, CD і EF
ïåðåòèíàþòü ñòîðîíè êóòà O (ìàë. 126),
BD  4 ñì, DF  2 ñì, CE  3 ñì. ÇíàéÌàë. 126
äіòü AE.
450. Ïàðàëåëüíі ïðÿìі AB, CD і EF ïåðåòèíàþòü ñòîðîíè
êóòà ç âåðøèíîþ O (ìàë. 126). OA  3 ñì, AC  4 ñì,
BD  5 ñì, DF  2 ñì. Çíàéäіòü CE і OB.
451. Ïàðàëåëüíі ïðÿìі AB, CD і EF ïåðåòèíàþòü ñòîðîíè
êóòà ç âåðøèíîþ O (ìàë. 126). OB  5, BD  7, AC  4,
CE  3. Çíàéäіòü OA і DF.
452. Äàíî âіäðіçêè a, b, c. Ïîáóäóéòå âіäðіçîê
.
453. Äàíî âіäðіçêè l, n, m. Ïîáóäóéòå âіäðіçîê

.

454. Íà ìàëþíêó 125 AB || CD, OA  4, AC  6. Çíàéäіòü
âіäðіçêè OB і BD, ÿêùî OD  15.
455. Íà ìàëþíêó 125 AB || CD, OB  5, BD  7. Çíàéäіòü
âіäðіçêè OA і AC, ÿêùî AC – OA  1.
456. Íà ñòîðîíі AB òðèêóòíèêà ABC ïîçíà÷åíî òî÷êó M
òàê, ùî AM : MB  1 : 3. Ó ÿêîìó âіäíîøåííі âіäðіçîê CM
äіëèòü ìåäіàíó AP òðèêóòíèêà ÀÂÑ?
457. AD – ìåäіàíà òðèêóòíèêà ABC, òî÷êà M ëåæèòü íà
ñòîðîíі AC, âіäðіçîê BM äіëèòü AD ó âіäíîøåííі 5 : 3,
ïî÷èíàþ÷è âіä òî÷êè A. Çíàéäіòü AM : MC.
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458. Äіàãîíàëü ÷îòèðèêóòíèêà äîðіâíþє 5 ñì, à ïåðèìåòðè òðèêóòíèêіâ, íà ÿêі âîíà ðîçáèâàє ÷îòèðèêóòíèê,
äîðіâíþþòü 12 ñì і 14 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð ÷îòèðèêóòíèêà.
459. Òóïèé êóò ïðÿìîêóòíîї òðàïåöії äîðіâíþє 120,
à ìåíøà äіàãîíàëü òðàïåöії äîðіâíþє áіëüøіé áі÷íіé ñòîðîíі. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ñåðåäíüîї ëіíії òðàïåöії äî áіëüøîї áі÷íîї ñòîðîíè.

Ïiäãîòóéòåñÿ äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðiàëó
460. { ABC  { MKL. Çàïîâíіòü ïðîïóñêè:
1)  A  ...;
2)  B  ...;
3)  C  ...;
4) MK  ...;
5) ML  ...;
6) KL  ... .
461. Ñòîðîíè îäíîãî òðèêóòíèêà âäâі÷і áіëüøі çà âіäïîâіäíі ñòîðîíè äðóãîãî òðèêóòíèêà. Ó ñêіëüêè ðàçіâ ïåðèìåòð
ïåðøîãî òðèêóòíèêà áіëüøèé çà ïåðèìåòð äðóãîãî?
462. Äàíî { ABC і { A1B1C1. Âіäîìî, ùî  A   A1 B   B1
×è ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî
1)  Ñ   C1;
2) { ABC  { A1B1C1?

Æèòòºâà ìàòåìàòèêà
463. 1) Ùîá çàëèòè îäèí êâàäðàòíèé ìåòð êîâçàíêè ïîòðіáíî 40 ë âîäè. Ñêіëüêè âîäè çíàäîáèòüñÿ, ùîá çàëèòè êîâçàíêó ïðÿìîêóòíîї ôîðìè çàâäîâæêè 30 ì і çàâøèðøêè
20 ì?
2) Äіçíàéòåñÿ, ñêіëüêè êîøòóє 1 ì3 âîäè ó âàøіé ìіñöåâîñòі. Îá÷èñëіòü, ÿêó ñóìó ïîòðіáíî áóäå ñïëàòèòè ìóíіöèïàëüíіé âëàäі çà ñïîæèòó âîäó.

Ö³êàâ³ çàäà÷³ äëÿ óó÷í³â íåëåäà÷èõ
464. Äàíî êâàäðàò ABCD. Ñêіëüêè іñíóє òî÷îê K ó ïëîùèíі öüîãî êâàäðàòà òàêèõ, ùî êîæíèé іç òðèêóòíèêіâ ABK,
BCK, CDK і ADK – ðіâíîáåäðåíèé?
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13. ÏÎÄІÁÍІ
ÒÐÈÊÓÒÍÈÊÈ
Ó ïîâñÿêäåííîìó æèòòі òðàïëÿþòüñÿ ïðåäìåòè îäíàêîâîї
ôîðìè, àëå ðіçíèõ ðîçìіðіâ, íàïðèêëàä, ôóòáîëüíèé ì’ÿ÷ òà
ìåòàëåâà êóëüêà, êàðòèíà òà її ôîòîçíіìîê, ëіòàê і éîãî
ìîäåëü, ãåîãðàôі÷íі êàðòè ðіçíîãî ìàñøòàáó. Ó ãåîìåòðії
ôіãóðè îäíàêîâîї ôîðìè ïðèéíÿòî íàçèâàòè ïîäіáíèìè. Òàê,
ïîäіáíèìè ìіæ ñîáîþ є âñі êâàäðàòè, óñі êðóãè, óñі âіäðіçêè.
Äâà òðèêóòíèêè íàçèâàþòü ïîäіáíèìè, ÿêùî їõíіі
êóòè âіäïîâіäíî ðіâíі é ñòîðîíè îäíîãî òðèêóòíèêà
ïðîïîðöіéíі âіäïîâіäíèì ñòîðîíàì äðóãîãî.
Öå îçíà÷àє, ùî êîëè òðèêóòíèêè ABC і A1B1C1 ïîäіáíі
ìіæ ñîáîþ (ìàë. 127), òî
 A   A1,  B   B1,  C   C1 і
.

Ìàë. 127

Íåõàé çíà÷åííÿ êîæíîãî ç îòðèìàíèõ âіäíîøåíü âіäïîâіäíèõ ñòîðіí äîðіâíþє k. ×èñëî k íàçèâàþòü êîåôіöієíòîì
ïîäіáíîñòі òðèêóòíèêà ABC äî òðèêóòíèêà A1B1C1, àáî
êîåôіöієíòîì ïîäіáíîñòі òðèêóòíèêіâ ABC і A1B1C1.
Ïîäіáíіñòü òðè êóò íèêіâ ïðèé íÿ òî ïî çíà ÷à òè ñèì âîëîì V. Ó íàøîìó âèïàäêó { ABC V { A1B1C1. Çàóâàæèìî,
ùî іç ñïіââіäíîøåííÿ

ñëіäóє ñïіââіäíî-

øåííÿ AB : BC : AC  A1B1 : B1C1 : A1C1.
Çàäà÷à 1. Äîâåäіòü, ùî âіäíîøåííÿ ïåðèìåòðіâ ïîäіáíèõ
òðèêóòíèêіâ äîðіâíþє âіäíîøåííþ âіäïîâіäíèõ ñòîðіí öèõ
òðèêóòíèêіâ.
Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé {ABC V { A1B1C1 і
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. Òîäі AB  kA1B1, BC  kB1C1, AC  kA1C1.
Ìàєìî:
.
Ñòîðîíè òðèêóòíèêà ABC âіäíîñÿòüñÿ ÿê 4 : 7 : 9,
à áіëüøà ñòîðîíà ïîäіáíîãî éîìó òðèêóòíèêà A1B1C1 äîðіâíþє 27 ñì. Çíàéäіòü іíøі ñòîðîíè äðóãîãî òðèêóòíèêà.
Ðîçâ’ÿçàííÿ. Îñêіëüêè çà óìîâîþ AB : BC : AC  4 : 7 : 9
і { ABC V { A1B1C1, òî A1B1 : B1C1 : A1C1  4 : 7 : 9. Ïîçíà÷èìî A1B1  4x, B1C1  7x, A1C1  9x. Çà óìîâîþ
9x  27, òîäі x  3 (ñì). Ìàєìî: A1B1  4  3  12 (ñì),
B1C1  7  3  21 (ñì).
Â і ä ï î â і ä ü. 12 ñì, 21 ñì.

Задача 2.

Çàóâàæèìî, ùî ïîäіáíі òðèêóòíèêè ëåãêî ñòâîðþâàòè çà
äîïîìîãîþ ñó÷àñíèõ êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì, çîêðåìà ãðàôі÷íèõ ðåäàêòîðіâ. Äëÿ öüîãî äîñòàòíüî ïîáóäîâàíèé òðèêóòíèê ðîçòÿãíóòè àáî ñòèñíóòè, «ïîòÿãíóâøè» çà îäèí
ç êóòîâèõ ìàðêåðіâ.
Однакові за формою, але різні за розміром фігури використовувалися ще у вавилонських та єгипетських пам’ятках архітектури. Так, наприклад, у гробниці батька фараона Рамзеса II є стіна, що вкрита сіткою квадратиків, за допомогою яких на цю стіну
переносили в збільшеному вигляді малюнки маленьких розмірів.
Учення про подібні фігури, яке ґрунтувалося на теорії відношень і пропорцій, було створено в Давній Греції у V–IV ст. до н. е.
завдяки працям Гіппократа Хіоського, Архита Тарентського, Евдокса та інших. Узагальнив ці відомості Евклід у шостій книзі «Начал».
Починається теорія подібності з такого означення:
«Подібні прямолінійні фігури – це ті, які мають відповідно рівні
кути й пропорційні сторони».

Íàâåäіòü ç äîâêіëëÿ ïðèêëàäè ïðåäìåòіâ îäíàêîâîї
ôîðìè.
ßêі òðèêóòíèêè íàçèâàþòü ïîäіáíèìè?
Ùî òàêå êîåôіöієíò ïîäіáíîñòі?
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Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
465. (Óñíî) Äàíî: {
{ABC V { MNK. Çàïîâíіòü ïðîïóñêè:
2)  B  ...;
3)  C  ... .
1)  A  ...;
466. Äàíî: {ABC
{
V { KLM,
1)

 ...;

. Çàïîâíіòü ïðîïóñêè:
 ... .

2)

467. Äàíî: {MLF V { PNK. Ñêëàäіòü óñі ìîæëèâі ïðîïîðöії äëÿ ñòîðіí òðèêóòíèêіâ.
468. Äàíî: {MNL V { ABC,  M  40,  B  80. Çíàéäіòü íåâіäîìі êóòè îáîõ òðèêóòíèêіâ.
469. Äàíî: {ABC
{
V { DEF,  A  30,  F  90. Çíàéäіòü
íåâіäîìі êóòè îáîõ òðèêóòíèêіâ.
470. Äàíî: {ABC
{
V { A1B1C1, AB  8 ñì, A1B1  2 ñì. Çíàéäіòü:
1)

;

2)

.

471. Äàíî: {ABC
{
V { A1B1C1, AB  10, BC  8, CA  6,
A1B1  5. Çíàéäіòü: B1C1, C1A1.
472. Äàíî: {KLM V { K1L1M1, KL  12, KM  9, LM  21,
K1L1  4. Çíàéäіòü: K1M1, L1M1.
473. Ñòîðîíè òðèêóòíèêà âіäíîñÿòüñÿ ÿê 7 : 8 : 9. Çíàéäіòü íåâіäîìі ñòîðîíè ïîäіáíîãî éîìó òðèêóòíèêà ó âèïàäêàõ, ÿêùî éîãî:
1) ìåíøà ñòîðîíà äîðіâíþє 21 ñì;
2) áіëüøà ñòîðîíà íà 5 ñì áіëüøà çà ñåðåäíþ;
3) ïåðèìåòð äîðіâíþє 48 ñì.
474. Ñòîðîíè òðèêóòíèêà âіäíîñÿòüñÿ ÿê 5 : 6 : 9. Çíàéäіòü
íåâіäîìі ñòîðîíè ïîäіáíîãî éîìó òðèêóòíèêà ó âèïàäêàõ,
ÿêùî éîãî:
1) áіëüøà ñòîðîíà äîðіâíþє 18 ñì;
2) ìåíøà ñòîðîíà íà 3 ñì ìåíøà âіä ñåðåäíüîї;
3) ïåðèìåòð äîðіâíþє 100 ñì.
475. Äîâåäіòü, ùî äâà ðіâíîñòîðîííіõ òðèêóòíèêè ìіæ
ñîáîþ ïîäіáíі.
476. Ïåðèìåòðè ïîäіáíèõ òðèêóòíèêіâ âіäíîñÿòüñÿ ÿê
2 : 3, à ñóìà їõíіõ íàéáіëüøèõ ñòîðіí äîðіâíþє 20 ñì. Çíàé-
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äіòü ñòîðîíè êîæíîãî ç òðèêóòíèêіâ, ÿêùî ñòîðîíè îäíîãî
ç íèõ âіäíîñÿòüñÿ ÿê 2 : 3 : 4.
477. Ïå ðè ìå ò ðè ïîäіáíèõ òðè êóò íèêіâ âіäíî ñÿòü ñÿ ÿê
4 : 3, à ñóìà їõíіõ íàéìåíøèõ ñòîðіí äîðіâíþє 21 ñì. Çíàéäіòü ñòîðîíè êîæíîãî ç òðèêóòíèêіâ, ÿêùî ñòîðîíè îäíîãî
ç íèõ âіäíîñÿòüñÿ ÿê 3 : 4 : 5.

478. Ó ïàðàëåëîãðàìі ABCD äіàãîíàëі ïåðåòèíàþòüñÿ
â òî÷öі O. Çíàéäіòü óñі ïàðè ðіâíèõ òðèêóòíèêіâ, ùî ïðè
öüîìó óòâîðèëèñÿ.
479. Äîâåäіòü, ùî òî÷êà ïåðåòèíó áіñåêòðèñ êóòіâ òðàïåöії, ïðèëåãëèõ äî áі÷íîї ñòîðîíè, íàëåæèòü ñåðåäíіé
ëіíії òðàïåöії.

Ïiäãîòóéòåñÿ äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðiàëó
480. Íà ìàëþíêó 128 ïðÿìà KL ïàðàëåëüíà ñòîðîíі BC ðіçíîñòîðîííüîãî òðèêóòíèêà ABC. Çíàéäіòü óñі ðіâíі ìіæ ñîáîþ êóòè
íà öüîìó ìàëþíêó.

Ìàë. 128

Æèòòºâà ìàòåìàòèêà
481. Ñêіëüêè ïîòðіáíî ðîáіòíèêіâ äëÿ ïåðåíåñåííÿ ñîñíîâîї
áàëêè ðîçìіðîì 4,5 ì  20 ñì  55 ñì? Êîæåí ðîáіòíèê ìîæå
ïіäíÿòè â ñåðåäíüîìó 70 êã. Ùіëüíіñòü ñîñíè – 520 êã/ì3.

Ö³êàâ³ çàäà÷³ äëÿ óó÷í³â íåëåäà÷èõ
482. Òî÷êè K і L íàëåæàòü âіäïîâіäíî ñòîðîíàì AB і AC
òðèêóòíèêà ABC. ×è ìîæå òî÷êà ïåðåòèíó âіäðіçêіâ BL
і KC äіëèòè êîæíèé ç íèõ íàâïіë?
ÍÀÊÈ ÏÎÄІÁÍÎÑÒІ
14. ÎÇ
ÒÐÈÊÓÒÍÈÊІÂ

Ïîäіáíіñòü òðèêóòíèêіâ àíàëîãі÷íî äî ðіâíîñòі òðèêóòíèêіâ ìîæíà âñòàíîâëþâàòè çà äîïîìîãîþ îçíàê.
Ïåðø íіæ їõ ðîçãëÿíóòè, ñôîðìóëþєìî é äîâåäåìî ëåìó,
òîáòî äîïîìіæíå òâåðäæåííÿ, ÿêå є ïðàâèëüíèì і âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ äîâåäåííÿ îäíієї àáî êіëüêîõ òåîðåì.
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Ë å ì à . Ïðÿìà, ïàðàëåëüíà ñòîðîíі òðèêóòíèêà,
âііäòèíàє âіä íüîãî òðèêóòíèê, ïîäіáíèé äàíîìó.
Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé ïðÿìà B1C1 ïåðåòèíàє ñòîðîíè AB
і AC òðè êóò íè êà ABC âіäïîâіäíî â òî÷ êàõ B 1 і C 1
(ìàë. 129). Äîâåäåìî, ùî { ABC V { AB1C1.
1) Êóò A є ñïіëüíèì äëÿ îáîõ òðèêóòíèêіâ,  B   B1 (ÿê âіäïîâіäíі êóòè
ïðè ïàðàëåëüíèõ ïðÿìèõ BC і B1C1 òà
ñі÷íіé AB),  C   C1 (àíàëîãі÷íî äëÿ
ñі÷íîї AC). Îòæå, òðè êóòè òðèêóòíèêà ABC äîðіâíþþòü âіäïîâіäíèì êóòàì
òðèêóòíèêà AB1C1.
2) Çà íàñëіäêîì 2 ç óçàãàëüíåíîї òåîðåìè Ôàëåñà ìàєìî:
3) Äîâåäåìî, ùî

Ìàë. 129

.

. Ïðîâåäåìî ÷åðåç òî÷êó B1

ïðÿìó, ïàðàëåëüíó AC, ùî ïåðåòèíàє BC ó òî÷öі M.
Îñêіëüêè B1MCC1 – ïàðàëåëîãðàì, òî B1C1  MC. Çà óçàãàëüíåíîþ òåîðåìîþ Ôàëåñà:

. Äîäàìî ÷èñëî 1

äî îáîõ ÷àñòèí öієї ðіâíîñòі. Ìàòèìåìî:
;
Àëå MC  B1C1. Îòæå,

;

.

.

4) Îñòàòî÷íî ìàєìî:  A   A,  B   B1,  C   C1
{ ABC V { AB1C1. 

і

Ò å î ð å ì à 1 (îçíàêà ïîäіáíîñòі òðèêóòíèêіâ çà äâîìà ñòîðîíàìè é êóòîì ìіæ íèìè). ßêùî äâі ñòîðîíè
îäíîãî òðèêóòíèêà ïðîïîðöіéíі äâîì ñòîðîíàì äðóãîãî é êóòè, óòâîðåíі öèìè ñòîðîíàìè, ìіæ ñîáîþ
ðіâíі, òî òðèêóòíèêè ïîäіáíі.
Ä î â å ä å í í ÿ. Ðîçãëÿíåìî òðèêóòíèêè ABC і A1B1C1,
ó ÿêèõ  A   A1 і

(ìàë. 130). Äîâåäåìî, ùî

{ ABC V { A1B1C1.
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Ìàë. 130

Ìàë. 131

1) Âіäêëàäåìî íà ñòîðîíі AB òðèêóòíèêà ABC âіäðіçîê
AB2  A1B1 і ïðîâåäåìî ÷åðåç B2 ïðÿìó, ïàðàëåëüíó BC
(ìàë. 131). Òîäі { ABC V { AB2C2 (çà ëåìîþ).
2) Çà íàñëіäêîì 2 ç óçàãàëüíåíîї òåîðåìè Ôàëåñà
Àëå AB2  A1B1 (çà ïîáóäîâîþ). Òîìó
âîþ

.
. Çà óìî-

і çâіäñè A1C1  AC2.

3) Îñêіëüêè  A   A1, AB2  A1B1 і AC2  A1C1, òî
{AB2C2  {A1B1C1 (çà äâîìà ñòîðîíàìè é êóòîì ìіæ íèìè).
4)) Àëå { ABC V { AB2C2, îòæå, { ABC V { A1B1C1. 
Í à ñ ë і ä î ê 1. Ïðÿìîêóòíі òðèêóòíèêè ïîäіáíі, ÿêùî
êà
àòåòè îäíîãî ç íèõ ïðîïîðöіéíі êàòåòàì äðóãîãî.
Í à ñ ë і ä î ê 2. ßêùî êóò ïðè âåðøèíі îäíîãî ðіâíîáå
åäðåíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє êóòó ïðè âåðøèíі
äðóãîãî ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà, òî öі òðèêóòíèäð
êè ïîäіáíі.
Ò å î ð å ì à 2 (îçíàêà ïîäіáíîñòі òðèêóòíèêіâ çà äâîìà êóòàìè). ßêùî äâà êóòè îäíîãî òðèêóòíèêà âіäïîâіäíî äîðіâíþþòü äâîì êóòàì äðóãîãî òðèêóòíèïî
êà, òî öі òðèêóòíèêè ïîäіáíі.
Ä î â å ä å í í ÿ. Ðîçãëÿíåìî òðèêóòíèêè ABC і A1B1C1,
ó ÿêèõ  A   A1,  B   B1 (ìàë. 130).
1) Âèêîíàєìî ïîáóäîâè, àíàëîãі÷íі äî òèõ, ùî é ó äîâåäåííі òåîðåìè 1 (ìàë. 131). Ìàєìî: { ABC V { AB2C2.
2)  AB2C2   B, àëå  B   B1. Òîìó  AB2C2   B1.
3) Òîäі { AB2C2  { A1B1C1 (çà ñòîðîíîþ і äâîìà ïðèëåãëèìè êóòàìè).
4) Îòæå, { ABC V { A1B1C1. 
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Í à ñ ë і ä î ê 1. Ðіâíîñòîðîííі òðèêóòíèêè ïîäіáíі.
Í à ñ ë і ä î ê 2. ßêùî êóò ïðè îñíîâі îäíîãî ðіâíîáåäðå
åíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє êóòó ïðè îñíîâі äðóãîãî
ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà, òî öі òðèêóòíèêè ïîäіáíі.
ðі
Í à ñ ë і ä î ê 3. ßêùî ãîñòðèé êóò îäíîãî ïðÿìîêóòíî
îãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє ãîñòðîìó êóòó äðóãîãî
ïðÿìîêóòíîãî
ïð
ð
òðèêóòíèêà, òî öі òðèêóòíèêè ïîäіáíі.
Ò å î ð å ì à 3 (îçíàêà ïîäіáíîñòі òðèêóòíèêіâ çà
òð
ðüîìà ñòîðîíàìè). ßêùî òðè ñòîðîíè îäíîãî òðèêóòíèêà ïðîïîðöіéíі òðüîì ñòîðîíàì äðóãîãî, òî öі
êó
òðèêóòíèêè ïîäіáíі.
Ä î â å ä å í í ÿ. Ðîçãëÿíåìî òðèêóòíèêè ABC і A1B1C1,
ó ÿêèõ

(ìàë. 130).

1) Âèêîíàєìî ïîáóäîâè, àíàëîãі÷íі äî òèõ, ùî é ó äîâåäåííі òåîðåìè 1 (ìàë. 131). Ìàєìî: {ABC
{
V { AB2C2.
2) Òîäі

, àëå AB2  A1B1, òîìó
. Âðàõîâóþ÷è, ùî

,

ìàєìî: AC2  A1C1, B2C2  B1C1.
3) Òîäі {AB
{ 2C2  { A1B1C1 (çà òðüîìà ñòîðîíàìè).
4) Îòæå, {ABC
{
V { A1B1C1. 
Задача 1. Ñòîðîíè îäíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü 9 ñì,
15 ñì і 18 ñì, à ñòîðîíè äðóãîãî òðèêóòíèêà âіäíîñÿòüñÿ
ÿê 3 : 5 : 6. ×è ïîäіáíі öі òðèêóòíèêè?
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Ïîçíà÷èìî ñòîðîíè äðóãîãî òðèêóòíèêà
÷åðåç 3x, 5x і 6x. Îñêіëüêè

, òî òðèêóò-

íèêè ïîäіáíі (çà òðüîìà ñòîðîíàìè).
Â і ä ï î â і ä ü. Òàê.
Задача 2. Ñòîðîíè ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþþòü 15 ñì
і 10 ñì, à âèñîòà, ïðîâåäåíà äî áіëüøîї ñòîðîíè, – 8 ñì.
Çíàéäіòü âèñîòó, ïðîâåäåíó äî ìåíøîї ñòîðîíè.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé ABCD – ïàðàëåëîãðàì (ìàë. 132).
AD  15 ñì, AB  10 ñì, BM  8 ñì – âèñîòà ïàðàëåëîãðàìà. Ïðîâåäåìî DN – äðóãó âèñîòó ïàðàëåëîãðàìà.
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{ABM V {ADN
N (ÿê ïðÿìîêóòíі çі ñïіëüíèì ãîñòðèì êóòîì). Òîäі
òîáòî

,

, çâіäêè 10 · DN  8 · 15,

îòæå, DN  12 (ñì).
Â і ä ï î â і ä ü. 12 ñì.

Ìàë. 132

Ñôîðìóëþéòå é äîâåäіòü îçíàêè ïîäіáíîñòі òðèêóòíèêіâ òà íàñëіäêè ç íèõ.

Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
483. (Óñíî) Çà ÿêèõ óìîâ äâà òðèêóòíèêè ïîäіáíі:
1) ó òðèêóòíèêіâ є ñïіëüíèé êóò;
2) äâà êóòè îäíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü äâîì êóòàì
äðóãîãî;
3) äâі ñòîðîíè îäíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü äâîì
ñòîðîíàì äðóãîãî?
484. Çà ÿêèõ óìîâ {ABC
{
V {DEF:
1)  A   D;
2)  A  30,  B  40,  D  30,  E  40;
3) AB  2DE, BC  2EF;
4)  A  40,  B  70,  D  40,  E  90?
485. Çà ÿêèõ óìîâ {ABC
{
V {MNK:
1) AB  MN  20 ñì, BC  NK  10 ñì;
2)  A   M;

;

3)  A  100,  B  30,  M  70,  N  20;
4)  C   K, CB  5, CA  2, KN  10, KM  4?
486. Äîâåäіòü, ùî {ABC
{
V {A
{ 1B1C1, ÿêùî:
1) AB  2, BC  3, AC  4, A1B1  4, B1C1  6, A1C1  8;
2)  A  20,  A1  20, AB  3, AC  5, A1B1  9,
A1C1  15;
3)  A  30,  B  40,  B1  40,  C1  110.
487. Äîâåäіòü, ùî {MNK V {M1N1K1, ÿêùî:
1)  M   M1, MN  5, MK  6, M1N1  10, M1K1  12;
2)  M  90,  N  50,  K1  40,  N1  50;
3) MN  3, NK  4, MK  5, M1N1  6, N1K1  8,
M1K1  10.
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488. Ïðÿìі AB і CD ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі O, AC || BD.
Äîâåäіòü, ùî {AOC
{
V {BOD.
489. Ïðÿìі MN і KL ïå ðå òè íàþòüñÿ â òî÷ öі O,
 MLO   NKO. Äîâåäіòü, ùî {MOL V {NOK.
490. Íà ñòîðîíàõ AB і AC òðèêóòíèêà ABC âіäïîâіäíî
ïî çíà ÷å íî òî÷ êè P і L òàê, ùî

,

.

Äîâåäіòü, ùî {APL
{
V {ABC
{
.
491. Íà ñòîðîíàõ KL і KN òðèêóòíèêà KLN âіäïîâіäíî
ïîçíà÷åíî òî÷êè A і B òàê, ùî

,

.

Äîâåäіòü, ùî {KAB V {KLN.
492. ×è ïîäіáíі òðèêóòíèêè ABC і A1B1C1, ÿêùî:
1) AB : BC : CA  3 : 4 : 6, A1B1  6, B1C1  8, C1A1  11;
2)  A  30,  B  60,  A1 :  B1 :  C1  1 : 2 : 3?
493. ×è ïîäіáíі òðèêóòíèêè ABC і A1B1C1, ÿêùî:
1) AB : BC : CA  4 : 3 : 7, A1B1  8, B1C1  6, C1A1  14;
2)  A :  B :  C  2 : 3 : 4,  A1  20,  B1  50?
494. Íà ìàëþíêàõ 133–135 çíàéäіòü ïîäіáíі òðèêóòíèêè
òà äîâåäіòü їõíþ ïîäіáíіñòü.

Ìàë. 133

Ìàë. 134

Ìàë. 135

495. Íà ìàëþíêàõ 136–138 çíàéäіòü ïîäіáíі òðèêóòíèêè
òà äîâåäіòü їõíþ ïîäіáíіñòü.

Ìàë. 136

Ìàë. 137

Ìàë. 138

496. O – òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé òðàïåöії ABCD ((AB || CD).
Äîâåäіòü, ùî {AOB
{
V {COD.
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497. O – òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé òðàïåöії ABCD, ó ÿêîї
AB || CD. AÂ  10 ñì, CD  5 ñì, OD  4 ñì. Çíàéäіòü OB.
498. O – òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé òðàïåöії ABCD ((AB || CD)
ïîäіëÿє äіàãîíàëü BD íà âіäðіçêè DO  3 ñì, OB  9 ñì.
Çíàéäіòü AB, ÿêùî DC  2 ñì.
499. Ó òðèêóòíèêó ABC ( C  90) íà êàòåòі AC і ãіïîòåíóçі
AB ïîçíà÷åíî òî÷êè M і N òàê, ùî

,

.

Äîâåäіòü, ùî { AMN – ïðÿìîêóòíèé.
500. Íà êàòåòі BC і ãіïîòåíóçі AB ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà
ABC ïîçíà÷åíî òî÷êè P і F òàê, ùî
Äîâåäіòü, ùî

,

.

.

501. Êóò ïðè îñíîâі îäíîãî ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà
äîðіâíþє êóòó ïðè îñíîâі äðóãîãî ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà. Ïåðèìåòð ïåðøîãî òðèêóòíèêà – 36 ñì. Çíàéäіòü
éîãî ñòîðîíè, ÿêùî â äðóãîãî òðèêóòíèêà áі÷íà ñòîðîíà
âіäíîñèòüñÿ äî îñíîâè ÿê 5 : 2.
502. Äàíî äâà ðіâíîáåäðåíèõ òðèêóòíèêè. Êóò ïðè âåðøèíі îäíîãî ç íèõ äîðіâíþє êóòó ïðè âåðøèíі äðóãîãî. Ïåðèìåòð ïåðøîãî òðèêóòíèêà – 30 ñì. Çíàéäіòü éîãî ñòîðîíè,
ÿêùî â äðóãîãî òðèêóòíèêà îñíîâà âіäíîñèòüñÿ äî áі÷íîї
ñòîðîíè ÿê 1 : 2.
3
ì
503. Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî
êîëîäÿçü іç «æóðàâëåì». Êîðîòêå
ïëå÷å ìàє äîâæèíó 2 ì, à äîâãå –
2
ì
3 ì. Íà ñêіëüêè ìåòðіâ îïóñòèòüñÿ êіíåöü äîâãîãî ïëå÷à, êîëè
êіíåöü êîðîòêîãî ïіäíіìåòüñÿ
íà 1 ì?
504. Íà ìàëþíêàõ 139–141 ABCD – ïàðàëåëîãðàì. Çíàéäіòü íà öèõ ìàëþíêàõ óñі ïàðè ïîäіáíèõ òðèêóòíèêіâ
і äîâåäіòü їõíþ ïîäіáíіñòü.

Ìàë. 139

Ìàë. 140

Ìàë. 141
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505. Íà ìàëþíêó 142 ABCD – òðàïåöіÿ,  ABC   ACD. Çíàéäіòü ïîäіáíі òðè êóò íè êè íà öüî ìó ìà ëþí êó
é äîâåäіòü, ùî CA2  BC  AD.
506. Êóòè îäíîãî òðèêóòíèêà âіäíîÌàë. 142
ñÿòüñÿ ÿê 2 : 3 : 4, à îäèí ç êóòіâ äðóãîãî òðèêóòíèêà íà 20 áіëüøèé çà äðóãèé і íà 20 ìåíøèé
âіä òðåòüîãî. ×è ïîäіáíі öі òðèêóòíèêè?
507. Êóòè îäíîãî òðèêóòíèêà âіäíîñÿòüñÿ ÿê 1 : 3 : 2,
à äðóãèé òðèêóòíèê є ïðÿìîêóòíèì, ó ÿêîãî îäèí ç ãîñòðèõ êóòіâ äîðіâíþє ïîëîâèíі äðóãîãî. ×è ïîäіáíі öі òðèêóòíèêè?
508. Ó ïàðàëåëîãðàìі ABCD òî÷êè E, F, M і N íàëåæàòü
âіäïîâіäíî ñòîðîíàì AB, BC, CD і DA.

. Äîâåäіòü,

ùî  BFE   DNM.
509. Âіäðіçêè AB і CD ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі O,

.

Äîâåäіòü, ùî  BCO   ADO.
510. O – òî÷ êà ïå ðå òè íó äіàãî íà ëåé òðà ïåöії ABCD
(
(AD
|| BC), BO  4 ñì, DO  7 ñì. Çíàéäіòü îñíîâè òðàïåöії,
ÿêùî її ñåðåäíÿ ëіíіÿ äîðіâíþє 22 ñì.
511. O – òî÷ êà ïå ðå òè íó äіàãî íà ëåé òðà ïåöії ABCD
(
(AD
|| BC), AD  11 ñì, BC  5 ñì. Çíàéäіòü âіäðіçêè BO
і OD, ÿêùî їõíÿ ðіçíèöÿ äîðіâíþє 3 ñì.
512. Ó òðèêóòíèêó ABC AB  9 ñì, BC  12 ñì, AC  18 ñì.
Íà ñòîðîíі AC âіäêëàäåíî âіäðіçîê CK  6 ñì, íà ñòîðîíі BC – âіäðіçîê CP  4 ñì.
1) ×è ïîäіáíі òðèêóòíèêè ABC і KPC?
2) ×è ïàðàëåëüíі ïðÿìі AB і KP?
3) Çíàéäіòü äîâæèíó âіäðіçêà PK.
513. Ïðÿìà MN ïàðàëåëüíà ñòîðîíі AB òðèêóòíèêà ABC,
M  AC, N  BC. AB  10 ñì, MN  4 ñì, MA  2 ñì. Çíàéäіòü äîâæèíó ñòîðîíè AC.
514. Ïðÿìà KL ïàðàëåëüíà ñòîðîíі BC òðèêóòíèêà ABC,
K  AB, L  AC. KB  6 ñì, BC  12 ñì, KL  9 ñì. Çíàéäіòü äîâæèíó ñòîðîíè AB.
515. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä ïîäîðîæíüîãî B (ìàë. 143), ÿêèé
ñòîїòü íà îäíîìó áåðåçі ðі÷êè, äî äåðåâà A íà іíøîìó áåðåçі,
ÿêùî BN  30 ì, CD  20 ì, BC  5 ì. Íà ìàëþíêó BN
N || CD.
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Ìàë. 143

516. Íà
äîâåäіòü
517. Íà
äîâåäіòü

ìàëþíêó 144 çíàéäіòü ïîäіáíі òðèêóòíèêè òà
їõíþ ïîäіáíіñòü.
ìàëþíêó 145 çíàé äіòü ïîäіáíі òðè êóòíè êè òà
їõíþ ïîäіáíіñòü.

Ìàë. 144

Ìàë. 145

518. Äàíî äâà ðіâíîáåäðåíèõ òðèêóòíèêè. Êóò ïðè âåðøèíі îäíîãî ç íèõ äîðіâíþє êóòó ïðè âåðøèíі äðóãîãî.
Ïåðèìåòð ïåðøîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє 90 ñì. Çíàéäіòü
éîãî ñòîðîíè, ÿêùî ñòîðîíè äðóãîãî òðèêóòíèêà âіäíîñÿòüñÿ ÿê 4 : 7. Ñêіëüêè âèïàäêіâ ñëіä ðîçãëÿíóòè?
519. Äàíî äâà ðіâíîáåäðåíèõ òðèêóòíèêè. Êóò ïðè îñíîâі
îäíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє êóòó ïðè îñíîâі äðóãîãî. Ñòîðîíè îäíîãî ç òðèêóòíèêіâ âіäíîñÿòüñÿ ÿê 5 : 8, à ïåðèìåòð
äðóãîãî äîðіâíþє 126 ñì. Çíàéäіòü ñòîðîíè äðóãîãî òðèêóòíèêà. Ñêіëüêè âèïàäêіâ ñëіä ðîçãëÿíóòè?
520. {ABC
{
V {A
{ 1B1C1, CD і C1D1 – áіñåêòðèñè äàíèõ òðèêóòíèêіâ. Äîâåäіòü, ùî {ADC
{
V {A
{ 1D1C1.
521. {ABC
{
V {A
{ 1B1C1, AM і A1M1 – ìåäіàíè äàíèõ òðèêóòíèêіâ. Äîâåäіòü, ùî {AMC
{
V {A
{ 1M1C1.
522. Íà ñòîðîíі BC òðèêóòíèêà ABC ïîçíà÷åíî òî÷êó F
òàê, ùî  BAF   C, BF  4 ñì, AB  6 ñì. Çíàéäіòü BC.
523. Íà ñòîðîíі AC òðèêóòíèêà ABC ïîçíà÷åíî òî÷êó K òàê,
ùî  ABK   C. Çíàéäіòü KC, ÿêùî AB  2 ñì, AK  1 ñì.
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524. Ó ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê ABC ç êàòåòàìè a ñì і b ñì
і ïðÿìèì êóòîì A âïèñàíî êâàäðàò AKLM, K  AB, L  BC,
M  AC. Çíàéäіòü ñòîðîíó êâàäðàòà.
525. Ïåðèìåòð ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþє 24 ñì, à éîãî âèñîòè âіäíîñÿòüñÿ ÿê 5 : 3. Çíàéäіòü ñòîðîíè ïàðàëåëîãðàìà.
526. Ïåðèìåòð ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþє 30 ñì, à éîãî âèñîòè – 4 ñì і 8 ñì. Çíàéäіòü ñòîðîíè ïàðàëåëîãðàìà.
527. Ó òðèêóòíèê ABC âïèñàíî ðîìá AKFP òàê, ùî êóò A
â íèõ ñïіëüíèé, P  AB, F  BC, K  AC. Çíàéäіòü ñòîðîíó
ðîìáà, ÿêùî CK  4 ñì, PB  9 ñì.
528. Ó ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê, îñíîâà ÿêîãî äîðіâíþє
6 ñì, à áі÷íà ñòîðîíà – 10 ñì, âïèñàíî êîëî. Çíàéäіòü âіäñòàíü ìіæ òî÷êàìè äîòèêó êîëà äî áі÷íèõ ñòîðіí.

529. Çíàéäіòü êóòè òðèêóòíèêà, ÿêùî òðè éîãî ñåðåäíі
ëіíії ðіâíі ìіæ ñîáîþ.
530. Ó ðіâíîáі÷íіé òðàïåöії ABCD (AD
(
|| BC) E – ñåðåäèíà AD, F – ñåðåäèíà BC, K – ñåðåäèíà AB. Äîâåäіòü, ùî
KE  KF.
531. Êîæíà ç áі÷íèõ ñòîðіí ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà
äîðіâíþє a ñì. Ç òî÷êè, óçÿòîї íà îñíîâі òðèêóòíèêà, ïðîâåäåíî ïðÿìі, ïàðàëåëüíі áі÷íèì ñòîðîíàì. Îá÷èñëіòü ïåðèìåòð ïàðàëåëîãðàìà, ÿêèé óòâîðèâñÿ.
532. Äî âåäіòü, ùî áіñåê òðè ñè êóòіâ ïðÿ ìî êóò íè êà,
ÿêèé íå є êâàäðàòîì, ïåðåòèíàþ÷èñü, óòâîðþþòü êâàäðàò.

1ì

533. Ïîõèëà áàëêà ïіäòðèìóєòüñÿ
òðüîìà ñòîâïàìè, âñòàíîâëåíèìè
âåðòèêàëüíî íà îäíàêîâіé âіäñòàíі
îäèí âіä îäíîãî (ìàë. 146). Äîâæèíè
äâîõ ìåíøèõ ñòîâïіâ – 80 ñì і 1 ì.
Çíàéäіòü äîâæèíó áіëüøîãî ñòîâïà.

80 ñì

Æèòòºâà ìàòåìàòèêà
?

Ìàë. 146

Ö³êàâ³ çàäà÷³ äëÿ óó÷í³â íåëåäà÷èõ
534. ×è ìîæóòü áіñåêòðèñà é ìåäіàíà, ùî âèõîäÿòü ç âåðøèíè ïðÿìîãî êóòà òðèêóòíèêà, óòâîðþâàòè ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê? ßêùî òàê, òî çíàé äіòü ìåíøèé
ç ãîñòðèõ êóòіâ ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà.
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ÐÅÄÍІ ÏÐÎÏÎÐÖІÉÍІ ÂІÄÐІÇÊÈ
15. ÑÅ
Â ÏÐßÌÎÊÓÒÍÎÌÓ ÒÐÈÊÓÒÍÈÊÓ

Ë å ì à . Âèñîòà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, ïðîâåäåíà
à ç âåðøèíè ïðÿìîãî êóòà, ðîçáèâàє òðèêóòíèê íà
äâà ïîäіáíèõ ìіæ ñîáîþ ïðÿìîêóòíèõ òðèêóòíèêè,
äâ
êîæíèé ç ÿêèõ ïîäіáíèé äàíîìó òðèêóòíèêó.
Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé ABC – ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê
(C  90), CD – âèñîòà òðèêóòíèêà (ìàë. 147). Äîâåäåìî, ùî {ABC
{
V {ACD
{
, {ABC
{
V {CBD і {ACD
{
V {CBD.
1) Ó ïðÿìîêóòíèõ òðèêóòíèêіâ ABC і ACD êóò A – ñïіëüíèé. Òîìó {ABC
{
V {ACD
{
(çà ãîñòðèì êóòîì).
2) Àíàëîãі÷íî {ABC
{
V {CBD ( B –
ñïіëüíèé,  BCA   BDC  90).
Çâіäêè  A   BCD.
3) Ó òðè êóò íèêіâ ACD ( D  90)
і CBD ( D  90)  A   BCD. Òîìó
{
{ACD
V {CBD (çà ãîñòðèì êóòîì). 
Ìàë. 147
Âіäðіçîê AD íàçèâàþòü ïðîєêöієþ êàòåòà AC íà ãіïîòåíóçó AB, à âіäðіçîê BD – ïðîєêöієþ êàòåòà BC íà ãіïîòåíóçó AB.
Âіäðіçîê k íàçèâàþòü ñåðåäíіì ïðîïîðöіéíèì (àáî
ñå ðåä íіì ãåî ìå ò ðè÷ íèì) âіäðіçêіâ m і n, ÿê ùî
k 2  m · n.
Ò å î ð å ì à (ïðî ñåðåäíі ïðîïîðöіéíі âіäðіçêè â ïðÿìîêó
óòíîìó òðèêóòíèêó). 1) Âèñîòà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, ïðîâåäåíà ç âåðøèíè ïðÿìîãî êóòà, є ñåðåäíіì
ïðîïîðöіéíèì ïðîєêöіé êàòåòіâ íà ãіïîòåíóçó.
2) Êàòåò ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà є ñåðåäíіì ïðîïîðöіéíèì ãіïîòåíóçè òà ïðîєêöії öüîãî êàòåòà íà
ãіïîòåíóçó.
Ä î â å ä å í í ÿ. Ðîçãëÿíåìî ìàëþíîê 147.
1) {ACD
{
V {CBD (çà ëåìîþ). Òîìó

,

àáî CD2  AD  BD.
2) {ABC
{
V {ACD
{
(çà ëåìîþ). Òîìó
àáî

AC2

 AB  AD.

3) {ABC
{
V {CBD (çà ëåìîþ). Òîìó
àáî

BC2

,
,

 AB  BD. 
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Задача 1.

CD – âèñîòà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà ABC

ç ïðÿìèì êóòîì Ñ. Äîâåäіòü, ùî

.

Ä î â å ä å í í ÿ. Ðîçãëÿíåìî ìàëþíîê 147. Îñêіëüêè
AC2  AB  AD, òî
. Òîìó

, à îñêіëüêè BC2  AB  BD, òî
, çâіäêè

.

Âèñîòà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, ïðîâåäåíà äî
ãіïîòåíóçè, äіëèòü її íà âіäðіçêè 9 ñì і 16 ñì. Çíàéäіòü
ïåðèìåòð òðèêóòíèêà.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Ðîçãëÿíåìî ìàëþíîê 147, äå AD  9 ñì,
DB  16 ñì.
1) AB  AD + DB  9 + 16  25 (ñì).
2) AC2  AB  AD, òîáòî AC2  25  9  225. Îñêіëüêè
152  225, òî AC  15 (ñì).
3) BC2  AB  BD, BC2  25  16  400. Îñêіëüêè 202  400,
òî BC  20 (ñì).
4) PABC  25 + 15 + 20  60 (ñì).
Â і ä ï î â і ä ü. 60 ñì.

Задача 2.

Ïіä ÷àñ ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷ öüîãî ïàðàãðàôà âàðòî âèêîðèñòîâóâàòè òàáëèöþ êâàäðàòіâ íàòóðàëüíèõ ÷èñåë.
Ñôîðìóëþéòå é äîâåäіòü ëåìó іç öüîãî ïàðàãðàôà.
ßêèé âіäðіçîê íàçèâàþòü ñåðåäíіì ïðîïîðöіéíèì
äâîõ âіäðіçêіâ?
Ñôîðìóëþéòå é äîâåäіòü òåîðåìó
ïðî ñåðåäíі ïðîïîðöіéíі âіäðіçêè â ïðÿìîêóòíîìó
òðèêóòíèêó.

Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
535. (Óñíî) Íà ìàëþíêó 148 NK
K – âèñîòà
ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà PNM
M (N  90).
Íàçâіòü:
1) ïðîєêöіþ êàòåòà NM
M íà ãіïîòåíóçó;
2) ïðîєêöіþ êàòåòà NP íà ãіïîòåíóçó.
536. (Óñíî) NK – âèñîòà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà PNM (ìàë. 148). ßêі ç ðіâíîñòåé
Ìàë. 148
ïðàâèëüíі:
1) NK  PK  KM;
2) NM2  KM  PM;
3) PN  PK  KM;
4) PK  KM  NK2?
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537. NK – âèñîòà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà PNM ç ïðÿìèì êóòîì N (ìàë. 148). Çàïîâíіòü ïðîïóñêè:
2) NM2  ...;
1) NK2  ...;
3) PK  PM  ...;
4) PK  KM  ... .
538. Çíàéäіòü ñåðåäíє ïðîïîðöіéíå âіäðіçêіâ çàâäîâæêè:
1) 2 ñì і 8 ñì;
2) 27 äì і 3 äì.
539. Çíàéäіòü ñåðåäíє ïðîïîðöіéíå âіäðіçêіâ çàâäîâæêè:
2) 4 ñì і 9 ñì.
1) 16 äì і 1 äì;
540. Çíàéäіòü âèñîòó ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, ïðîâåäåíó äî ãіïîòåíóçè, ÿêùî ïðîєêöії êàòåòіâ íà ãіïîòåíóçó
äîðіâíþþòü 9 ñì і 25 ñì.
541. Çíàéäіòü âèñîòó ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, ïðîâåäåíó
ç âåðøèíè ïðÿìîãî êóòà, ÿêùî âîíà äіëèòü ãіïîòåíóçó íà
âіäðіçêè 2 ñì і 8 ñì.
542. Çíàéäіòü êàòåò ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, ÿêùî éîãî
ïðîєêöіÿ íà ãіïîòåíóçó äîðіâíþє 4 ñì, à ãіïîòåíóçà – 16 ñì.
543. Çíàéäіòü êàòåò ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, ÿêùî ãіïîòåíóçà òðèêóòíèêà äîðіâíþє 25 ñì, à ïðîєêöіÿ êàòåòà íà
ãіïîòåíóçó – 9 ñì.
544. Êà òåò ïðÿ ìî êóò íî ãî òðè êóò íè êà äîðіâíþє 18 ñì,
à éîãî ïðîєêöіÿ íà ãіïîòåíóçó – 9 ñì. Çíàéäіòü ãіïîòåíóçó
òðèêóòíèêà.
545. Êàòåò ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє 6 ñì, à ãіïîòåíóçà – 9 ñì. Çíàéäіòü ïðîєêöіþ öüîãî êàòåòà íà ãіïîòåíóçó.
546. Âèñîòà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, ïðîâåäåíà ç âåðøèíè ïðÿ ìî ãî êó òà, äіëèòü ãіïî òå íó çó íà âіäðіçêè 8 ñì
і 4,5 ñì. Çíàéäіòü êàòåòè òðèêóòíèêà.
547. Ãіïîòåíóçà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє 50 ñì,
à ïðîєêöіÿ îäíîãî ç êàòåòіâ íà ãіïîòåíóçó – 18 ñì. Çíàéäіòü
êàòåòè òðèêóòíèêà.
548. Ïåðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé іç ñåðåäèíè îñíîâè
ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà äî áі÷íîї ñòîðîíè, äіëèòü її íà
âіäðіçêè 1 ñì і 8 ñì, ïî÷èíàþ÷è âіä âåðøèíè êóòà ïðè
îñíîâі. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðèêóòíèêà.
549. Ïåðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé іç ñåðåäèíè îñíîâè ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà äî áі÷íîї ñòîðîíè, äіëèòü її íà âіäðіçêè 6 ñì і 2 ñì, ïî÷èíàþ÷è âіä âåðøèíè, ïðîòèëåæíîї
îñíîâі. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðèêóòíèêà.
550. Âèñîòà, ïðîâåäåíà ç âåðøèíè ïðÿìîãî êóòà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, äіëèòü ãіïîòåíóçó íà âіäðіçêè, ùî âіäíîñÿòüñÿ ÿê 9 : 16. Çíàéäіòü êàòåòè òðèêóòíèêà, ÿêùî éîãî
âèñîòà äîðіâíþє 24 ñì.
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551. Âèñîòà, ïðîâåäåíà ç âåðøèíè ïðÿìîãî êóòà ïðÿìîêóòíî ãî òðèêóòíè êà, äіëèòü ãіïîòå íóçó íà âіäðіçêè, îäèí
ç ÿêèõ äîðіâíþє 16 ñì, à äðóãèé âіäíîñèòüñÿ äî âèñîòè ÿê
3 : 4. Çíàéäіòü âèñîòó òðèêóòíèêà.
552. Êîëî, âïèñàíå â ðîìá, òî÷êîþ äîòèêó äіëèòü ñòîðîíó
ðîìáà íà âіäðіçêè 1 ñì і 4 ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ êîëà.
553. Çíàéäіòü âèñîòó ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії, îñíîâè ÿêîї
10 ñì і 8 ñì, à äіàãîíàëü ïåðïåíäèêóëÿðíà äî áі÷íîї ñòîðîíè.
554. Çíàéäіòü âèñîòó ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії, îñíîâà ÿêîї 13 ñì
і 5 ñì, à äіàãîíàëü ïåðïåíäèêóëÿðíà äî áі÷íîї ñòîðîíè.
555. Êîëî, âïèñàíå â òðàïåöіþ, äіëèòü òî÷êîþ äîòèêó áі÷íó
ñòîðîíó íà âіäðіçêè çàâäîâæêè 4 ñì і 9 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó
òðàïåöії.
556. Êîëî, âïèñàíå â òðàïåöіþ, äіëèòü òî÷êîþ äîòèêó îäíó
ç áі÷íèõ ñòîðіí íà âіäðіçêè çàâäîâæêè 2 ñì і 8 ñì, à іíøó –
íà âіäðіçêè, îäèí ç ÿêèõ äîðіâíþє 4 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð
òðàïåöії.

557. Áіñåêòðèñà ãîñòðîãî êóòà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà óòâîðþє çі ñòîðîíîþ òðèêóòíèêà êóò 18. Çíàéäіòü
êóòè òðèêóòíèêà.
558. Ïðî òðèêóòíèêè ABC і KLM âіäîìî, ùî  A   B 
 K
K + L, B  C  L + M. ×è ïîäіáíі öі òðèêóòíèêè?
559. Ó ðіâíîáі÷íіé òðàïåöії äіàãîíàëü äіëèòü ãîñòðèé
êóò íàâïіë. Äîâåäіòü, ùî òóïèé êóò òðàïåöії äîðіâíþє òóïîìó êóòó ìіæ äіàãîíàëÿìè.

Æèòòºâà ìàòåìàòèêà
560. Ñòóäåíòè àãðîåêîëîãі÷íîãî êîëåäæó íà åêñïåðèìåíòàëüíіé äіëÿíöі çàâäîâæêè 40 ì і çàâøèðøêè 20 ì âèñàäæóþòü êàðòîïëþ ðàííüîãî ñîðòó. Îá÷èñëіòü, ñêіëüêè çíàäîáèòüñÿ êàðòîïëі äëÿ òàêîї äіëÿíêè, ÿêùî â ñåðåäíüîìó
íà 1 à ïîòðіáíî 40 êã êàðòîïëі.

Ö³êàâ³ çàäà÷³ äëÿ óó÷í³â íåëåäà÷èõ
561. (Îëіìïіàäà Íüþ-Éîðêà, 1976 ð.) Âèñîòè ãîñòðîêóòíîãî
òðèêóòíèêà ABC ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі O, à íà âіäðіçêàõ OB і OC ïîçíà÷åíî òî÷êè B1 і C1, äëÿ ÿêèõ  AB1C 
  AC1B  90. Äîâåäіòü, ùî AB1  AC1.

108

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Ïîä³áí³ñòü òðèêóòíèê³â

ÑÒÈÂІÑÒÜ ÁІÑÅÊÒÐÈÑÈ
16. ÂËÀ
ÒÐÈÊÓÒÍÈÊÀ

Ò å î ð å ì à (âëàñòèâіñòü áіñåêòðèñè òðèêóòíèêà). Áіñåêòð
ðèñà òðèêóòíèêà äіëèòü ñòîðîíó, äî ÿêîї âîíà ïðîâåäåíà, íà âіäðіçêè, ïðîïîðöіéíі äâîì іíøèì ñòîðîíàì.
äå
Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé AL – áіñåêòðèñà òðèêóòíèêà ABC
(ìàë. 149). Äîâåäåìî, ùî

.

1) Ïðî âå äå ìî ÷å ðåç òî÷ êó C ïðÿ ìó,
ïàðàëåëüíó AB, òà ïðîäîâæèìî áіñåêòðèñó AL äî ïåðåòèíó іç öієþ ïðÿìîþ
â òî÷öі K. Òîäі  LKC   BAL (ÿê âíóòðіøíі ðіçíîñòîðîííі êóòè ïðè ïàðàëåëüíèõ ïðÿìèõ AB і CK òà ñі÷íіé AK).
2) Òðè êóò íèê AKC – ðіâíî áå ä ðå íèé
(îñêіëüêè  BAL   LAC і  BAL   LKC,
Ìàë. 149
à òîìó  KAC   AKC), à îòæå, AC  KC.
3)  BLA   CLK (ÿê âåðòèêàëüíі). Òîìó {
{ABL V {KCL
(çà äâîìà êóòàìè). Îòæå,
Àëå KC  AC, òîìó
Ç ïðîïîðöії

.
.

ìîæíà îòðèìàòè é òàêó:

.

Ó òðèêóòíèêó ABC AB  8 ñì, AC  4 ñì,
BC  9 ñì, AL – áіñåêòðèñà òðèêóòíèêà. Çíàéäіòü BL і LC.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Ðîçãëÿíåìî { ABC íà ìàëþíêó 149. Íåõàé BL  x (ñì), òîäі LC  BC – BL  9 – x (ñì). Îñêіëüêè

Задача 1.

, ìàєìî ðіâíÿííÿ:

, çâіäêè x  6 (ñì).

Îòæå, BL  6 ñì, LC  9 – 6  3 (ñì).
Â і ä ï î â і ä ü. 6 ñì, 3 ñì.
Ìåäіàíà ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà, ïðîâåäåíà äî îñíîâè, äîðіâíþє
24 ñì, à áі÷íà ñòîðîíà âіäíîñèòüñÿ äî
îñíîâè ÿê 3 : 2. Çíàéäіòü ðàäіóñ êîëà,
âïèñàíîãî â òðèêóòíèê.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé ó òðèêóòíèêó ABC AB  BC, BK
K – ìåäіàíà (ìàë. 150).

Задача 2.

Ìàë. 150
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Òîäі BK є òàêîæ âèñîòîþ і áіñåêòðèñîþ. Îñêіëüêè òî÷êà I – öåíòð âïèñàíîãî êîëà – є òî÷êîþ ïåðåòèíó áіñåêòðèñ òðèêóòíèêà, òî I  BK, IK – ðàäіóñ êîëà.
Îñêіëüêè AB : AC  3 : 2, ïîçíà÷èìî AB  3x, AC  2x.
K – ñåðåäèíà AC, òîìó

.

Îñêіëüêè AI – áіñåêòðèñà òðèêóòíèêà ABK, òî
Íåõàé IK  r. Òîäі BI  24 – r. Ìàєìî:

.
, çâіäêè

r  6 (ñì).
Â і ä ï î â і ä ü. 6 ñì.
Ñôîðìóëþéòå é äîâåäіòü òåîðåìó ïðî âëàñòèâіñòü
áіñåêòðèñè òðèêóòíèêà.

Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
562. BP – áіñåêòðèñà òðèêóòíèêà ABC
(ìàë. 151). ßêі ç ðіâíîñòåé є ïðîïîðöіÿìè:
1)

;

2)

;

3)

;

4)

?

Ìàë. 151

563. BP – áіñåêòðèñà òðèêóòíèêà ABC (ìàë. 151). AP : PC 
 1 : 2, AB  4 ñì. Çíàéäіòü BC.
564. BP – áіñåêòðèñà òðèêóòíèêà ABC (ìàë. 151). AB : BC 
 1 : 2, AP  7 ñì. Çíàéäіòü PC.
565. BD – áіñåêòðèñà òðèêóòíèêà ABC, AD  3 ñì,
DC  9 ñì. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ñòîðіí

.

566. MA – áіñåê òðè ñà òðè êóò íè êà MNL, ML  4 ñì,
MN  16 ñì. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ âіäðіçêіâ

.

567. ÌD – áіñåê òðè ñà òðè êóò íè êà KMP, KM  8 ñì,
MP  6 ñì. Ìåíøèé ç âіäðіçêіâ, íà ÿêі áіñåêòðèñà MD
äіëèòü ñòîðîíó KP, äîðіâíþє 3 ñì. Çíàéäіòü KP.
568. Ó òðèêóòíèêó ABC AB  6 ñì, BC  12 ñì. Áіëüøèé
ç âіäðіçêіâ, íà ÿêі áіñåêòðèñà BK äіëèòü ñòîðîíó AC, äîðіâíþє 6 ñì. Çíàéäіòü AC.
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569. AL – áіñåêòðèñà òðèêóòíèêà ABC, AB  15 ñì,
AC  12 ñì, BC  18 ñì. Çíàéäіòü BL і LC.
570. Áіñåêòðèñà òðèêóòíèêà äіëèòü ñòîðîíó íà âіäðіçêè,
ðіçíèöÿ äîâæèí ÿêèõ 1 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðèêóòíèêà, ÿêùî äâі іíøі ñòîðîíè äîðіâíþþòü 8 ñì і 6 ñì.
571. Îñíîâà ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє 18 ñì,
à áіñåêòðèñà äіëèòü áі÷íó ñòîðîíó íà âіäðіçêè, ç ÿêèõ òîé,
ùî ñóìіæíèé ç îñíîâîþ, äîðіâíþє 12 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðèêóòíèêà.
572. Ó ðіâíîáåäðåíîìó òðèêóòíèêó îñíîâà ìåíøà âіä áі÷íîї ñòîðîíè íà 9 ñì, à áіñåêòðèñà äіëèòü áі÷íó ñòîðîíó íà
âіäðіçêè, ÿêі âіäíîñÿòüñÿ ÿê 2 : 5. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðèêóòíèêà.
573. Ó òðèêóòíèêó, ñòîðîíè ÿêîãî äîðіâíþþòü 15 ñì,
21 ñì і 24 ñì, ïðîâåäåíî ïіâêîëî, öåíòð ÿêîãî íàëåæèòü
áіëüøіé ñòîðîíі òðèêóòíèêà і ÿêå äîòèêàєòüñÿ äî äâîõ
іíøèõ ñòîðіí. Íà ÿêі âіäðіçêè öåíòð ïіâêîëà äіëèòü áіëüøó
ñòîðîíó?
574. Ó òðèêóòíèê ABC âïèñàíî ðîìá CKLM òàê, ùî êóò C
ó íèõ ñïіëüíèé, K  AC, L  AB, M  BC. Çíàéäіòü äîâæèíè âіäðіçêіâ AL і LB, ÿêùî AC  18 ñì, BC  12 ñì,
AB  20 ñì.

575. ×è ìîæå äіàãîíàëü AC òðàïåöії ABCD äіëèòè íàâïіë
і êóò A, і êóò C?
576. Ó òðèêóòíèêó ABC ïðîâåäåíî âèñîòó CH, ïðè÷îìó
CH2  AH  BH і òî÷êà H íàëåæèòü ñòîðîíі AB. Äîâåäіòü,
ùî òðèêóòíèê ABC – ïðÿìîêóòíèé ( C  90).

Æèòòºâà ìàòåìàòèêà
577. Áðèãàäі ç ðåìîíòó êâàðòèð ïîòðіáíî ïîøòóêàòóðèòè
ñòіíè êіìíàòè çàâøèðøêè 3,5 ì, çàâäîâæêè 4,5 ì і çàââèøêè 2,8 ì. Çàçâè÷àé áðèãàäà âèòðà÷àє 6 ìіøêіâ ñóõîї ñóìіøі
íà 5 ì2 ïîâåðõíі. Êіìíàòà ìàє îäíі äâåðі é îäíå âіêíî.
Øèðèíà äâåðåé – 0,9 ì, âèñîòà – 2 ì, øèðèíà âіêíà – 2,2 ì,
âèñîòà – 1,8 ì. Ñêіëüêè ìіøêіâ ñóõîї ñóìіøі ïîòðіáíî ïðèäáàòè áðèãàäі, ùîá ïîâíіñòþ ïîøòóêàòóðèòè ñòіíè âіä ïіäëîãè äî ñòåëі?
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Ö³êàâ³ çàäà÷³ äëÿ óó÷í³â íåëåäà÷èõ
578. 1) Ðîçâ’ÿæіòü çàäà÷ó òà îòðèìàéòå ïðіçâèùå âèäàòíîãî óêðàїíöÿ – ó÷åíîãî â ãàëóçі ðàêåòîáóäóâàííÿ òà êîñìîíàâòèêè, êîíñòðóêòîðà ïåðøèõ øòó÷íèõ ñóïóòíèêіâ Çåìëі
é êîñìі÷íèõ êîðàáëіâ.
Çíàéäіòü êóòè A і B ïàðàëåëîãðàìà ABCD, ÿêùî … A  B
A íà 20 áіëüøèé çà  B
Ë
Ð
A âòðè÷і ìåíøèé âіä  B
Ê
Â
A : B  7 : 5
Ü
Î
45

75

80

75

100

105

75

135

2) Ïîöіêàâòåñÿ (âèêîðèñòîâóþ÷è ðіçíі äæåðåëà іíôîðìàöії) áіîãðàôієþ òà äîñÿãíåííÿìè íàøîãî âèäàòíîãî çåìëÿêà.
ÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÏÎÄІÁÍÎÑÒІ
17. ÇÀ
ÒÐÈÊÓÒÍÈÊІÂ ÄÎ ÐÎÇÂ’ßÇÓÂÀÍÍß ÇÀÄÀ×

Ðîç ã ëÿ íå ìî äåÿêі öіêàâі âëàñòèâîñòі ãåîìåòðè÷íèõ
ôіãóð, ÿêі ëåãêî âñòàíîâèòè ç ïîäіáíîñòі òðèêóòíèêіâ, òà
çàñòîñóâàííÿ ïîäіáíîñòі äî ïðàêòè÷íèõ çàäà÷.
1 Ï
1.
Ïðîïîðöіéíіñòü âіäðіçêіâ õîðä.
Ò å î ð å ì à 1 (ïðî ïðîïîðöіéíіñòü âіäðіçêіâ õîðä).
ßêùî õîðäè AB і CD ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі S, òî
ß
AS  BS  CS  DS.
Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé õîðäè AB і CD
ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі S (ìàë. 152).
Ðîçãëÿ íåìî {SAD і {SCB, ó ÿêèõ
 ASD   CSB (ÿê âåð òè êàëüíі),
 DAB   DCB (ÿê âïèñàíі êóòè, ùî ñïèðàþòüñÿ íà îäíó é òó ñàìó äóãó).
Òî äі { SAD V { SCB çà äâîìà êóòàìè, à îòæå,
 CS  DS. 

, òîáòî AS  BS 

Ìàë. 152

Í à ñ ë і ä î ê . ßêùî O – öåíòð êîëà, R – éîãî ðàäіóñ,
AB – õîðäà, S  AB, òî AS  BS  R2 – a2, äå a  SO.
A
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Ä î â å ä å í í ÿ. Ïðîâåäåìî äіàìåòð MN, ùî ïðîõîäèòü
÷åðåç òî÷êó S (ìàë. 153). Òîäі AS  BS  MS  NS, AS  BS 
 (R + a)(R – a), AS  BS  R2 – a2. Îñòàòî÷íî ìàєìî:
AS  BS  MS  NS  R2 – a2. 

Ìàë. 153

Ìàë. 154

Ìàë. 155

Задача 1. AL – áіñåêòðèñà òðèêóòíèêà ABC. Äîâåäіòü ôîð-

ìóëó áіñåêòðèñè: AL2  AB  AC – BL  CL.

Ä î â å ä å í í ÿ. Îïèøåìî íàâêîëî òðèêóòíèêà ABC êîëî
é ïðîäîâæèìî AL äî ïåðåòèíó ç êîëîì ó òî÷öі T (ìàë. 154).
1)  ABC   ATC (ÿê âïèñàíі êóòè, ùî ñïèðàþòüñÿ íà
îäíó é òó ñàìó äóãó AC),  BAL   CAL (çà óìîâîþ).
Òîìó { ABL V { ATC (çà äâîìà êóòàìè).
2) Ìàєìî:

, çâіäêè AL  AT  AB  AC;

AL  (AL
(
+ LT)  AB  AC; AL2 + AL  LT  AB  AC.
Àëå çà òåîðåìîþ ïðî ïðîïîðöіéíіñòü âіäðіçêіâ õîðä:
AL  LT  BL  CL.
3) Îòæå,
AL2 + BL  CL  AB  AC, òîáòî AL2  AB  AC – BL  CL. 
2 Ï
2.
Ïðîïîðöіéíіñòü âіäðіçêіâ ñі÷íîї і äîòè÷íîї.
Ò å î ð å ì à 2 (ïðî ïðîïîðöіéíіñòü âіäðіçêіâ ñі÷íîї
і äîòè÷íîї). ßêùî ç òî÷êè S, ùî ðîçìіùåíà ïîçà
êîëîì, ïðîâåñòè ñі÷íó, ÿêà ïåðåòèíàє êîëî â òî÷êàõ
A і B, òà äîòè÷íó SC, äå C – òî÷êà äîòèêó, òî
SC2  SA  SB.
Ä î â å ä å í í ÿ. Ðîçãëÿíåìî ìàëþíîê 155.  ABC – âïèñàíèé, òîìó  ABC 

,  SCA 

(äèâ. çàäà÷ó 249),

òîáòî  SCA  ABC. Òîìó { CSA V { BSC (çà äâîìà êóòàìè), îòæå,

. Çâіäêè SC2  SA  SB. 

113

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

ÐÎÇÄ²Ë 2

Í à ñ ë і ä î ê 1. ßêùî ç òî÷êè S ïðîâåñòè äâі ñі÷íі,
îä
äíà ç ÿêèõ ïåðåòèíàє êîëî â òî÷êàõ A і B, à äðóãà – ó òî÷êàõ M і N, òî SA  SB  SM  SN.
Íàñëіäîê є î÷åâèäíèì, îñêіëüêè êîæíèé ç äîáóòêіâ
SA  SB і SM  SN çà òåîðåìîþ äîðіâíþє SC2.
Í à ñ ë і ä î ê 2. ßêùî O – öåíòð êîëà, R – éîãî
ðà
à äіóñ, SC – äîòè÷íà, C – òî÷êà äîòèêó, òî
SC2  a2 – R2, äå a  SO.
Ä î â å ä å í í ÿ. Ïðîâåäåìî ñі÷íó ÷åðåç öåíòð êîëà – òî÷êó
O (ìàë. 156). Òîäі çà òåîðåìîþ:
SC2  SM  SN; SC2  (a – R)(a + R).
2
Îòæå, SC  a2 – R2. 

Ìàë. 156

Ìàë. 157

3. Âèìіðþâàëüíі ðîáîòè íà ìіñöåâîñòі.
Ïðèïóñòèìî, ùî íàì ïîòðіáíî âèìіðÿòè âèñîòó äåÿêîãî
ïðåäìåòà, íàïðèêëàä âèñîòó ÿëèíè M1N1 (ìàë. 157). Äëÿ
öüîãî âñòàíîâèìî íà äåÿêіé âіäñòàíі âіä ÿëèíè æåðäèíó
MN ç ïëàíêîþ, ùî îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî òî÷êè N. Ñïðÿìóєìî ïëàíêó íà âåðõíþ òî÷êó N1 ÿëèíè, ÿê ïîêàçàíî íà
ìàëþíêó 157. Íà çåìëі ïîçíà÷èìî òî÷êó A, ó ÿêіé ïëàíêà
âïèðàòèìåòüñÿ â ïîâåðõíþ çåìëі.
Ðîçãëÿíåìî {ANM
{
(M  90) і {AN
{
1M1 (M1  90).
A – їõíіé ñïіëüíèé ãîñòðèé êóò.
A
Òîäі { ANM V { AN1M1 (çà ãîñòðèì êóòîì).
Òîìó

, çâіäêè

ßêùî, íàïðèêëàä, MN  2 ì, AM  3,2 ì, AM1  7,2 ì,
òî
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4. Çàäà÷і íà ïîáóäîâó.
Ïîáóäóéòå òðèêóòíèê çà äâîìà êóòàìè òà ìåäіàíîþ, ïðîâåäåíîþ ç âåðøèíè òðåòüîãî êóòà.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íà ìàëþíêó 158 çîáðàæåíî äâà çàäàíèõ
êóòè é çàäàíèé âіäðіçîê. Ïîáóäóєìî òðèêóòíèê, ó ÿêîãî äâà êóòè âіäïîâіäíî äîðіâíþþòü äâîì çàäàíèì êóòàì,
à ìåäіàíà, ïðîâåäåíà ç âåðøèíè òðåòüîãî êóòà, äîðіâíþє
çàäàíîìó âіäðіçêó.

Задача 2.

Ìàë. 158

Ìàë. 159

1) Áóäóєìî äåÿêèé òðèêóòíèê, ïîäіáíèé äî øóêàíîãî.
Äëÿ öüîãî ïîáóäóєìî äîâіëüíèé òðèêóòíèê A1B1C, ó ÿêîãî êóòè A1 і B1 äîðіâíþþòü çàäàíèì (ìàë. 159).
2) Ïðîâîäèìî ìåäіàíó CM1 òðèêóòíèêà A1CB1 і âіäêëàäàєìî íà ïðÿìіé CM1 âіäðіçîê CM, ùî äîðіâíþє çàäàíîìó.
3) ×åðåç òî÷êó M ïðîâîäèìî ïðÿìó, ïàðàëåëüíó A1B1. Âîíà
ïåðåòèíàє ñòîðîíè êóòà C ó äåÿêèõ òî÷êàõ A і B (ìàë. 159).
4) Îñêіëüêè AB || A1B1, òî  A   A1, B   B1. Îòæå, äâà
êóòè òðèêóòíèêà ABC äîðіâíþþòü çàäàíèì.
Äîâåäåìî, ùî M – ñåðåäèíà AB.
{ A1ÑM1 V { ACM (çà äâîìà êóòàìè). Òîìó
.
{ B1ÑM1 V { BCM (çà äâîìà êóòàìè). Òîìó

A1M1  B1M1

Îòæå,
(çà ïîáóäîâîþ), òîìó

.

і AM  BM.

Îòæå, CM – ìåäіàíà òðèêóòíèêà ABC і òðèêóòíèê ABC –
øóêàíèé.
Ñôîðìóëþéòå òåîðåìó ïðî ïðîïîðöіéíіñòü âіäðіçêіâ õîðä
òà íàñëіäîê ç íåї.
Ñôîðìóëþéòå òåîðåìó ïðî ïðîïîðöіéíіñòü âіäðіçêіâ ñі÷íîї і äîòè÷íîї òà íàñëіäêè ç íåї.
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Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
579. (Óñíî) T – òî÷êà ïåðåòèíó õîðä AB і CD (ìàë. 160).
ßêі ç ðіâíîñòåé є ïðàâèëüíèìè:
1) AT  TC  BT  TD;
2) AT  TB  CT  TD;
3) AT  DT  CT  BT;
4) CT  DT  AT  BT?

Ìàë. 160

Ìàë. 161

580. (Óñíî) TA – âіäðіçîê äîòè÷íîї äî êîëà. Äâі ñі÷íі ïåðåòèíàþòü êîëî âіäïîâіäíî â òî÷êàõ B і C òà M і N (ìàë. 161).
ßêі ç ðіâíîñòåé є ïðàâèëüíèìè:
1) TA2  TB  BC;
2) TA2  TM  TN;
3) TB  TC  TM  MN;
4) TM  TN  TB  TC?
581. Õîðäè AB і CD êîëà ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі P,
AP  9, PB  2, DP  4. Çíàéäіòü CP.
582. Õîðäè MN і KL êîëà ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі A, KA  6,
AL  3, MA  4. Çíàéäіòü AN.
583. SA – âіäðіçîê äîòè÷íîї äî êîëà, A – òî÷êà äîòèêó.
Ñі÷íà, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç òî÷êó S, ïåðåòèíàє êîëî â òî÷êàõ B і C, SA  6 ñì, SB  4 ñì. Çíàéäіòü SC і BC.
584. MP – âіäðіçîê äîòè÷íîї äî êîëà, P – òî÷êà äîòèêó.
Ñі÷íà, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç òî÷êó M, ïåðåòèíàє êîëî â òî÷êàõ B і C. MP  4 ñì, MC  8 ñì. Çíàéäіòü MB і BC.
585. Õîðäà AB, äîâæèíà ÿêîї 16 ñì, ïåðåòèíàєòüñÿ ç õîðäîþ CD â òî÷öі T. AT  2 ñì, CT  1 ñì. Çíàéäіòü äîâæèíó
õîðäè CD.
586. Õîðäà CD çàâäîâæêè 13 ñì, ïåðåòèíàє õîðäó MN
ó òî÷öі A. CA  4 ñì, MA  2 ñì. Çíàéäіòü äîâæèíó õîðäè MN.
587. Ñі÷íà, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç òî÷êó S, ïåðåòèíàє êîëî
â òî÷êàõ A і B, à іíøà ñі÷íà, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç òî÷êè S
і öåíòð êîëà O, – ó òî÷êàõ C і D (ìàë. 162). SA  4 ñì,
SB  16 ñì, SC  2 ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ êîëà.

116

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Ïîä³áí³ñòü òðèêóòíèê³â

Ìàë. 162

Ìàë. 163

588. Ñі÷íà, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç òî÷êó S, ïåðåòèíàє êîëî
â òî÷êàõ A і B, à äðóãà ñі÷íà, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç òî÷êè S
і öåíòð êîëà O, – ó òî÷êàõ Ñ і D (ìàë. 162). SA  4 ñì,
SB  9 ñì, SC  3 ñì. Çíàéäіòü äіàìåòð êîëà.
589. Äëÿ çíàõîäæåííÿ âèñîòè ëіõòàðÿ B1C1 âèêîðèñòàëè
æåð äè íó BC çàâäîâ æêè 1,5 ì (ìàë. 163). AB  1 ì,
AB1  6 ì. Çíàéäіòü âèñîòó ëіõòàðÿ B1C1.
590. Äâіðíèê âèìіðÿâ âèñîòó ëіõòàðÿ B1C1, âèêîðèñòàâøè
æåðäèíó BC ç ïëàíêîþ AC (ìàë. 163). Çíàéäіòü äîâæèíó
âèêîðèñòàíîї æåðäèíè BC, ÿêùî âèñîòà ëіõòàðÿ ñêëàëà
8 ì і AB1  10 ì, AB  2,5 ì.
591. Ùîá çíàéòè íà ìіñöåâîñòі âіäñòàíü âіä òî÷êè A äî íåäîñòóïíîї òî÷êè C, âèáðàëè òî÷êó B, à ïîòіì íà ïàïåðі ïîáóäóâàëè òðèêóòíèê A1B1C1 òàê, ùî A  A1, B  B1 (ìàë. 164).
Çíàéäіòü AC, ÿêùî AB  30 ì, A1B1  5 ñì, A1C1  7 ñì.
592. Õîðäè êîëà AB і CD ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі E.
AE : BE  1 : 3, CD  20 ñì, DE  5 ñì. Çíàéäіòü AB.
593. ×åðåç òî÷êó M, ùî ðîçìіùåíà âñåðåäèíі êîëà, ïðîâåäå íî äâі õîð äè AB і CD, AM  MB, CM  16 ñì,
DM : MC  1 : 4. Çíàéäіòü AB.
594. Íà ìàëþíêó 165 AB – äîòè÷íà äî êîëà, AB  3 ñì.
Òî÷êà O – öåíòð êîëà, AO  5 ñì. Çíàéäіòü äіàìåòð êîëà.

Ìàë. 164

Ìàë. 165
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595. Íà ìàëþíêó 165 AB – äîòè÷íà äî êîëà, òî÷êà O –
öåíòð êîëà, AB  8 ñì, AO  10 ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ êîëà.
596. Äіàìåòð êîëà AB ïåðïåíäèêóëÿðíèé äî õîðäè CD. AB
і CD ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі M. AM  2 ñì, CM  4 ñì.
Çíàéäіòü ðàäіóñ êîëà.
597. Äіàìåòð êîëà MN і õîðäà AB – âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі é ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі P. PB  12 ñì, NP  18 ñì.
Çíàéäіòü äіàìåòð êîëà.
598. Ïåðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé ç òî÷êè êîëà äî ðàäіóñà, äîðіâíþє 24 ñì і äіëèòü ðàäіóñ ó âіäíîøåííі 5 : 8, ïî÷èíàþ÷è âіä öåíòðà. Çíàéäіòü ðàäіóñ êîëà.
599. Çíàé äіòü áіñåê òðè ñó AL òðè êóò íè êà ABC, ÿê ùî
AC  15 ñì, AB  12 ñì, BC  18 ñì.
600. Ïîáóäóéòå òðèêóòíèê çà äâîìà êóòàìè é áіñåêòðèñîþ, ïðîâåäåíîþ ç âåðøèíè òðåòüîãî êóòà.
601. Ïîáóäóéòå òðèêóòíèê çà äâîìà êóòàìè é âèñîòîþ,
ïðîâåäåíîþ ç âåðøèíè òðåòüîãî êóòà.
602. Ïîáóäóéòå òðèêóòíèê ABC çà äàíèì êóòîì C,
âіäíîøåííÿì ñòîðіí AC : CB  3 : 2 òà ìåäіàíîþ CM.

603. PL – áіñåêòðèñà òðèêóòíèêà PMN, PN  6 ñì,
PM  10 ñì. Áіëüøèé ç äâîõ âіäðіçêіâ, íà ÿêі áіñåêòðèñà PL äіëèòü ñòîðîíó MN, äîðіâíþє 5 ñì. Çíàéäіòü ìåíøèé
іç öèõ âіäðіçêіâ.
604. Ñòîðîíè òðèêóòíèêà âіäíîñÿòüñÿ ÿê 3 : 4 : 6. Çíàéäіòü ñòîðîíè ïîäіáíîãî éîìó òðèêóòíèêà, ïåðèìåòð ÿêîãî
äîðіâíþє 52 ñì.
605. Îñíîâè ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії äîðіâíþþòü a ñì і b ñì
(a > b). Çíàéäіòü êâàäðàò âèñîòè òðàïåöії, ÿêùî її áі÷íà
ñòîðîíà ïåðïåíäèêóëÿðíà äî äіàãîíàëі.

Æèòòºâà ìàòåìàòèêà
606. Íà äà÷і ðîäèíè Ãîðäієíêіâ ïîòðіáíî ïîôàðáóâàòè
іç çîâíіøíüîãî òà âíóòðіøíüîãî áîêіâ áàê іç êðèøêîþ äëÿ
âîäè. Âіí ìàє ôîðìó êóáà, ðåáðî ÿêîãî äîðіâíþє 1,2 ì.
Ó ìàãàçèíі є ôàðáà â áàíêàõ ïî 1 êã і 2,5 êã.
1) Ñêіëüêè ì2 ïîòðіáíî ïîôàðáóâàòè?
2) Ñêіëüêè ôàðáè і ÿêèõ áàíîê ïîòðіáíî ïðèäáàòè,
ÿêùî íà 1 ì2 âèòðà÷àєòüñÿ 0,2 êã ôàðáè?
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Ö³êàâ³ çàäà÷³ äëÿ óó÷í³â íåëåäà÷èõ
607. Íà ïðîäîâæåííі íàéáіëüøîї ñòîðîíè AC òðèêóòíèêà ABC âіäêëàäåíî âіäðіçîê CM  BC. ×è ìîæå êóò ABM
áóòè:
1) ãîñòðèì;
2) ïðÿìèì?

Äîìàøíÿ ñàìîñòіéíà ðîáîòà № 3 (§§ 12–17)
Êîæíå çàâäàííÿ ìàє ïî ÷îòèðè âàðіàíòè âіäïîâіäåé
(À–Ã), ñåðåä ÿêèõ ëèøå îäèí є ïðàâèëüíèì. Îáåðіòü ïðàâèëüíèé âàðіàíò âіäïîâіäі.
1. Äàíî: AB || CD (ìàë. 166), OA  3 ñì; OB  4 ñì;
BD  12 ñì. Çíàéäіòü AC.
À. 8 ñì
Á. 9 ñì
Â. 10 ñì
Ã. 16 ñì
2. {ABC
{
V {DEF; AB : DE  2 : 3.
Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ EF : BC.
À. 5 : 2
Á. 3 : 5
Â. 2 : 3
Ã. 3 : 2

Ìàë. 166

3. Ïðè ÿêèõ ç íàâåäåíèõ óìîâ {ABC
{
V {A
{ 1B1C1?
À. A
  A
 1  30
Á. A
  A
 1, B  40, B1  50
Â. B  B1, C  47, C1  47
Ã. A
  A
 1, B  150, C1  150
4. Íà ìàëþíêó 167 ABC – ðіçíîñòîðîííіé òðèêóòíèê, D  B. Óêàæіòü
ïðàâèëüíå òâåðäæåííÿ.
À. {ABC
{
V {ADL
{
Á. {ABC
{
V {ALD
{
Â. {ABC
{
V {DAL
Ã. {ABC
{
V {DLA

Ìàë. 167

5. CL – áіñåêòðèñà òðèêóòíèêà ABC. AC  6 ñì, BC  9 ñì.
Áіëüøèé ç âіäðіçêіâ, íà ÿêі áіñåêòðèñà CL äіëèòü ñòîðîíó
AB, äîðіâíþє 3 ñì. Çíàéäіòü AB.
À. 7,5 ñì
Á. 6 ñì
Â. 5 ñì
Ã. 6,5 ñì
6. Êàòåò ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє 12 ñì, à éîãî
ïðîєêöіÿ íà ãіïîòåíóçó – 8 ñì. Çíàéäіòü ãіïîòåíóçó òðèêóòíèêà.
À. 15 ñì
Á. 18 ñì
Â. 16 ñì
Ã. 24 ñì
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7. Ñòîðîíè òðèêóòíèêà âіäíîñÿòüñÿ ÿê 3 : 4 : 5. Çíàéäіòü
íàéìåíøó ñòîðîíó ïîäіáíîãî éîìó òðèêóòíèêà, ÿêùî ñóìà
éîãî ñåðåäíüîї çà âåëè÷èíîþ і íàéáіëüøîї ñòîðіí äîðіâíþє
72 ñì.
À. 18 ñì
Á. 27 ñì
Â. 30 6 ñì Ã. 24 ñì
7
8. ABCD – òðàïåöіÿ, AB і CD – її îñíîâè, O – òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé. AB – CD  4 ñì, AO  8 ñì, OC  6 ñì.
Çíàéäіòü AB.
À. 12 ñì
Á. 16 ñì
Ã. 18 ñì
Â. 14 ñì
9. Ïðÿìà KL ïàðàëåëüíà ñòîðîíі BC òðèêóòíèêà ABC, K  AB, L  AC (ìàë. 168).
BC  9 ñì, KL  6 ñì, KB  4 ñì. Çíàéäіòü
äîâæèíó ñòîðîíè AB.
À. 12 ñì
Á. 8 ñì
Â. 16 ñì
Ã. 10 ñì

Ìàë. 168

10. Ïåðèìåòð ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþє 30 ñì, à éîãî
âèñîòè – 4 ñì і 6 ñì. Çíàéäіòü áіëüøó ñòîðîíó ïàðàëåëîãðàìà.
À. 6 ñì
Á. 8 ñì
Ã. 12 ñì
Â. 9 ñì
11. Äіàãîíàëü ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії ïåðïåíäèêóëÿðíà äî
áі÷íîї ñòîðîíè. Âèñîòà òðàïåöії äîðіâíþє 6 ñì і äіëèòü
áіëüøó îñíîâó íà äâà âіäðіçêè, ìåíøèé ç ÿêèõ äîðіâíþє
3 ñì. Çíàéäіòü ìåíøó îñíîâó òðàïåöії.
À. 6 ñì
Á. 8 ñì
Â. 9 ñì
Ã. 12 ñì
12. Ó òðèêóòíèêó, ñòîðîíè ÿêîãî äîðіâíþþòü 8 ñì, 12 ñì
і 15 ñì, ïðîâåäåíî ïіâêîëî, öåíòð ÿêîãî íàëåæèòü áіëüøіé
ñòîðîíі òðèêóòíèêà і ÿêå äîòèêàєòüñÿ äî äâîõ іíøèõ
ñòîðіí. Íà ÿêі âіäðіçêè öåíòð ïіâêîëà äіëèòü áіëüøó ñòîðîíó òðèêóòíèêà?
À. 6 ñì і 9 ñì
Á. 8 ñì і 7 ñì
Â. 7,5 ñì і 7,5 ñì
Ã. 5 ñì і 10 ñì

ÇÀÂÄÀÍÍß ÄËß ÏÅÐÅÂІÐÊÈ ÇÍÀÍÜ ÄÎ §§ 12–17
1. { ABC V { LMN,

. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ

.

2. Äî âåäіòü, ùî { ABC V { A 1B 1C 1, ÿê ùî AB  3 ñì,
BC  4 ñì, AC  5 ñì, A1B1  6 ñì, B1C1  8 ñì, A1C1  10 ñì.
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3. Äàíî: KL || MN (ìàë. 169), OL  3 ñì, LN  6 ñì,
OK  2 ñì. Çíàéäіòü KM.

4. Çíàéäіòü êàòåò ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, ÿêùî éîãî
ïðîєêöіÿ íà ãіïîòåíóçó äîðіâíþє 4 ñì, à ãіïîòåíóçà – 25 ñì.
5. AL – áіñåêòðèñà òðèêóòíèêà ABC, AB  8 ñì, AC  10 ñì.
Ìåíøèé ç âіäðіçêіâ, íà ÿêі áіñåêòðèñà AL äіëèòü ñòîðîíó BC, äîðіâíþє 4 ñì. Çíàéäіòü BC.
6. Íà ìàëþíêó 170 çíàéäіòü ïîäіáíі òðèêóòíèêè òà äîâåäіòü
їõíþ ïîäіáíіñòü.
7. Ñòîðîíè òðèêóòíèêà âіäíîñÿòüñÿ ÿê 5 : 6 : 7. Çíàéäіòü íåâіäîìі ñòîðîíè ïîäіáíîãî éîìó òðèêóòíèêà, ÿêùî
ñóìà éîãî áіëüøîї і ìåíøîї ñòîðіí äîðіâíþє 24 ñì.
8. O – òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé òðàïåöії ABCD ((AB || CD),
AO  6 ñì, OC  4 ñì. Çíàéäіòü îñíîâè òðàïåöії, ÿêùî їõíÿ
ñóìà äîðіâíþє 20 ñì.
9. Çíàéäіòü âèñîòó ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії, îñíîâè ÿêîї
äîðіâíþþòü 10 ñì і 6 ñì, à äіàãîíàëü ïåðïåíäèêóëÿðíà äî
áі÷íîї ñòîðîíè.
Äîäàòêîâі çàâäàííÿ
10. Ó äâîõ ðіâíîáåäðåíèõ òðèêóòíèêàõ êóòè ïðè âåðøèíі ìіæ ñîáîþ ðіâíі. Ïåðèìåòð îäíîãî ç òðèêóòíèêіâ
äîðіâíþє 56 ñì. Çíàéäіòü éîãî ñòîðîíè, ÿêùî äâі ñòîðîíè
äðóãîãî òðèêóòíèêà âіäíîñÿòüñÿ ÿê 2 : 3.
11. Íà ñòîðîíі AC òðèêóòíèêà ABC ïîçíà÷åíî òî÷êó K
òàêó, ùî  ABK   Ñ, AB  8 ñì, AK  4 ñì. Çíàéäіòü KC.
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Âïðàâè äëÿ ïîâòîðåííÿ ðîçäіëó 2
Äî § 12
608. Íà ìàëþíêó 171 MN || KL.
1) OM : ON  2 : 3. Çíàéäіòü MK : NL.
2) OL : ON  7 : 5. Çíàéäіòü OK : OM.
609. Ïàðàëåëüíі ïðÿìі MN і KL ïåðåòèíàþòü ñòîðîíè
êóòà ç âåðøèíîþ O (ìàë. 171). OM  4, NL  9, ON  MK.
Çíàéäіòü äîâæèíó âіäðіçêà ON.

Ìàë. 171

Ìàë. 172

610. Äàíî âіäðіçêè a і b. Ïîáóäóéòå âіäðіçîê

.

611. Íà ìàëþíêó 172 AE : EC  2 : 1, BD : DC  3 : 2.
Çíàéäіòü BK : KE.
Äî § 13
612. { ABC V { KLM. Çàïîâíіòü ïîðîæíі êîìіðêè:
1)

;

2)

.

613. { ABC V { A 1 B 1 C 1 , AB  8 ñì, BC  6 ñì,
A1B1  12 ñì, A1C1  18 ñì. Çíàéäіòü íåâіäîìі ñòîðîíè îáîõ
òðèêóòíèêіâ.
614. Ñòîðîíè òðèêóòíèêà âіäíîñÿòüñÿ ÿê 2 : 5 : 6. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðèêóòíèêà, ïîäіáíîãî äàíîìó, ÿêùî:
1) éîãî ñåðåäíÿ çà ðîçìіðîì ñòîðîíà äîðіâíþє 20 ñì;
2) ñóìà áіëüøîї і ìåíøîї ñòîðіí äîðіâíþє 40 ñì.
615. Ó òðèêóòíèêó ïðîâåäåíî ñåðåäíþ ëіíіþ. ×è ïîäіáíèé òðèêóòíèê, ùî óòâîðèâñÿ, äàíîìó òðèêóòíèêó?
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Äî § 14
616. Çà ÿêèõ óìîâ äâà òðèêóòíèêè ïîäіáíі:
1) äâі ñòîðîíè îäíîãî òðèêóòíèêà ïðîïîðöіéíі äâîì
ñòîðîíàì äðóãîãî;
2) òðè ñòîðîíè îäíîãî òðèêóòíèêà ïðîïîðöіéíі òðüîì
ñòîðîíàì äðóãîãî;
3) òðè êóòè îäíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü òðüîì
êóòàì äðóãîãî?
617. Íà êàòåòі AC і ãіïîòåíóçі AB ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà ABC ïîçíà÷åíî òî÷êè P і L òàêі, ùî  APL  90.
Äîâåäіòü, ùî { APL V { ACB.
618. Âіäðіçêè AB і CD ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі O, OB  3OA,
OC  3OD. Äîâåäіòü, ùî { AOD V { BOC.
619. Äіàãîíàëі òðàïåöії äіëÿòüñÿ òî÷êîþ ïåðåòèíó ó âіäíîøåííі 2 : 3. Ìåíøà îñíîâà òðàïåöії äîðіâíþє 8 ñì. Çíàéäіòü áіëüøó îñíîâó òðàïåöії.
620. Ó òðèêóòíèêàõ KLM
M і K1L1M1 K  K1, à ñòîðîíè òðèêóòíèêà KLM, ùî óòâîðþþòü êóò K, ó 2,5 ðàçà áіëüøі çà ñòîðîíè, ùî óòâîðþþòü êóò K1. Çíàéäіòü LM, ÿêùî L1M1  4 ñì.
621. ABCD – òðàïåöіÿ, AD || BC,  BAC   ADC.
1) Çíàé äіòü ïîäіáíі òðè êóò íè êè òà äî âåäіòü їõíþ
ïîäіáíіñòü.
2) Äîâåäіòü, ùî AC2  AD  BC.
622. Íà ñòîðîíàõ AC і BC òðèêóòíèêà ABC ïîçíà÷åíî òî÷êè M і N òàê, ùî AC  CM  BC  CN. Çíàéäіòü ïîäіáíі òðèêóòíèêè òà äîâåäіòü їõíþ ïîäіáíіñòü.
623. Íà ñòîðîíі AC òðèêóòíèêà ABC âèáðàíî òî÷êó K òàê,
ùî  BKC   ABC, ïðè÷îìó BKC – òóïèé. Çíàéäіòü BC,
ÿêùî AK  16 ñì, CK  9 ñì.
624. Ó òðèêóòíèêó ABC ÷åðåç òî÷êó N, ùî íàëåæèòü ñòîðîíі BC, ïðîâåäåíî ïðÿìі, ùî ïåðåòèíàþòü ñòîðîíè AB
і AC âіäïîâіäíî â òî÷êàõ M і K і ïàðàëåëüíі AC і AB.
Äîâåäіòü, ùî MN  NK  BM  CK.
625. { ABC V { A1B1C1, òî÷êè I і I1 – òî÷êè ïåðåòèíó
áіñåêòðèñ äàíèõ òðèêóòíèêіâ. Äîâåäіòü, ùî { AIB V { A1I1B1.
626. Ó òðè êóò íèê ABC âïè ñà íî ïðÿ ìî êóò íèê KLMN,
ó ÿêîãî KN  16 ñì, LK  10 ñì. Ïðè÷îìó K  AC, N  AC,
M  BC, L  AB. Çíàéäіòü âèñîòó òðèêóòíèêà, ïðîâåäåíó
ç âåðøèíè B, ÿêùî AC  24 ñì.
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627. BD і AE – âèñîòè ãîñòðîêóòíîãî òðèêóòíèêà ABC.
Äîâåäіòü, ùî DC  AC  EC  BC.
Äî § 15
628. Íàêðåñëіòü ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê KLM
M (K  90)
òà ïðîâåäіòü ó íüîìó âèñîòó KP. ßêі âіäðіçêè є ïðîєêöіÿìè
êàòåòіâ KL і KM íà ãіïîòåíóçó?
629. Âè ñî òà ïðÿ ìî êóò íî ãî òðè êóò íè êà, ïðî âå äå íà
ç âåðøèíè ïðÿìîãî êóòà, äіëèòü ãіïîòåíóçó íà âіäðіçêè
1 ñì і 8 ñì. Çíàéäіòü ìåíøèé êàòåò òðèêóòíèêà.
630. Âèñîòà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, ïðîâåäåíà ç âåðøèíè ïðÿìîãî êóòà, äîðіâíþє 24 ñì, à ïðîєêöіÿ îäíîãî
ç êàòåòіâ íà ãіïîòåíóçó – 18 ñì. Çíàéäіòü ïðîєêöіþ äðóãîãî
êàòåòà íà ãіïîòåíóçó òà êàòåòè òðèêóòíèêà.
631. BM – áіñåêòðèñà ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà ABC
(
(AB
 BC). Ç òî÷êè M äî BC ïðîâåäåíî ïåðïåíäèêóëÿð MK.
Çíàéäіòü BM і ïåðèìåòð òðèêóòíèêà, ÿêùî KC  9 ñì,
MK  12 ñì.
632. Ïåðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé ç âåðøèíè êóòà ïðÿìîêóòíèêà äî äіàãîíàëі, äіëèòü її íà âіäðіçêè, äîâæèíè ÿêèõ
âіäíîñÿòüñÿ ÿê 9 : 16. Çíàéäіòü ïåðèìåòð ïðÿìîêóòíèêà,
ÿêùî äîâæèíà ïåðïåíäèêóëÿðà 12 ñì.
633. Êîëî, âïèñàíå â ðîìá, òî÷êîþ äîòèêó äіëèòü ñòîðîíó ðîìáà íà âіäðіçêè 3,6 ñì і 6,4 ñì. Çíàéäіòü äіàãîíàëі
ðîìáà.
634. Ó ðіâíîáі÷íіé òðàïåöії äіàãîíàëü ïåðïåíäèêóëÿðíà äî
áі÷íîї ñòîðîíè. Âèñîòà òðàïåöії äîðіâíþє 6 ñì, à ñåðåäíÿ
ëіíіÿ – 9 ñì. Çíàéäіòü îñíîâè òðàïåöії.
Äî § 16
635. BM – áіñåêòðèñà òðèêóòíèêà ABC. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ

, ÿêùî

.

636. BD – áіñåêòðèñà òðèêóòíèêà ABC. Çíàéäіòü ñòîðîíó AB, ÿêùî AD : DC  3 : 5, BC  20 ñì.
637. Îäíà çі ñòîðіí ïàðàëåëîãðàìà íà 9 ñì áіëüøà çà
äðóãó. Áіñåêòðèñà êóòà ïàðàëåëîãðàìà äіëèòü äіàãîíàëü
ïàðàëåëîãðàìà íà âіäðіçêè 4 ñì і 10 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð
ïàðàëåëîãðàìà.
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638. Ïåðèìåòð ïðÿìîêóòíèêà 60 ñì. Áіñåêòðèñà, ùî âèõîäèòü ç âåðøèíè êóòà ïðÿìîêóòíèêà, äіëèòü éîãî äіàãîíàëü íà
âіäðіçêè, ùî âіäíîñÿòüñÿ ÿê 7 : 8. Çíàéäіòü ñòîðîíè ïðÿìîêóòíèêà.
639. Òî÷êà D íàëåæèòü ñòîðîíі AB òðèêóòíèêà ABC.
Ïîðіâíÿéòå êóòè ACD і BCD, ÿêùî AC  6 ñì, BC  8 ñì,
AD  3 ñì, DB  7 ñì.
640. Ó ðіâíîáåäðåíîìó òðèêóòíèêó ðàäіóñ âïèñàíîãî êîëà
â 5 ðàçіâ ìåíøèé âіä âèñîòè, ïðîâåäåíîї äî îñíîâè. Çíàéäіòü ñòîðîíè òðèêóòíèêà, ÿêùî éîãî ïåðèìåòð äîðіâíþє
90 ñì.
Äî § 17
641. S – òî÷êà ïåðåòèíó õîðä AB і CD. AS  4, SB  1.
ßêîìó ÷èñëó äîðіâíþє äîáóòîê CS  DS?
642. Ñі÷íі a і b âèõîäÿòü ç òî÷êè M, ùî ëåæèòü ïîçà
êîëîì. Ñі÷íà a ïåðåòèíàє êîëî â òî÷êàõ A і B, à ñі÷íà b –
ó òî÷êàõ C і D. Âіäîìî, ùî MA  MB  28, MC  4. Çíàéäіòü
MD і CD.
643. Ç òî÷ êè A äî êî ëà ïðî âå äå íî
äîòè÷íó AM òà ñі÷íó AP (ìàë. 173).
Çíàéäіòü äîâæèíè âіäðіçêіâ AK і PK,
ÿêùî AM  8 ñì, AP  16 ñì.
644. Ç òî÷êè A äî êîëà ïðîâåäåíî
äîòè÷íó AM òà ñі÷íó, ÿêà ïåðåòèíàє
êî ëî â òî÷ êàõ K і P (ìàë. 173).
AM  10 ñì, AP : AK  4 : 1. Çíàéäіòü
AK, AP òà KP.

Ìàë. 173

645. Ïðîäîâæåííÿ ìåäіàíè AM ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà ABC (AB
(
 AC) ïåðåòèíàє êîëî, îïèñàíå íàâêîëî òðèêóòíèêà, ó òî÷öі P. AM  6 ñì, BC  8 ñì.
Çíàéäіòü AP.
646. Ó òðèêóòíèêó ABC ç âåðøèíè Â ïðîâåäåíî áіñåêòðèñó BL. Âіäîìî, ùî BL  5 ñì, AL  4 ñì, LC  5 ñì.
Çíàéäіòü AB і BC.
647. Ïîáóäóéòå òðèêóòíèê ABC çà äàíèì êóòîì A,
âіäíîøåííÿì ñòîðіí AC : AB  4 : 3 і áіñåêòðèñîþ AL.
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ÐÎÇÄ²Ë
Ä 2

Ã îîëîâíå â ðîçäiëi 2
УЗА ГАЛЬНЕ НА ТЕО РЕ МА ФА ЛЕСА
(теорема про пропорційні відрізки)

Ïàðàëåëüíі ïðÿìі, ùî ïåðåòèíàþòü ñòîðîíè êóòà,
âіäòèíàþòü íà éîãî ñòîðîíàõ ïðîïîðöіéíі âіäðіçêè
.
Í à ñ ë і ä î ê 1.

.

Í à ñ ë і ä î ê 2.

.
ПОДІБНІ ТРИ КУТ НИ КИ

Äâà òðèêóòíèêè íàçèâàþòü ïîäіáíèìè, ÿêùî їõíі
êóòè âіäïîâіäíî ðіâíі é ñòîðîíè îäíîãî òðèêóòíèêà ïðîïîðöіéíі âіäïîâіäíèì ñòîðîíàì äðóãîãî.
ßêùî òðèêóòíèêè ABC і A1B1C1 ïîäіáíі ìіæ ñîáîþ, òî
 A   A1,  B   B1,  C   C1 і

ßêùî

{ ABC

V

{ A1B1C1,

òî

.

іç

ñïіââіäíîøåííÿ

âèïëèâàє ñïіââіäíîøåííÿ:
AB : BC : AC  A1B1 : B1C1 : A1C1.
Âіäíîøåííÿ ïåðèìåòðіâ ïîäіáíèõ òðèêóòíèêіâ äîðіâíþє âіäíîøåííþ âіäïîâіäíèõ ñòîðіí öèõ òðèêóòíèêіâ.
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ОЗ НА КИ ПОДІБНОСТІ ТРИ КУТ НИКІВ

Ò å î ð å ì à 1 (çà äâîìà ñòîðîíàìè òà êóòîì ìіæ íèìè).
ßêùî äâі ñòîðîíè îäíîãî òðèêóòíèêà ïðîïîðöіéíі äâîì
ñòîðîíàì äðóãîãî і êóòè, óòâîðåíі öèìè ñòîðîíàìè, ìіæ
ñîáîþ ðіâíі, òî òðèêóòíèêè ïîäіáíі.
Í à ñ ë і ä î ê 1. Ïðÿìîêóòíі òðèêóòíèêè ïîäіáíі, ÿêùî
êàòåòè îäíîãî ç íèõ ïðîïîðöіéíі êàòåòàì äðóãîãî.
Í à ñ ë і ä î ê 2. ßêùî êóò ïðè âåðøèíі îäíîãî ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє êóòó ïðè âåðøèíі äðóãîãî ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà, òî öі òðèêóòíèêè ïîäіáíі.
Ò å î ð å ì à 2 (çà äâîìà êóòàìè). ßêùî äâà êóòè îäíîãî
òðèêóòíèêà âіäïîâіäíî äîðіâíþþòü äâîì êóòàì äðóãîãî
òðèêóòíèêà, òî öі òðèêóòíèêè ïîäіáíі.
Í à ñ ë і ä î ê 1. Ðіâíîñòîðîííі òðèêóòíèêè ïîäіáíі.
Í à ñ ë і ä î ê 2. ßêùî êóò ïðè îñíîâі îäíîãî ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє êóòó ïðè îñíîâі äðóãîãî
ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà, òî öі òðèêóòíèêè ïîäіáíі.
Í à ñ ë і ä î ê 3. ßêùî ãîñòðèé êóò îäíîãî ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє ãîñòðîìó êóòó äðóãîãî ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, òî öі òðèêóòíèêè ïîäіáíі.
Ò å î ð å ì à 3 (çà òðüîìà ñòîðîíàìè). ßêùî òðè ñòîðîíè
îäíîãî òðèêóòíèêà ïðîïîðöіéíі òðüîì ñòîðîíàì äðóãîãî,
òî öі òðèêóòíèêè ïîäіáíі.
СЕ РЕДНІ ПРО ПОРЦІЙНІ ВІДРІЗКИ
У ПРЯ МО КУТ НО МУ ТРИ КУТ НИ КУ

Ò å î ð å ì à (ïðî ñåðåäíі ïðîïîðöіéíі âіäðіçêè â ïðÿìîêóòíîìó òðèêóòíèêó). 1) Âèñîòà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, ïðîâåäåíà ç âåðøèíè ïðÿìîãî êóòà, є ñåðåäíіì
ïðîïîðöіéíèì ïðîєêöіé êàòåòіâ íà ãіïîòåíóçó.
2) Êàòåò ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà є ñåðåäíіì ïðîïîðöіéíèì ãіïîòåíóçè òà ïðîєêöії öüîãî êàòåòà íà ãіïîòåíóçó.
CD2  AD  BD.
AC2  AB  AD.
BC2  AB  BD.
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ВЛАС ТИВІСТЬ БІСЕК ТРИ СИ ТРИ КУТ НИ КА

Ò å î ð å ì à (âëàñòèâіñòü áіñåêòðèñè òðèêóòíèêà). Áіñåêòðèñà òðèêóòíèêà äіëèòü ñòîðîíó, äî ÿêîї âîíà ïðîâåäåíà, íà âіäðіçêè, ïðîïîðöіéíі äâîì іíøèì ñòîðîíàì.
,
,

ЗАСТО СУ ВАН НЯ ПОДІБНОСТІ
ТРИ КУТ НИКІВ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Ò å î ð å ì à 1 (ïðî ïðîïîðöіéíіñòü âіäðіçêіâ õîðä). ßêùî õîðäè AB і CD ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі S, òî
AS  BS  CS  DS.

Ò å î ð å ì à 2 (ïðî ïðîïîðöіéíіñòü âіäðіçêіâ ñі÷íîї і äîòè÷íîї). ßêùî ç òî÷êè S, ùî ðîçìіùåíà ïîçà êîëîì, ïðîâåñòè ñі÷íó, ÿêà ïåðåòèíàє êîëî â òî÷êàõ A і B, òà äîòè÷íó SC, äå C – òî÷êà äîòèêó, òî
SC2  SA  SB.
Í à ñ ë і ä î ê 1. ßêùî ç òî÷êè S ïðîâåñòè äâі ñі÷íі, îäíà ç ÿêèõ ïåðåòèíàє êîëî â òî÷êàõ A і B, à äðóãà – ó òî÷êàõ M і N
N, òî SA  SB  SM  SN.
N

128

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Ïîä³áí³ñòü òðèêóòíèê³â

Íàéâåëè÷íіøèé ãåîìåòð ÕÕ ñòîëіòòÿ
На початку 80-х років ХХ століття Американське математичне товариство видало багатотомник «Видатні математики ХХ століття». Четвертий
його том було присвячено монографії «Проблема Монжа–Ампера» – праці
Олексія Васильовича Погорєлова. В анотації на суперобкладинці цього
тому Погорєлова було названо «найвеличнішим геометром ХХ століття».
Саме так було оцінено внесок нашого видатного вченого в розвиток
геометрії, однієї з найдавніших наук на Землі.

Íàðîäèâñÿ Îëåêñіé Ïîãîðєëîâ 3 áåðåçíÿ 1919 ðîêó
â ìàëåíüêîìó ìіñòі Êîðî÷à Áіëãîðîäñüêîї ãóáåðíії (Ðîñіÿ).
Ó 1929 ðîöі ñіì’ÿ Ïîãîðєëîâèõ ïåðåїæäæàє äî Õàðêîâà.
Áàòüêè Îëåêñіÿ ïðàöþâàëè ñïî÷àòêó íà
áóäіâíèöòâі Õàðêіâñüêîãî òðàêòîðíîãî
çàâîäó, à ïîòіì íà öüîìó çàâîäі. Ðîäèíà
Ïîãîðєëîâèõ ïðîòÿãîì äîâãîãî ÷àñó
ìåøêàëà â êðèõіòíіé, âіäãîðîäæåíіé âіä
ñóñіäіâ êëіòèíöі áàðàêó. Ëіæîê íà âñіõ
ó ðîäèíі áðàêóâàëî, і áàòüêîâі äîâîäèëîñÿ
ñïåöіàëüíî ïðàöþâàòè â íі÷íó çìіíó, ùîá
éîãî äіòè ìîãëè âèñïàòèñÿ â íîðìàëüíèõ
óìîâàõ. Íåçâàæàþ÷è íà ñêëàäíі óìîâè
ïðîæèâàííÿ, Îëåêñіé äîáðå íàâ÷àâñÿ â øêîëі ç óñіõ ïðåäìåòіâ, àëå íàéáіëüøå éîãî öіêàâèëà ìàòåìàòèêà. Çãîäîì íà
îäíîìó ç þâіëåїâ øêіëüíі äðóçі çãàäóâàëè, ùî ùå â øêîëі
îäíîêëàñíèêè äàëè éîìó ïðіçâèñüêî Ïàñêàëü.
Ó 1935 ðîöі â Êèєâі áóëî çàïî÷àòêîâàíî ïðîâåäåííÿ ìàòåìàòè÷íèõ îëіìïіàä1. À â 1937-ìó õàðêіâñüêèé äåñÿòèêëàñíèê
Îëåêñіé Ïîãîðєëîâ ñòàâ ïåðåìîæöåì òàêîї îëіìïіàäè, і éîãî
çàïðîñèëè íà íàâ÷àííÿ äî Õàðêіâñüêîãî äåðæàâíîãî óíіâåðñèòåòó (íèíі – Õàðêіâñüêèé íàöіîíàëüíèé óíіâåðñèòåò іìåíі
Â. Í. Êàðàçіíà). Îòæå, âіí ñòàâ ñòóäåíòîì ìàòåìàòè÷íîãî
âіääіëåííÿ. Îëåêñіé áóâ äóæå îáäàðîâàíèì ñòóäåíòîì, ïðî
ùî ñâіä÷èòü òîé ôàêò, ùî â 1943–1944 ðîêàõ ïіä ÷àñ Äðóãîї
ñâіòîâîї âіéíè éîãî íàïðàâèëè íà íàâ÷àííÿ äî Âіéñüêîâîïîâіòðÿíîї àêàäåìії іì. Æóêîâñüêîãî – â îäèí іç íàéåëіòíіøèõ âіéñüêîâî-íàâ÷àëüíèõ і íàóêîâèõ öåíòðіâ ÑÐÑÐ. Ïіñëÿ
ñòàæóâàííÿ â äіþ÷іé àðìії òà çàêіí÷åííÿ àêàäåìії â 1945 ðîöі
Îëåêñіÿ Ïîãîðєëîâà íàïðàâëÿþòü íà êîíñòðóêòîðñüêó ðîáîòó
ó âіäîìèé Öåíòðàëüíèé àåðîãіäðîäèíàìі÷íèé іíñòèòóò
(ÖÀÃІ) ó Ìîñêâі. Ó òîé ñàìèé ÷àñ Îëåêñіé Âàñèëüîâè÷ çàî÷íî
1 Ðîçïîâіäü ïðî ñòàíîâëåííÿ і ðîçâèòîê óêðàїíñüêîãî ìàòåìàòè÷íîãî îëіìïіàäíîãî ðóõó ìîæíà çíàéòè â ïіäðó÷íèêó «Àëãåáðà.
7 êëàñ» (àâòîð – Î. Ñ. Іñòåð, âèäàâíèöòâî «Ãåíåçà», 2020 ð.,
ñ. 46–48).
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íàâ÷àєòüñÿ â àñïіðàíòóðі Ìàòåìàòè÷íîãî іíñòèòóòó Ìîñêîâñüêîãî äåðæàâíîãî óíіâåðñèòåòó. Ñàìå â öі ðîêè êëàñè÷íèé
ìàòåìàòèê-ãåîìåòð Ïîãîðєëîâ ñôîðìóâàâñÿ і ÿê іíæåíåð-êîíñòðóêòîð, ùî ìàє ñïðàâó ç êîíêðåòíîþ òåõíіêîþ. Ó 1947 ðîöі
Ïîãîðєëîâ ïî÷èíàє âèêëàäàöüêó äіÿëüíіñòü ó Õàðêіâñüêîìó
óíіâåðñèòåòі. Ó 1950-ìó éîìó áóëî ïðèñâîєíî çâàííÿ ïðîôåñîðà. Іç öüîãî ÷àñó é ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ äâàäöÿòè ðîêіâ éîãî
äіÿëüíіñòü áóëî âіäçíà÷åíî áàãàòüìà äåðæàâíèìè òà ìіæíàðîäíèìè ïðåìіÿìè, âіí áóâ ÷ëåíîì-êîðåñïîíäåíòîì, à ïîòіì
і äіéñíèì ÷ëåíîì Àêàäåìії íàóê ÓÐÑÐ, à â 1976 ðîöі ñòàâ
àêàäåìіêîì ÀÍ ÑÐÑÐ.
Ó 1960 ðîöі â Õàðêîâі áóëî ñòâîðåíî Ôіçèêî-òåõíі÷íèé
іíñòèòóò íèçüêèõ òåìïåðàòóð (ÔÒІÍÒ), і Ïîãîðєëîâ î÷îëèâ
òàì âіääіë ãåîìåòðії. Â іíñòèòóòі âіí ïðîïðàöþâàâ 40 ðîêіâ
òà ñòâîðèâ íîâèé íàïðÿì ó ìåõàíіöі òà ãåîìåòðії – ãåîìåòðè÷íó òåîðіþ ñòіéêîñòі òîíêèõ ïðóæíèõ îáîëîíîê, ïîøóê
ÿêîї ðîçïî÷àâ ùå àêàäåìіê Î. Ä. Àëåêñàíäðîâ, âèäàòíèé
ìàòåìàòèê, ÿêîãî Ïîãîðєëîâ óâàæàâ ñâîїì íàñòàâíèêîì
ó íàóöі. Öÿ òåîðіÿ ïіäòâåðäèëàñÿ ïіä ÷àñ äîñëіäæåíü, ïðîâåäåíèõ ó ÔÒІÍÒі. Іíæåíåðíèé òàëàíò êëàñè÷íîãî ìàòåìàòèêà
çíàéøîâ ñâîє âіäîáðàæåííÿ ó äâîõ âïðîâàäæåíèõ àâòîðñüêèõ
ñâіäîöòâàõ, ñïіâïðàöі ç ìàøèíîáóäіâíèêàìè ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ
óíіêàëüíèõ êðіîòóðáîãåíåðàòîðіâ òà íàäïðîâіäíèõ äâèãóíіâ.
À ñêіëüêè îðèãіíàëüíèõ òåõíі÷íèõ іäåé Ïîãîðєëîâà íå áóëî
äîâåäåíî äî âïðîâàäæåííÿ é îôіöіéíîãî âèçíàííÿ, îñêіëüêè
öå ïîòðåáóâàëî ÷èìàëîãî êëîïîòó òà çóñèëü! Ñåðåä öèõ âèíàõîäіâ – áåçіíåðöіéíà ñïіíіíãîâà êîòóøêà, íåçâè÷íèé ïëóã,
äâèãóí âíóòðіøíüîãî çãîðÿííÿ ïðèíöèïîâî íîâîї ñõåìè.
Àëå ãîëîâíîþ ñïðàâîþ éîãî æèòòÿ, áåçïåðå÷íî, áóëà ÷èñòà
ìàòåìàòèêà, ãåîìåòðіÿ. Öіëó áіáëіîòåêó – áëèçüêî 40 ìîíîãðàôіé, ïåðåêëàäåíèõ ìîâàìè áàãàòüîõ íàðîäіâ ñâіòó, çàëèøèâ
íàì ó ñïàäîê Îëåêñіé Âàñèëüîâè÷. Ñåðåä íèõ є é òàêі, ÿêі çðîçóìіє ëèøå íåâåëèêå êîëî ôàõіâöіâ, à є é ïіäðó÷íèêè ç ãåîìåòðії, íàïèñàíі äëÿ äåñÿòêіâ òèñÿ÷ ñòóäåíòіâ-ìàòåìàòèêіâ.
À íàéâіäîìіøèì і íàéâèçíà÷íіøèì äëÿ êëàñè÷íîї ìàòåìàòèêè ñòàâ éîãî ïіäðó÷íèê ç ãåîìåòðії äëÿ ñåðåäíüîї çàãàëüíîîñâіòíüîї øêîëè, ïåðøå âèäàííÿ ÿêîãî âèéøëî äðóêîì
ó 1972 ðîöі òà çà ÿêèì ïðîòÿãîì ìàéæå 30 ðîêіâ íàâ÷àëèñÿ
äåñÿòêè ìіëüéîíіâ øêîëÿðіâ ÑÐÑÐ òà ùå êіëüêà ðîêіâ ïîñïіëü
óêðàїíñüêі øêîëÿðі ïіñëÿ çäîáóòòÿ Óêðàїíîþ íåçàëåæíîñòі.
Ïîìåð Îëåêñіé Âàñèëüîâè÷ Ïîãîðєëîâ ó ãðóäíі 2002 ðîêó.
Íàøîìó âèäàòíîìó çåìëÿêó âäàëîñÿ ðîçâ’ÿçàòè
çàäà÷і, ÿêі ñôîðìóëþâàëè íàéâèäàòíіøі ìàòåìàòèêè ÕIÕ
òà ïî÷àòêó XX ñòîëіòòÿ: Êîøі, Äàðáó, Ãіëüáåðò, Âåéëü,
Ìіíêîâñüêèé, Êîí-Ôåññåò і Áåðíøòåéí.

130

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

РОЗВ
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
ОЗВ
ЗВ
В ЯЗУВ
ЗУВ
ВАННЯ
Н
ННЯ
НЯ
Я
ПРЯМОКУТНИХ
ПРЯМ
НИ
ТРИКУТНИКІВ
РИК
К
У цьому розділі ви:

пригадаєте основні властивості прямокутних трикутників;

дізнаєтеся про теорему Піфагора; синус, косинус і тангенс
гострого кута прямокутного трикутника; властивості похилих та їхніх проєкцій;

навчитеся знаходити співвідношення між сторонами й кутами прямокутного трикутника, розв’язувати прямокутні
трикутники.
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ÎÐÅÌÀ
18. ÒÅ
ÏІÔÀÃÎÐÀ

Ðîçãëÿíåìî îäíó ç íàéâàæëèâіøèõ òåîðåì ãåîìåòðії,
ÿêà âñòàíîâëþє çàëåæíіñòü ìіæ êàòåòàìè òà ãіïîòåíóçîþ
ïðÿ
ð ìîêóòíîãî òðèêóòíèêà.
Ò å î ð å ì à 1 (òåîðåìà Ïіôàãîðà). Ó ïðÿìîêóòíîìó
òð
ðèêóòíèêó êâàäðàò ãіïîòåíóçè äîðіâíþє ñóìі êâàäðàòіâ êàòåòіâ.
ðà
Íà ñüîãîäíі âіäîìî áіëüøå íіæ ñòî äîâåäåíü öієї òåîðåìè. Ðîçãëÿíåìî îäíå ç íèõ.
Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé ABC – äîâіëüíèé ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê, ó ÿêîãî  C  90 (ìàë. 174). Äîâåäåìî, ùî
AB2  AC2 + BC2.
1) Ïðîâåäåìî âèñîòó CD.
2) Çà òåîðåìîþ ïðî ñåðåäíі ïðîïîðöіéíі âіäðіçêè â ïðÿìîêóòíîìó òðèêóòíèêó ìàєìî: AC2  AB  AD, BC2  AB  BD.
3) Äîäàìî ïî÷ëåííî öі äâі ðіâíîñòі. Ìàòèìåìî:
AC 2 + BC 2  AB  AD + AB  BD  AB  (AD + BD) 
 AB  AB  AB2.
4) Îòæå, AB2  AC2 + BC2. 

Ìàë. 174

Ìàë. 175

ßêùî ïîçíà÷èòè â { ABC ( C  90) BC  a, AC  b, AB  c
(ìàë. 175), òî òåîðåìó Ïіôàãîðà ìîæíà çàïèñàòè ôîðìóëîþ:
c2  a2 + b2.
Çà äîïîìîãîþ òåîðåìè Ïіôàãîðà, çíàþ÷è äâі ñòîðîíè
ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, ìîæíà çíàéòè òðåòþ.
Ó öüîìó íàì äîïîìîæå òàêà ñõåìà:
c2
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a2

+

b2

a2  c2 – b2
b2  c2 – a2
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Êàòåòè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü
7 ñì і 24 ñì. Çíàéäіòü ãіïîòåíóçó.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé a  7 ñì, b  24 ñì, òîäі

Задача 1.

Â і ä ï î â і ä ü. 25 ñì.

(ñì).

Ãіïîòåíóçà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє
17 ñì, à îäèí ç êàòåòіâ – 15 ñì. Çíàéäіòü äðóãèé êàòåò.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé a  15 ñì, c  17 ñì, òîäі

Задача 2.

(ñì).
Â і ä ï î â і ä ü. 8 ñì.
Çàäà÷à 3. Çíàé äіòü äіàãîíàëü êâàäðàòà,
ñòîðîíà ÿêîãî äîðіâíþє a.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ.
Ðîçãëÿíåìî
êâàäðàò
ABCD, ó ÿêîãî AB  AD  a (ìàë. 176). Òîäі
.
Â і ä ï î â і ä ü.

.

Çàäà÷à 4. Çíàéäіòü ìåäіàíó ðіâíîñòîðîííüîãî òðèêóòíèêà, ÿêùî éîãî ñòîðîíà
äîðіâíþє a.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Ðîçãëÿíåìî ðіâíîñòîðîííіé òðèêóòíèê çі ñòîðîíîþ a, BK – ìåäіàíà öüîãî òðèêóòíèêà (ìàë. 177).
Îñêіëüêè BK – ìåäіàíà ðіâíîñòîðîííüîãî
òðèêóòíèêà, òî âîíà є òàêîæ і âèñîòîþ.
Ó { ABK:
, AB  a,
. Òîäі

Ìàë. 176

Ìàë. 177

.
Â і ä ï î â і ä ü.

.

Îñíîâè ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії
äîðіâíþþòü 12 ñì і 22 ñì, à áі÷íà ñòîðîíà – 13 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó òðàïåöії.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé ABCD – äàíà òðàïåöіÿ, AD || BC, AD  22 ñì, BC  12 ñì,
AB  CD  13 ñì (ìàë. 178).
1) Ïðîâåäåìî âèñîòè BK і CM.

Задача 5.

Ìàë. 178
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2) { ABK  { DCM (çà êàòåòîì і ãіïîòåíóçîþ), òîìó
(ñì).
3) Іç { ABK çà òåîðåìîþ Ïіôàãîðà ìàєìî:
(ñì).
Â і ä ï î â і ä ü. 12 ñì.
Îäèí ç êàòåòіâ ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє 8 ñì, à äðóãèé íà 2 ñì ìåíøèé âіä ãіïîòåíóçè. Çíàéäіòü íåâіäîìèé êàòåò òðèêóòíèêà.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé a  8 ñì і b  x ñì – êàòåòè òðèêóòíèêà, òîäі c  (x + 2) ñì – éîãî ãіïîòåíóçà.
Îñêіëüêè çà òåîðåìîþ Ïіôàãîðà c2  a2 + b2, ìàєìî ðіâíÿííÿ: (x + 2)2  82 + x2, çâіäêè x  15 (ñì).
Îòæå, íåâіäîìèé êàòåò äîðіâíþє 15 ñì.
Â і ä ï î â і ä ü. 15 ñì.
Ñïðàâäæóєòüñÿ é òâåð ä æåí íÿ, îáåð íå íå äî òå î ðå ìè
Ïіôàãîðà.
Задача 6.

Ò å î ð å ì à 2 (îáåðíåíà äî òåîðåìè Ïіôàãîðà). ßêùî
â òðèêóòíèêó ABC ìàє ìіñöå ðіâíіñòü AB2  AC2 + BC2,
òî êóò C öüîãî òðèêóòíèêà – ïðÿìèé.
Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé ó òðèêóòíèêó ABC AB2  AC2 + BC2.
Äîâåäåìî, ùî  C  90 (ìàë. 179).
Ðîçãëÿíåìî { A1B1C1, ó ÿêîãî  C1  90, A1C1  AC,
B1C1  BC. Òîäі çà òåîðåìîþ Ïіôàãîðà
à îòæå,
.

Ìàë. 179

Àëå çà óìîâîþ AC2 + BC2  AB2, òîìó
, òîáòî
A1B1  AB.
Îòæå, { ABC  { A1B1C1 (çà òðüîìà ñòîðîíàìè), çâіäêè
 C   C1  90. 
Îñêіëüêè 52  32 + 42, òî òðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè 3, 4 і 5
є ïðÿìîêóòíèì. Òàêèé òðèêóòíèê ÷àñòî íàçèâàþòü єãèïåòñüêèì, îñêіëüêè ïðî òå, ùî âіí ïðÿìîêóòíèé, áóëî âіäîìî
ùå äàâíіì єãèïòÿíàì.
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Òðіéêó öіëèõ ÷èñåë, ùî çàäîâîëüíÿє òåîðåìó Ïіôàãîðà,
íàçèâàþòü ïіôàãîðîâîþ òðіéêîþ ÷èñåë, à òðèêóòíèê, äëÿ
ÿêîãî âîíà є äîâæèíàìè ñòîðіí, – ïіôàãîðîâèì òðèêóòíèêîì. Íàïðèêëàä, ïіôàãîðîâîþ є íå òіëüêè òðіéêà ÷èñåë 3,
4, 5, à é 7, 24, 25 àáî 9, 40, 41 òîùî.
Çàóâàæèìî, ùî ç òåîðåìè Ïіôàãîðà òà òåîðåìè, îáåðíåíîї äî íåї, ñëіäóє, ùî
òðèêóòíèê є ïðÿìîêóòíèì òîäі é òіëüêè òîäі, êîëè
êâàäðàò íàéáіëüøîї ñòîðîíè òðèêóòíèêà äîðіâíþє
ñóìі êâàäðàòіâ äâîõ іíøèõ éîãî ñòîðіí.
×è є ïðÿìîêóòíèì òðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè:
2) 5; 7; 9?
1) 6; 8; 10;
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. 1) Îñêіëüêè 102  62 + 82 (100  100),
òî òðèêóòíèê є ïðÿìîêóòíèì. 2) Îñêіëüêè 92  52 + 72
(81  74), òî òðèêóòíèê íå є ïðÿìîêóòíèì.
Â і ä ï î â і ä ü. 1) Òàê; 2) íі.

Задача 7.

Теорема, яку названо на честь давньогрецького філософа та математика Піфагора, була відома задовго до нього. У текстах давніх вавилонян про неї згадувалося ще за 1200 років до
Піфагора. Скоріш за все, доводити цю теорему вавилоняни не вміли, а залежність між катетами та гіпотенузою прямокутного трикутника встановили дослідним шляхом. Також ця теорема була відома в Стародавньому Єгипті та Китаї.
Вважають, що Піфагор – перший, хто запропонував строге доведення теореми. Формулювання в Піфагора було таким: «Площа
квадрата, побудованого на гіпотенузі прямокутного трикутника, дорівнює сумі площ квадратів, побудованих на катетах». Саме в такому формулюванні теорему й довів Піфагор.
Малюнок до цього доведення ще називають «піфагоровими
штанями».

Ïіôàãîð
(áë. 580–500 ðð. äî í. å.)
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Знаючи, що трикутник зі сторонами 3, 4 і 5 є прямокутним, землеміри Стародавнього Єгипту використовували його для побудови
прямого кута. Мотузку ділили вузлами на 12 рівних частин, а її кінці з’єднували. Потім за допомогою кілків мотузку розтягували на
землі у вигляді трикутника зі сторонами 3; 4; 5. Тоді кут, що лежав
проти сторони, що дорівнювала 5, був прямим.

Ñôîðìóëþéòå é äîâåäіòü òåîðåìó Ïіôàãîðà.
Ñôîðìóëþéòå òåîðåìó, îáåðíåíó äî òåîðåìè Ïіôàãîðà.
ßêèé òðèêóòíèê íàçèâàþòü єãèïåòñüêèì?
ßêі
òðіéêè ÷èñåë і òðèêóòíèêè íàçèâàþòü ïіôàãîðîâèìè?

Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
648. (Óñíî) { MKL – ïðÿìîêóòíèé,  M  90 (ìàë. 180).
ßêі ç ðіâíîñòåé ïðàâèëüíі:
1) KM2  ML2 – KL2;
2) KL2  ML2 + KM2;
3) ML2  KL2 + KM2;
4) KM2  KL2 – ML2;
5) KL2  ML2 – KM2;
Ìàë. 180
6) ML2  KL2 – KM2?
649. { EFP – ïðÿìîêóòíèé,  P  90. Çàïîâíіòü ïðîïóñêè:
2) EP2  ...2 – ...2.
1) EF2  ...2 + ...2;
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650. Çíàéäіòü ãіïîòåíóçó ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, ÿêùî
éîãî êàòåòè äîðіâíþþòü:
2) 12 ñì і 35 ñì.
1) 6 ñì і 8 ñì;
651. Çíàéäіòü ãіïîòåíóçó ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, ÿêùî
éîãî êàòåòè äîðіâíþþòü:
2) 8 ñì і 15 ñì.
1) 5 ñì і 12 ñì;
652. Çíàéäіòü íåâіäîìèé êàòåò ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà,
ÿêùî éîãî ãіïîòåíóçà òà äðóãèé êàòåò âіäïîâіäíî äîðіâíþþòü:
1) 17 ñì і 8 ñì;
2) 26 ñì і 10 ñì.
653. Çíàéäіòü íåâіäîìèé êàòåò ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà,
ÿêùî éîãî ãіïîòåíóçà òà äðóãèé êàòåò âіäïîâіäíî äîðіâíþþòü:
1) 25 ñì і 7 ñì;
2) 41 ñì і 40 ñì.
654. Ïîæåæíó äðàáèíó ïðèñòàâëåíî äî âіêíà, ðîçìіùåíîãî
íà âèñîòі 15 ì âіä çåìëі (ìàë. 181). Íèæíіé êіíåöü äðàáèíè
âіääàëåíèé âіä ñòіíè áóäèíêó íà 8 ì. ßêà äîâæèíà äðàáèíè?

15 ì

?

3ì
?

8ì
Ìàë. 181

1,8 ì
Ìàë. 182

655. Ñòîâï ãіìíàñòè÷íîї òðàïåöії óêðіïëåíèé çà äîïîìîãîþ
òðîñà çàâäîâæêè 3 ì òàê, ùî éîãî íèæíіé êіíåöü âіääàëåíèé
âіä îñíîâè ñòîâïà íà 1,8 ì (ìàë. 182). ßêà âèñîòà ñòîâïà?
656. Äâі áіëüøі ñòî ðîíè ïðÿìî êóò íîãî òðèêóò íè êà
äîðіâíþþòü 7 ñì і 5 ñì. Çíàéäіòü éîãî íàéìåíøó ñòîðîíó.
657. Äâі ìåíøі ñòîðîíè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü 2 ñì і 3 ñì. Çíàéäіòü éîãî íàéáіëüøó ñòîðîíó.
658. Ñòîðîíè ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþþòü 6 ñì і 8 ñì. Çíàéäіòü éîãî äіàãîíàëü.
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659. Äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþє 13 ñì, à îäíà ç éîãî
ñòîðіí – 12 ñì. Çíàéäіòü äðóãó ñòîðîíó ïðÿìîêóòíèêà.
660. Áі÷íà ñòîðîíà ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє
15 ñì, à âèñîòà, ïðîâåäåíà äî îñíîâè, – 12 ñì. Çíàéäіòü
îñíîâó òðèêóòíèêà.
661. Îñíîâà ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє 16 ñì,
à âèñîòà, ïðîâåäåíà äî îñíîâè, – 15 ñì. Çíàéäіòü áі÷íó ñòîðîíó òðèêóòíèêà.
662. Äіàãîíàëі ðîìáà äîðіâíþþòü 24 ñì і 70 ñì. Çíàéäіòü
ñòîðîíó ðîìáà.
663. Ñòîðîíà ðîìáà äîðіâíþє 13 ñì, à îäíà ç äіàãîíàëåé –
10 ñì. Çíàéäіòü äðóãó äіàãîíàëü ðîìáà.
664. Äіàãîíàëü êâàäðàòà äîðіâíþє
ñì. Çíàéäіòü éîãî
ñòîðîíó.
665. Êàòåòè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü 7 ñì і 8 ñì.
Çíàéäіòü äîâæèíó ìåäіàíè, ïðîâåäåíîї äî áіëüøîãî êàòåòà.
666. Êàòåòè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü 6 ñì і 9 ñì.
Çíàéäіòü äîâæèíó ìåäіàíè, ïðîâåäåíîї äî ìåíøîãî êàòåòà.
667. Ç òî÷êè A äî êîëà іç öåíòðîì O ïðîâåäåíî äîòè÷íó,
B – òî÷êà äîòèêó. Çíàéäіòü äîâæèíó âіäðіçêà AO, ÿêùî
OB  2 ñì, AB  7 ñì.
668. Ç òî÷êè M äî êîëà іç öåíòðîì O ïðîâåäåíî äîòè÷íó,
P – òî÷êà äîòèêó. Çíàéäіòü äîâæèíó âіäðіçêà PM, ÿêùî
OP  3 ñì, OM  6 ñì.
669. ×è є ïðÿìîêóòíèì òðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè:
1) 15; 20; 25;
2) 4; 5; 6?
670. ×è є ïðÿìîêóòíèì òðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè:
2) 16; 30; 34?
1) 5; 6; 9;
671. Ó êîëі, ðàäіóñ ÿêîãî äîðіâíþє 13 ñì, ïðîâåäåíî õîðäó,
çàâäîâæêè 10 ñì. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä öåíòðà êîëà äî
äàíîї õîðäè.
672. Ó êîëі ïðîâåäåíî õîðäó çàâäîâæêè 16 ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ
êîëà, ÿêùî âіäñòàíü âіä öåíòðà êîëà äî õîðäè äîðіâíþє 6 ñì.
673. Äâі ñòîðîíè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü
5 ñì і 6 ñì. Çíàéäіòü òðåòþ ñòîðîíó (ðîçãëÿíüòå âñі âèïàäêè).
674. Äâі ñòîðîíè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü 5 ñì
і 2 ñì. Çíàéäіòü òðåòþ ñòîðîíó (ðîçãëÿíüòå âñі âèïàäêè).
675. Âіä ñòîâïà çàââèøêè 9 ì äî áóäèíêó íàòÿãíóòî ïðîâіä
(ìàë. 183), ùî êðіïèòüñÿ íà âèñîòі 3 ì âіä çåìëі. Âіäñòàíü
âіä áóäèíêó äî ñòîâïà – 8 ì. Îá÷èñëіòü äîâæèíó ïðîâîäó.
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Ìàë. 183

Ìàë. 184

676. Âіä ñòîâïà äî áóäèíêó íàòÿãíóòî äðіò çàâäîâæêè 13 ì
(ìàë. 184), ÿêèé çàêðіïëåíî íà ñòіíі áóäèíêó íà âèñîòі 3 ì
âіä çåìëі. Îá÷èñëіòü âèñîòó ñòîâïà, ÿêùî âіäñòàíü âіä
áóäèíêó äî ñòîâïà – 12 ì.
677. Êà òå òè ïðÿ ìî êóò íî ãî òðè êóò íè êà âіäíî ñÿòü ñÿ ÿê
7 : 24, à ãіïîòåíóçà äîðіâíþє 50 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðèêóòíèêà.
678. Êàòåò âіäíîñèòüñÿ äî ãіïîòåíóçè ÿê 8 : 17. Çíàéäіòü
ïåðèìåòð òðèêóòíèêà, ÿêùî äðóãèé êàòåò äîðіâíþє 30 ñì.
679. Çíàéäіòü äîâæèíó íåâіäîìîãî âіäðіçêà x íà ìàëþíêàõ 185–188.

Ìàë. 185

Ìàë. 186

Ìàë. 187

Ìàë. 188

680. Çíàéäіòü äîâæèíó íåâіäîìîãî âіäðіçêà x íà ìàëþíêàõ 189 і 190.

Ìàë. 189

Ìàë. 190
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681. Îäèí ç êàòåòіâ ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє
6 ñì, à äðóãèé íà 2 ñì ìåíøèé âіä ãіïîòåíóçè. Çíàéäіòü
ïåðèìåòð òðèêóòíèêà.
682. Îäèí ç êàòåòіâ ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє
5 ñì, à ãіïîòåíóçà íà 1 ñì áіëüøà çà äðóãèé êàòåò. Çíàéäіòü
ïåðèìåòð òðèêóòíèêà.
683. Ó òðèêóòíèêó ABC êóò A òóïèé, BC  39 ñì, AB  17 ñì.
BK
K – âèñîòà òðèêóòíèêà, BK  15 ñì. Çíàéäіòü AC.
684. BK – âèñîòà òðèêóòíèêà ABC, ó ÿêîãî C – òóïèé.
AB  20 ñì, BC  13 ñì, CK  5 ñì. Çíàéäіòü AC.
685. Ó ðіâíîáåäðåíîìó òðèêóòíèêó âèñîòà, ïðîâåäåíà äî
áі÷íîї ñòîðîíè, äîðіâíþє 5 ñì і ïîäіëÿє її íà äâà âіäðіçêè
òàê, ùî ïðèëåãëèé äî âåðøèíè ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà âіäðіçîê äîðіâíþє 12 ñì. Çíàéäіòü îñíîâó òðèêóòíèêà.
686. Âèñîòà ÂK ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà ABC (AB
(
 ÀC)
äіëèòü ñòîðîíó ÀC íà âіäðіçêè ÀK  24 ñì і KC  1 ñì.
Çíàéäіòü îñíîâó òðèêóòíèêà.
687. Çíàéäіòü ñòîðîíè ïàðàëåëîãðàìà, äіàãîíàëі ÿêîãî
äîðіâíþþòü 8 ñì і 10 ñì é îäíà ç íèõ ïåðïåíäèêóëÿðíà äî
ñòîðîíè.
688. Ðàäіóñ êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî òóïîêóòíîãî ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà, äîðіâíþє 37 ñì, à éîãî îñíîâà – 70 ñì.
Çíàéäіòü áі÷íó ñòîðîíó òðèêóòíèêà.
689. Âèñîòà ðіâíîáåäðåíîãî ãîñòðîêóòíîãî òðèêóòíèêà, ïðîâåäåíà äî îñíîâè, äîðіâíþє 18 ñì, à ðàäіóñ êîëà, îïèñàíîãî
íàâêîëî íüîãî, – 13 ñì. Çíàéäіòü áі÷íó ñòîðîíó òðèêóòíèêà.
690. Ïîáóäóéòå âіäðіçîê, äîâæèíà ÿêîãî äîðіâíþє

ñì.

691. Ïîáóäóéòå âіäðіçîê, äîâæèíà ÿêîãî äîðіâíþє
ñì.
692. Áіñåêòðèñà ãîñòðîãî êóòà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà
äіëèòü êàòåò íà âіäðіçêè çàâäîâæêè 10 ñì і 26 ñì. Çíàéäіòü
ïåðèìåòð òðèêóòíèêà.
693. Áіñåêòðèñà ïðÿìîãî êóòà òðèêóòíèêà äіëèòü ãіïîòåíóçó íà âіäðіçêè, ùî äîðіâíþþòü 15 ñì і 20 ñì. Çíàéäіòü
ïåðèìåòð òðèêóòíèêà.
694. Ó ïðÿìîêóòíîìó òðèêóòíèêó òî÷êà äîòèêó âïèñàíîãî
êîëà äіëèòü êàòåò íà âіäðіçêè 2 ñì і 10 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðèêóòíèêà.
695. Äіàãîíàëі òðàïåöії âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі é äîðіâíþþòü 6 ñì і 8 ñì. Çíàéäіòü ñåðåäíþ ëіíіþ òðàïåöії.
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696. Ðіâíîáі÷íó òðàïåöіþ ç îñíîâàìè a і b îïèñàíî íàâêîëî
êîëà. Äîâåäіòü, ùî її âèñîòà äîðіâíþє
.
697. Âіäíîøåííÿ áі÷íîї ñòîðîíè äî îñíîâè ðіâíîáåäðåíîãî
òðèêóòíèêà äîðіâíþє 5 : 8, à ðіçíèöÿ âіäðіçêіâ, íà ÿêі
áіñåêòðèñà êóòà ïðè îñíîâі äіëèòü âèñîòó, ïðîâåäåíó äî
îñíîâè, äîðіâíþє 3 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðèêóòíèêà.
698. Áі÷íà ñòîðîíà ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà íà 5 ñì ìåíøà âіä îñíîâè. Âіäðіçêè, íà ÿêі áіñåêòðèñà êóòà ïðè îñíîâі
äіëèòü âèñîòó, ïðîâåäåíó äî îñíîâè, âіäíîñÿòüñÿ ÿê 5 : 3.
Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðèêóòíèêà.

699. Îäèí ç êóòіâ ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє 30.
Çíàéäіòü ìåäіàíó öüîãî òðèêóòíèêà, ïðîâåäåíó äî ãіïîòåíóçè,
ÿêùî ñóìà ãіïîòåíóçè é ìåíøîãî êàòåòà äîðіâíþє 18 ñì.
700. Êîëî ðàäіóñà 3 ñì âïèñàíî â ðîìá. Îäèí ç âіäðіçêіâ,
íà ÿêі òî÷êà äîòèêó äіëèòü ñòîðîíó ðîìáà, äîðіâíþє 9 ñì.
Çíàéäіòü ïåðèìåòð ðîìáà.
701. Òðàïåöіþ âïèñàíî â êîëî òàê, ùî äіàìåòð êîëà є її
áіëüøîþ îñíîâîþ, à âіäíîøåííÿ îñíîâ äîðіâíþє 2 : 1. Çíàéäіòü êóòè òðàïåöії.

Ïiäãîòóéòåñÿ äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðiàëó
702. Ïîáóäóéòå ïðÿìó m òà òî÷êó A íà âіäñòàíі 2 ñì âіä
ïðÿìîї m і òî÷êó B íà âіäñòàíі 3 ñì âіä ïðÿìîї m.
703. Ïîáóäóéòå ïðÿìó a òà ïîçíà÷òå òî÷êó B, ÿêà їé íå
íàëåæèòü.
1) Ïîáóäóéòå ïåðïåíäèêóëÿð BK äî ïðÿìîї a.
2) Ïîáóäóéòå âіäðіçîê BM, äå M – äåÿêà òî÷êà ïðÿìîї a.
3) Ïîðіâíÿéòå äîâæèíè âіäðіçêіâ BK і BM.
704. Ïîáóäóéòå ïàðàëåëüíі ïðÿìі, âіäñòàíü ìіæ ÿêèìè
äîðіâíþє 2 ñì.

Æèòòºâà ìàòåìàòèêà
705. Ïîòðіáíî ïîôàðáóâàòè ñòåëþ ó äâîõ êіìíàòàõ: îäíà ç íèõ
êâàäðàòíîї ôîðìè çі ñòîðîíîþ 3,5 ì, à äðóãà – ïðÿìîêóòíà,
її ðîçìіðè 4,5  4 ì. Äëÿ ôàðáóâàííÿ 1 ì2 ñòåëі âèòðà÷àþòü
240 ã ôàðáè. Ôàðáà ïðîäàєòüñÿ â áàíêàõ ïî 2,5 êã. ßêó íàéìåíøó êіëüêіñòü áàíîê ôàðáè ïîòðіáíî ïðèäáàòè?
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Ö³êàâ³ çàäà÷³ äëÿ óó÷í³â íåëåäà÷èõ
706. ×è ìîæíà ðîçìіñòèòè íà ïëîùèíі 6 òî÷îê òàê, ùîá áóäüÿêі òðè ç íèõ áóëè âåðøèíàìè ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà?
ÏÅÍÄÈÊÓËßÐ І ÏÎÕÈËÀ,
19. ÏÅÐ
ЇÕÍІ ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒІ

Ìàë. 191

Íåõàé AH – ïåðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé ç òî÷êè A äî ïðÿìîї a (ìàë. 191).
Òî÷êó H íàçèâàþòü îñíîâîþ ïåðïåíäèêóëÿðà AH. Íåõàé K – äîâіëüíà òî÷êà
ïðÿìîї a, âіäìіííà âіä H. Âіäðіçîê AK
íàçèâàþòü ïîõèëîþ, ïðîâåäåíîþ ç òî÷êè A äî ïðÿìîї a, à òî÷êó K – îñíîâîþ
ïîõèëîї. Âіäðіçîê HK íàçèâàþòü ïðîєêöієþ ïîõèëîї AK íà ïðÿìó a.
Ðîçãëÿíåìî âëàñòèâîñòі ïåðïåíäèêóëÿðà é ïîõèëîї.

1. Ïåðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé ç òî÷êè äî ïðÿìîї,
ìåíøèé âіä áóäü-ÿêîї ïîõèëîї, ïðîâåäåíîї іç öієї
òî÷êè äî öієї ïðÿìîї.
Äіéñíî, ó ïðÿìîêóòíîìó òðèêóòíèêó AHK AH – êàòåò,
AK – ãіïîòåíóçà (ìàë. 191). Òîìó AH < AK.
2. ßêùî äâі ïîõèëі, ïðîâåäåíі ç òî÷êè äî ïðÿìîї,
ìіæ ñîáîþ ðіâíі, òî ðіâíі ìіæ ñîáîþ і їõíі ïðîєêöії.
Íåõàé ç òî÷êè A äî ïðÿìîї a ïðîâåäåíî ïîõèëі AK
K і AM
(AK  AM) і ïåð ïåí äè êó ëÿð AH (ìàë. 192). Òîäі
{ AHK  { AHM
M (çà êàòåòîì і ãіïîòåíóçîþ), à òîìó HK  HM.

Ìàë. 192
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Ïðàâèëüíèì є òàêîæ é îáåðíåíå òâåðäæåííÿ.
3. ßêùî ïðîєêöії äâîõ ïîõèëèõ, ïðîâåäåíèõ ç òî÷êè
äî ïðÿìîї, ìіæ ñîáîþ ðіâíі, òî ðіâíі ìіæ ñîáîþ і ñàìі
ïîõèëі.
{ AHK  { AHM (çà äâîìà êàòåòàìè), òîìó AK  AM
(ìàë. 192).
4. Ç äâîõ ïîõèëèõ, ïðîâåäåíèõ ç òî÷êè äî ïðÿìîї,
áіëüøîþ є òà, ó ÿêîї áіëüøà ïðîєêöіÿ.
Íåõàé AK і AL – ïîõèëі, HK > HL
(ìàë. 193).
Òîäі AK2  AH2 + HK2 (ç { AHK),
AL2  AH2 + HL2 (ç { AHL).
Àëå HK > HL, òîìó AK2 > AL2,
îòæå, AK > AL.
Âëàñòèâіñòü ñïðàâäæóєòüñÿ é ó
òîìó âèïàäêó, êîëè òî÷êè K і L ðîçìіùåíі ïî îäèí áіê âіä òî÷êè H.

Ìàë. 193

Ïðàâèëüíèì є òàêîæ é îáåðíåíå òâåðäæåííÿ.
5. Ç äâîõ ïîõèëèõ, ïðîâåäåíèõ ç òî÷êè äî ïðÿìîї,
áіëüøà ïîõèëà ìàє áіëüøó ïðîєêöіþ.
Íåõàé AK і AL – ïîõèëі, AK > AL (ìàë. 193).
Òîäі HK2  AK2 – AH2 (ç { AHK),
HL2  AL2 – AH2 (ç { AHL).
Àëå AK > AL, òîìó HK2 > HL2, îòæå, HK > HL.
Задача 1. Ç òî÷êè äî ïðÿìîї ïðîâåäåíî äâі ïîõèëі. Äîâæèíà îäíієї ç íèõ äîðіâíþє 10 ñì, à її ïðîєêöії – 6 ñì.
Çíàéäіòü äîâæèíó äðóãîї ïîõèëîї, ÿêùî âîíà óòâîðþє
ç ïðÿìîþ êóò 30.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé íà ìàëþíêó 193 AL  10 ñì,
HL  6 ñì,  AKH  30.
1) Іç { AHL:
(ñì).
2) Іç { AHK çà âëàñòèâіñòþ êàòåòà, ùî ëåæèòü ïðîòè
êóòà 30, ìàòèìåìî:

.

Òîìó AK  2  AH  2  8  16 (ñì).
Â і ä ï î â і ä ü. 16 ñì.
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Ç òî÷êè äî ïðÿìîї ïðîâåäåíî äâі ïîõèëі, ïðîєêöії ÿêèõ äîðіâíþþòü 30 ñì і 9 ñì. Çíàéäіòü äîâæèíè
ïîõèëèõ, ÿêùî їõíÿ ðіçíèöÿ äîðіâíþє 9 ñì.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé íà ìàëþíêó 193 KH  30 ñì,
HL  9 ñì.
Çà âëàñòèâіñòþ 4: AK > AL. Ïîçíà÷èìî AL  x ñì. Òîäі
AK  (x + 9) ñì.
Іç { AHL: AH2  AL2 – LH2, òîìó AH2  x2 – 92.
Іç { AHK: AH2  AK2 – HK2, òîìó AH2  (x + 9)2 – 302.
Ëіâі ÷àñòèíè îòðèìàíèõ ðіâíîñòåé ðіâíі, îòæå, ðіâíі
і ïðàâі їõíі ÷àñòèíè.
Ìàєìî ðіâíÿííÿ: (x + 9)2 – 302  x2 – 92, çâіäêè x  41.
Îòæå, AL  41 ñì, AK  41 + 9  50 (ñì).
Â і ä ï î â і ä ü. 41 ñì, 50 ñì.

Задача 2.

Ùî íàçèâàþòü ïîõèëîþ, ïðîâåäåíîþ ç òî÷êè äî
ïðÿìîї?
Ùî íàçèâàþòü îñíîâîþ ïîõèëîї?
Ùî
íàçèâàþòü ïðîєêöієþ ïîõèëîї?
Ñôîðìóëþéòå âëàñòèâîñòі ïîõèëèõ òà їõíіõ ïðîєêöіé.

Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
707. (Óñíî) Íàçâіòü íà ìàëþíêó 194:
1) ïåðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé ç òî÷êè
B äî ïðÿìîї b;
2) îñíîâó ïåðïåíäèêóëÿðà;
3) ïîõèëó, ïðîâåäåíó ç òî÷êè B äî ïðÿìîї b;
4) îñíîâó ïîõèëîї;
5) ïðîєêöіþ ïîõèëîї.

Ìàë. 194

708. Íàêðåñëіòü ïðÿìó m і ïîçíà÷òå òî÷êó P, ùî їé íå
íàëåæèòü. Ïðîâåäіòü ïåðïåíäèêóëÿð PK і ïîõèëó PM äî
ïðÿìîї m.
709. (Óñíî) BM – ïåðïåíäèêóëÿð äî ïðÿìîї b, BP – ïîõèëà
(ìàë. 194). Ïîðіâíÿéòå BM і BP.
710. Äîâæèíà ïåðïåíäèêóëÿðà, ïðîâåäåíîãî ç òî÷êè äî ïðÿìîї, äîðіâíþє 5 ñì, à äîâæèíà ïîõèëîї, ïðîâåäåíîї іç öієї ñàìîї
òî÷êè, – 13 ñì. Çíàéäіòü ïðîєêöіþ ïîõèëîї íà äàíó ïðÿìó.
711. Ïåðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé ç äàíîї òî÷êè äî ïðÿìîї,
äîðіâíþє 6 ñì. Іç öієї ñàìîї òî÷êè äî ïðÿìîї ïðîâåäåíî
ïîõèëó, ïðîєêöіÿ ÿêîї íà ïðÿìó äîðіâíþє 8 ñì. Çíàéäіòü
äîâæèíó ïîõèëîї.
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712. Ç òî÷êè äî ïðÿìîї ïðîâåäåíî äâі ðіâíі ìіæ ñîáîþ
ïîõèëі. Ïðîєêöіÿ îäíієї ç íèõ äîðіâíþє 6 ñì. Çíàéäіòü âіäñòàíü ìіæ îñíîâàìè ïîõèëèõ.
713. Ç òî÷êè äî ïðÿìîї ïðîâåäåíî äâі ðіâíі ìіæ ñîáîþ
ïîõèëі. Âіäñòàíü ìіæ їõíіìè îñíîâàìè äîðіâíþє 10 ñì.
Çíàéäіòü ïðîєêöії ïîõèëèõ íà äàíó ïðÿìó.
714. Òî÷êà ëåæèòü íà âіäñòàíі 10 ñì âіä ïðÿìîї. Іç öієї òî÷êè äî ïðÿìîї ïðîâåäåíî ïîõèëó, ùî óòâîðþє ç ïðÿìîþ
êóò 30. Çíàéäіòü äîâæèíó ïîõèëîї òà її ïðîєêöії íà ïðÿìó.
715. Òî÷êà ëåæèòü íà âіäñòàíі 2 ñì âіä ïðÿìîї. Іç öієї òî÷êè
äî ïðÿìîї ïðîâåäåíî ïîõèëó, ùî óòâîðþє ç ïðÿìîþ êóò 45.
Çíàéäіòü ïðîєêöіþ ïîõèëîї íà öþ ïðÿìó òà äîâæèíó ïîõèëîї.
716. Ç òî÷êè äî ïðÿìîї ïðîâåäåíî äâі ïîõèëі. Îäíà ç íèõ
äîðіâíþє 13 ñì, à її ïðîєêöіÿ – 5 ñì. Çíàéäіòü ïðîєêöіþ
äðóãîї ïîõèëîї, ÿêùî âîíà óòâîðþє ç ïðÿìîþ êóò 45.
717. Ç òî÷êè äî ïðÿìîї ïðîâåäåíî äâі ïîõèëі. Îäíà ç íèõ
äîðіâíþє 12 ñì òà óòâîðþє ç ïðÿìîþ êóò 30. Çíàéäіòü äîâæèíó äðóãîї ïîõèëîї, ÿêùî її ïðîєêöіÿ íà ïðÿìó – 8 ñì.
718. Ç òî÷êè äî ïðÿìîї ïðîâåäåíî äâі ïîõèëі çàâäîâæêè
13 ñì і 20 ñì. Ïðîєêöіÿ ïåðøîї íà ïðÿìó äîðіâíþє 5 ñì.
Çíàéäіòü ïðîєêöіþ äðóãîї ïîõèëîї.
719. Ç òî÷êè, ùî ìіñòèòüñÿ íà âіäñòàíі 24 ñì âіä ïðÿìîї, ïðîâåäåíî äâі ïîõèëі çàâäîâæêè 25 ñì і 26 ñì. Çíàéäіòü âіäñòàíü ìіæ îñíîâàìè ïîõèëèõ. Ñêіëüêè âèïàäêіâ
ñëіä ðîçãëÿíóòè?
720. Ç òî÷êè, ùî ìіñòèòüñÿ íà âіäñòàíі 8 ñì âіä ïðÿìîї, ïðîâåäåíî äâі ïîõèëі çàâäîâæêè 10 ñì і 17 ñì. Çíàéäіòü âіäñòàíü
ìіæ îñíîâàìè ïîõèëèõ. Ñêіëüêè âèïàäêіâ ñëіä ðîçãëÿíóòè?
721. Ç òî÷êè äî ïðÿìîї ïðîâåäåíî äâі ïîõèëі çàâäîâæêè
5 ñì і 8 ñì. ßêèé êóò óòâîðþє äðóãà ïîõèëà ç ïðÿìîþ,
ÿêùî ïðîєêöіÿ ïåðøîї ïîõèëîї íà ïðÿìó äîðіâíþє 3 ñì?
722. Ç òî÷êè äî ïðÿìîї ïðîâåäåíî äâі ïîõèëі. Äîâæèíà
îäíієї ç ïîõèëèõ äîðіâíþє 41 ñì, à її ïðîєêöії – 9 ñì. ßêèé
êóò óòâîðþє іíøà ïîõèëà ç ïðÿìîþ, ÿêùî її ïðîєêöіÿ íà
öþ ïðÿìó äîðіâíþє 40 ñì?
723. Òî÷êè M і N ëåæàòü ïî îäèí áіê âіä ïðÿìîї à. Іç öèõ
òî÷îê äî ïðÿìîї à ïðîâåäåíî ïåðïåíäèêóëÿðè çàâäîâæêè
2 ñì і 7 ñì. Çíàéäіòü âіäñòàíü ìіæ îñíîâàìè ïåðïåíäèêóëÿðіâ, ÿêùî MN  13 ñì.
724. Òî÷êè A і B ëåæàòü ïî îäèí áіê âіä ïðÿìîї m. Іç öèõ
òî÷îê äî ïðÿìîї m ïðîâåäåíî ïåðïåíäèêóëÿðè çàâäîâæêè
1 ñì і 7 ñì. Çíàéäіòü AB, ÿêùî âіäñòàíü ìіæ îñíîâàìè ïåðïåíäèêóëÿðіâ äîðіâíþє 8 ñì.
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725. Ç òî÷êè äî ïðÿìîї ïðîâåäåíî äâі ïîõèëі çàâäîâæêè
10 ñì і 14 ñì, ðіçíèöÿ ïðîєêöіé ÿêèõ äîðіâíþє 8 ñì. Çíàéäіòü ïðîєêöії ïîõèëèõ òà âіäñòàíü âіä òî÷êè äî ïðÿìîї.
726. Ç òî÷êè äî ïðÿìîї ïðîâåäåíî äâі ïîõèëі, ðіçíèöÿ ÿêèõ
äîðіâíþє 2 ñì. Çíàéäіòü öі ïîõèëі òà âіäñòàíü âіä òî÷êè äî
ïðÿìîї, ÿêùî ïðîєêöії ïîõèëèõ äîðіâíþþòü 1 ñì і 5 ñì.
727. Ñòîðîíè òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü 13 ñì, 14 ñì і 15 ñì.
Çíàéäіòü ïðîєêöії äâîõ ìåíøèõ ñòîðіí íà áіëüøó ñòîðîíó.
728. Ñòîðîíè ãîñòðîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü 25 ñì,
29 ñì і 36 ñì. Çíàéäіòü ïðîєêöії äâîõ áіëüøèõ ñòîðіí íà
ìåíøó ñòîðîíó.
729. Ç òî÷êè A äî ïðÿìîї m ïðîâåäåíî ïîõèëі AB і AC òà
ïåðïåíäèêóëÿð AK, ïðè÷îìó òî÷êà K ëåæèòü ìіæ òî÷êàìè
B і C. AB  15 ñì, AK  12 ñì, KC  16 ñì. Çíàéäіòü BAC.

730. Îñ íî âè ðіâíîáі÷íîї òðà ïåöії äîðіâíþ þòü 5 ñì
і 11 ñì, à її âèñîòà – 6 ñì. Çíàéäіòü äіàãîíàëü òðàïåöії.
731. Ðàäіóñè äâîõ êіë, ÿêі ìàþòü çîâíіøíіé äîòèê, äîðіâíþþòü 1 ñì і 4 ñì. Ïðÿìà a – ñïіëüíà äîòè÷íà öèõ êіë. Çíàéäіòü âіäñòàíü ìіæ òî÷êàìè äîòèêó ïðÿìîї a ç êîëàìè.

Ïiäãîòóéòåñÿ äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðiàëó
732. Ó òðèêóòíèêó ABC (C  90)
ïðîâåäåíî ñåðåäíþ ëіíіþ KL (ìàë. 195).
KL  3 ñì, LB  4 ñì.
1) Ó { KBL òà { ABC çíàéäіòü âіäíîøåííÿ êàòåòà, ïðîòèëåæíîãî äî êóòà
B, äî êàòåòà, ïðèëåãëîãî äî êóòà B,
Ìàë. 195
і ïîðіâíÿéòå îòðèìàíі çíà÷åííÿ.
2) Ó { KBL і { ABC çíàé äіòü âіäíîøåííÿ êàòåòà,
ïðîòèëåæíîãî äî êóòà B, äî ãіïîòåíóçè òà ïîðіâíÿéòå
îòðèìàíі çíà÷åííÿ.
3) Ó { KBL і { ABC çíàé äіòü âіäíîøåííÿ êàòåòà,
ïðèëåãëîãî äî êóòà B, äî ãіïîòåíóçè òà ïîðіâíÿéòå
îòðèìàíі çíà÷åííÿ.
733. Âèçíà÷òå ìіðó êóòіâ òðèêóòíèêà çі ñòîðîíàìè çàâäîâæêè:
1) 1 ñì;
ñì; 2 ñì;
2) 1 ñì; 1 ñì;
ñì.
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Æèòòºâà ìàòåìàòèêà
734. Âіäîìî, ùî 1 ãà ëіñó çà ðіê î÷èùóє 18 ìëí ì3 ïîâіòðÿ.
Ñêіëüêè ì3 ïîâіòðÿ î÷èñòèòü çà ðіê ëіñ ïëîùåþ:
1) 5 ãà;
2) 2 êì2?

Ö³êàâ³ çàäà÷³ äëÿ óó÷í³â íåëåäà÷èõ
735. (Çàäà÷à Ñòåíôîðäñüêîãî óíіâåðñèòåòó.) Òî÷êó P òàê
ðîçòàøîâàíî âñåðåäèíі ïðÿìîêóòíèêà, ùî âіäñòàíü âіä íåї
äî âåðøèíè ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþє 5 ÿðäіâ, äî ïðîòèëåæíîї âåðøèíè – 14 ÿðäіâ, à äî òðåòüîї âåðøèíè – 10 ÿðäіâ.
ßêîþ є âіäñòàíü âіä òî÷êè P äî ÷åòâåðòîї âåðøèíè?
ÍÓÑ, ÊÎÑÈÍÓÑ І ÒÀÍÃÅÍÑ ÃÎÑÒÐÎÃÎ
20. ÑÈ
ÊÓÒÀ ÏÐßÌÎÊÓÒÍÎÃÎ ÒÐÈÊÓÒÍÈÊÀ.

ÑÏІÂÂІÄÍÎØÅÍÍß ÌІÆ ÑÒÎÐÎÍÀÌÈ
ÒÀ ÊÓÒÀÌÈ ÏÐßÌÎÊÓÒÍÎÃÎ ÒÐÈÊÓÒÍÈÊÀ

Ðîçãëÿíåìî ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê ABC
ç ïðÿìèì êóòîì C (ìàë. 196). Äëÿ ãîñòðîãî
êóòà A êàòåò BC є ïðîòèëåæíèì êàòåòîì,
à êàòåò AC – ïðèëåãëèì êàòåòîì. Äëÿ ãîñòðî ãî êó òà B êà òåò AC є ïðî òè ëåæ íèì,
à êàòåò BC – ïðèëåãëèì.
Ìàë. 196

Ñèíóñîì ãîñòðîãî êóòà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà íàçèâàþòü âіäíîøåííÿ ïðîòèëåæíîãî êàòåòà äî
ãіïîòåíóçè.
Ñèíóñ êóòà A ïîçíà÷àþòü òàê: sin A. Îòæå,
,

.

Êîñèíóñîì ãîñòðîãî êóòà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà íàçèâàþòü âіäíîøåííÿ ïðèëåãëîãî êàòåòà äî
ãіïîòåíóçè.
Êîñèíóñ êóòà A ïîçíà÷àþòü òàê: cos A. Îòæå,
,

.
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Îñêіëüêè êàòåòè AC і BC ìåíøі âіä ãіïîòåíóçè AB, òî
ñèíóñ і êîñèíóñ ãîñòðîãî êóòà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà
ìåíøі çà îäèíèöþ.
Òàíãåíñîì ãîñòðîãî êóòà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà íàçèâàþòü âіäíîøåííÿ ïðîòèëåæíîãî êàòåòà
äî ïðèëåãëîãî.
Òàíãåíñ êóòà A ïîçíà÷àþòü òàê: tg A. Îòæå,
,

.

Äîâåäåìî, ùî ÿêùî ãîñòðèé êóò îäíîãî ïðÿìîêóòíîãî
òðèêóòíèêà äîðіâíþє ãîñòðîìó êóòó äðóãîãî ïðÿìîêóòíîãî
òðèêóòíèêà, òî ñèíóñè öèõ êóòіâ ðіâíі, êîñèíóñè öèõ êóòіâ
ðіâíі é òàíãåíñè öèõ êóòіâ ðіâíі.
Ðîçãëÿíåìî ïðÿìîêóòíі òðèêóòíèêè ABC і A1B1C1, ó ÿêèõ
C  C1  90, A  A1 (ìàë. 197). Òîäі {ABC V {A1B1C1
(çà ãîñòðèì êóòîì). Òîìó

. Іç öüîãî âèïëèA  sin A1. Àíàëîãі÷íî

âàє, ùî
A  cosA1,

gA  tgA
g 1.

Ìàë. 197

Îòæå, ïðèõîäèìî äî âèñíîâêó: ñèíóñ, êîñèíóñ і òàíãåíñ
ãîñ òðî ãî êó òà ïðÿ ìî êóò íî ãî òðè êóò íè êà çà ëå æàòü
ëèøå âіä ãðàäóñíîї ìіðè êóòà.
Ç îçíà÷åíü ñèíóñà, êîñèíóñà é òàíãåíñà êóòà ñëіäóþòü
òàêі ñïіââіäíîøåííÿ ìіæ ñòîðîíàìè òà êóòàìè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà.
1. Êàòåò äîðіâíþє ãіïîòåíóçі, ïîìíîæåíіé íà ñèíóñ
ïðîòèëåæíîãî äî íüîãî êóòà àáî íà êîñèíóñ ïðèëåãëîãî:  ñ sin À  ñ cos B òà b  ñ sin B  ñ cos À.
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2. Ãіïîòåíóçà äîðіâíþє êàòåòó, ïîäіëåíîìó íà ñèíóññ
ïðîòèëåæíîãî äî íüîãî êóòà àáî íà êîñèíóñ ïðèëåãëîãî:

.

3. Êàòåò, ïðîòèëåæíèé äî êóòà À, äîðіâíþє äîáóòêó
äðóãîãî êàòåòà íà òàíãåíñ öüîãî êóòà:  b tg À.
4. Êàòåò, ïðèëåãëèé äî êóòà À, äîðіâíþє ÷àñòöі âіä
äіëåííÿ äðóãîãî êàòåòà íà òàíãåíñ öüîãî êóòà:
.
Çíà÷åííÿ sin A, cos A, tg A ìîæíà çíàõîäèòè çà äîïîìîãîþ ñïåöіàëüíèõ òàáëèöü, êàëüêóëÿòîðà àáî êîìï’þòåðà.
Äëÿ îá÷èñëåíü âèêîðèñòîâóєìî êëàâіøі êàëüêóëÿòîðà sin,
ñîs і tg (íà äåÿêèõ êàëüêóëÿòîðàõ tan). Ïîñëіäîâíіñòü
îá÷èñëåíü ó ðіçíèõ êàëüêóëÿòîðіâ ðіçíèòüñÿ. Òîìó ðàäèìî
óâàæíî îçíàéîìèòèñÿ ç іíñòðóêöієþ äî êàëüêóëÿòîðà.
Задача 1. Ó òðèêóòíèêó ABC C  90, AC  12 ñì,

.

Çíàéäіòü AB.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Ñêîðèñòàєìîñÿ ìàëþíêîì 196.
(ñì).
Â і ä ï î â і ä ü. 16 ñì.
Ó òðèêóòíèêó ABC  C  90, AB  10 ñì,  A  17.
Çíàéäіòü BC (ç òî÷íіñòþ äî äåñÿòèõ ñàíòèìåòðà).
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. BC  AB sin A (ìàë. 196). Çà äîïîìîãîþ
òàáëèöü àáî êàëüêóëÿòîðà çíàõîäèìî sin 17  0,2924. Îòæå, BC  10  0,2924  2,9 (ñì).
Â і ä ï î â і ä ü.  2,9 ñì.

Задача 2.

Çà äîïîìîãîþ òàáëèöü, êàëüêóëÿòîðà àáî êîìï’þòåðà
ìîæíà çà äàíèì çíà÷åííÿì sin A, cos A àáî tg À çíàõîäèòè
êóò À. Äëÿ îá÷èñëåíü âèêîðèñòîâóєìî êëàâіøі êàëüêóëÿòîðà sin–1 , cos–1 і tg–1 .
Ó òðèêóòíèêó ABC  C  90, AC  4 ñì, BC  5 ñì.
Çíàéäіòü ãîñòðі êóòè òðèêóòíèêà.

Задача 3.

Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ.

(ìàë. 196). Çà äî-

ïîìîãîþ êàëüêóëÿòîðà çíàõîäèìî çíà÷åííÿ êóòà À â ãðàäóñàõ: 51,34019. Ïîäàєìî â ãðàäóñàõ òà ìіíóòàõ (ó äåÿêèõ
êàëüêóëÿòîðàõ öå ìîæëèâî çðîáèòè çà äîïîìîãîþ ñïåöіàëü-
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íîї êëàâіøі). Ìàєìî: A  5120‘. Òîäі B  90 – A 
 90 – 5120‘  3840‘.
Â і ä ï î â і ä ü.  5120‘;  3840‘.

Ìàë. 198

Çíàéäåìî ñèíóñ, êîñèíóñ і òàíãåíñ
êóòіâ 30 і 60.
Ðîçãëÿíåìî { ABC, ó ÿêîãî  C  90,
 A  30,  B  60, BC  a (ìàë. 198).
Òîäі çà âëàñòèâіñòþ êàòåòà, ùî ëåæèòü
ïðîòè êóòà 30, AB  2a.
Çà òåîðåìîþ Ïіôàãîðà:
.

Òîäі

, òîáòî sin 30 

;

, òîáòî cos 30 
, òîáòî tg 30 

;

, òîáòî sin 60 
, òîáòî cos 60 
, òîáòî tg 60 

;
.

Çíàéäåìî ñèíóñ, êîñèíóñ і òàíãåíñ êóòà 45.
Ðîçãëÿíåìî { ABC, ó ÿêîãî  C  90,  À   B  45,
BC  a (ìàë. 199). Òîäі AC  BC  a.
Çà òåîðåìîþ Ïіôàãîðà:
.
Òîäі

Ìàë. 199

òîáòî sin 45

;

òîáòî cos 45

;

òîáòî tg 45

.

Ñèñòåìàòèçóєìî îòðèìàíі äàíі â òàáëèöþ:
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A

30

45

60

sin A
cos A
tg A

1

Çíàéäіòü âèñîòó ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà,
ïðîâåäåíó äî îñíîâè, ÿêùî îñíîâà äîðіâíþє 12 ñì, à êóò
ïðè âåðøèíі òðèêóòíèêà äîðіâíþє 120.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé ABC – äàíèé òðèêóòíèê,
AB  BC, AC  12 ñì,  ABC  120 (ìàë. 200).
Ïðîâåäåìî äî îñíîâè AC âèñîòó BK,
ÿêà є òàêîæ ìåäіàíîþ і áіñåêòðè-

Задача 4.

ñîþ. Òîäі

(ñì),

 KBC   ABC : 2  120 : 2  60.
Іç { BKC ( K  90):

,

(ñì).

çâіäñè
Â і ä ï î â і ä ü.

Ìàë. 200

ñì.

Ùî íàçèâàþòü ñèíóñîì, êîñèíóñîì і òàíãåíñîì ãîñòðîãî êóòà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà?
ßêèìè çàëåæíîñòÿìè ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ ñòîðîíè é êóòè
ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà?

Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
736. Äàíî { ABC,
Çíàéäіòü:
1) sin A;
2)
4)
3) tg A;
5) sin B;
6)

 C  90 (ìàë. 201).
cos B;
cos A;
tg B.
Ìàë. 201
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737. Äàíî { MNK,  K  90 (ìàë. 202). Çíàéäіòü:
1) cos M;
2) sin N;
3) tg M;
4) sin M;
5) cos N;
6) tg N.
738. Çíàéäіòü çà äîïîìîãîþ òàáëèöü, êàëüêóëÿòîðà àáî êîìï’þòåðà:
1) cos 18;
2) sin 40;
4) cos 1210‘;
3) tg 13;
6) tg 8148‘.
5) sin 6730‘;
739. Çíàéäіòü çà äîïîìîãîþ òàáëèöü, êàëüêóëÿòîðà àáî êîìï’þòåðà:
1) sin 58;
2) cos 32;
3) tg 78;
4) sin 1442‘;
5) cos 4930‘;
6) tg 1512‘.
740. Îá÷èñëіòü:
1) sin 30 + tg 45;

2) cos 30  sin 60.

741. Îá÷èñëіòü:
1) tg 45 – cos 60;

2) sin 45 : cos 45.

Ìàë. 202

742. Äàíî: { ABC,  C  90, AC  5 ñì, BC  12 ñì.
Çíàéäіòü: sin À, cos À.
743. Äàíî: { ABC,  C  90, AC  7 ñì, BC  24 ñì.
Çíàéäіòü: sin B, cos B.
744. Ó { ABC  C  90. Çíàéäіòü:
1) AC, ÿêùî BC  a,  B  ;
2) AB, ÿêùî AC  b,  A  .
745. Ó { ABC  C  90. Çíàéäіòü:
1) BC, ÿêùî AC  b,  A  ;
2) AB, ÿêùî BC  a,  B  .
746. Ó { ABC  C  90. Çíàéäіòü:
1) AB, ÿêùî AC  5 ñì,

;

2) AB, ÿêùî BC  3 ñì, sin A  0,6;
3) AC, ÿêùî AB  8 ñì,
4) BC, ÿêùî AB  20 ñì,

;
;

5) AC, ÿêùî BC  10 ñì, tg B  0,5.
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747. Ó { ABC  C  90. Çíàéäіòü:
1) AB, ÿêùî BC  8 ñì,

;

2) AB, ÿêùî AC  10 ñì, sin B  0,25;
3) BC, ÿêùî AB  6 ñì,

;

4) AC, ÿêùî AB  20 ñì,
5) BC, ÿêùî AC  12 ñì,

;
.

748. Ó { ABC  C  90. Çíàéäіòü:
1) AB, ÿêùî

ñì,  A  30;

2) AC, ÿêùî AB 

ñì,  B  45.

749. Ó { ABC  C  90. Çíàéäіòü:
1) AB, ÿêùî
2) BC, ÿêùî

ñì,  B  30;
ñì,  À  45.

750. Çíàéäіòü (çà äîïîìîãîþ òàáëèöü, êàëüêóëÿòîðà àáî
êîìï’þòåðà) ãîñòðèé êóò , ÿêùî:
1) sin   0,4226;
2) cos   0,8192;
4) sin   0,8231;
3) tg   0,2679;
5) cos   0,9373;
6) tg   0,6924.
751. Çíàéäіòü (çà äîïîìîãîþ òàáëèöü, êàëüêóëÿòîðà àáî
êîìï’þòåðà) ãîñòðèé êóò , ÿêùî:
1) cos   0,1908;
2) sin   0,8387;
4) cos   0,5493;
3) tg   0,7265;
5) sin   0,3518;
6) tg   1,1792.
752. Ó {ABC C  90. Çà äîïîìîãîþ òàáëèöü, êàëüêóëÿòîðà
àáî êîìï’þòåðà çíàéäіòü іç òî÷íіñòþ äî ñîòèõ ñàíòèìåòðà:
1) AB, ÿêùî BC  5 ñì,  A  42;
2) BC, ÿêùî AB  10 ñì,  B  37;
3) BC, ÿêùî AC  4 ñì,  A  82.
753. Ó { ABC  C  90. Çà äîïîìîãîþ òàáëèöü, êàëüêóëÿòîðà àáî êîìï’þòåðà çíàéäіòü іç òî÷íіñòþ äî ñîòèõ ñàíòèìåòðà:
1) AC, ÿêùî AB  8 ñì,  A  15;
2) AB, ÿêùî BC  9 ñì,  A  43;
3) BC, ÿêùî AC  5 ñì,  B  29.
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754. Ïîáóäóéòå êóò:
1) òàíãåíñ ÿêîãî äîðіâíþє
2) ñèíóñ ÿêîãî äîðіâíþє

;
;

3) êîñèíóñ ÿêîãî äîðіâíþє

.

755. Ïîáóäóéòå êóò:
1) òàíãåíñ ÿêîãî äîðіâíþє

;

2) ñèíóñ ÿêîãî äîðіâíþє

;

3) êîñèíóñ ÿêîãî äîðіâíþє

.

756. Äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíèêà óòâîðþє ç éîãî ñòîðîíîþ,
äîâæèíà ÿêîї a, êóò . Çíàéäіòü ïåðèìåòð ïðÿìîêóòíèêà.
757. Îäíà ñòîðîíà ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþє b. Éîãî äіàãîíàëü óòâîðþє ç äðóãîþ ñòîðîíîþ êóò . Çíàéäіòü ïëîùó
ïðÿìîêóòíèêà.
758. Êóò ðîìáà äîðіâíþє 42, à äіàãîíàëü, ùî ëåæèòü ïðîòè íüîãî, – 6 ñì. Çíàéäіòü äðóãó äіàãîíàëü ðîìáà (ç òî÷íіñòþ äî ñîòèõ ñàíòèìåòðà).
759. Ñòîðîíà ðîìáà äîðіâíþє 8 ñì, à îäèí ç éîãî êóòіâ –
78. Çíàéäіòü (ç òî÷íіñòþ äî ñîòèõ ñàíòèìåòðà) äіàãîíàëü
ðîìáà, ùî âèõîäèòü іç öüîãî êóòà.
760. Ãіïîòåíóçà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє c,
à îäèí ç ãîñòðèõ êóòіâ – . Çíàéäіòü âèñîòó òðèêóòíèêà,
ïðîâåäåíó äî ãіïîòåíóçè.
761. Âèñîòà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, ïðîâåäåíà äî ãіïîòåíóçè, äîðіâíþє h. Çíàéäіòü ãіïîòåíóçó òðèêóòíèêà, ÿêùî
îäèí ç éîãî ãîñòðèõ êóòіâ äîðіâíþє .
762. Ãіïîòåíóçà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà âіäíîñèòüñÿ äî
êàòåòà öüîãî òðèêóòíèêà ÿê 8 : 5. Çíàéäіòü (ç òî÷íіñòþ äî
ãðàäóñà) ãîñòðі êóòè öüîãî òðèêóòíèêà.
763. Âіäíîøåííÿ êàòåòіâ ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє 9 : 5. Çíàéäіòü (ç òî÷íіñòþ äî ãðàäóñà) ãîñòðі êóòè öüîãî òðèêóòíèêà.
764. Äàíî: { ABC  C  90. Çíàéäіòü:
à) AB і BC, ÿêùî AC  6 ñì, cos B  0,8;
á) AC і BC, ÿêùî AB  13 ñì,
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765. Äàíî: { ABC  C  90. Çíàéäіòü:
à) AB і BC, ÿêùî AC  4 ñì, sin A  0,6;
á) AC і BC, ÿêùî AB  34 ñì,

.

766. Îñíîâè ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії äîðіâíþþòü 2a і 2b (a > b), à ãîñòðèé êóò – . ÇíàéÌàë. 203
äіòü áі÷íó ñòîðîíó òðàïåöії.
767. Íà ìàëþíêó 203  ACB   K  90, AC  b,  ABC  ,
 BCK  . Çíàéäіòü BC, CK, KB.
768. Íà ìàëþíêó 203  ACB   K  90, BK  a,  ABC  ,
 BCK  . Çíàéäіòü BC, AC, AB.
769. Ñòîðîíè ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþþòü 19 ñì і 50 ñì.
Çíàéäіòü ãîñòðèé êóò ìіæ äіàãîíàëÿìè ïðÿìîêóòíèêà (ç
òî÷íіñòþ äî ìіíóòè).
770. Äіàãîíàëі ðîìáà äîðіâíþþòü 10 ñì і 12 ñì. Çíàéäіòü
êóòè ðîìáà (ç òî÷íіñòþ äî ìіíóòè).
771. Áі÷íà ñòîðîíà ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє
m, à êóò ïðè îñíîâі – . Çíàéäіòü ðàäіóñ êîëà, âïèñàíîãî
â öåé òðèêóòíèê.
772. Êóò ïðè îñíîâі ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє ,
à ðàäіóñ âïèñàíîãî êîëà – r. Çíàéäіòü áі÷íó ñòîðîíó òðèêóòíèêà.
773. Ãîñòðèé êóò ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþє 45. Äіàãîíàëü
äіëèòü òóïèé êóò ó âіäíîøåííі 1 : 2. Çíàéäіòü öþ äіàãîíàëü, ÿêùî ïåðèìåòð ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþє 20 ñì.
774. Ãîñòðèé êóò ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþє 60. Äіàãîíàëü
äіëèòü òóïèé êóò ó âіäíîøåííі 1 : 3. Çíàéäіòü öþ äіàãîíàëü, ÿêùî ïåðèìåòð ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþє 24 ñì.
775. Ó òðèêóòíèêó îäíà çі ñòîðіí äîðіâíþє 10 ñì, à ïðèëåãëі äî íåї êóòè – 135 і 30. Çíàéäіòü âèñîòó òðèêóòíèêà,
ïðîâåäåíó äî äàíîї ñòîðîíè.
776. Ó òðèêóòíèêó îäíà çі ñòîðіí äîðіâíþє 8 ñì, à ïðèëåãëі
äî íåї êóòè – 60 і 45. Çíàéäіòü âèñîòó òðèêóòíèêà, ïðîâåäåíó äî öієї ñòîðîíè.

777. Ïîõèëà, ïðîâåäåíà ç òî÷êè äî ïðÿìîї, ó äâà ðàçè
áіëüøà çà ïåðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé іç öієї ñàìîї òî÷êè äî
öієї ïðÿìîї. Çíàéäіòü êóò ìіæ ïîõèëîþ і ïåðïåíäèêóëÿðîì.
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778. Êàòåò ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє 12 ñì,
à éîãî ïðîєêöіÿ íà ãіïîòåíóçó – 7,2 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð
òðèêóòíèêà.
779. Ïîáóäóéòå ðîìá çà âèñîòîþ і ìåíøîþ äіàãîíàëëþ.

Æèòòºâà ìàòåìàòèêà
780. Êóò 3 ðîçãëÿäàþòü êðіçü çáіëüøóâàëüíå ñêëî, ÿêå
çáіëüøóє â ï’ÿòü ðàçіâ. ßêà ãðàäóñíà ìіðà êóòà?

Ö³êàâ³ çàäà÷³ äëÿ óó÷í³â íåëåäà÷èõ
781. (Çàäà÷à Àðõіìåäà.) ßêùî â êîëі õîðäè AB і CD ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі E ïіä ïðÿìèì êóòîì, òî ñóìà êâàäðàòіâ
âіäðіçêіâ AE, BE, CE і DE äîðіâíþє êâàäðàòó äіàìåòðà.
Äîâåäіòü öå.
ÏÐßÌÎÊÓÒÍÈÕ
21. ÐÎÇÂ’ßÇÓÂÀÍÍß
ÒÐÈÊÓÒÍÈÊІÂ

Ðîçâ’ÿçàòè òðèêóòíèê – îçíà÷àє çíàéòè íåâіäîìі éîãî ñòîðîíè òà íåâіäîìі éîãî êóòè çà âіäîìèìè ñòîðîíàìè é êóòàìè.
Äëÿ òîãî ùîá ìîæíà áóëî ðîçâ’ÿçàòè ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê, âіäîìèìè ìàþòü áóòè àáî äâі ñòîðîíè òðèêóòíèêà
àáî îäíà çі ñòîðіí і îäèí ç ãîñòðèõ êóòіâ òðèêóòíèêà.
Âèêîðèñòîâóþ÷è â ïðÿìîêóòíîìó òðèêóòíèêó ABC ( C  90) ïîçíà÷åííÿ AB  c,
BC  a, AC  b,  A,  B,  C (ìàë. 204) òà
ñïіââіäíîøåííÿ ìіæ éîãî ñòîðîíàìè é êóòàìè:
 A +  B  90;
a2 + b2  c2 (òåîðåìà Ïіôàãîðà);
a  c sin A  c cos B  b tg A 
Ìàë. 204

;

b  ñ sin B  ñ cos A  a tg B 

;
,

ìîæíà ðîçâ’ÿçàòè áóäü-ÿêèé ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê.
Ðîçãëÿíåìî ÷îòèðè âèäè çàäà÷ íà ðîçâ’ÿçóâàííÿ ïðÿìîêóòíèõ òðèêóòíèêіâ.
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Çðàçêè çàïèñó їõíüîãî ðîçâ’ÿçóâàííÿ â çàãàëüíîìó
âèãëÿäі òà ïðèêëàäè çàäà÷ ïîäàíî ó âèãëÿäі òàáëèöü.
1. Ðîçâ’ÿçóâàííÿ ïðÿìîêóòíèõ òðèêóòíèêіâ çà ãіïîòåíóçîþ і ãîñòðèì êóòîì.
Äàíî ãіïîòåíóçó c ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà
òà ãîñòðèé êóò À. Çíàéäіòü äðóãèé ãîñòðèé êóò òðèêóòíèêà і éîãî êàòåòè.

Задача 1.

Ðîçâ’ÿçàííÿ
â çàãàëüíîìó âèãëÿäі
Ä à í î: c,  A.
Ç í à é ò è:  B, a, b.

Ïðèêëàä
Ä à í î: c  7,  A  29.
Ç í à é ò è:  B, a, b.

Ð î ç â’ ÿ ç à í í ÿ.
1.  B  90 –  A.
2. a  c sin A.
3. b  c cos A.

Ð î ç â’ ÿ ç à í í ÿ.
1.  B  90 – 29  61.
2. a  7 sin 29  3,39.
3. b  7 cos 29  6,12.
Â і ä ï î â і ä ü. 61,  3,39,  6,12.

2. Ðîçâ’ÿçóâàííÿ ïðÿìîêóòíèõ òðèêóòíèêіâ çà êàòåòîì і ãîñòðèì êóòîì.
Äàíî êàòåò a ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà òà ãîñòðèé êóò A. Çíàéäіòü äðóãèé ãîñòðèé êóò òðèêóòíèêà,
éîãî äðóãèé êàòåò і ãіïîòåíóçó.

Задача 2.

Ðîçâ’ÿçàííÿ
â çàãàëüíîìó âèãëÿäі
Ä à í î: a,  A.
Ç í à é ò è:  B, b, c.
Ð î ç â’ ÿ ç à í í ÿ.
1.  B  90 –  A.
2.
3.

(àáî b  atg B).
(àáî

Ïðèêëàä
Ä à í î: a  5,  A  63.
Ç í à é ò è:  B, b, c.
Ð î ç â’ ÿ ç à í í ÿ.
1.  B  90 – 63  27.
2. b 
). 3.

 2,55.
.

Â і ä ï î â і ä ü. 27,  2,55,  5,61.
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3. Ðîçâ’ÿçóâàííÿ ïðÿìîêóòíèõ òðèêóòíèêіâ çà äâîìà
êàòåòàìè.
Äàíî êàòåòè a і b ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà.
Çíàéäіòü ãіïîòåíóçó òà ãîñòðі êóòè òðèêóòíèêà.

Задача 3.

Ðîçâ’ÿçàííÿ
â çàãàëüíîìó âèãëÿäі
Ä à í î: a, b.
Ç í à é ò è: c,  A,  B.

Ïðèêëàä
Ä à í î: a  4, b  7.
Ç í à é ò è: c,  A,  B.

Ð î ç â’ ÿ ç à í í ÿ.
1.

.

Ð î ç â’ ÿ ç à í í ÿ.
.

1.
;  A  2945‘.

. Äàëі  A çíàõîäè- 2.

2.

ìî çà äîïîìîãîþ êàëüêóëÿòî- 3.  B  90 – 2945‘  6015‘.
ðà àáî òàáëèöü.
Â і ä ï î â і ä ü. 8,06, 2945‘,
3.  B  90 –  A.
 6015‘.

4. Ðîçâ’ÿçóâàííÿ ïðÿìîêóòíèõ òðèêóòíèêіâ çà êàòåòîì і ãіïîòåíóçîþ.
Äàíî êàòåò a òà ãіïîòåíóçó c ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà. Çíàéäіòü äðóãèé êàòåò і ãîñòðі êóòè òðèêóòíèêà.

Задача 4.

Ðîçâ’ÿçàííÿ
â çàãàëüíîìó âèãëÿäі
Ä à í î: a, c.
Ç í à é ò è: b,  A,  B.

Ïðèêëàä
Ä à í î: a  5, c  12.
Ç í à é ò è: b,  A,  B.

Ð î ç â’ ÿ ç à í í ÿ.
1.
2.

.

Ð î ç â’ ÿ ç à í í ÿ.
1.

. Äàëі  A çíàõî- 2.

.
;  A  2437‘.

äèìî çà äîïîìîãîþ êàëüêó- 3.  B  90 – 2437‘  6523‘.
ëÿòîðà àáî òàáëèöü.
Â і ä ï î â і ä ü.  10,91,  2437‘,
3.  B  90 –  A.
6523‘.

Ðîçâ’ÿçóâàííÿ ïðÿìîêóòíèõ òðèêóòíèêіâ âèêîðèñòîâóþòü ïіä ÷àñ ðîçâ’ÿçóâàííÿ ïðèêëàäíèõ çàäà÷.
Çíàéäіòü âèñîòó äåðåâà MN, îñíîâà N ÿêîãî
є íåäîñòóïíîþ (ìàë. 205).

Задача 5.
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Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Ïîçíà÷èìî íà
ïðÿìіé, ÿêà ïðîõîäèòü ÷åðåç òî÷êó N, îñíîâó äåðåâà, òî÷êè A òà B
і âèìіðÿєìî âіäðіçîê AB òà
 MAN   і  MBN  .
1) Ó { MAN:

.

2) Ó { MBN:

.

Ìàë. 205

3) Îñêіëüêè AB  BN – AN, ìàєìî:
,
çâіäêè
Â і ä ï î â і ä ü.

.
.

Ùî îçíà÷àє ðîçâ’ÿçàòè òðèêóòíèê?
ßêі ñïіââіäíîøåííÿ ìіæ ñòîðîíàìè òà êóòàìè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ òðèêóòíèêіâ?
ßê ðîçâ’ÿçàòè ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê:
1) çà ãіïîòåíóçîþ і ãîñòðèì êóòîì; 2) çà êàòåòîì
і ãîñòðèì êóòîì; 3) çà äâîìà êàòåòàìè; 4) çà êàòåòîì
і ãіïîòåíóçîþ?

Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
782. Çà ãіïîòåíóçîþ AB ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà ABC
і ãîñòðèì êóòîì çíàéäіòü іíøі éîãî ñòîðîíè òà äðóãèé ãîñòðèé êóò (ñòîðîíè òðèêóòíèêà â çàäà÷àõ 3) і 4) çíàéäіòü іç
òî÷íіñòþ äî ñîòèõ).
1) AB  10 ñì;  A  30;
2) AB  8 äì;  B  45;
3) AB  15 ñì;  A  18;
4) AB  12 äì;  B  73.
783. Çà ãіïîòåíóçîþ AB ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà ABC
і ãîñòðèì êóòîì çíàéäіòü іíøі éîãî ñòîðîíè òà äðóãèé ãîñòðèé êóò (ñòîðîíè òðèêóòíèêà â çàäà÷àõ 3) і 4) çíàéäіòü іç
òî÷íіñòþ äî ñîòèõ).
1) AB  6 äì;  A  45;
2) AB  14 ñì;  B  60;
3) AB  8 äì;  A  82;
4) AB  3 ñì;  B  25.
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784. Çà êàòåòîì òðèêóòíèêà ABC ( C  90) і éîãî ãîñòðèì
êóòîì çíàéäіòü іíøі ñòîðîíè òà äðóãèé ãîñòðèé êóò òðèêóòíèêà (ñòîðîíè òðèêóòíèêà â çàäà÷àõ 2) і 3) çíàéäіòü іç
òî÷íіñòþ äî ñîòèõ).
1) AC  8 ñì;  B  30;
2) AC  13 ñì;  A  24;
3) BC  6 äì;  A  42;
4) BC  5 ñì;  B  45.
785. Çà êàòåòîì òðèêóòíèêà ABC ( C  90) і éîãî ãîñòðèì
êóòîì çíàéäіòü іíøі ñòîðîíè òà äðóãèé ãîñòðèé êóò òðèêóòíèêà (ñòîðîíè òðèêóòíèêà â çàäà÷àõ 2) і 3) çíàéäіòü іç
òî÷íіñòþ äî ñîòèõ).
2) AC  6 äì;  B  12;
1) AC  15 ñì;  A  60;
3) BC  8 ñì;  B  71;
4) BC  10 äì;  A  45.
786. Äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþє 6 ñì é óòâîðþє êóò
25 ç îäíієþ ç éîãî ñòîðіí. Çíàéäіòü êóò, ùî óòâîðþє äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíèêà ç äðóãîþ ñòîðîíîþ, òà ñòîðîíè ïðÿìîêóòíèêà (ç òî÷íіñòþ äî ñîòèõ ñì).
787. Ç òî÷êè, ùî ðîçìіùåíà íà âіäñòàíі
6 ñì âіä ïðÿìîї, ïðîâåäåíî ïîõèëó, ÿêà
óòâîðþє ç ïðÿìîþ êóò 52. Çíàéäіòü êóò,
ÿêèé óòâîðþє ïîõèëà ç ïåðïåíäèêóëÿðîì,
ïðîâåäåíèì ç òієї ñàìîї òî÷êè, äîâæèíó
ïåð ïåí äè êó ëÿ ðà òà ïðî єêöіþ ïî õè ëîї
(ç òî÷íіñòþ äî ñîòèõ ñì).
788. Çíàéäіòü âèñîòó äåðåâà AC (ìàë. 206),
Ìàë. 206
ÿêùî BC  40 ì, à  B  27.
789. ßêùî âèñîòà ñîíöÿ íàä ãîðèçîíòîì 28, òî òіíü âіä
òåëåâіçіéíîї áàøòè äîðіâíþє 60 ì (ìàë. 207). Çíàéäіòü
âèñîòó áàøòè (ç òî÷íіñòþ äî äåñÿòèõ ì).

790. Òåëåãðàôíèé ñòîâï çàââèøêè 10 ì ðîçìіùåíî íà áåðåçі ðі÷êè (ìàë. 208). Âåðõíіé êіíåöü ñòîâïà âèäíî ç іíøîãî
áåðåãà ïіä êóòîì 20 äî ãîðèçîíòó. Çíàéäіòü øèðèíó ðі÷êè
(ç òî÷íіñòþ äî äåñÿòèõ ì).
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791. Çà ìàëþíêîì 209 çíàéäіòü âіäñòàíü âіä îá’єêòà B äî
íåäîñòóïíîãî îá’єêòà A, ÿêùî  C  90, BC  80 ì,  B  57.

Ìàë. 209

792. Çà äâîìà êàòåòàìè òðèêóòíèêà ABC ( C  90)
çíàéäіòü éîãî ãіïîòåíóçó òà ãîñòðі êóòè ç òî÷íіñòþ äî ìіíóò:
1) AC  4 ñì;
ñì; 2) AC  8 äì; BC  15 äì;
3) AC  3 ñì; BC  9 ñì;
4) AC  7m äì; BC  24m äì.
793. Çà äâîìà êàòåòàìè òðèêóòíèêà ABC ( C  90) çíàéäіòü éîãî ãіïîòåíóçó òà ãîñòðі êóòè ç òî÷íіñòþ äî ìіíóò:
ñì; BC  2 ñì;
1) AC 
2) AC  8 ñì; BC  6 ñì;
3) AC  2 äì; BC  5 äì;
4) AC  9k äì; BC  40k äì.
794. Çà êàòåòîì і ãіïîòåíóçîþ òðèêóòíèêà ABC ( C  90)
çíàéäіòü éîãî äðóãèé êàòåò òà ãîñòðі êóòè ç òî÷íіñòþ äî
ìіíóòè:
1) AB  6 ñì;
ñì;
2) AB  65 äì; BC  16 äì;
3) AB  7 äì; AC  4 ñì;
4) AB  13a ñì; BC  5a ñì.
795. Çà êàòåòîì і ãіïîòåíóçîþ òðèêóòíèêà ABC (Ñ  90) çíàéäіòü éîãî äðóãèé êàòåò òà ãîñòðі êóòè ç òî÷íіñòþ äî
ìіíóòè:
1) AB  8 ñì;
ñì;
2) AB  37 äì; BC  12 äì;
3) AB  10 ñì; AC  7 ñì;
4) AB  61b äì; BC  60b äì.
796. Òіíü âіä àíòåíè ìîáіëüíîãî çâ’ÿçêó,
âè ñî òà ÿêîї 5 ì, äîðіâíþє 2,6 ì
(ìàë. 210). Çíàéäіòü ç òî÷íіñòþ äî ìіíóòè âèñîòó ñîíöÿ íàä ãîðèçîíòîì (êóò ).

Ìàë. 210
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797. Çíàéäіòü óêіñ äîðîãè (çíà÷åííÿ òàíãåíñà êóòà ) çà
ìàëþíêîì 211. Çíàéäіòü ìіðó êóòà .

Ìàë. 211

798. Ïåðåðіç çàëіçíè÷íîãî íàñèïó ìàє ôîðìó ðіâíîáі÷íîї
òðàïåöії (ìàë. 212). Íèæíÿ îñíîâà òðàïåöії äîðіâíþє 10 ì,
âèñîòà íàñèïó – 2 ì, à éîãî óêіñ – 35. Çíàéäіòü øèðèíó
âåðõíüîї ÷àñòèíè íàñèïó (âåðõíþ îñíîâó òðàïåöії).

Ìàë. 212

Ìàë. 213

799. Íà ãîðі ðîçìіùåíà áàøòà, âèñîòà ÿêîї l ì (ìàë. 213).
Çà äåÿêèì îá’єêòîì A, ùî ðîçìіùåíèé áіëÿ ïіäíіææÿ ãîðè,
ñïîñòåðіãàþòü ñïî÷àòêó ç âåðøèíè M áàøòè ïіä êóòîì 60
äî ãîðèçîíòó, à ïîòіì âіä îñíîâè áàøòè N ïіä êóòîì 30.
Çíàéäіòü âèñîòó õ ãîðè.

800. Äіàãîíàëі ðîìáà äîðіâíþþòü 16 ñì і 30 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð ðîìáà.
801. Ó { ABC  C  90, BC  12 ñì,
ïåðèìåòð òðèêóòíèêà.
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802. Áіñåêòðèñà ïðÿìîãî êóòà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äіëèòü ãіïîòåíóçó íà âіäðіçêè, ÿêі äîðіâíþþòü 30 ñì
і 40 ñì. Çíàéäіòü íàéìåíøó ñòîðîíó òðèêóòíèêà.

Æèòòºâà ìàòåìàòèêà
803. Çà ñàíіòàðíèìè íîðìàìè íà êîæíîãî ó÷íÿ â êëàñі ïîâèííî ïðèïàäàòè íå ìåíøå íіæ 4,5 ì3 ïîâіòðÿ. ßêó íàéáіëüøó
êіëüêіñòü ó÷íіâ ìîæíà ðîçìіñòèòè â êàáіíåòі іíîçåìíîї ìîâè,
äîâæèíà ÿêîãî 6 ì, øèðèíà ìåíøà âіä äîâæèíè â 1,5 ðàçà,
à âèñîòà ñêëàäàє 80 % âіä øèðèíè? Âðàõîâóéòå, ùî îá’єì
ìåáëіâ çàéìàє äåñÿòó ÷àñòèíó âіä îá’єìó êàáіíåòó.

Ö³êàâ³ çàäà÷³ äëÿ óó÷í³â íåëåäà÷èõ
804. Àðêóø ïàïåðó ñêëàëè â÷åòâåðî òàê, ùî îòðèìàëè
ïðÿìîêóòíèê çі ñòîðîíàìè âäâі÷і ìåíøèìè, íіæ ñòîðîíè
àðêóøà. Ïîòіì îòðèìàíèé ïðÿìîêóòíèê ïðîêîëîëè ó äâîõ
ìіñöÿõ, àðêóø ðîçãîðíóëè é ÷åðåç êîæíі äâі îòðèìàíі
òî÷êè (ïðîêîëè) ïðîâåëè ïðÿìó. ßêó íàéìåíøó і ÿêó íàéáіëüøó êіëüêіñòü ïðÿìèõ ïðè öüîìó ìîæíà îòðèìàòè?

Äîìàøíÿ ñàìîñòіéíà ðîáîòà № 4 (§§ 18–21)
Êîæíå çàâäàííÿ ìàє ïî ÷îòèðè âàðіàíòè âіäïîâіäåé
(À–Ã), ñåðåä ÿêèõ ëèøå îäèí є ïðàâèëüíèì. Îáåðіòü ïðàâèëüíèé âàðіàíò âіäïîâіäі.
1. Çíàéäіòü ãіïîòåíóçó ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà,
êàòåòè ÿêîãî äîðіâíþþòü 7 ñì і 24 ñì.
À.
ñì Á. 31 ñì
Â. 25 ñì
Ã. 23 ñì
2. Ãіïîòåíóçà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє 15 ñì, à îäèí
ç éîãî êàòåòіâ – 12 ñì. Çíàéäіòü äðóãèé êàòåò òðèêóòíèêà.
À. 8 ñì
Á. 9 ñì
Â. 10 ñì
Ã.
ñì
3. Íà ìàëþíêó 214 çîáðàæåíî ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê ABC.
Çíàéäіòü sin B.
À.

Á.

Â.

Ã.

4. Äіàãîíàëі ðîìáà äîðіâíþþòü 12 ñì
і 16 ñì. Çíàéäіòü ñòîðîíó ðîìáà.
À. 8 ñì
Á. 10 ñì
Â. 16 ñì
Ã. 20 ñì

Ìàë. 214
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5. Òî÷êà ðîçìіùåíà íà âіäñòàíі 8 ñì âіä ïðÿìîї. Ç íåї äî
ïðÿìîї ïðîâåäåíî ïåðïåíäèêóëÿð і ïîõèëó, ÿêà óòâîðþє
ç ïåðïåíäèêóëÿðîì êóò 60. Çíàéäіòü äîâæèíó ïîõèëîї.

À. 8
ñì
Á. 12 ñì
Â. 8
ñì
Ã. 16 ñì
6. AB – ãіïîòåíóçà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà ABC,
AC  8 ñì, A
  50. Çíàéäіòü AB ç òî÷íіñòþ äî äåñÿòèõ.
À. 12,5 ñì
Á. 10,4 ñì
Â. 12,4 ñì
Ã. 9,5 ñì
7. Çíàéäіòü x çà ìàëþíêîì 215.
À. 13
Á. 7
Â. 6
Ã. 8
8. Ç òî÷êè äî ïðÿìîї ïðîâåäåíî äâі ïîõèëі,
ðіçíèöÿ äîâæèí ÿêèõ äîðіâíþє 1 ñì. ÇíàéÌàë. 215
äіòü äîâæèíó ìåíøîї ïîõèëîї, ÿêùî ïðîєêöії ïîõèëèõ äîðіâíþþòü 4 ñì і 7 ñì.
À. 15 ñì
Á. 16 ñì
Â. 17 ñì
Ã. 18 ñì
9. Ó {ABC
{
C  90, AB  20 ñì, tgA
g  0,75. Çíàéäіòü PABC.
À. 50 ñì
Á. 38 ñì
Â. 52 ñì
Ã. 48 ñì
10. Áіñåêòðèñà ãîñòðîãî êóòà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà
äіëèòü êàòåò íà âіäðіçêè 10 ñì і 26 ñì. Çíàéäіòü ãіïîòåíóçó.
À. 36 ñì
Á. 38 ñì
Ã. 52 ñì
Â. 39 ñì
11. Ñòîðîíè òðèêóòíèêà – 5 ñì, 29 ñì і 30 ñì. Çíàéäіòü ïðîєêöіþ ìåíøîї ñòîðîíè òðèêóòíèêà íà éîãî áіëüøó ñòîðîíó.
À. 1,4 ñì
Á. 1,6 ñì
Â. 1,8 ñì
Ã. 2,4 ñì
12. Ñòîðîíè ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþþòü 6 ñì і 10 ñì. Çíàéäіòü êóò ìіæ äіàãîíàëÿìè ïðÿìîêóòíèêà (ç òî÷íіñòþ äî
ãðàäóñà).
À. 31
Á. 61
Â. 62
Ã. 64
ÇÀÂÄÀÍÍß ÄËß ÏÅÐÅÂІÐÊÈ ÇÍÀÍÜ ÄÎ §§ 18–21
1. Çíàéäіòü ãіïîòåíóçó ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, êàòåòè ÿêîãî äîðіâíþþòü 10 ñì і 24 ñì.
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2. Çà ìàëþíêîì 216 íàçâіòü:
1) ïåðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé ç òî÷êè A äî ïðÿìîї m;
2) ïîõèëó, ïðîâåäåíó ç òî÷êè A äî ïðÿìîї m;
3) ïðîєêöіþ öієї ïîõèëîї.

Ìàë. 216

3. Çà ìàëþíêîì 217 çíàéäіòü:
1) sin A;
2) cos B;
3) tg A;

Ìàë. 217

4) sin B.

4. Ñòîðîíà ðîìáà äîðіâíþє 25 ñì, à îäíà ç éîãî äіàãîíàëåé – 14 ñì. Çíàéäіòü äðóãó äіàãîíàëü ðîìáà.
5. Òî÷êà ìіñòèòüñÿ íà âіäñòàíі 6 ñì âіä ïðÿìîї. Іç öієї òî÷êè äî ïðÿìîї ïðîâåäåíî ïîõèëó, ÿêà óòâîðþє ç ïðÿìîþ êóò
30. Çíàéäіòü äîâæèíó ïîõèëîї òà äîâæèíó ïðîєêöії ïîõèëîї íà ïðÿìó.
6. AB  16 ñì – ãіïîòåíóçà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà ABC,
 A  35. Ðîçâ’ÿæіòü öåé ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê. (Ñòîðîíè òðèêóòíèêà çíàéäіòü іç òî÷íіñòþ äî ñîòèõ ñàíòèìåòðà.)
7. Ó òðèêóòíèêó ABC  A – òóïèé, BC  20 ñì, AB  15 ñì,
BK  12 ñì – âèñîòà òðèêóòíèêà. Çíàéäіòü AC.
8. Ó { ABC  C  90, AC  24 ñì,

. Çíàéäіòü PABC.

9. Áіñåêòðèñà ãîñòðîãî êóòà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà
äіëèòü êàòåò íà âіäðіçêè 6 ñì і 10 ñì. Çíàéäіòü ñòîðîíè
òðèêóòíèêà.
Äîäàòêîâі çàâäàííÿ
10. Ñòîðîíè òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü 4 ñì, 13 ñì і 15 ñì.
Çíàéäіòü ïðîєêöії äâîõ ìåíøèõ ñòîðіí íà áіëüøó ñòîðîíó.
11. Äіàãîíàëі ðîìáà äîðіâíþþòü 6 ñì і 12 ñì. Çíàéäіòü
êóòè ðîìáà ç òî÷íіñòþ äî ìіíóò.
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Âïðàâè äëÿ ïîâòîðåííÿ ðîçäіëó 3
Äî § 18
805. Íåõàé a і b – êàòåòè
c – éîãî ãіïîòåíóçà. Çíàéäіòü:
1) ñ, ÿêùî a  11 ñì; b  60
2) a, ÿêùî c  13 ñì; b  12
3) b, ÿêùî a  24 ñì; c  25

ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà,
ñì;
ñì;
ñì.

806. Ñòîðîíà êâàäðàòà – 5 ñì. Çíàéäіòü éîãî äіàãîíàëü.
807. Ó ðіâíîáåäðåíîìó òðèêóòíèêó ABC AB  AC  37 ñì,
BC  24 ñì. Çíàéäіòü äîâæèíó âèñîòè AK.
808. ×è є ïðÿìîêóòíèì òðèêóòíèê, ñòîðîíè ÿêîãî ïðîïîðöіéíі ÷èñëàì:
1) 3; 4; 5;
2) 6; 7; 10?
809. Ïëîùà ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþє 12 ñì2, à îäíà ç éîãî
ñòîðіí – 3 ñì. Çíàéäіòü äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíèêà.
810. Íà ìàëþíêó 218 AB – äîòè÷íà äî êîëà іç öåíòðîì
ó òî÷öі O, OC  3 ñì, CB  2 ñì. Çíàéäіòü AB.

Ìàë. 218

811. Îñíîâè ïðÿìîêóòíîї òðàïåöії äîðіâíþþòü 8 ñì
і 17 ñì, à áіëüøà áі÷íà ñòîðîíà – 15 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð
òðàïåöії.
812. Áіëüøà îñíîâà ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії äîðіâíþє 26 ñì,
âèñîòà – 12 ñì, à äіàãîíàëü – 20 ñì. Çíàéäіòü ìåíøó îñíîâó òðàïåöії òà її áі÷íó ñòîðîíó.
813. Ìåäіàíà, ïðîâåäåíà äî ãіïîòåíóçè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, äîðіâíþє 15 ñì, à êàòåòè âіäíîñÿòüñÿ ÿê 3 : 4.
Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðèêóòíèêà.
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814. Áі÷íà ñòîðîíà ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà âіäíîñèòüñÿ
äî îñíîâè ÿê 5 : 6. Âèñîòà òðèêóòíèêà, ïðîâåäåíà äî îñíîâè, äîðіâíþє 8 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðèêóòíèêà.
815. Ó ðіâíîáåäðåíîìó òðèêóòíèêó áіñåêòðèñà, ïðîâåäåíà
äî áі÷íîї ñòîðîíè, äіëèòü її íà âіäðіçêè 50 ñì і 80 ñì, ïî÷èíàþ÷è âіä âåðøèíè êóòà ìіæ áі÷íèìè ñòîðîíàìè. Çíàéäіòü
âèñîòó òðèêóòíèêà, ïðîâåäåíó äî îñíîâè.
816. Ó òðèêóòíèêó ABC
ñì, BC  2 ñì. Íà ñòîðîíі AC ïîçíà÷åíî òî÷êó K òàê, ùî AK  KB  1 ñì. Çíàéäіòü ãðàäóñíó ìіðó êóòà ABC.
817. Áі÷íі ñòîðîíè òðàïåöії äîðіâíþþòü 9 ñì і 12 ñì, à îñíîâè – 30 ñì і 15 ñì. Çíàéäіòü êóò, ùî óòâîðþþòü ìіæ ñîáîþ
ïðîäîâæåííÿ áі÷íèõ ñòîðіí.
818. Ìåäіàíà, ïðîâåäåíà äî ãіïîòåíóçè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, äîðіâíþє 25 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðèêóòíèêà,
ÿêùî éîãî íàéìåíøà âèñîòà äîðіâíþє 24 ñì.
Äî § 19
819. Ç òî÷êè äî ïðÿìîї ïðîâåäåíî ïîõèëó, äîâæèíà
ÿêîї 5 ñì. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä òî÷êè äî ïðÿìîї, ÿêùî
ïðîєêöіÿ ïîõèëîї äîðіâíþє 4 ñì.
820. Ç òî÷êè äî ïðÿìîї ïðîâåäåíî äâі ïîõèëі, ÿêі óòâîðþþòü ç ïðÿìîþ ðіâíі êóòè. Âіäñòàíü ìіæ îñíîâàìè ïîõèëèõ äîðіâíþє 8 ñì. Çíàéäіòü ïðîєêöії ïîõèëèõ íà äàíó
ïðÿìó.
821. Ç òî÷êè äî ïðÿìîї ïðîâåäåíî ïåðïåíäèêóëÿð і ïîõèëó, ÿêà óòâîðþє ç ïðÿìîþ êóò 60. Çíàéäіòü ïåðïåíäèêóëÿð і ïðîєêöіþ ïîõèëîї, ÿêùî äîâæèíà ïîõèëîї 12 ñì.
822. Ç òî÷êè, ùî ìіñòèòüñÿ íà âіäñòàíі 4 ñì âіä ïðÿìîї,
ïðîâåäåíî äî íåї äâі ïîõèëі. Äîâæèíà îäíієї ç íèõ 5 ñì,
à äðóãà óòâîðþє ç ïðÿìîþ êóò 45. Çíàéäіòü âіäñòàíü
ìіæ îñíîâàìè ïîõèëèõ. Ñêіëüêè âèïàäêіâ ñëіä ðîçãëÿíóòè?
823. Ç òî÷êè äî ïðÿìîї ïðîâåäåíî äâі ïîõèëі, äîâæèíè
ÿêèõ âіäíîñÿòüñÿ ÿê 13 : 15, à äîâæèíè їõíіõ ïðîєêöіé
äîðіâíþþòü 10 ñì і 18 ñì. Çíàéäіòü äîâæèíè ïîõèëèõ òà
âіäñòàíü âіä òî÷êè äî ïðÿìîї.
824. Çíàé äіòü ìåí øó ç âè ñî ò òðè êóò íè êà, ñòî ðî íè
ÿêîãî äîðіâíþþòü 4 ñì, 13 ñì і 15 ñì.
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Äî § 20
825. Íà ìàëþíêó 219 òðèêóòíèê ABC –
ïðÿìîêóòíèé. ×è ïðàâèëüíі ðіâíîñòі:
1)
3)
5)

;
;
;

2)

;

4)

;

6)

?

826. Çíàéäіòü ñèíóñ, êîñèíóñ і òàíãåíñ
êóòà M òðèêóòíèêà MNP ( P  90), ÿêùî
MP  24 ñì, MN  25 ñì.

Ìàë. 219

827. Êàòåòè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü 8 ñì
і 15 ñì. Çíàéäіòü:
1) ñèíóñ ãîñòðîãî êóòà, ùî ëåæèòü ïðîòè ìåíøîãî
êàòåòà;
2) êîñèíóñ ãîñòðîãî êóòà, ïðèëåãëîãî äî áіëüøîãî
êàòåòà;
3) òàíãåíñè îáîõ ãîñòðèõ êóòіâ.
828. Ðàäіóñ êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî ïðÿìîêóòíèêà,
äîðіâíþє R. Äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíèêà óòâîðþє çі ñòîðîíîþ
êóò . Çíàéäіòü ïåðèìåòð ïðÿìîêóòíèêà.
829. Êóò ðîìáà äîðіâíþє 80, à äіàãîíàëü, ùî ëåæèòü ïðîòè öüîãî êóòà, – 10 ñì. Çíàéäіòü (ç òî÷íіñòþ äî ñîòèõ ñì)
ïåðèìåòð ðîìáà.
830. Ó { ABC  C  90, CK – âèñîòà, CA  b,  A  . Çíàéäіòü CK і KB.
831. Ó ðіâíîáåäðåíîìó òðèêóòíèêó ñèíóñ êóòà ïðè îñíîâі
äîðіâíþє 0,96, à îñíîâà – 28 ñì. Çíàéäіòü áі÷íó ñòîðîíó.
832. Ðàäіóñ êîëà, âïèñàíîãî â ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê,
äîðіâíþє r, à îäèí ç éîãî ãîñòðèõ êóòіâ – . Çíàéäіòü êàòåò,
ïðèëåãëèé äî öüîãî ãîñòðîãî êóòà.
833. Îñíîâè òðàïåöії äîðіâíþþòü 14 ñì і 10 ñì, êóòè ïðè
áіëüøіé îñíîâі äîðіâíþþòü 60 і 30. Çíàéäіòü âèñîòó
é äіàãîíàëі òðàïåöії.
834. Ç òî÷êè äî ïðÿìîї ïðîâåäåíî äâі ïîõèëі, ùî óòâîðþþòü ç ïðÿìîþ êóòè 30 і 60. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä òî÷êè
äî ïðÿìîї, ÿêùî âіäñòàíü ìіæ îñíîâàìè ïîõèëèõ äîðіâíþє
a ñì. Ñêіëüêè âèïàäêіâ òðåáà ðîçãëÿíóòè?
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835. Äàíî: { ABC,  Ñ  90. Äîâåäіòü, ùî sin2A + cos2A  1.
(Çàïèñ sin2A є òîòîæíèì çàïèñó (sin A)2.)
Äî § 21
836. Çà äâîìà åëåìåíòàìè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà
ABC ( C  90) çíàéäіòü іíøі éîãî ñòîðîíè òà êóòè:
1) AB  7 ñì;  A  19;
2) AB  20 äì;  B  48;
3) BC  5 ñì;  B  57;
4) AC  18 äì;  B  32.
837. Çà äâîìà ñòîðîíàìè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà
ABC ( C  90) çíàéäіòü éîãî òðåòþ ñòîðîíó òà ãîñòðі êóòè:
1) AC  9 ñì; BC  12 ñì;
2) AC  7 äì; BC  5 äì;
3) AB  34 ñì; BC  30 ñì;
4) AB  8 äì; AC  7 äì.
838. Äëÿ âèçíà÷åííÿ øèðèíè l ðі÷êè âçÿëè äâà áóäèíêè A і B íà îäíîìó áåðåçі òà áóäèíîê C íà äðóãîìó (ìàë. 220),
AB  a ì,  CAB  ,  CBA  . Çíàéäіòü øèðèíó ðі÷êè.

Ìàë. 220
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ÐÎÇÄ²Ë
Ä 3

Ã îëëîâíå â ðîçäiëi 3
ТЕО РЕ МА ПІФА ГО РА

Ó ïðÿìîêóòíîìó òðèêóòíèêó êâàäðàò
ãіïîòåíóçè äîðіâíþє ñóìі êâàäðàòіâ êàòåòіâ:
AB2  AC2 + BC2.

c2



a2

+

b2

a2  c2 – b2
b2  c2 – a2

Ò å î ð å ì à (îáåðíåíà äî òåîðåìè Ïіôàãîðà). ßêùî
â òðèêóòíèêó ABC ìàє ìіñöå ðіâíіñòü AB2  AC2 + BC2,
òî êóò C öüîãî òðèêóòíèêà – ïðÿìèé.
Òðèêóòíèê є ïðÿìîêóòíèì òîäі é òіëüêè òîäі, êîëè
êâàäðàò íàéáіëüøîї ñòîðîíè òðèêóòíèêà äîðіâíþє ñóìі
êâàäðàòіâ äâîõ іíøèõ éîãî ñòîðіí.
ПЕРПЕН ДИ КУЛЯР І ПОХИ ЛА, ЇХНІ ВЛАС ТИ ВОСТІ

AH – ïåðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé
ç òî÷êè A äî ïðÿìîї a. Òî÷êà H –
îñíîâà ïåðïåíäèêóëÿðà AH. K – äîâіëüíà òî÷êà ïðÿìîї a, âіäìіííà âіä
H. Âіäðіçîê AK – ïîõèëà, ïðîâåäåíà
ç òî÷êè A äî ïðÿìîї a, à òî÷êà K –
îñíîâà ïîõèëîї. Âіäðіçîê HK – ïðîєêöіÿ ïîõèëîї AK íà ïðÿìó a.
1. Ïåðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé ç
òî÷êè äî ïðÿìîї, ìåíøèé âіä áóäü-ÿêîї ïîõèëîї, ïðîâåäåíîї іç öієї òî÷êè äî öієї ïðÿìîї.
2. ßêùî äâі ïîõèëі, ïðîâåäåíі ç òî÷êè äî ïðÿìîї, ìіæ
ñîáîþ ðіâíі, òî ðіâíі ìіæ ñîáîþ і їõíі ïðîєêöії.
3. ßêùî ïðîєêöії äâîõ ïîõèëèõ, ïðîâåäåíèõ ç òî÷êè äî
ïðÿìîї, ìіæ ñîáîþ ðіâíі, òî ðіâíі ìіæ ñîáîþ і ñàìі
ïîõèëі.
4. Ç äâîõ ïîõèëèõ, ïðîâåäåíèõ ç òî÷êè äî ïðÿìîї, áіëüøîþ є òà, ó ÿêîї áіëüøà ïðîєêöіÿ.
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5. Ç äâîõ ïîõèëèõ, ïðîâåäåíèõ ç òî÷êè äî ïðÿìîї, áіëüøà ïîõèëà ìàє áіëüøó ïðîєêöіþ.
СИ НУС, КО СИ НУС І ТАН ГЕНС ГОС ТРО ГО
КУ ТА ПРЯ МО КУТ НО ГО ТРИ КУТ НИ КА. СПІВВІДНО ШЕННЯ
МІЖ СТО РО НА МИ ТА КУ ТА МИ ПРЯ МО КУТ НО ГО ТРИ КУТ НИ КА

Ñèíóñ ãîñòðîãî êóòà ïðÿìîêóòíîãî
òðèêóòíèêà – âіäíîøåííÿ ïðîòèëåæíîãî
êàòåòà äî ãіïîòåíóçè:
,

.

Êîñèíóñ ãîñòðîãî êóòà ïðÿìîêóòíîãî
òðèêóòíèêà – âіäíîøåííÿ ïðèëåãëîãî êàòåòà äî ãіïîòåíóçè:
,

.

Òàíãåíñ ãîñòðîãî êóòà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà – âіäíîøåííÿ ïðîòèëåæíîãî êàòåòà äî ïðèëåãëîãî:
,
A

30

.
45

60

sin A
cos A
tg A

1
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МНОГОКУТНИКИ
МНОГОКУТНИКИ.
КИ
ПЛОЩІ
МНОГОКУТНИКІВ
У цьому розділі ви:

пригадаєте поняття многокутника і його площі; формули
для обчислення площ прямокутників і квадрата;

дізнаєтеся, як обчислити суму кутів многокутника, площу
паралелограма, ромба, трикутника, трапеції;

навчитеся застосовувати вивчені поняття, властивості та
формули до розв’язування задач.
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ÃÎÊÓÒÍÈÊ І ÉÎÃÎ ÅËÅÌÅÍÒÈ.
22. ÌÍÎ
ÑÓÌÀ ÊÓÒІÂ ÎÏÓÊËÎÃÎ ÌÍÎÃÎÊÓÒÍÈÊÀ.
ÌÍÎÃÎÊÓÒÍÈÊ, ÂÏÈÑÀÍÈÉ Ó ÊÎËÎ,
І ÌÍÎÃÎÊÓÒÍÈÊ, ÎÏÈÑÀÍÈÉ ÍÀÂÊÎËÎ
ÊÎËÀ

Ðîçãëÿíåìî ôіãóðó A1A2A3A4A5A6, çîáðàæåíó íà ìàëþíêó 221. Âîíà ñêëàäàєòüñÿ ç âіäðіçêіâ A1A2, A2A3, A3A4,
A4A5, A5A6 і A6A1. Ïðè öüîìó âіäðіçêè ðîçìіùåíі òàê, ùî
ñóñіäíі (ñóìіæíі) âіäðіçêè (A
( 1A2 і A2A3, A2A3 і A3A4, ...,
A 6A 1 і A 1A 2) íå ëå æàòü íà îäíіé ïðÿìіé, à íåñóñіäíі
(íåñóìіæíі) âіäðіçêè íå ìàþòü ñïіëüíèõ òî÷îê. Òàêó ôіãóðó íàçèâàþòü ìíîãîêóòíèêîì. Òî÷êè A1, A2, ..., A6 íàçèâàþòü âåðøèíàìè ìíîãîêóòíèêà, à âіäðіçêè A1A2, A2A3,
..., A6A1 – ñòîðîíàìè ìíîãîêóòíèêà.
Î÷åâèäíî, ùî êіëüêіñòü âåðøèí ìíîãîêóòíèêà äîðіâíþє
êіëüêîñòі éîãî ñòîðіí.
Ñóìó äîâæèí óñіõ ñòîðіí ìíîãîêóòíèêà íàçèâàþòü éîãî ïåðèìåòðîì.
Íàéìåíøà êіëüêіñòü âåðøèí (ñòîðіí)
ó ìíîãîêóòíèêà – òðè. Ó öüîìó âèïàäêó
ìàєìî òðè êóò íèê. Òà êîæ îê ðå ìèì
âèäîì ìíîãîêóòíèêà є ÷îòèðèêóòíèê.
Ìíîãîêóòíèê, ùî ìàє n âåðøèí,
íà çèâà þòü n-êóò íè êîì. Íà ìà ëþíêó 221 çî á ðà æå íî øå ñ òè êóò íèê
A1A2A3A4A5A6.
Äâі ñòîðîíè ìíîãîêóòíèêà íàçèâàþòü ñóñіäíіìè, ÿêùî âîíè ìàþòü
Ìàë. 221
ñïіëüíó âåðøèíó. ßêùî ñòîðîíè ìíîãîêóòíèêà ñïіëüíîї âåðøèíè íå ìàþòü, їõ íàçèâàþòü íåñóñіäíіìè. Òàê, íàïðèêëàä, ñòîðîíè A1A2 і A1A6 – ñóñіäíі,
à A1A2 і A4A5 – íåñóñіäíі (ìàë. 221).
Äâі âåðøèíè ìíîãîêóòíèêà íàçèâàþòü ñóñіäíіìè, ÿêùî
âîíè íàëåæàòü îäíіé ñòîðîíі, ÿêùî âåðøèíè ìíîãîêóòíèêà
íå íàëåæàòü îäíіé ñòîðîíі, їõ íàçèâàþòü íåñóñіäíіìè. Òàê,
íàïðèêëàä, âåðøèíè A1 і A2 – ñóñіäíі,
A3 і A6 – íåñóñіäíі (ìàë. 221).
Âіäðіçîê, ÿêèé ñïîëó÷àє äâі íåñóñіäíі
âåð øè íè ìíî ãî êóò íè êà, íà çè âà þòü
äіàãîíàëëþ ìíîãîêóòíèêà. Íà ìàëþíêó 222 çîáðàæåíî äіàãîíàëі ìíîãîêóòíè êà A 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7, ùî âèõî äÿòü
Ìàë. 222
ç âåðøèíè A1: A1A3, A1A4, A1A5, A1A6.
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ÐÎÇÄ²Ë 4

Çàäà÷à 1. Ñêіëüêè äіàãîíàëåé ìàє n-êóòíèê?
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Ç êîæíîї âåðøèíè n-êóòíèêà âèõîäèòü
(n – 3) äіàãîíàëі. Óñіõ âåðøèí n, à êîæíà äіàãîíàëü ïîâòîðþєòüñÿ 2 ðàçè, íàïðèêëàä A1A3 і A3A1. Òîìó âñіõ äіàãîíàëåé ó n-êóòíèêó áóäå
Â і ä ï î â і ä ü.

.
.

Êóòè, ñòîðîíè ÿêèõ ìіñòÿòü ñòîðîíè ìíîãîêóòíèêà, íàçèâàþòü êóòàìè ìíîãîêóòíèêà. Ï’ÿòèêóòíèê B1B2B3B4B5
ìàє êóòè B5B1B2, B1B2B3, B2B3B4, B3B4B5, B4B5B1.
ßêùî âñі êóòè ìíîãîêóòíèêà ìåíøі âіä ðîçãîðíóòîãî
êóòà, òî ìíîãîêóòíèê íàçèâàþòü îïóêëèì, ÿêùî õî÷à á
îäèí êóò ìíîãîêóòíèêà áіëüøèé çà ðîçãîðíóòèé, òî ìíîãîêóòíèê íàçèâàþòü íåîïóêëèì.
Ìíîãîêóòíèê B1B2B3B4B5 – îïóêëèé (ìàë. 223), à ìíîãîêóòíèê C1C2C3C4C5C6 – íåîïóêëèé (ìàë. 224), îñêіëüêè
êóò ïðè âåðøèíі C3 áіëüøèé çà 180.

Ìàë. 223

Ìàë. 224

Ò å î ð å ì à (ïðî ñóìó êóòіâ îïóêëîãî n-êóòíèêà).
Ñó
óìà êóòіâ îïóêëîãî n-êóòíèêà äîðіâíþє 180(n – 2).
Ä î â å ä å í í ÿ. Âèáåðåìî ó âíóòðіøíіé îáëàñòі ìíîãîêóòíèêà äîâіëüíó òî÷êó O òà ñïîëó÷èìî її ç óñіìà âåðøèíàìè n-êóòíèêà (ìàë. 225). Îäåðæèìî n
òðèêóòíèêіâ, ñóìà âñіõ êóòіâ ÿêèõ äîðіâíþє 180 · n. Ñó ìà êóòіâ ç âåðøèíîþ
â òî÷öі O äîðіâíþє 360. Ñóìà êóòіâ
äàíîãî n-êóòíèêà äîðіâíþє ñóìі êóòіâ
óñіõ òðèêóòíèêіâ áåç êóòіâ ç âåðøèíîþ
â òî÷öі O, òîáòî:
180n – 360  180(n – 2). 
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Êóòè îïóêëîãî ìíîãîêóòíèêà іíîäі íàçèâàþòü ùå éîãî
âíóòðіøíіìè êóòàìè. Êóò, ñóìіæíèé ç âíóòðіøíіì êóòîì
ìíîãîêóòíèêà, íàçèâàþòü çîâíіøíіì êóòîì ìíîãîêóòíèêà. Íà ìàëþíêó 226 êóò A3A4K – çîâíіøíіé êóò ìíîãîêóòíèêà A1A2A3A4A5 ïðè âåðøèíі A4.
Î÷åâèäíî, ùî êîæíèé ìíîãîêóòíèê ìàє ïî äâà çîâíіøíіõ êóòè ïðè êîæíіé âåðøèíі.

Ìàë. 226

Ìàë. 227

Ìàë. 228

Çàäà÷à 2. Äîâåäіòü, ùî ñóìà çîâíіøíіõ êóòіâ áóäü-ÿêîãî
îïóêëîãî n-êóòíèêà, óçÿòèõ ïî îäíîìó ïðè êîæíіé âåðøèíі, äîðіâíþє 360.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Ñóìà âíóòðіøíüîãî é çîâíіøíüîãî êóòіâ
ïðè êîæíіé âåðøèíі ìíîãîêóòíèêà äîðіâíþє 180. Òîìó
ñóìà âñіõ âíóòðіøíіõ і çîâíіøíіõ êóòіâ n-êóòíèêà äîðіâíþє 180  n. Îñêіëüêè ñóìà âíóòðіøíіõ êóòіâ äîðіâíþє
180(n – 2), òî ñóìà çîâíіøíіõ êóòіâ äîðіâíþє:
180n – 180(n – 2)  180n – 180n + 360  360. 
Ìíîãîêóòíèê íàçèâàþòü âïèñàíèì ó êîëî, ÿêùî âñіі
éîãî âåðøèíè ëåæàòü íà êîëі. Êîëî ïðè öüîìó íàçèâàþòü îïèñàíèì íàâêîëî ìíîãîêóòíèêà (ìàë. 227).
Íàâêîëî ìíîãîêóòíèêà íå çàâæäè ìîæíà îïèñàòè êîëî.
ßêùî öå ìîæíà çðîáèòè, òî öåíòðîì òàêîãî êîëà є òî÷êà
ïåðåòèíó ñåðåäèííèõ ïåðïåíäèêóëÿðіâ äî ñòîðіí ìíîãîêóòíèêà (ÿê і ó âèïàäêó òðèêóòíèêà).
Ìíîãîêóòíèê íàçèâàþòü îïèñàíèì íàâêîëî êîëà,
ÿêùî âñі éîãî ñòîðîíè äîòèêàþòüñÿ äî êîëà. Êîëî ïðè
öüîìó íàçèâàþòü âïèñàíèì ó ìíîãîêóòíèê (ìàë. 228).
Âïèñàòè êîëî ìîæíà íå â êîæíèé ìíîãîêóòíèê. ßêùî
öå ìîæíà çðîáèòè, òî öåíòðîì òàêîãî êîëà є òî÷êà ïåðåòèíó áіñåêòðèñ âíóòðіøíіõ êóòіâ ìíîãîêóòíèêà (ÿê і ó âèïàäêó òðèêóòíèêà).
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ßêó ôіãóðó íàçèâàþòü ìíîãîêóòíèêîì?
Ùî íàçèâàþòü âåðøèíàìè, êóòàìè, ñòîðîíàìè ìíîãîêóòíèêà?
Ùî íàçèâàþòü ïåðèìåòðîì ìíîãîêóòíèêà?
ßêі ñòîðîíè ìíîãîêóòíèêà íàçèâàþòü ñóìіæíèìè,
ÿêі – íåñóìіæíèìè; ÿêі âåðøèíè – ñóñіäíіìè, ÿêі – íåñóñіäíіìè? Ùî íàçèâàþòü äіàãîíàëëþ ìíîãîêóòíèêà?
ßêèé ìíîãîêóòíèê íàçèâàþòü îïóêëèì,
à ÿêèé – íåîïóêëèì? Ñôîðìóëþéòå é äîâåäіòü òåîðåìó ïðî ñóìó êóòіâ îïóêëîãî n-êóòíèêà. Ùî íàçèâàþòü çîâíіøíіì êóòîì îïóêëîãî ìíîãîêóòíèêà?
ßêèé ìíîãîêóòíèê íàçèâàþòü âïèñàíèì ó êîëî,
à ÿêèé – îïèñàíèì íàâêîëî êîëà?

Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
839. 1) Íàçâіòü óñі âåð øè íè, ñòî ðî íè,
êóòè ï’ÿòèêóòíèêà ABCDE (ìàë. 229).
2) Íàçâіòü äå ÿ êó ïà ðó ñóñіäíіõ ñòîðіí,
íåñóñіäíіõ ñòîðіí.
3) Íàçâіòü äåÿêó ïàðó ñóñіäíіõ âåðøèí, íåñóñіäíіõ âåðøèí.
4) ×è є ï’ÿòèêóòíèê îïóêëèì?
840. Íàêðåñëіòü îïóêëèé øåñòèêóòíèê ABCDEF. Çàïèøіòü
óñі éîãî âåðøèíè, ñòîðîíè é êóòè.
841. Íàêðåñëіòü îïóêëèé ñåìèêóòíèê. A1A2A3A4A5A6A7 òà
ïðîâåäіòü ó íüîìó âñі äіàãîíàëі, ùî âèõîäÿòü ç âåðøèíè A5.
842. Íàêðåñëіòü áóäü-ÿêèé íåîïóêëèé ìíîãîêóòíèê, ó ÿêîãî äâà êóòè áіëüøі çà 180.
843. Íàêðåñëіòü áóäü-ÿêèé íåîïóêëèé ï’ÿòèêóòíèê.
844. Çíàéäіòü íà ìàëþíêàõ 230–233 âïèñàíі òà îïèñàíі
ìíîãîêóòíèêè.

Ìàë. 230

Ìàë. 231

Ìàë. 232

Ìàë. 233

845. Íàêðåñëіòü êîëî òà âïèøіòü ó íüîãî ï’ÿòèêóòíèê.
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846. Íàêðåñëіòü êîëî òà âïèøіòü ó íüîãî áóäü-ÿêèé ìíîãîêóòíèê.
847. Íàêðåñëіòü êîëî òà îïèøіòü íàâêîëî íüîãî áóäü-ÿêèé
ìíîãîêóòíèê.
848. Íàêðåñëіòü êîëî òà îïèøіòü íàâêîëî íüîãî øåñòèêóòíèê.
849. Îá÷èñëіòü ñóìó êóòіâ îïóêëîãî n-êóòíèêà, ÿêùî:
1) n  12;
2) n  18.
850. Îá÷èñëіòü ñóìó êóòіâ îïóêëîãî n-êóòíèêà, ÿêùî:
1) n  7;
2) n  22.
851. Â îïóêëîìó äåâ’ÿòèêóòíèêó âñі êóòè ìіæ ñîáîþ ðіâíі.
Çíàéäіòü öі êóòè.
852. Â îïóêëîìó øåñòèêóòíèêó âñі êóòè ìіæ ñîáîþ ðіâíі.
Çíàéäіòü öі êóòè.
853. (Óñíî) ×è ìîæíà ïîáóäóâàòè îïóêëèé ï’ÿòèêóòíèê,
óñі êóòè ÿêîãî ìіæ ñîáîþ ðіâíі? Âіäïîâіäü ïîÿñíіòü.
854. (Óñíî) ×îòèðè êóòè îäíîãî îïóêëîãî ï’ÿòèêóòíèêà
âіäïîâіäíî äîðіâíþþòü ÷îòèðüîì êóòàì äðóãîãî îïóêëîãî
ï’ÿòèêóòíèêà. ×è ðіâíі ìіæ ñîáîþ їõíі ï’ÿòі êóòè?
855. ×è ìî æå íàé ìåí øèé êóò îïóê ëî ãî ï’ÿòè êóò íè êà
äîðіâíþâàòè 110?
856. ×è ìîæå íàéáіëüøèé êóò îïóêëîãî øåñòèêóòíèêà
äîðіâíþâàòè 115?
857. Âèçíà÷òå êóòè îïóêëîãî øåñòèêóòíèêà, ÿêùî їõíі
ãðàäóñíі ìіðè âіäíîñÿòüñÿ ÿê 3 : 4 : 5 : 5 : 6 : 7.
858. Çíàéäіòü êóòè îïóêëîãî ï’ÿòèêóòíèêà, ÿêùî êîæåí
ç íèõ, ïî÷èíàþ÷è ç äðóãîãî, áіëüøèé çà ïîïåðåäíіé íà 10.
859. ×è іñíóє îïóêëèé ìíîãîêóòíèê, ó ÿêîãî ñóìà êóòіâ
äîðіâíþє: 1) 1080; 2) 2100? ßêùî òàê, òî çíàéäіòü, ñêіëüêè â íüîãî ñòîðіí і ñêіëüêè äіàãîíàëåé.
860. ×è іñíóє îïóêëèé ìíîãîêóòíèê, ó ÿêîãî ñóìà êóòіâ
äîðіâíþє: 1) 2500; 2) 1260? ßêùî òàê, òî çíàéäіòü, ñêіëüêè â íüîãî âåðøèí і ñêіëüêè äіàãîíàëåé.
861. Êîæåí іç çîâíіøíіõ êóòіâ ìíîãîêóòíèêà äîðіâíþє 30.
Çíàéäіòü êіëüêіñòü éîãî ñòîðіí.
862. Óñі çîâíіøíі êóòè ìíîãîêóòíèêà – ïðÿìі. Âèçíà÷òå
âèä öüîãî ìíîãîêóòíèêà.
863. ×è іñíóє ìíîãîêóòíèê, ó ÿêîãî êіëüêіñòü äіàãîíàëåé äîðіâíþє êіëüêîñòі ñòîðіí?
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864. Ñóìà âíóòðіøíіõ êóòіâ ìíîãîêóòíèêà â 5 ðàçіâ áіëüøà
çà ñóìó éîãî çîâíіøíіõ êóòіâ, óçÿòèõ ïî îäíîìó ïðè êîæíіé âåðøèíі. Ñêіëüêè âåðøèí ó ìíîãîêóòíèêà?
865. Çíàéäіòü êіëüêіñòü ñòîðіí îïóêëîãî ìíîãîêóòíèêà,
ÿêùî ñóìà éîãî çîâíіøíіõ êóòіâ, óçÿòèõ ïî îäíîìó ïðè
êîæíіé âåðøèíі, íà 1980 ìåíøà âіä ñóìè âíóòðіøíіõ êóòіâ.
866. Â îïóêëîìó ï’ÿòèêóòíèêó ABCDE âåðøèíó B ñïîëó÷åíî ðіâíèìè ìіæ ñîáîþ äіàãîíàëÿìè ç äâîìà іíøèìè âåðøèíàìè. Âіäîìî, ùî  BEA   BDC,  ABE   CBD.
Ïîðіâíÿéòå ïåðèìåòðè ÷îòèðèêóòíèêіâ ABDE і BEDC.

867. AK і BM – âèñîòè ãîñòðîêóòíîãî òðèêóòíèêà ABC.
Âèêîðèñòîâóþ÷è ïîäіáíіñòü òðèêóòíèêіâ, äîâåäіòü, ùî
AK  BC  AC  BM.
868. Íàâêîëî êîëà îïèñàíî òðàïåöіþ, ïåðèìåòð ÿêîї
äîðіâíþє P ñì. Çíàéäіòü ñåðåäíþ ëіíіþ öієї òðàïåöії.

Ïiäãîòóéòåñÿ äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðiàëó
869. Çíàéäіòü ïëîùó ïðÿìîêóòíèêà çі ñòîðîíàìè:
1) 5 ñì і 9 ñì;
2) 2,1 äì і 0,8 äì;
3) 7 ñì і 1 äì;
4) 4,1 äì і 0,32 ì.
870. Çíàéäіòü ïëîùó êâàäðàòà, ñòîðîíà ÿêîãî äîðіâíþє:
1) 7 ñì;

2) 29 ìì;

3) 4,5 ìì;

4)

ì.

Æèòòºâà ìàòåìàòèêà
871. Äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê, ùî ìàє ôîðìó ïðÿìîêóòíèêà
çàâäîâæêè 8,5 ì і çàâøèðøêè 3,5 ì, ïîòðіáíî ïîêðèòè
ïëèòêîþ, ùî ìàє ôîðìó êâàäðàòà, äîâæèíà ñòîðîíè ÿêîãî
50 ñì. Ñêіëüêè ãðîøåé áóäå âèòðà÷åíî íà öå, ÿêùî îäíà
ïëèòêà êîøòóє 50 ãðí, à âàðòіñòü äîäàòêîâèõ ìàòåðіàëіâ òà
óêëàäàííÿ ñòàíîâèòü 40 % âіä âàðòîñòі ïëèòêè.

Ö³êàâ³ çàäà÷³ äëÿ óó÷í³â íåëåäà÷èõ
872. (Íàöіîíàëüíà îëіìïіàäà Áðàçèëії, 1983 ð.) Äîâåäіòü,
ùî âñі òî÷êè êîëà ìîæíà ðîçáèòè íà äâі ìíîæèíè òàê, ùî
ñåðåä âåðøèí áóäü-ÿêîãî âïèñàíîãî â êîëî ïðÿìîêóòíîãî
òðèêóòíèêà çíàéäóòüñÿ òî÷êè ç îáîõ ìíîæèí.
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ÍßÒÒß ÏËÎÙІ ÌÍÎÃÎÊÓÒÍÈÊÀ.
23. ÏÎ
ÏËÎÙÀ ÏÐßÌÎÊÓÒÍÈÊÀ

Áóäü-ÿêèé ìíîãîêóòíèê îáìåæóє äåÿêó ÷àñòèíó ïëîùèíè. Öþ ÷àñòèíó ïëîùèíè íàçèâàþòü âíóòðіøíüîþ îáëàñòþ ìíîãîêóòíèêà. Íà ìàëþíêó 234 âíóòðіøíþ îáëàñòü
ìíîãîêóòíèêà çàôàðáîâàíî. Áóäåìî ðîçãëÿäàòè ìíîãîêóòíèê ðàçîì ç éîãî âíóòðіøíüîþ îáëàñòþ.
Êîæíîìó ìíîãîêóòíèêó ìîæíà ïîñòàâèòè
ó âіäïîâіäíіñòü çíà÷åííÿ éîãî ïëîùі, ââàæàþ÷è, ùî ïëîùà ìíîãîêóòíèêà – öå òà
÷àñòèíà ïëîùèíè, ÿêó çàéìàє ìíîãîêóòíèê.
Ïîíÿòòÿ ïëîùі íàì âіäîìî ç ïîâñÿêäåííîãî
æèò òÿ (ïëî ùà êіìíà òè, ïëî ùà ãî ðî äó,
Ìàë. 234
ïëîùà àðêóøà). Òàêîæ ç ïîíÿòòÿì ïëîùі âè
îçíàéîìèëèñÿ íà óðîêàõ ìàòåìàòèêè â 5–6-õ êëàñàõ.
Ñôîðìóëþєìî îñíîâíі âëàñòèâîñòі ïëîùі:
1) ïëîùà êîæíîãî ìíîãîêóòíèêà є äîäàòíèì ÷èñëîì;;
2) ðіâíі ìіæ ñîáîþ ìíîãîêóòíèêè ìàþòü ðіâíі ïëîùі;
3) ÿêùî ìíîãîêóòíèê ðîçáèòî íà êіëüêà ìíîãîêóòíèêіâ, òî éîãî ïëîùà äîðіâíþє ñóìі ïëîù öèõ ìíîãîêóòíèêіâ;
4) îäèíèöåþ âèìіðþâàííÿ ïëîùі є ïëîùà êâàäðàòà çі
ñòîðîíîþ, ùî äîðіâíþє îäèíèöі âèìіðþâàííÿ äîâæèíè
(òàêèé êâàäðàò ùå íàçèâàþòü îäèíè÷íèì êâàäðàòîì).
Íàïðèêëàä, ÿêùî çà îäèíèöþ âèìіðþâàííÿ äîâæèíè âçÿòè 1 ñì, òî âіäïîâіäíîþ îäèíèöåþ âèìіðþâàííÿ ïëîùі áóäå
ïëîùà êâàäðàòà çі ñòîðîíîþ 1 ñì. Òàêèé êâàäðàò ìàє ïëîùó
1 ñì2 (÷èòàєòüñÿ: îäèí êâàäðàòíèé ñàíòèìåòð). Іíøèìè
îäèíèöÿìè âèìіðþâàííÿ ïëîùі є 1 ìì2; 1 äì2; 1 ì2; 1 êì2.
Äëÿ ïëîù äіëÿíîê çåìëі âèêîðèñòîâóþòü îäèíèöі âèìіðþâàííÿ àð і ãåêòàð: 1 à  100 ì2; 1 ãà  100 à  10 000 ì2.
Ïëîùó ôіãóðè ïðèéíÿòî ïîçíà÷àòè ëіòåðîþ S.
Çàäà÷à 1. Çíàéäіòü ïëîùó ìíîãîêóòíèêà,
çîáðàæåíîãî íà ìàëþíêó 235, ÿêùî ñòîðîíà êëіòèíêè äîðіâíþє 1 ñì.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Âíóòðіøíÿ îáëàñòü ìíîãîêóòíèêà ñêëàäàєòüñÿ іç øіñòíàäöÿòè êëіòèíîê çі ñòîðîíîþ çàâäîâæêè 1 ñì, ïëîùà
êîæíîї ç ÿêèõ – 1 ñì2, і ÷îòèðüîõ òðèêóòíèêіâ, ïëîùà êîæíîãî ç ÿêèõ äîðіâíþє

Ìàë. 235
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ïîëîâèíі ïëîùі êëіòèíêè. Îòæå, ïëîùà ôіãóðè
(ñì2).
Â і ä ï î â і ä ü. 18 ñì2.
Ïëîùі äåÿêèõ ôіãóð ìîæíà çíàõîäèòè çà ôîðìóëàìè.
Íàïðèêëàä, ç ïîïåðåäíіõ êëàñіâ íàì âіäîìî ôîðìóëè äëÿ
îá÷èñëåííÿ ïëîùі ïðÿìîêóòíèêà, êâàäðàòà, êðóãà.
îá÷èñë
Ò å î ð å ì à (ïðî ïëîùó ïðÿìîêóòíèêà). Ïëîùà S
ïð
ðÿìîêóòíèêà çі ñòîðîíàìè a і b îá÷èñëþєòüñÿ çà
ôîðìóëîþ S  a  b.
ô
Äîâåäåííÿ öієї òåîðåìè є äîñèòü ãðîìіçäêèì, îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà ó Äîäàòêó 2 (ñ. 215).
ßêùî ñòîðîíè ïðÿìîêóòíèêà a  1 äì і b  6 ñì, òî S  10 
 6  60 (ñì2), à ÿêùî a 
ì і b 
ì, òî
(ì2).
Í à ñ ë і ä î ê . Ïëî ùà S êâà ä ðà òà çі ñòî ðî íîþ a
îá
á÷èñëþєòüñÿ çà ôîðìóëîþ S  a2.
Êâàäðàò і ïðÿìîêóòíèê ìàþòü îäíàêîâі ïëîùі. Ñòîðîíà êâàäðàòà äîðіâíþє 6 ñì, à îäíà çі ñòîðіí ïðÿìîêóòíèêà
â 4 ðàçè áіëüøà çà äðóãó. Çíàéäіòü ïåðèìåòð ïðÿìîêóòíèêà.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé Sê – ïëîùà êâàäðàòà, Sï – ïëîùà
ïðÿìîêóòíèêà, P – ïåðèìåòð ïðÿìîêóòíèêà.
1) Sê  Sï  62  36 (ñì2).
2) Íåõàé îäíà çі ñòîðіí ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþє x ñì, òîäі
äðóãà äîðіâíþє 4x ñì. Çà ôîðìóëîþ ïëîùі ïðÿìîêóòíèêà
ìàєìî ðіâíÿííÿ: x  4x  36, òîáòî 4x2  36, çâіäêè x2  9.
Âðàõîâóþ÷è, ùî x > 0, ìàєìî: x  3. Îòæå, ñòîðîíè ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþþòü 3 ñì і 4  3  12 (ñì).
3) P  2(3 + 12)  30 (ñì).
Â і ä ï î â і ä ü. 30 ñì.

Задача 2.

Дещо про вимірювання площ було відомо геометрам багато тисячоліть тому.
2–3 тисячі років до н. е. вавилоняни
вже вміли обчислювати площі прямокутника та трапеції у квадратних одиницях. Еталоном обчислення площ для них був квадрат зі
стороною, що дорівнює одиниці довжини.
Для обчислення площ прямокутника, трикутника й трапеції давні єгиптяни 4000 років тому використовували ті самі формули, що
й ми зараз.
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У «Началах» Евклід не вживав термін «площа», оскільки під терміном «фігура» мав на увазі частину площини, що обмежена замкненою лінією, тобто площу. Евклід не подавав результат вимірювання
площі числом, а порівнював площі різних фігур між собою, використовуючи термін «рівновеликі». Так, наприклад, у першій книзі «Начал»
можна зустріти задачу 16: «Паралелограми, що містяться на рівних
основах і між тими самими паралельними, рівновеликі. Доведіть!».
Як й інші вчені, Евклід досліджував питання перетворення одних фігур в інші, їм рівновеликі. Так, наприклад, він розв’язав задачу про побудову квадрата, рівновеликого даному многокутнику.

Ïîÿñíіòü, ùî òàêå ïëîùà ìíîãîêóòíèêà.
Ñôîðìóëþéòå îñíîâíі âëàñòèâîñòі ïëîùі.
Ñôîðìóëþéòå
òåîðåìó ïðî ïëîùó ïðÿìîêóòíèêà òà íàñëіäîê ç íåї.

Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
873. Çíàéäіòü ïëîùó êâàäðàòà, ñòîðîíà ÿêîãî äîðіâíþє:
1) 2 ñì;
2) 4 äì;
3) 12 ñì;
4) 3 ì.
874. Çíàéäіòü ïëîùó êâàäðàòà, ñòîðîíà ÿêîãî äîðіâíþє:
1) 5 ñì;
2) 7 äì;
3) 9 ñì;
4) 6 ì.
875. Çíàéäіòü ïëîùó ïðÿìîêóòíèêà, ñòîðîíè ÿêîãî äîðіâíþþòü: 1) 5 ñì і 9 ñì;
2) 12 äì і 4 äì.
876. Çíàéäіòü ïëîùó ïðÿìîêóòíèêà, ñòîðîíè ÿêîãî äîðіâíþþòü: 1) 7 ñì і 6 ñì;
2) 10 äì і 5 äì.
877. Ïëîùà ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþє 12 ñì2, à îäíà ç éîãî
ñòîðіí – 4 ñì. Çíàéäіòü äðóãó ñòîðîíó ïðÿìîêóòíèêà.
878. Îäíà çі ñòîðіí ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþє 5 ñì, à éîãî
ïëîùà – 20 ñì2. Çíàéäіòü äðóãó ñòîðîíó ïðÿìîêóòíèêà.
879. (Óñíî) Çíàéäіòü ïëîùі ìíîãîêóòíèêіâ, çîáðàæåíèõ íà
ìàëþíêàõ 236 і 237, ÿêùî ñòîðîíà êëіòèíêè äîðіâíþє 1 ñì.

Ìàë. 236

Ìàë. 237
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880. Çíàéäіòü ñòîðîíó êâàäðàòà, ïëîùà ÿêîãî äîðіâíþє:
1) 4 ñì2;
2) 25 äì2.
881. Çíàéäіòü ñòîðîíó êâàäðàòà, ïëîùà ÿêîãî äîðіâíþє:
1) 9 äì2;
2) 100 ñì2.
882. Ðîçìіðè ôóòáîëüíîãî ïîëÿ 110  70 ì. Áіëüøà ÷è ìåíøà çà ãåêòàð éîãî ïëîùà?
883. Êâàäðàò і ïðÿìîêóòíèê ìàþòü îäíàêîâі ïëîùі. Ñòîðîíà êâàäðàòà äîðіâíþє 4 ñì, à îäíà çі ñòîðіí ïðÿìîêóòíèêà – 2 ñì. Çíàéäіòü äðóãó ñòîðîíó ïðÿìîêóòíèêà.
884. Ïðÿìîêóòíèê і êâàäðàò ìàþòü îäíàêîâі ïëîùі. Îäíà
çі ñòîðіí ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþє 4 ñì, à ñòîðîíà êâàäðàòà – 8 ñì. Çíàéäіòü äðóãó ñòîðîíó ïðÿìîêóòíèêà.
885. Çíàéäіòü ïëîùó ïðÿìîêóòíèêà, îäíà çі ñòîðіí ÿêîãî
äîðіâíþє 12 ñì, à äіàãîíàëü – 13 ñì.
886. Äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþє 17 ñì, à îäíà ç éîãî
ñòîðіí – 8 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïðÿìîêóòíèêà.
887. Çíàéäіòü ïëîùó êâàäðàòà, äіàãîíàëü ÿêîãî äîðіâíþє:
2) d ñì.
1) 8 ñì;
888. Çíàéäіòü ïëîùó êâàäðàòà, äіàãîíàëü ÿêîãî äîðіâíþє
ñì.
889. Ïåðèìåòð ïðÿìîêóòíèêà 26 ñì, à îäíà ç éîãî ñòîðіí
íà 5 ñì áіëüøà çà äðóãó. Çíàéäіòü ñòîðîíó êâàäðàòà, ùî
ìàє òàêó ñàìó ïëîùó, ÿê і ïðÿìîêóòíèê.
890. Ïðÿìîêóòíèê і êâàäðàò ìàþòü îäíàêîâі ïëîùі. Ïåðèìåòð ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþє 50 ñì, à îäíà ç éîãî ñòîðіí íà
15 ñì áіëüøà çà äðóãó. Çíàéäіòü ñòîðîíó êâàäðàòà.
891. ßê çìіíèòüñÿ ïëîùà ïðÿìîêóòíèêà, ÿêùî:
1) îäíó ç éîãî ñòîðіí çáіëüøèòè âäâі÷і;
2) îäíó ç éîãî ñòîðіí çìåíøèòè âòðè÷і;
3) êîæíó çі ñòîðіí çáіëüøèòè â 4 ðàçè;
4) îäíó ñòîðîíó çáіëüøèòè âäâі÷і, à äðóãó – ó 5 ðàçіâ;
5) îäíó çі ñòîðіí çáіëüøèòè ó 12 ðàçіâ, à äðóãó – çìåíøèòè âäâі÷і?
892. ßê çìіíèòüñÿ ïëîùà êâàäðàòà, ÿêùî êîæíó ç éîãî
ñòîðіí:
1) çáіëüøèòè â 5 ðàçіâ;
2) çìåíøèòè âòðè÷і?
893. (Óñíî) ×è ìîæóòü äâà íå ðіâíèõ ìіæ ñîáîþ êâàäðàòè
ìàòè îäíàêîâі ïëîùі?
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894. 1) ×è ìîæóòü äâà íå ðіâíèõ ìіæ ñîáîþ ïðÿìîêóòíèêè
ìàòè îäíàêîâі ïëîùі?
2) Äâà ïðÿìîêóòíèêè ìàþòü îäíàêîâі ïëîùі. ×è ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî âîíè ðіâíі?
3) Äâà ïðÿìîêóòíèêè ìàþòü îäíàêîâі ïëîùі. ×è ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî âîíè ðіâíі, ÿêùî îäíà çі ñòîðіí
ïåðøîãî ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþє ñòîðîíі äðóãîãî?
895. Ñòîðîíè êâàäðàòіâ 15 ñì і 17 ñì. Âèçíà÷òå ñòîðîíó êâàäðàòà, ïëîùà ÿêîãî äîðіâíþє ðіçíèöі ïëîù äàíèõ êâàäðàòіâ.
896. Ñòîðîíè êâàäðàòіâ 8 äì і 6 äì. Âèçíà÷òå ñòîðîíó êâàäðàòà, ïëîùà ÿêîãî äîðіâíþє ñóìі ïëîù äàíèõ êâàäðàòіâ.
897. Ïðÿìîêóòíèê, ñòîðîíè ÿêîãî 8 ì і 6,5 ì, ðîçðіçàëè íà
êâàäðàòè çі ñòîðîíîþ 0,5 ì. Ñêіëüêè óòâîðèëîñÿ êâàäðàòіâ?
898. Çíàéäіòü ïëîùó êâàäðàòà, îïèñàíîãî íàâêîëî êîëà,
ðàäіóñ ÿêîãî r.
899. Çíàéäіòü ñòîðîíè ïðÿìîêóòíèêà, ÿêùî âîíè âіäíîñÿòüñÿ ÿê 3 : 4, à ïëîùà äîðіâíþє 108 ñì2.
900. Çíàéäіòü ïåðèìåòð ïðÿìîêóòíèêà, ÿêùî éîãî ïëîùà
äîðіâíþє 24 ñì2, à îäíà çі ñòîðіí ó 1,5 ðàçà áіëüøà çà äðóãó.
901. Áіñåêòðèñà AM êóòà ïðÿìîêóòíèêà ABCD ïîäіëÿє ñòîðîíó BC íà âіäðіçêè BM  3 ñì і MC  5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïðÿìîêóòíèêà.
902. Áіñåêòðèñà BK êóòà ïðÿìîêóòíèêà ABCD ïîäіëÿє ñòîðîíó AD íà âіäðіçêè AK  7 ñì і KD  5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïðÿìîêóòíèêà.
903. Îäíà çі ñòîðіí ïðÿìîêóòíèêà íà 3 ñì áіëüøà çà іíøó,
à äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþє 15 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó
ïðÿìîêóòíèêà.
904. Îäíà çі ñòîðіí ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþє 7 ñì, à éîãî
äіàãîíàëü íà 1 ñì áіëüøà çà іíøó ñòîðîíó. Çíàéäіòü ïëîùó
ïðÿìîêóòíèêà.
905. Íà ìàëþíêó 238 ABCD – ïðÿìîêóòíèê, M – ñåðåäèíà âіäðіçêà AK.
Äîâåäіòü, ùî SABCD  SAKD.
906. Âіäíîøåííÿ ïëîù äâîõ êâàäðàòіâ
äîðіâíþє 5. Çíàé äіòü âіäíî øåí íÿ
їõíіõ ïåðèìåòðіâ.
907. Âіäíî øåí íÿ ïå ðè ìåòðіâ äâîõ
êâàäðàòіâ äîðіâíþє 3. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ їõíіõ ïëîù.

Ìàë. 238
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908. Ñóìà êóòіâ îäíîãî îïóêëîãî ìíîãîêóòíèêà äîðіâíþє ñóìі êóòіâ іíøîãî îïóêëîãî ìíîãîêóòíèêà. ×è ìîæíà
ñòâåðäæóâàòè, ùî ìíîãîêóòíèêè ìàþòü îäíàêîâó êіëüêіñòü
ñòîðіí?
909. Äîâåäіòü, ùî íàâêîëî ïàðàëåëîãðàìà, ÿêèé íå ìàє
ïðÿìèõ êóòіâ, íå ìîæíà îïèñàòè êîëî.

Ïiäãîòóéòåñÿ äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðiàëó
910. Íàêðåñëіòü áóäü-ÿêèé ïàðàëåëîãðàì, ó ÿêîãî îäíà çі
ñòîðіí äîðіâíþє 5 ñì, à âèñîòà, ùî ïðîâåäåíà äî öієї ñòîðîíè, – 3 ñì.

Æèòòºâà ìàòåìàòèêà
911. Áàñåéí ìàє ôîðìó ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà,
äîâæèíà ÿêîãî äîðіâíþє 50 ì, øèðèíà – 25 ì і ãëèáèíà –
4 ì. Ñêіëüêè ïëèòîê êâàäðàòíîї ôîðìè ðîçìіðîì 50  50 ñì
ïîòðіáíî äëÿ îáëèöþâàííÿ äíà òà ñòіí áàñåéíó?

Ö³êàâ³ çàäà÷³ äëÿ óó÷í³â íåëåäà÷èõ
912. Öåíòðè òðüîõ ðіâíèõ ìіæ ñîáîþ êіë є âåðøèíàìè ðіâíîñòîðîííüîãî òðèêóòíèêà. Öі êîëà íå ìàþòü ñïіëüíèõ
òî÷îê. Ñêіëüêè іñíóє êіë, ÿêі ìàþòü çîâíіøíіé àáî âíóòðіøíіé äîòèê іç òðüîìà äàíèìè êîëàìè?
ÙÀ
24. ÏËÎ
ÏÀÐÀËÅËÎÃÐÀÌÀ

Ò å î ð å ì à (ïðî ïëîùó ïàðàëåëîãðàìà). Ïëîùà ïàðàëå
åëîãðàìà äîðіâíþє äîáóòêó éîãî ñòîðîíè íà âèñîòó,
ïðîâåäåíó äî öієї ñòîðîíè.
ïð
Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé ABCD – äîâіëüíèé ïàðàëåëîãðàì,
BM
M – éîãî âèñîòà (ìàë. 239). Äîâåäåìî, ùî ïëîùó S ïàðàëåëîãðàìà ìîæíà îá÷èñëèòè çà ôîðìóëîþ S  AD  BM.
1) Ïðîâåäåìî âèñîòó CN äî ïðÿìîї, ùî ìіñòèòü ñòîðîíó AD ïàðàëåëîãðàìà ABCD.

184

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Ìíîãîêóòíèêè. Ïëîù³ ìíîãîêóòíèê³â

2)  BAM   CDN (ÿê âіäïîâіäíі êóòè
ïðè ïàðàëåëüíèõ ïðÿìèõ AB і CD òà
ñі÷íіé AN). Òîìó {BAM  {CDN (çà
ãіïîòåíóçîþ і ãîñòðèì êóòîì).
3) Ïà ðà ëå ëî ã ðàì ABCD ñêëà äàєòüñÿ
ç òðàïåöії MBCD і òðèêóòíèêà BAM,
à ïðÿìîêóòíèê MBCN – ç òðàïåöії
MBCD і òðèêóòíèêà CDN. Îñêіëüêè
Ìàë. 239
òðèêóòíèêè BAM і CDN ìіæ ñîáîþ
ðіâíі, òî ðіâíі òàêîæ їõíі ïëîùі, à òîìó ðіâíèìè є ïëîùі
ïàðàëåëîãðàìà ABCD òà ïðÿìîêóòíèêà MBCN.
4) Ïëîùà ïðÿìîêóòíèêà MBCN äîðіâíþє MN  BM. Àëå
AM  DN, à òîìó MN  AD. Îòæå, S  AD  BM. 
Çàóâàæèìî, ùî êîëè îñíîâà âèñîòè BM – òî÷êà M – çáіãàєòüñÿ ç òî÷êîþ D àáî ëåæèòü íà ïðîäîâæåííі ñòîðîíè AD,
òî äîâåäåííÿ òåîðåìè є àíàëîãі÷íèì.
Ó çàãàëüíîìó âèãëÿäі ôîðìóëó ïëîùі S ïàðàëåëîãðàìà
ìîæíà çàïèñàòè òàê:
S  aha,
äå a – ñòîðîíà ïàðàëåëîãðàìà, ha – âèñîòà, ïðîâåäåíà äî íåї.
Çàäà÷à 1. Äîâåäіòü, ùî âèñîòè ðîìáà, ïðîâåäåíі ç îäíієї
âåðøèíè, ìіæ ñîáîþ ðіâíі.
Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé ABCD – äàíèé
M і BN
N – éîãî âèñîòè (ìàë. 240).
ðîìá, BM
Îñêіëüêè ðîìá є ïàðàëåëîãðàìîì, òî
SABCD  AD  BM  DC  BN.
Àëå AD  DC, òîìó BM  BN. 
Ìàë. 240
Çàäà÷à 2. Ïåðèìåòð ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþє 36 ñì,
à éîãî âèñîòè – 4 ñì і 5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïàðàëåëîãðàìà.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. 1) Íåõàé ABCD – äàíèé ïàðàëåëîãðàì,
BM  4 ñì і BN  5 ñì – éîãî âèñîòè (ìàë. 240).
(
+ DC). Çà óìîâîþ 2(AD
(
+ DC)  36, òîìó
2) PABCD  2(AD
AD + DC  18 (ñì).
3) Íåõàé AD  x ñì, òîäі DC  (18 – x) ñì.
4) Çà ôîðìóëàìè ïëîùі ïàðàëåëîãðàìà:
SABCD  AD  BM àáî SABCD  DC  BN.
Òîìó ìàєìî ðіâíÿííÿ: x  4  (18 – x)  5.
Òîáòî 4x  90 – 5x; çâіäêè x  10 (ñì).
5) Òîäі S  10  4  40 (ñì2).
Â і ä ï î â і ä ü. 40 ñì2. 

185

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

ÐÎÇÄ²Ë 4

Ñôîðìóëþéòå é äîâåäіòü òåîðåìó ïðî ïëîùó ïàðàëåëîãðàìà.

Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
913. Ñòîðîíà ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþє a, h – âèñîòà, ïðîâåäåíà äî öієї ñòîðîíè. Çíàéäіòü ïëîùó ïàðàëåëîãðàìà, ÿêùî:
2) a  8 äì, h  4 äì.
1) a  5 ñì, h  7 ñì;
914. Ñòîðîíà ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþє a, h – âèñîòà, ïðîâåäåíà äî öієї ñòîðîíè. Çíàéäіòü ïëîùó ïàðàëåëîãðàìà, ÿêùî:
2) a  5 äì, h  9 äì.
1) a  6 ñì, h  3 ñì;
915. Ïëîùà ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþє 24 ñì2, à îäíà ç éîãî
ñòîðіí – 6 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó ïàðàëåëîãðàìà, ïðîâåäåíó
äî öієї ñòîðîíè.
916. Ïëîùà ïàðàëåëîãðàìà – 18 äì2, à îäíà ç éîãî âèñîò
äîðіâíþє 3 äì. Çíàéäіòü äîâæèíó ñòîðîíè, äî ÿêîї ïðîâåäåíî öþ âèñîòó.
917. Äіàãîíàëü ïàðàëåëîãðàìà çàâäîâæêè 5 ñì ïåðïåíäèêóëÿðíà äî ñòîðîíè ïàðàëåëîãðàìà, ùî äîðіâíþє 6 ñì.
Çíàéäіòü ïëîùó ïàðàëåëîãðàìà.
918. Ñòîðîíà ïàðàëåëîãðàìà çàâäîâæêè 8 ñì ïåðïåíäèêóëÿðíà äî äіàãîíàëі ïàðàëåëîãðàìà, ùî äîðіâíþє 5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïàðàëåëîãðàìà.
919. Çíàéäіòü ïëîùі ôіãóð, çîáðàæåíèõ íà ìàëþíêàõ 241
і 242, ÿêùî ñòîðîíà êëіòèíêè äîðіâíþє 0,5 ñì.

Ìàë. 241

Ìàë. 242

920. Çíàéäіòü ïëîùі ôіãóð, çîáðàæåíèõ íà ìàëþíêàõ 243
і 244, ÿêùî ñòîðîíà êëіòèíêè äîðіâíþє 0,5 ñì.
921. Îäíà çі ñòîðіí ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþє 6 ñì, à âèñîòà,
ïðîâåäåíà äî äðóãîї ñòîðîíè, – 4 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð
ïàðàëåëîãðàìà, ÿêùî éîãî ïëîùà äîðіâíþє 36 ñì2.
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Ìàë. 243

Ìàë. 244

922. Ïëîùà ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþє 48 ñì2. Îäíà ç éîãî
ñòîðіí – 8 ñì, à îäíà ç âèñîò – 4 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð
ïàðàëåëîãðàìà.
923. Ñòîðîíè ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþþòü 4 ñì і 5 ñì.
Âèñîòà, ïðîâåäåíà äî ìåíøîї ñòîðîíè, äîðіâíþє 3 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó, ïðîâåäåíó äî áіëüøîї ñòîðîíè.
924. Îäíà çі ñòîðіí ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþє 8 ñì, à âèñîòà,
ïðîâåäåíà äî íåї, – 6 ñì. Çíàéäіòü äðóãó ñòîðîíó ïàðàëåëîãðàìà, ÿêùî âèñîòà, ïðîâåäåíà äî íåї, äîðіâíþє 4,8 ñì.
925. Ñòîðîíè ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþþòü 10 ñì і 12 ñì,
à éîãî ãîñòðèé êóò – 30. Çíàéäіòü ïëîùó ïàðàëåëîãðàìà.
926. Ñòîðîíà ðîìáà äîðіâíþє 4 ñì, à îäèí ç éîãî êóòіâ –
150. Çíàéäіòü ïëîùó ðîìáà.
927. Âèñîòà ïàðàëåëîãðàìà âòðè÷і áіëüøà çà ñòîðîíó, äî
ÿêîї âîíà ïðîâåäåíà. Çíàéäіòü öþ âèñîòó, ÿêùî ïëîùà
ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþє 12 ñì2.
928. Ñòîðîíà ïàðàëåëîãðàìà â 5 ðàçіâ áіëüøà çà âèñîòó,
ïðîâåäåíó äî íåї. Çíàéäіòü öþ ñòîðîíó, ÿêùî ïëîùà ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþє 45 ñì2.
929. Ïåðèìåòð ðîìáà äîðіâíþє P ñì. Çíàéäіòü éîãî ïëîùó,
ÿêùî îäíà ç äіàãîíàëåé ðîìáà óòâîðþє çі ñòîðîíîþ êóò 75.
930. Äâі ñòî ðî íè ïà ðà ëå ëî ãðà ìà äîðіâíþ þòü 8 ñì
і 12 ñì, à ñóìà äâîõ éîãî âèñîò, ïðîâåäåíèõ ç îäíієї âåðøèíè, äîðіâíþє 15 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïàðàëåëîãðàìà.
931. Äâі âèñîòè ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþþòü 2 ñì і 3 ñì,
à ñóìà äâîõ éîãî ñóìіæíèõ ñòîðіí – 10 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó
ïàðàëåëîãðàìà.
932. Âèñîòè ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþþòü 8 ñì і 6 ñì, à êóò
ìіæ íèìè – 30. Çíàéäіòü ïëîùó ïàðàëåëîãðàìà.
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933. Äâі ñòîðîíè ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþþòü 8 ñì і 5 ñì.
×è ìîæå éîãî ïëîùà äîðіâíþâàòè:
1) 41 ñì2;
2) 40 ñì2;
3) 39 ñì2?
934. Ñòîðîíè ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþþòü 9 ñì і 12 ñì,
à îäíà ç éîãî âèñîò – 6 ñì. Çíàéäіòü äðóãó âèñîòó ïàðàëåëîãðàìà. Ñêіëüêè ðîçâ’ÿçêіâ ìàє çàäà÷à?

935. Ñóìà êóòіâ îäíîãî ç ìíîãîêóòíèêіâ íà 540 áіëüøà
çà ñóìó êóòіâ äðóãîãî ìíîãîêóòíèêà. Íà ñêіëüêè áіëüøå
âåðøèí ó ïåðøîãî ìíîãîêóòíèêà, íіæ ó äðóãîãî?
936. Ñåðåäèíè ñòîðіí ðîìáà ïîñëіäîâíî ñïîëó÷åíî âіäðіçêàìè. Îá÷èñëіòü ïëîùó ÷îòèðèêóòíèêà, ùî óòâîðèâñÿ,
ÿêùî äіàãîíàëі ðîìáà äîðіâíþþòü 6 ñì і 10 ñì.

Ïiäãîòóéòåñÿ äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðiàëó
937. Íàêðåñëіòü äâà íåðіâíèõ ìіæ ñîáîþ òðèêóòíèêè,
ó êîæíîãî ç ÿêèõ îäíà çі ñòîðіí äîðіâíþє 4 ñì, à âèñîòè,
ïðîâåäåíі äî öèõ ñòîðіí, – 2,5 ñì.

Æèòòºâà ìàòåìàòèêà
938. Âіäíîøåííÿ âèñîòè äî øèðèíè åêðàíà òåëåâіçîðà äîðіâíþє
9 : 16. Äіàãîíàëü åêðàíà òåëåâіçîðà – 32 äþéìè. Çíàéäіòü øèðèíó
åêðàíà â ñàíòèìåòðàõ, ÿêùî
1 äþéì  2,54 ñì.

''

32

Ö³êàâ³ çàäà÷³ äëÿ óó÷í³â íåëåäà÷èõ
939. (Çàäà÷à àë-Êîðàäæè.) Çíàéäіòü ïëîùó ïðÿìîêóòíèêà,
îñíîâà ÿêîãî âäâі÷і áіëüøà çà âèñîòó, à ïëîùà ÷èñåëüíî
äîðіâíþє ïåðèìåòðó1.

1

Îñíîâîþ і âèñîòîþ àë-Êîðàäæè íàçèâàâ äâі ñòîðîíè ïðÿìîêóòíèêà.
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ÙÀ
25. ÏËÎ
ÒÐÈÊÓÒÍÈÊÀ

Ò å î ð å ì à (ïðî ïëîùó òðèêóòíèêà). Ïëîùà òðèêóòíè
èêà äîðіâíþє ïîëîâèíі äîáóòêó éîãî ñòîðîíè íà
âèñîòó, ïðîâåäåíó äî öієї ñòîðîíè.
Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé ABC – äîâіëüíèé òðèêóòíèê, BH –
éîãî âèñîòà (ìàë. 245). Äîâåäåìî, ùî
.
1) Ïðîâåäåìî ÷åðåç âåðøèíó B ïðÿìó,
ïàðàëåëüíó AC, à ÷åðåç âåðøèíó C –
ïðÿìó, ïàðàëåëüíó AB. Îäåðæèìî
ïàðàëåëîãðàì ABDC.
2) { ABC  {DCB (çà òðüîìà ñòîðîíàSABC, çâіäêè
ìè). Òîìó SABDC  2S

Ìàë. 245

.
3) Îñêіëüêè SABDC  AC ∙ BH, òî

.

Ó çàãàëüíîìó âèãëÿäі ôîðìóëó ïëîùі òðèêóòíèêà S
ìîæíà çàïèñàòè òàê:
,
äå a – ñòîðîíà òðèêóòíèêà, ha – âèñîòà, ïðîâåäåíà äî íåї.
ä
Í à ñ ë і ä î ê 1. Ïëîùà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà
äî
îðіâíþє ïîëîâèíі äîáóòêó êàòåòіâ.
Í à ñ ë і ä î ê 2. ßêùî ñòîðîíà îäíîãî òðèêóòíèêà
äî
îðіâíþє ñòîðîíі äðóãîãî, òî ïëîùі òàêèõ òðèêóòíèêіâ
âіäíîñÿòüñÿ ÿê їõíі âèñîòè, ïðîâåäåíі äî öèõ ñòîðіí.
âі
Í à ñ ë і ä î ê 3. ßêùî âè ñî òà îäíîãî òðè êóò íèêà
äî
îðіâíþє îäíіé ç âèñîò äðóãîãî òðèêóòíèêà, òî ïëîùі
öèõ òðèêóòíèêіâ âіäíîñÿòüñÿ ÿê ñòîðîíè, äî ÿêèõ
öè
ïðîâåäåíî öі âèñîòè.
Çàäà÷à 1. Äîâåäіòü, ùî êîëè êóò îäíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє êóòó äðóãîãî òðèêóòíèêà, òî ïëîùі öèõ òðèêóòíèêіâ
âіäíîñÿòüñÿ ÿê äîáóòêè ñòîðіí, ùî óòâîðþþòü öåé êóò.
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Ìàë. 246

Ä î â å ä å í í ÿ. Ðîçãëÿíåìî òðèêóòíèêè ABC і A1B1C1,
ó ÿêèõ  A   A1. Ïðîâåäåìî âèñîòè BH і B1H1 (ìàë. 246).
1) Ìàєìî:

.

2) {ABH
{
V {A
{ 1B1H1 (ÿê ïðÿìîêóòíі, çà ãîñòðèì êóòîì).
Òîìó
3) Ìàєìî:

.

Çàäà÷à 2. Çíàéäіòü ïëîùó ðіâíîñòîðîííüîãî òðèêóòíèêà çі ñòîðîíîþ a.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé { ABC – ðіâíîñòîðîííіé çі ñòîðîíîþ çàâäîâæêè a.
. Ó ðіâíîñòîðîííüîìó òðèêóòíèêó ha  ma,

Òîäі

äå ma – ìåäіàíà. Àëå
. Îòæå,
Â і ä ï î â і ä ü.

(§ 18, çàäà÷à 4), òîìó é
.

.

Çàäà÷à 3. Ñòîðîíè òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü 8 ñì, 15 ñì
і 17 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó òðèêóòíèêà, ïðîâåäåíó äî íàéáіëüøîї éîãî ñòîðîíè.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Îñêіëüêè 172  82 + 152 (289  289), òî
çà òåîðåìîþ, îáåðíåíîþ äî òåîðåìè Ïіôàãîðà, òðèêóòíèê
є ïðÿìîêóòíèì. Ïðÿìèé êóò ëåæèòü ïðîòè ñòîðîíè, ùî
äîðіâíþє 17 ñì.
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Ñêîðèñòàєìîñÿ ìàëþíêîì 247. Íåõàé c  17 ñì – ãіïîòåíóçà, b  8 ñì і a  15 ñì – êàòåòè òðèêóòíèêà, hc – éîãî
âèñîòà. Çíàéäåìî hc.
Ïëîùó äàíîãî òðèêóòíèêà ìîæíà çíàéòè çà ôîðìóëàìè:
àáî

, òîáòî ab  chc, çâіä-

Òîäі
êè

.

.

Îòæå, ìàєìî:
Â і ä ï î â і ä ü.

(ñì).

Ìàë. 247

ñì. 

Ñôîðìóëþéòå é äîâåäіòü òåîðåìó ïðî ïëîùó òðèêóòíèêà. Ñôîðìóëþéòå íàñëіäêè ç òåîðåìè ïðî ïëîùó
òðèêóòíèêà.

Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
940. Ñòîðîíà òðèêóòíèêà äîðіâíþє a, h – âèñîòà, ïðîâåäåíà äî öієї ñòîðîíè. Çíàéäіòü ïëîùó òðèêóòíèêà, ÿêùî:
2) a  3 äì, h  5 äì.
1) a  10 ñì, h  5 ñì;
941. Íåõàé a – ñòîðîíà òðèêóòíèêà, h – âèñîòà, ïðîâåäåíà
äî öієї ñòîðîíè. Çíàéäіòü ïëîùó òðèêóòíèêà, ÿêùî:
2) a  7 ñì, h  1 ñì.
1) a  6 äì, h  4 äì;
942. Çíàéäіòü ïëîùó ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, êàòåòè
ÿêîãî äîðіâíþþòü:
2) 9 äì і 5 äì.
1) 4 ñì і 3 ñì;
943. Çíàéäіòü ïëîùó ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, êàòåòè
ÿêîãî äîðіâíþþòü:
2) 7 äì і 3 äì.
1) 6 ñì і 5 ñì;
944. Ïëîùà òðèêóòíèêà äîðіâíþє 36 äì2, à îäíà ç éîãî
âèñîò – 8 äì. Çíàéäіòü äîâæèíó ñòîðîíè, äî ÿêîї ïðîâåäåíî
öþ âèñîòó.
945. Ïëîùà òðèêóòíèêà äîðіâíþє 20 ñì2, à îäíà ç éîãî ñòîðіí – 8 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó òðèêóòíèêà, ïðîâåäåíó äî öієї
ñòîðîíè.
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946. Çíàéäіòü ïëîùі ôіãóð, çîáðàæåíèõ íà ìàëþíêàõ 248
і 249, ÿêùî ñòîðîíà êëіòèíêè äîðіâíþє 0,5 ñì.

Ìàë. 248

Ìàë. 249

947. Çíàéäіòü ïëîùі ôіãóð, çîáðàæåíèõ íà ìàëþíêàõ 250
і 251, ÿêùî ñòîðîíà êëіòèíêè äîðіâíþє 0,5 ñì.

Ìàë. 250

Ìàë. 251

948. Áі÷íà ñòîðîíà ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє
5 ñì, à âèñîòà, ïðîâåäåíà äî îñíîâè, – 3 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó òðèêóòíèêà.
949. Îäèí ç êàòåòіâ ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє
7 ñì, à ãіïîòåíóçà – 25 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó òðèêóòíèêà.
950. Ãіïîòåíóçà ðіâíîáåäðåíîãî ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє 8 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó òðèêóòíèêà.
951. Âèñîòà ðіâíîáåäðåíîãî ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, ïðîâåäåíà äî ãіïîòåíóçè, äîðіâíþє 6 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó òðèêóòíèêà.
952. 1) Äіàãîíàëі ðîìáà äîðіâíþþòü 8 ñì і 10 ñì. Çíàéäіòü
ïëîùó ðîìáà.
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2) Âèêîðèñòîâóþ÷è ôîðìóëó ïëîùі ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, âèâåäіòü ôîðìóëó ïëîùі ðîìáà ÷åðåç éîãî äіàãîíàëі d1 і d2.
953. Çíàéäіòü ïëîùó ðîìáà, äіàãîíàëі ÿêîãî äîðіâíþþòü
12 ñì і 6 ñì.
954. Ó ïðÿìîêóòíèêó ABCD BD  10 ñì. Âåðøèíà B âіääàëåíà âіä ïðÿìîї AC íà 3 ñì. Çíàéäіòü ïëîùі òðèêóòíèêà
ABC і ïðÿìîêóòíèêà ABCD.
955. Ñòîðîíà òðèêóòíèêà âäâі÷і áіëüøà çà âèñîòó, ïðîâåäåíó äî íåї. Çíàéäіòü öþ ñòîðîíó, ÿêùî ïëîùà òðèêóòíèêà
äîðіâíþє 16 ñì2.
956. Âèñîòà òðèêóòíèêà â 4 ðàçè áіëüøà çà ñòîðîíó, äî
ÿêîї âîíà ïðîâåäåíà. Çíàéäіòü öþ âèñîòó, ÿêùî ïëîùà òðèêóòíèêà äîðіâíþє 18 ñì2.
957. Íà ñòîðîíі AC òðèêóòíèêà ABC, ïëîùà ÿêîãî äîðіâíþє 12 ñì2, óçÿòî òî÷êó D òàê, ùî AD : DC  1 : 2. Çíàéäіòü
ïëîùі òðèêóòíèêіâ ABD і DBC.
958. Íà ñòîðîíі AB òðèêóòíèêà ABC, ïëîùà ÿêîãî äîðіâíþє 20 ñì2, óçÿòî òî÷êó K òàê, ùî AK : KB  1 : 3. Çíàéäіòü ïëîùі òðèêóòíèêіâ ACK і CKB.
959. ABCD – òðàïåöіÿ, AD || BC. Äîâåäіòü, ùî SACD  SABD.
960. Ó ðіâíîáåäðåíîìó òðèêóòíèêó âèñîòà, ïðîâåäåíà äî
áі÷íîї ñòîðîíè, äіëèòü її íà âіäðіçêè 4 ñì і 1 ñì, ïî÷èíàþ÷è âіä âåðøèíè êóòà ìіæ áі÷íèìè ñòîðîíàìè. Çíàéäіòü
ïëîùó òðèêóòíèêà.
961. Ó ðіâíîáåäðåíîìó òðèêóòíèêó âèñîòà, ïðîâåäåíà äî
áі÷íîї ñòîðîíè, äіëèòü її íà âіäðіçêè 4 ñì і 6 ñì, ïî÷èíàþ÷è âіä âåðøèíè ïðè îñíîâі. Çíàéäіòü ïëîùó òðèêóòíèêà.
962. Êàòåòè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü 6 ñì
і 8 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó, ïðîâåäåíó äî ãіïîòåíóçè.
963. Êàòåòè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü 7 ñì
і 24 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó, ïðîâåäåíó äî ãіïîòåíóçè.
964. Ó ïðÿìîêóòíîìó òðèêóòíèêó òî÷êà äîòèêó âïèñàíîãî êîëà äіëèòü ãіïîòåíóçó íà âіäðіçêè 9 ñì і 6 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó òðèêóòíèêà.
965. Ó ïðÿìîêóòíîìó òðèêóòíèêó òî÷êà äîòèêó âïèñàíîãî
êîëà äіëèòü êàòåò íà âіäðіçêè 3 ñì і 5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó
òðèêóòíèêà.
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966. Äâі ñòîðîíè òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü 4 ñì і 6 ñì. ×è
ìîæå ïëîùà òðèêóòíèêà äîðіâíþâàòè:
1) 11 ñì2;
2) 12 ñì2;
3) 13 ñì2?
967. Âіäðіçêè AB і ÑD ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі O, ÿêà є ñåðåäèíîþ âіäðіçêà AB. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ïëîù òðèêóòíèêіâ AOC і BOD, ÿêùî CO  3 ñì, DO  6 ñì.
968. MN – ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðèêóòíèêà ABC, M  AB, N  AC.
Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ïëîù òðèêóòíèêіâ AMN і ABC.

969. Íàâêîëî êîëà, ðàäіóñ ÿêîãî äîðіâíþє 3 ñì, îïèñàíî
êâàäðàò. Çíàéäіòü ïåðèìåòð і ïëîùó êâàäðàòà.
970. Áіñåêòðèñà êóòà ïðÿìîêóòíèêà äіëèòü éîãî äіàãîíàëü ó âіäíîøåííі 1 : 2. Çíàéäіòü ïëîùó ïðÿìîêóòíèêà,
ÿêùî éîãî ïåðèìåòð äîðіâíþє 48 ñì.

Ïiäãîòóéòåñÿ äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðiàëó
971. Íàêðåñëіòü òðàïåöіþ, îñíîâè ÿêîї äîðіâíþþòü 5 ñì
і 3 ñì, à âèñîòà – 4 ñì.

Æèòòºâà ìàòåìàòèêà
972. ×àâóííà òðóáà ìàє êâàäðàòíèé ïåðåòèí, її çîâíіøíÿ øèðèíà äîðіâíþє 25 ñì,
òîâùèíà ñòіíîê – 3 ñì. ßêà ìàñà îäíîãî
ïîãîííîãî ìåòðà òðóáè? Ãóñòèíà ÷àâóíó
ñòàíîâèòü 7,3 ã/ñì3.

Ö³êàâ³ çàäà÷³ äëÿ óó÷í³â íåëåäà÷èõ
973. Ñòіíà çàââèøêè 3,5 ì âіäêèäàє òіíü çàâäîâæêè 5 ì.
Îëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷, çðіñò ÿêîãî 1 ì 75 ñì, ñòîїòü íà âіäñòàíі 10 ì âіä êðàþ òіíі. ßêó íàéìåíøó êіëüêіñòü êðîêіâ
âіí ìàє çðîáèòè, ùîá ïîâíіñòþ ïîòðàïèòè â òіíü, ÿêùî
äîâæèíà éîãî êðîêó 0,5 ì?
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ÙÀ
26. ÏËÎ
ÒÐÀÏÅÖІЇ

Ò å î ð å ì à (ïðî ïëîùó òðàïåöії). Ïëîùà òðàïåöії
äî
îðіâíþє äîáóòêó ïіâñóìè її îñíîâ íà âèñîòó.
Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé ABCD – äîâіëüíà
òðàïåöіÿ ç îñíîâàìè AD і BC, BK – її âèñîòà (ìàë. 252). Äîâåäåìî, ùî ïëîùó òðàïåöії S ìîæíà çíàéòè çà ôîðìóëîþ:
.
1) Äіàãîíàëü BD ðîçáèâàє òðàïåöіþ íà äâà
òðèêóòíèêè ABD і BDC. Òîìó

Ìàë. 252

.

2) BK – âèñîòà òðèêóòíèêà ABD, òîìó

.

3) Ïðîâåäåìî â òðàïåöії âèñîòó DN, âîíà є і âèñîòîþ òðèêóòíèêà BDC, òîìó

.

4) DN  BK (ÿê âèñîòè òðàïåöії). Îòæå,

.
Ó çàãàëüíîìó âèãëÿäі ôîðìóëó ïëîùі òðàïåöії S ìîæíà
çàïèñàòè òàê:
,
äå a і b – îñíîâè òðàïåöії, h – її âèñîòà.
Í à ñ ë і ä î ê . Ïëîùà òðàïåöії äîðіâíþє äîáóòêó її
ñå
åðåäíüîї ëіíії íà âèñîòó.
Ó òðàïåöії ABCD ((AD || BC), AD  8 ñì, BC  5 ñì,
AB  12 ñì,  A  30. Çíàéäіòü ïëîùó òðàïåöії.
Ð î ç â’ ÿ ç à í í ÿ. 1) Ïðîâåäåìî â òðàïåöії ABCD âèñîòó BK (ìàë. 253). Ó { ABK

Задача 1.

( K  90)

(çà âëàñòèâіñòþ

êàòåòà, ùî ëåæèòü ïðîòè êóòà 30).
Îòæå,

(ñì).

Ìàë. 253
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(ñì2).

2)
Â і ä ï î â і ä ü. 39 ñì2.

Ïåðèìåòð òðàïåöії 60 ñì, à òî÷êà äîòèêó âïèñàíîãî êîëà äіëèòü îäíó ç áі÷íèõ ñòîðіí íà âіäðіçêè 9 ñì
і 4 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó òðàïåöії.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. 1) Îñêіëüêè òðàïåöіþ îïèñàíî íàâêîëî
êîëà (ìàë. 254), òî

Задача 2.

2) Öåíòð âïèñàíîãî êîëà – òî÷êà
O – є òî÷êîþ ïåðåòèíó áіñåêòðèñ
êóòіâ òðàïåöії, îòæå, і êóòіâ BAD
і ABC. Òîìó  AOB  90 (äèâ. çàäà÷ó 218, ñ. 45).
3) Òî÷êà K – òî÷êà äîòèêó êîëà äî
ñòîðîíè AB, òîìó OK  AB. Îòæå,
OK – ðàäіóñ êîëà é âèñîòà ïðÿìîÌàë. 254
êóòíîãî òðèêóòíèêà BOA, ïðîâåäåíà äî ãіïîòåíóçè. Çà òåîðåìîþ ïðî ñåðåäíі ïðîïîðöіéíі
âіäðіçêè â ïðÿìîêóòíîìó òðèêóòíèêó ìàєìî: OK2 
 ÀK  KÂ  9  4  36, çâіäêè OK  6 (ñì).
4) MN – äіàìåòð êîëà, à òàêîæ âèñîòà òðàïåöії, MN 
 2  OK  2  6  12 (ñì).
5) Îòæå,

(ñì2).

Â і ä ï î â і ä ü. 180 ñì2.
Ñôîðìóëþéòå é äîâåäіòü òåîðåìó ïðî ïëîùó òðàïåöії.
Ñôîðìóëþéòå íàñëіäîê іç öієї òåîðåìè.

Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
974. Íåõàé a і b – îñíîâè òðàïåöії, h – її âèñîòà. Çíàéäіòü ïëîùó òðàïåöії, ÿêùî:
1) a  5 ñì, b  7 ñì, h  4 ñì;
2) a  9 äì, b  1 äì, h  5 äì.
975. Íåõàé a і b – îñíîâè òðàïåöії, h – її âèñîòà. Çíàéäіòü
ïëîùó òðàïåöії, ÿêùî:
1) a  9 ñì, b  3 ñì, h  2 ñì;
2) a  3 äì, b  7 äì, h  6 äì.
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976. Çíàéäіòü ïëîùó òðàïåöії, ÿêùî її ñåðåäíÿ ëіíіÿ äîðіâíþє 4 ñì, à âèñîòà – 5 ñì.
977. Âèñîòà òðàïåöії äîðіâíþє 3 ñì, à ñåðåäíÿ ëіíіÿ – 6 ñì.
Çíàéäіòü ïëîùó òðàïåöії.
978. Îñíîâè òðàïåöії äîðіâíþþòü 7 ñì і 13 ñì, à її ïëîùà – 40 ñì2. Çíàéäіòü âèñîòó òðàïåöії.
979. Ïëîùà òðàïåöії äîðіâíþє 36 ñì2, à її îñíîâè – 8 ñì
і 10 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó òðàïåöії.
980. Âèñîòà òðàïåöії äîðіâíþє 6 ñì, à її ïëîùà – 24 ñì2.
Çíàéäіòü ñóìó îñíîâ òðàïåöії.
981. Âèñîòà òðàïåöії äîðіâíþє 8 ñì, à ïëîùà – 40 ñì2.
Çíàéäіòü ñåðåäíþ ëіíіþ òðàïåöії.
982. Ïëîùà òðàïåöії äîðіâíþє 63 ñì2, îäíà ç її îñíîâ –
5 ñì, à âèñîòà – 7 ñì. Çíàéäіòü äðóãó îñíîâó òðàïåöії.
983. Îäíà ç îñíîâ òðàïåöії äîðіâíþє 17 ñì, à її âèñîòà –
3 ñì. Çíàéäіòü äðóãó îñíîâó òðàïåöії, ÿêùî її ïëîùà äîðіâíþє 33 ñì2.
984. ABCD (AD
(
|| BC) – ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ ç òóïèì êóòîì B,
BK – її âèñîòà, AK  3 ñì, BC  5 ñì, BK  4 ñì. Çíàéäіòü
ïëîùó òðàïåöії.
985. ABCD (AB
(
|| CD) – ïðÿ ìîêóò íà òðàïåöіÿ ç òó ïèì
êóòîì D, DK – âèñîòà òðàïåöії, AK  4 ñì, CD  7 ñì,
DK  5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó òðàïåöії.
986. Ïëîùà ïðÿìîêóòíîї òðàïåöії äîðіâíþє 30 ñì2, її
ïåðèìåòð – 28 ñì, à ìåíøà áі÷íà ñòîðîíà – 3 ñì. Çíàéäіòü
áіëüøó áі÷íó ñòîðîíó.
987. Ïåðèìåòð ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії äîðіâíþє 32 ñì, її áі÷íà
ñòîðîíà – 5 ñì, à ïëîùà – 44 ñì2. Çíàéäіòü âèñîòó òðàïåöії.
988. Ó òðàïåöії ABCD ìåíøà îñíîâà AB äîðіâíþє 6 ñì,
à âèñîòà òðàïåöії – 8 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó òðàïåöії, ÿêùî
ïëîùà òðèêóòíèêà ADC äîðіâíþє 40 ñì2.
989. Ó òðàïåöії ABCD îñíîâè AD і BC äîðіâíþþòü âіäïîâіäíî 10 ñì і 8 ñì. Ïëîùà òðèêóòíèêà ABD äîðіâíþє 25 ñì2.
Çíàéäіòü ïëîùó òðàïåöії.
990. Ïëîùà òðàïåöії äîðіâíþє 36 ñì2, à її âèñîòà – 6 ñì.
Çíàéäіòü îñíîâè òðàïåöії, ÿêùî âîíè âіäíîñÿòüñÿ ÿê 1 : 3.
991. Îñíîâè òðàïåöії âіäíîñÿòüñÿ ÿê 1 : 4. Çíàéäіòü öі îñíîâè, ÿêùî âèñîòà òðàïåöії äîðіâíþє 4 ñì, à ïëîùà òðàïåöії –
50 ñì2.
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992. Çíàéäіòü ïëîùó òðàïåöії, îñíîâè ÿêîї äîðіâíþþòü
a ñì і b ñì, à áі÷íà ñòîðîíà çàâäîâæêè c ñì óòâîðþє ç ìåíøîþ îñíîâîþ êóò 150.
993. Ó ïðÿìîêóòíіé òðàïåöії ìåíøà îñíîâà äîðіâíþє 6 ñì
é óòâîðþє ç ìåíøîþ äіàãîíàëëþ êóò 45. Çíàéäіòü ïëîùó
òðàïåöії, ÿêùî її òóïèé êóò äîðіâíþє 135.
994. Ó ïðÿìîêóòíіé òðàïåöії ìåíøà áі÷íà ñòîðîíà äîðіâíþє 4 ñì é óòâîðþє ç ìåíøîþ äіàãîíàëëþ êóò 45. Ãîñòðèé
êóò òðàïåöії òàêîæ äîðіâíþє 45. Çíàéäіòü ïëîùó òðàïåöії.
995. Áіëüøà äіàãî íàëü ïðÿ ìî êóò íîї òðà ïåöії äîðіâíþє
13 ñì, à áіëüøà îñíîâà – 12 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó òðàïåöії,
ÿêùî її ìåíøà îñíîâà äîðіâíþє 4 ñì.
996. Áіëüøà äіàãî íàëü ïðÿ ìî êóò íîї òðà ïåöії äîðіâíþє
17 ñì, à âèñîòà – 8 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó òðàïåöії, ÿêùî її
ìåíøà îñíîâà äîðіâíþє 5 ñì.
997. Îñíîâè ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії äîðіâíþþòü 38 ñì і 52 ñì,
à áі÷íà ñòîðîíà – 25 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó òðàïåöії.
998. Áіëüøà îñíîâà ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії äîðіâíþє 18 ñì, áі÷íà
ñòîðîíà – 13 ñì, à âèñîòà – 12 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó òðàïåöії.
999. Ìåíøà îñíîâà ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії äîðіâíþє 6 ñì, áі÷íà
ñòîðîíà – 5 ñì, à âèñîòà – 3 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó òðàïåöії.
1000. Ìåí øà îñ íî âà ðіâíîáі÷íîї òðà ïåöії äîðіâíþє
10 ñì. Òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé âіääàëåíà âіä îñíîâ íà
2 ñì і 3 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó òðàïåöії.
1001. Áіëüøà îñíîâà ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії äîðіâíþє 18 ñì.
Òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé âіääàëåíà âіä îñíîâ íà 5 ñì
і 6 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó òðàïåöії.
1002. Äіàãîíàëі ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі, à âèñîòà äîðіâíþє h ñì. Çíàéäіòü ïëîùó òðàïåöії.
1003. Çíàéäіòü ïëîùó ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії, äіàãîíàëі ÿêîї
âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі, à îñíîâè äîðіâíþþòü 10 ñì і 4 ñì.
1004. Òî÷êà äîòèêó êîëà, âïèñàíîãî â ïðÿìîêóòíó òðàïåöіþ, äіëèòü áіëüøó áі÷íó ñòîðîíó íà âіäðіçêè 1 ñì і 4 ñì.
Çíàéäіòü ïëîùó òðàïåöії.

1005. Îá÷èñëіòü ñóìó êóòіâ îïóêëîãî 17-êóòíèêà.
1006. Ñêіëüêè ïëèòîê êâàäðàòíîї ôîðìè çі ñòîðîíîþ
20 ñì çíàäîáèòüñÿ, ùîá âèêëàñòè íèìè ïіäëîãó â êіìíàòі
ïðÿìîêóòíîї ôîðìè, äîâæèíà ÿêîї 4,6 ì, à øèðèíà 3,4 ì?
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1007. Îäèí ç êóòіâ ðîìáà íà 120 áіëüøèé çà äðóãèé, à ñòîðîíà ðîìáà äîðіâíþє 6 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ðîìáà.

Æèòòºâà ìàòåìàòèêà
1008. Ñêіëüêè êіëîãðàìіâ ôàðáè ïîòðіáíî, ùîá ïîôàðáóâàòè ïàðêàí (ìàë. 255) ç îäíîãî áîêó, ÿêùî äëÿ ôàðáóâàííÿ
1 ì2 ïàðêàíà âèòðà÷àєòüñÿ 250 ã ôàðáè?

Ìàë. 255

Ö³êàâ³ çàäà÷³ äëÿ óó÷í³â íåëåäà÷èõ
1009. Ç òðüîõ êâàäðàòіâ, äîâæèíà ñòîðîíè êîæíîãî ç ÿêèõ
є öіëèì ÷èñëîì ñàíòèìåòðіâ, ñêëàäåíî ïðÿìîêóòíèê,
ïëîùà ÿêîãî 150 ñì2. Çíàéäіòü ïåðèìåòð ïðÿìîêóòíèêà.

Äîìàøíÿ ñàìîñòіéíà ðîáîòà № 5 (§§ 22–26)
Êîæíå çàâäàííÿ ìàє ïî ÷îòèðè âàðіàíòè âіäïîâіäåé
(À–Ã), ñåðåä ÿêèõ ëèøå îäèí є ïðàâèëüíèì. Îáåðіòü ïðàâèëüíèé âàðіàíò âіäïîâіäі.
1. Íà
ÿêîìó ç ìàëþíêіâ 256–259 çîáðàæåíî
ï’ÿòèêóòíèê, îïèñàíèé íàâêîëî êîëà?
À. ìàë. 256 Á. ìàë. 257 Â. ìàë. 258 Ã. ìàë. 259

Ìàë. 256

Ìàë. 257

Ìàë. 258

Ìàë. 259
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2. Çíàéäіòü ïëîùó ïðÿìîêóòíèêà, ñòîðîíè ÿêîãî äîðіâíþþòü 7 ñì і 4 ñì.
À. 28 ñì
Á. 22 ñì
Â. 28 ñì2
Ã. 11 ñì2
3. Çíàéäіòü ïëîùó ïàðàëåëîãðàìà, îäíà çі ñòîðіí ÿêîãî
äîðіâíþє 8 ñì, à âèñîòà, ïðîâåäåíà äî öієї ñòîðîíè, – 5 ñì.
Á. 26 ñì2
Â. 20 ñì2
Ã. 13 ñì2
À. 40 ñì2
4. Îá÷èñëіòü ñóìó âíóòðіøíіõ êóòіâ îïóêëîãî 10-êóòíèêà.
Á. 1800
Â. 1620
Ã. 1440
À. 360
5. Çíàéäіòü ñòîðîíó òðèêóòíèêà, ÿêùî éîãî ïëîùà äîðіâíþє
24 ñì2, à âèñîòà, ïðîâåäåíà äî öієї ñòîðîíè, – 6 ñì.
À. 4 ñì
Á. 18 ñì
Â. 8 ñì
Ã. 12 ñì
6. Îäíà ç îñíîâ òðàïåöії äîðіâíþє 5 ñì, à її âèñîòà – 4 ñì.
Çíàéäіòü äðóãó îñíîâó òðàïåöії, ÿêùî її ïëîùà äîðіâíþє
28 ñì2.
À. 11 ñì
Á. 2 ñì
Â. 7 ñì
Ã. 9 ñì
7. Ïðÿìîêóòíèê, ñòîðîíè ÿêîãî äîðіâíþþòü 16 äì
і 9,5 äì, ðîçðіçàëè íà êâàäðàòè çі ñòîðîíîþ 0,5 äì. Ñêіëüêè
îòðèìàëè êâàäðàòіâ?
À. 612
Á. 608
Â. 51
Ã. 618
8. Áіëüøà äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíîї òðàïåöії äîðіâíþє 13 ñì,
à âèñîòà – 5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó òðàïåöії, ÿêùî її ìåíøà
îñíîâà äîðіâíþє 8 ñì.
À. 50 ñì2
Á. 52,5 ñì2 Â. 100 ñì2
Ã. 62,5 ñì2
9. Çíàéäіòü ïëîùó ðîìáà, äіàãîíàëі ÿêîãî äîðіâíþþòü 8 ñì
і 10 ñì.
À. 80 ñì2
Á. 20 ñì2
Â. 40 ñì2
Ã. 36 ñì2
10. Ó ïðÿìîêóòíîìó òðèêóòíèêó ãіïîòåíóçà òî÷êîþ
äîòèêó âïèñàíîãî êîëà äіëèòüñÿ íà âіäðіçêè 3 ñì і 10 ñì.
Çíàéäіòü ïëîùó òðèêóòíèêà.
À. 60 ñì2
Á. 50 ñì2
Â. 40 ñì2
Ã. 30 ñì2
11. Áіëüøà îñíîâà ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії äîðіâíþє 12 ñì.
Òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé âіääàëåíà âіä îñíîâ íà 2 ñì
і 3 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó òðàïåöії.
À. 75 ñì2
Á. 50 ñì2
Â. 100 ñì2
Ã. 150 ñì2
12. Ñòîðîíè ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþþòü 12 ñì і 9 ñì, à ñóìà
äâîõ éîãî âèñîò, ïðîâåäåíèõ ç îäíієї âåðøèíè, – 7 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïàðàëåëîãðàìà.
À. 108 ñì2 Á. 48 ñì2
Â. 36 ñì2
Ã. 27 ñì2
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ÇÀÂÄÀÍÍß ÄËß ÏÅÐÅÂІÐÊÈ ÇÍÀÍÜ ÄÎ §§ 22–26
1. Íàêðåñëіòü êîëî, âïèøіòü ó íüîãî ï’ÿòèêóòíèê òà
îïèøіòü íàâêîëî íüîãî ñåìèêóòíèê.
2. Çíàéäіòü ïëîùó ïðÿìîêóòíèêà, ñòîðîíè ÿêîãî äîðіâíþþòü 6 ñì і 9 ñì.
3. Çíàéäіòü ïëîùó ïàðàëåëîãðàìà, îäíà çі ñòîðіí ÿêîãî
äîðіâíþє 7 ñì, à âèñîòà, ïðîâåäåíà äî öієї ñòîðîíè, – 4 ñì.
4. Îá÷èñëіòü ñóìó êóòіâ îïóêëîãî 15-êóòíèêà.
5. Ïëîùà òðèêóòíèêà äîðіâíþє 30 ñì2, à îäíà ç éîãî ñòîðіí –
12 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó òðèêóòíèêà, ïðîâåäåíó äî öієї ñòîðîíè.
6. Ïëîùà òðàïåöії äîðіâíþє 35 ñì2, îäíà ç її îñíîâ – 8 ñì,
à âèñîòà – 7 ñì. Çíàéäіòü äðóãó îñíîâó òðàïåöії.
7. Ïðÿìîêóòíèê, ñòîðîíè ÿêîãî 12 äì і 7,5 äì, ðîçðіçàëè íà êâàäðàòè çі ñòîðîíîþ 0,5 äì. Ñêіëüêè óòâîðèëîñÿ
êâàäðàòіâ?
8. Çíàéäіòü ïëîùó ðîìáà, äіàãîíàëі ÿêîãî äîðіâíþþòü 6 ñì
і 12 ñì.
9. Ìåíøà îñíîâà òðàïåöії äîðіâíþє 12 ñì. Òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé âіääàëåíà âіä îñíîâ íà 3 ñì і 5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó òðàïåöії.
Äîäàòêîâі çàâäàííÿ
10. Âіäíîøåííÿ ïëîù äâîõ êâàäðàòіâ äîðіâíþє 7. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ їõíіõ ïåðèìåòðіâ.
11. Âèñîòè ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþþòü 5 ñì і 6 ñì, à ñóìà
äâîõ éîãî ñóìіæíèõ ñòîðіí – 22 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïàðàëåëîãðàìà.

Âïðàâè äëÿ ïîâòîðåííÿ ðîçäіëó 4
Äî § 22
1010. Íàêðåñëіòü îïóêëèé ï’ÿòèêóòíèê A1A2A3A4A5 òà
íå îïóê ëèé øå ñ òè êóò íèê B 1B 2B 3B 4B 5B 6. Ïðî âåäіòü óñі
äіàãîíàëі â ï’ÿòèêóòíèêó, îá÷èñëіòü їõíþ êіëüêіñòü.
1011. Íàêðåñëіòü êîëî. Âïèøіòü ó íüîãî òà îïèøіòü íàâêîëî
íüîãî áóäü-ÿêі ìíîãîêóòíèêè ç îäíàêîâîþ êіëüêіñòþ ñòîðіí.
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1012. Óñі çîâíіøíі êóòè ï’ÿòèêóòíèêà ìіæ ñîáîþ ðіâíі.
Ñêіëüêè ãðàäóñіâ ìàþòü âíóòðіøíі êóòè öüîãî ï’ÿòèêóòíèêà?
1013. Çíàéäіòü, ñêіëüêè äіàãîíàëåé ó âîñüìèêóòíèêà.
1014. Óñі âíóòðіøíі êóòè n-êóòíèêà äîðіâíþþòü ïî
135. Çíàéäіòü n.
1015. ßê çìіíèòüñÿ ñóìà âíóòðіøíіõ êóòіâ îïóêëîãî ìíîãîêóòíèêà, ÿêùî êіëüêіñòü éîãî ñòîðіí çáіëüøèòüñÿ íà äâі?
1016. Ñóìà êóòіâ îïóêëîãî n-êóòíèêà ó k ðàçіâ áіëüøà
çà ñóìó êóòіâ îïóêëîãî (n – 1)-êóòíèêà (k  íàòóðàëüíå
÷èñëî). Çíàéäіòü k.
Äî § 23
1017. Ïîðіâíÿéòå ïëîùó êâàäðàòà çі ñòîðîíîþ 6 ñì іç
ïëîùåþ ïðÿìîêóòíèêà çі ñòîðîíàìè 4 ñì і 9 ñì.
1018. 1) Íàêðåñëіòü äîâіëüíèé ïðÿìîêóòíèê, ïëîùà
ÿêîãî 12 ñì2.
2) Íàêðåñëіòü êâàäðàò, ïëîùà ÿêîãî 9 ñì2.
1019. Íà ïðîäîâæåííі ñòîðîíè AD êâàäðàòà ABCD çà âåðøèíó A âçÿòî òî÷êó P, CP  10 ñì,  CPD  30. Çíàéäіòü
ïëîùó êâàäðàòà.
1020. 1) Ïåðèìåòð êâàäðàòà äîðіâíþє P ñì. Çíàéäіòü
éîãî ïëîùó.
2) Ïëîùà êâàäðàòà äîðіâíþє S ñì2. Çíàéäіòü éîãî ïåðèìåòð.
3) Ïëîùà êâàäðàòà ÷èñåëüíî äîðіâíþє éîãî ïåðèìåòðó.
Çíàéäіòü ñòîðîíó êâàäðàòà.
1021. Íà ìàëþíêó 260 çîáðàæåíî ãåîìåòðè÷íå äî âå äåí íÿ ôîð ìó ëè (a + b) 2 
 a2 + 2ab + b2. Ïîÿñíіòü éîãî.
1022. Ñêіëüêè òðåáà ïëèòîê ïðÿìîêóòíîї
ôîðìè çі ñòîðîíàìè 30 ñì і 20 ñì, ùîá
âèêëàñòè íèìè ÷àñòèíó ñòіíè, ùî ìàє ôîðìó ïðÿ ìî êóò íè êà çі ñòî ðî íà ìè 2,4 ì
Ìàë. 260
і 3,6 ì?
1023. Áіñåêòðèñà êóòà ïðÿìîêóòíèêà äіëèòü éîãî ñòîðîíó íà âіäðіçêè 4 ñì і 5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó öüîãî ïðÿìîêóòíèêà. Ñêіëüêè ðîçâ’ÿçêіâ ìàє çàäà÷à?
1024. Ó ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê ABC ( C  90) âïèñàíî
êâàäðàò MNKL òàê, ùî òî÷êè N і K íàëåæàòü ãіïîòåíóçі
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(ïðè÷îìó N ëåæèòü ìіæ A і K), M íàëåæèòü AC, L íàëåæèòü BC. AN  m, KB  n. Çíàéäіòü ïëîùó êâàäðàòà.
Äî § 24
1025. Íàêðåñëіòü ïàðàëåëîãðàì, îäíà çі ñòîðіí ÿêîãî
äîðіâíþє 4 ñì, à âèñîòà, ïðîâåäåíà äî íåї, – 2 ñì. Çíàéäіòü
ïëîùó ïàðàëåëîãðàìà.
1026. Çíàéäіòü ïëîùó ðîìáà ABCD, ó ÿêîãî AB  4 ñì,
à âèñîòà, ïðîâåäåíà äî ñòîðîíè BC, äîðіâíþє 3 ñì.
1027. Ó ïàðàëåëîãðàìі ABCD  B – òóïèé, CE – âèñîòà
ïàðàëåëîãðàìà,  DCE  60, AD  5 ñì, AB  4 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïàðàëåëîãðàìà.
1028. ×è іñíóє ïàðàëåëîãðàì, ó ÿêîãî:
1) ñòîðîíè äîðіâíþþòü 6 ñì і 8 ñì, à âèñîòè – 3 ñì і 4 ñì;
2) ñòîðîíè äîðіâíþþòü 9 ñì і 6 ñì, à âèñîòè – 4 ñì і 2 ñì?
1029. Êâàäðàò і ðîìá ìàþòü ðіâíі ìіæ ñîáîþ ñòîðîíè,
à òóïèé êóò ðîìáà äîðіâíþє 150. ßêà ç ôіãóð ìàє áіëüøó
ïëîùó? Ó ñêіëüêè ðàçіâ?
1030. Ó ïàðàëåëîãðàìі ABCD ãîñòðèé êóò äîðіâíþє 30,
à áіñåêòðèñà öüîãî êóòà, ïåðåòèíàþ÷è ñòîðîíó, äіëèòü її
íàâïіë. Çíàéäіòü ïëîùó ïàðàëåëîãðàìà, ÿêùî éîãî ïåðèìåòð äîðіâíþє 24 ñì.
1031. Ó ðîìá ABCD âïèñàíî êîëî, ðàäіóñ ÿêîãî 8 ñì. K –
òî÷êà äîòèêó êîëà äî ñòîðîíè AB. Çíàéäіòü ïëîùó ðîìáà,
ÿêùî AK : KB  1 : 4.
Äî § 25
1032. Íàêðåñëіòü òðè ðіçíèõ òðèêóòíèêè (ãîñòðîêóòíèé, ïðÿìîêóòíèé і òóïîêóòíèé), ó êîæíîãî ç ÿêèõ îäíà çі
ñòîðіí äîðіâíþє 3 ñì, à âèñîòà, ïðîâåäåíà äî íåї, – 4 ñì.
Çíàéäіòü ïëîùó êîæíîãî ç òðèêóòíèêіâ.
1033. Äâі ñòîðîíè òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü 6 ñì і 9 ñì,
à âèñîòà, ïðîâåäåíà äî áіëüøîї ç íèõ, – 4 ñì. Çíàéäіòü
âèñîòó, ïðîâåäåíó äî ìåíøîї ç íèõ.
1034. Ó òðèêóòíèêó ABC  C  135, AC  4 ñì, BD – âèñîòà òðèêóòíèêà, CD  3 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó òðèêóòíèêà.
1035. Ó òðè êóò íè êó ïðî âå äå íî âñі ñå ðåäíі ëіíії.
Äîâåäіòü, ùî ïëîùà êîæíîãî іç ÷îòèðüîõ òðèêóòíèêіâ, ÿêі
óòâîðèëèñÿ, äîðіâíþє

ïëîùі ïî÷àòêîâîãî òðèêóòíèêà.
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ÐÎÇÄ²Ë 4

1036. CK – ìåäіàíà ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà ABC ç îñíîâîþ AB. Íà öіé ìåäіàíі âèáðàíî äåÿêó òî÷êó M. Äîâåäіòü,
ùî SAMC  SBMC.
Äî § 26
1037. Íàêðåñëіòü òðàïåöіþ, îñíîâè ÿêîї 4 ñì і 2 ñì,
à âèñîòà – 3 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó öієї òðàïåöії.
1038. Ïëîùà òðàïåöії äîðіâíþє 32 ñì2, à її ñåðåäíÿ
ëіíіÿ – 8 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó òðàïåöії.
1039. Çíàéäіòü ïëîùі òðàïåöіé, çîáðàæåíèõ íà ìàëþíêàõ 261–263. Äîâæèíà îäíієї êëіòèíêè äîðіâíþє 0,5 ñì.

Ìàë. 261

Ìàë. 262

Ìàë. 263

1040. Âèñîòè, ïðîâåäåíі ç âåðøèí ìåíøîї îñíîâè ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії, äіëÿòü áіëüøó îñíîâó íà òðè âіäðіçêè, ñóìà
äâîõ ç ÿêèõ äîðіâíþє òðåòüîìó. Çíàéäіòü ïëîùó òðàïåöії,
ÿêùî її ìåíøà îñíîâà é âèñîòà äîðіâíþþòü ïî a ñì.
1041. Îá÷èñëіòü ïëîùó ïðÿìîêóòíîї òðàïåöії, ó ÿêîї äâі
ìåíøі ñòîðîíè äîðіâíþþòü ïî b ñì, à ãîñòðèé êóò – 45.
1042. EF – ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðèêóòíèêà ABC, EF || AB.
Ó ñêіëüêè ðàçіâ ïëîùà òðèêóòíèêà CEF ìåíøà çà ïëîùó
òðàïåöії AEFB?
1043. Ó ðіâíîáі÷íó òðàïåöіþ âïèñàíî êîëî, ÿêå äіëèòü
áі÷íó ñòîðîíó íà âіäðіçêè çàâäîâæêè 2 ñì і 8 ñì. Çíàéäіòü
ïëîùó òðàïåöії.
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Ìíîãîêóòíèêè. Ïëîù³ ìíîãîêóòíèê³â

Ã îë
îëîâíå â ðîçäiëi 4
МНО ГО КУТ НИК І ЙО ГО ЕЛЕ МЕН ТИ.
СУ МА КУТІВ ОПУК ЛО ГО МНО ГО КУТ НИ КА.
МНО ГО КУТ НИ К, ВПИ САНИЙ У КОЛО,
І МНО ГО КУТ НИ К, ОПИ САНИЙ НАВКОЛО КОЛА

Ò å î ð å ì à (ïðî ñóìó êóòіâ îïóêëîãî n-êóòíèêà). Ñóìà
êóòіâ îïóêëîãî n-êóòíèêà äîðіâíþє 180(n – 2).

Ìíîãîêóòíèê – âïèñàíèé ó êîëî, ÿêùî âñі éîãî âåðøèíè ëåæàòü íà êîëі. Êîëî ïðè öüîìó – îïèñàíå íàâêîëî
ìíîãîêóòíèêà.
Ìíîãîêóòíèê – îïèñàíèé íàâêîëî êîëà, ÿêùî âñі éîãî ñòîðîíè äîòèêàþòüñÿ äî êîëà. Êîëî ïðè öüîìó – âïèñàíå â ìíîãîêóòíèê.
ПО НЯТ ТЯ ПЛОЩІ МНО ГО КУТ НИ КА.
ПЛО ЩА ПРЯ МО КУТ НИ КА

Ñôîðìóëþєìî îñíîâíі âëàñòèâîñòі ïëîùі:
1) ïëîùà êîæíîãî ìíîãîêóòíèêà є äîäàòíèì ÷èñëîì;
2) ðіâíі ìіæ ñîáîþ ìíîãîêóòíèêè ìàþòü ðіâíі ïëîùі;
3) ÿêùî ìíîãîêóòíèê ðîçáèòî íà êіëüêà ìíîãîêóòíèêіâ, òî éîãî ïëîùà äîðіâíþє ñóìі ïëîù öèõ ìíîãîêóòíèêіâ;
4) îäèíèöåþ âèìіðþâàííÿ ïëîùі є ïëîùà êâàäðàòà çі
ñòîðîíîþ, ùî äîðіâíþє îäèíèöі âèìіðþâàííÿ äîâæèíè
(òàêèé êâàäðàò – îäèíè÷íèé êâàäðàò).
Ò å î ð å ì à (ïðî ïëîùó ïðÿìîêóòíèêà). Ïëîùà S ïðÿìîêóòíèêà çі ñòîðîíàìè a і b îá÷èñëþєòüñÿ çà ôîðìóëîþ
S  a  b.
Í à ñ ë і ä î ê. Ïëîùà S êâàäðàòà çі ñòîðîíîþ a îá÷èñëþєòüñÿ çà ôîðìóëîþ S  a2.
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ÐÎÇÄ²Ë 4

ПЛО ЩА ПА РА ЛЕ ЛО ГРА МА

Ò å î ð å ì à (ïðî ïëîùó ïàðàëåëîãðàìà). Ïëîùà ïàðàëåëîãðàìà äîðіâíþє äîáóòêó éîãî ñòîðîíè íà âèñîòó,
ïðîâåäåíó äî öієї ñòîðîíè.
Ó çàãàëüíîìó âèãëÿäі ôîðìóëó ïëîùі S ïàðàëåëîãðàìà
çàïèñóþòü òàê:
S  aha,
äå a – ñòîðîíà ïàðàëåëîãðàìà, ha – âèñîòà, ïðîâåäåíà äî
íåї.
ПЛО ЩА ТРИ КУТ НИ КА

Ò å î ð å ì à (ïðî ïëîùó òðèêóòíèêà). Ïëîùà òðèêóòíèêà äîðіâíþє ïîëîâèíі äîáóòêó éîãî ñòîðîíè íà âèñîòó,
ïðîâåäåíó äî öієї ñòîðîíè.
Ó çàãàëüíîìó âèãëÿäі ôîðìóëó ïëîùі òðèêóòíèêà S
çàïèñóþòü òàê:
,
äå a – ñòîðîíà òðèêóòíèêà, ha – âèñîòà, ïðîâåäåíà äî íåї.
ПЛО ЩА ТРА ПЕЦІЇ

Ò å î ð å ì à (ïðî ïëîùó òðàïåöії). Ïëîùà òðàïåöії äîðіâíþє äîáóòêó ïіâñóìè її îñíîâ íà âèñîòó.
Ó çàãàëüíîìó âèãëÿäі ôîðìóëó ïëîùі òðàïåöії S çàïèñóþòü òàê:
,
äå a і b – îñíîâè òðàïåöії, h – її âèñîòà.
Í à ñ ë і ä î ê. Ïëîùà òðàïåöії äîðіâíþє äîáóòêó її ñåðåäíüîї ëіíії íà âèñîòó.
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ÇÀÂÄÀÍÍß ÄËß ÏÅÐÅÂІÐÊÈ ÇÍÀÍÜ
ÇÀ ÊÓÐÑ ÃÅÎÌÅÒÐІЇ 8 ÊËÀÑÓ
1. Çíàéäіòü ïåðèìåòð ïàðàëåëîãðàìà, ñòîðîíè ÿêîãî
äîðіâíþþòü 4 ñì і 9 ñì.
2. Îäèí ç êóòіâ ðîìáà äîðіâíþє 46. Çíàéäіòü іíøі êóòè
ðîìáà.
3. Çíàéäіòü ïëîùó òðèêóòíèêà, îäíà çі ñòîðіí ÿêîãî
äîðіâíþє 8 ñì, à âèñîòà, ïðîâåäåíà äî öієї ñòîðîíè, – 5 ñì.
4. Ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðàïåöії äîðіâíþє 12 ñì. Çíàéäіòü
îñíîâè òðàïåöії, ÿêùî îäíà ç íèõ íà 4 ñì áіëüøà çà іíøó.
5. { ABC V { A1B1C1; AB  4 ñì; AC  6 ñì; A1C1  9 ñì;
B1C1  12 ñì. Çíàéäіòü A1B1 і BC.
6. Êàòåòè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü 12 ñì
і 10 ñì. Çíàéäіòü äîâæèíó ìåäіàíè, ïðîâåäåíîї äî ìåíøîãî
ç êàòåòіâ.
7. Ó { ABC C  90, AC  6 ñì, AB  10 ñì. Ðîçâ’ÿæіòü
öåé òðèêóòíèê (êóòè òðèêóòíèêà çíàéäіòü іç òî÷íіñòþ äî
ãðàäóñà).
8. Çíàéäіòü ñòîðîíè ïðÿìîêóòíèêà, ÿêùî âîíè âіäíîñÿòüñÿ
ÿê 2 : 3, à ïëîùà ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþє 96 ñì2.
9. Òî÷êà äîòèêó êîëà, âïèñàíîãî â ïðÿìîêóòíó òðàïåöіþ, äіëèòü áіëüøó áі÷íó ñòîðîíó íà âіäðіçêè 2 ñì і 8 ñì.
Çíàéäіòü ïëîùó òðàïåöії.
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ÇÀÄÀ×І ÏІÄÂÈÙÅÍÎЇ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ
Ðîçäіë 1
×îòèðèêóòíèêè
1044. Íà ñòîðîíàõ AB і CD ïàðàëåëîãðàìà ABCD çîâíі íüîãî ïîáóäîâàíî äâà ðіâíîñòîðîííіõ òðèêóòíèêè ABK і CDL.
Äîâåäіòü, ùî âіäðіçîê KL ïðîõîäèòü ÷åðåç òî÷êó ïåðåòèíó
äіàãîíàëåé ïàðàëåëîãðàìà.
1045. Íà îñíîâі AB ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà ABC âçÿòî
äîâіëüíó òî÷êó K. ×åðåç öþ òî÷êó ïàðàëåëüíî BC і AÑ ïðîâå äåíî ïðÿìі, ÿêі ïå ðå òè íà þòü ñòî ðî íè òðè êóò íè êà.
Äîâåäіòü, ùî ïåðèìåòð ïàðàëåëîãðàìà, ÿêèé ïðè öüîìó
óòâîðèâñÿ, íå çàëåæèòü âіä ïîëîæåííÿ òî÷êè K.
1046. Òî÷êè A, B і C ëåæàòü íà êîëі іç öåíòðîì O. ABCO –
ïàðàëåëîãðàì. Çíàéäіòü éîãî êóòè.
1047. Ïîáóäóéòå ïàðàëåëîãðàì çà äâîìà äіàãîíàëÿìè é âèñîòîþ.
1048. Äіàãîíàëі îïóêëîãî ÷îòèðèêóòíèêà ðîçáèâàþòü éîãî
íà ÷îòèðè òðèêóòíèêè, ïåðèìåòðè ÿêèõ îäíàêîâі. Âèçíà÷òå âèä ÷îòèðèêóòíèêà.
1049. Êîëî ç äіàìåòðîì AC ïðîõîäèòü ÷åðåç ñåðåäèíó ñòîðîíè AB ðîìáà ABCD. Çíàéäіòü òóïèé êóò ðîìáà.
1050. Çîâíі ïðÿìîêóòíèêà ABCD âèáðàíî òî÷êó K òàê, ùî
 AKC  90. Çíàéäіòü  DKB.
1051. Íà êàòåòàõ AC і BC ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà ABC
ïîáóäîâàíî êâàäðàòè ACDE і BCKL. Ïðÿìі ED і KL ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі P. Ïіä ÿêèì êóòîì ïåðåòèíàþòüñÿ ïðÿìі
PC і AB?
1052. Ñòîðîíè ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþþòü a і b (a > b).
Áіñåêòðèñè ÷îòèðüîõ êóòіâ ïðÿìîêóòíèêà, ïåðåòèíàþ÷èñü,
óòâîðþþòü ÷îòèðèêóòíèê. Çíàéäіòü éîãî äіàãîíàëі.
1053. Äîâåäіòü, ùî áіñåêòðèñà êóòà ïàðàëåëîãðàìà äіëèòü
íàâïіë êóò ìіæ âèñîòàìè, ïðîâåäåíèìè ç âåðøèíè öüîãî
êóòà.
1054. Óñåðåäèíі êâàäðàòà ABCD óçÿòî òî÷êó P і íà âіäðіçêó AP, ÿê íà ñòîðîíі, ïîáóäîâàíî êâàäðàò APNM, ñòîðîíà
ÿêîãî PN ïåðåòèíàє ñòîðîíó AD êâàäðàòà ABCD. Ïîðіâíÿéòå ìіæ ñîáîþ âіäðіçêè BP і DM.
1055. Äîâåäіòü, ùî â áóäü-ÿêіé òðàïåöії ñóìà áі÷íèõ ñòîðіí
áіëüøà çà ðіçíèöþ áіëüøîї і ìåíøîї îñíîâ.
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Çàäà÷³ ï³äâèùåíî¿ ñêëàäíîñò³

1056. Âіäîìî, ùî іñíóє òî÷êà, ðіâíîâіääàëåíà âіä óñіõ ïðÿìèõ, ùî ìіñòÿòü ñòîðîíè òðàïåöії. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðàïåöії, ÿêùî її ñåðåäíÿ ëіíіÿ äîðіâíþє 10 ñì.
1057. Âіäîìî, ùî іñíóє òî÷êà, ðіâíîâіääàëåíà âіä óñіõ âåðøèí òðàïåöії, îäèí ç êóòіâ ÿêîї äîðіâíþє 40. Çíàéäіòü
іíøі êóòè òðàïåöії.
1058. Îñíîâè òðàïåöії äîðіâíþþòü a і b (a > b), à ñóìà
êóòіâ, ïðèëåãëèõ äî áіëüøîї îñíîâè, äîðіâíþє 90. Çíàéäіòü âіäñòàíü ìіæ ñåðåäèíàìè îñíîâ òðàïåöії.
1059. Äіàãîíàëі ÷îòèðèêóòíèêà ABCD, âïèñàíîãî â êîëî,
ïå ðå òè íà þòü ñÿ â òî÷öі M. Âіäî ìî, ùî  ABC  73,
 BCD  103,  AMD  110. Çíàéäіòü  ACD.
1060. Ó ãîñòðîêóòíîìó òðèêóòíèêó ABC ïðîâåäåíî âèñîòè
AH1, BH2 і CH3. H – òî÷êà їõíüîãî ïåðåòèíó. Ñåðåä ñåìè
òî÷îê A, B, C, H1, H2, H3 і H óêàæіòü óñі òàêі їõíі ÷åòâіðêè, ÷åðåç ÿêі ìîæíà ïðîâåñòè êîëî.
Ðîçäіë 2
Ïîäіáíіñòü òðèêóòíèêіâ
1061. Ó ï’ÿòèêóòíèêó ABCDE âñі êóòè îäíàêîâі òà âñі ñòîðîíè ìіæ ñîáîþ ðіâíі. Äіàãîíàëі AD і BE ïåðåòèíàþòüñÿ
â òî÷öі O. Äîâåäіòü, ùî { AED V { AOE.
1062. ×åðåç âåðøèíó A ïàðàëåëîãðàìà ABCD ïðîâåäåíî
ïðÿìó, ÿêà ïåðåòèíàє ïðîäîâæåííÿ ñòîðіí CB і CD âіäïîâіäíî â òî÷êàõ N і M. Äîâåäіòü, ùî äîáóòîê BN  DM íå
çàëåæèòü âіä òîãî, ÿê ïðîâåäåíî öþ ïðÿìó.
1063. Äіàãîíàëü òðàïåöії äіëèòü її íà äâà ïîäіáíèõ òðèêóòíèêè. Âèçíà÷òå äîâæèíó öієї äіàãîíàëі, ÿêùî îñíîâè òðàïåöії äîðіâíþþòü a і b.
1064. ×åðåç ñåðåäèíó íàéáіëüøîї ñòîðîíè òðèêóòíèêà ïðîâåäåíî ïðÿìó, ÿêà âіäòèíàє âіä íüîãî òðèêóòíèê, ïîäіáíèé
äàíîìó. Çíàéäіòü íàéìåíøó ñòîðîíó òðèêóòíèêà, ùî âіäòèíàєòüñÿ, ÿêùî ñòîðîíè äàíîãî äîðіâíþþòü:
1) 42 ñì; 49 ñì; 56 ñì;
2) 42 ñì; 49 ñì; 63 ñì;
3) 42 ñì; 49 ñì; 70 ñì.
Ñêіëüêè ðîçâ’ÿçêіâ ìàє çàäà÷à â êîæíîìó ç âèïàäêіâ?
1065. Ó òðèêóòíèêó ABC êóò B – òóïèé. Ïîçíà÷òå íà ñòîðîíі AC òàêó òî÷êó D, ùîá âèêîíóâàëàñÿ ðіâíіñòü AB2  AD  AC.

209

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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1066. AD і BC – îñíîâè òðàïåöії ABCD. Äіàãîíàëі òðàïåöії
âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі. AC  15 ñì, CE – âèñîòà òðàïåöії, AE  9 ñì. Çíàéäіòü ñåðåäíþ ëіíіþ òðàïåöії.
Ðîçäіë 3
Ðîçâ’ÿçóâàííÿ ïðÿìîêóòíèõ òðèêóòíèêіâ
1067. Äіàãîíàëі ÷îòèðèêóòíèêà ABCD âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі. Äîâåäіòü, ùî AD2 + BC2  AB2 + CD2.
1068. Òî÷êà M ëåæèòü óñåðåäèíі êóòà, ÿêèé äîðіâíþє 60.
Âіäñòàíі âіä òî÷êè M äî ñòîðіí êóòà äîðіâíþþòü a і b. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä òî÷êè M äî âåðøèíè êóòà.
1069. Äâà êîëà ðіçíèõ ðàäіóñіâ ìàþòü çîâíіøíіé äîòèê.
MN – їõíÿ ñïіëüíà çîâíіøíÿ äîòè÷íà, M і N – òî÷êè äîòèêó. Äîâåäіòü, ùî äîâæèíà âіäðіçêà MN є ñåðåäíіì ãåîìåòðè÷íèì äіàìåòðіâ êіë.
1070. 1) Ó ãîñòðîêóòíîìó òðèêóòíèêó ABC BH – âèñîòà.
Äîâåäіòü, ùî BC2  AB2 + AC2 – 2AC
2
 AH.
2) Ó òðèêóòíèêó ABC  A – òóïèé, BH – âèñîòà. Äîâåäіòü,
ùî BC2  AB2 + AC2 + 2 AC  AH.
1071. Ó ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê âïèñàíî êîëî. Òî÷êà
äîòèêó äіëèòü ãіïîòåíóçó ó âіäíîøåííі 2 : 3. Çíàéäіòü ïåðèìåòð òðèêóòíèêà, ÿêùî öåíòð âïèñàíîãî êîëà ìіñòèòüñÿ íà
âіäñòàíі
âіä âåðøèíè ïðÿìîãî êóòà.
1072. Íåõàé a і b – êàòåòè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, c –
éîãî ãіïîòåíóçà, h – âèñîòà, ïðîâåäåíà äî ãіïîòåíóçè. Äîâåäіòü,
ùî òðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè h, c + h і a + b – ïðÿìîêóòíèé.
1073. ABCD – ïðÿìîêóòíà òðàïåöіÿ,  A   B  90, AB  a,
CD  b, BC  c, BC < DA. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä òî÷êè B äî
ïðÿìîї, ùî ìіñòèòü CD.
1074. Îá÷èñëіòü: 1) sin 15;
2) sin 75.
Ðîçäіë 4
Ìíîãîêóòíèêè. Ïëîùі ìíîãîêóòíèêіâ
1075. ×è іñíóє ìíîãîêóòíèê, ó ÿêîãî:
1) 20 äіàãîíàëåé;
2) 21 äіàãîíàëü?
1076. Â îïóêëîìó n-êóòíèêó ï’ÿòü êóòіâ ìàþòü ãðàäóñíó
ìіðó 140 êîæíèé, іíøі êóòè – ãîñòðі. Çíàéäіòü n.
1077. Äîâåäіòü, ùî âіäñòàíі âіä äîâіëüíîї òî÷êè äіàãîíàëі
ïàðàëåëîãðàìà äî íåïàðàëåëüíèõ ñòîðіí îáåðíåíî ïðîïîðöіéíі äîâæèíàì öèõ ñòîðіí.
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1078. Óñåðåäèíі ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà ABC ( C  90)
óçÿòî òî÷êó M òàê, ùî ïëîùі òðèêóòíèêіâ AMB, BMC
і CMA ðіâíі ìіæ ñîáîþ. Äîâåäіòü, ùî MA2 + MB2  5MC2.
1079. Ó ñêіëüêè ðàçіâ ïëîùà òðèêóòíèêà ABC áіëüøà çà
ïëîùó òðèêóòíèêà ABM, äå M – òî÷êà ïåðåòèíó ìåäіàí
òðèêóòíèêà ABC?
1080. Ó òðèêóòíèêó ABC h1, h2, h3 – âèñîòè, ïðîâåäåíі
âіäïîâіäíî äî ñòîðіí AB, BC і CA, à d1, d2, d3 – âіäñòàíі âіä
äîâіëüíîї òî÷êè P, ùî ìіñòèòüñÿ âñåðåäèíі öüîãî òðèêóòíèêà, äî ñòîðіí AB, BC і CA âіäïîâіäíî. Äî âåäіòü, ùî
.
1081. Òî÷êà ïåðåòèíó áіñåêòðèñ òðèêóòíèêà íà 3 ñì âіääàëåíà âіä ïðÿìîї, ùî ìіñòèòü îäíó çі ñòîðіí òðèêóòíèêà.
Çíàéäіòü ïëîùó òðèêóòíèêà, ÿêùî éîãî ïåðèìåòð äîðіâíþє
36 ñì.
1082. Íà ñòîðîíàõ AB, BC, AC òðèêóòíèêà ABC ïîçíà÷åíî
òî÷êè M, K, P òàê, ùî AM : MB  BK : KC  CP : PA  2 : 1.
Ïëîùà òðèêóòíèêà ABC äîðіâíþє S. Çíàéäіòü ïëîùó ÷îòèðèêóòíèêà APKM.
1083. Áіñåêòðèñè âñіõ êóòіâ òðàïåöії ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі O, ÿêà ìіñòèòüñÿ íà âіäñòàíі d âіä áіëüøîї ñòîðîíè òðàïåöії. Çíàéäіòü ïëîùó òðàïåöії, ÿêùî її áі÷íі ñòîðîíè
äîðіâíþþòü m і n.
1084. AD і BC – îñíîâè òðàïåöії ABCD, CD  c. Òî÷êà K –
ñåðåäèíà áі÷íîї ñòîðîíè AB. Âіäñòàíü âіä òî÷êè K äî ïðÿìîї, ùî ìіñòèòü ñòîðîíó CD, äîðіâíþє d. Çíàéäіòü ïëîùó
òðàïåöії.
1085. Ó òðàïåöії ABCD M – ñåðåäèíà áіëüøîї îñíîâè AD,
AB  BC  CD  a. Òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé òðàïåöії çáіãàєòüñÿ ç òî÷êîþ ïåðåòèíó âèñîò òðèêóòíèêà BMC. Çíàéäіòü ïëîùó òðàïåöії.
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Єâðîïåéñüêà ìàòåìàòè÷íà îëіìïіàäà
äëÿ äіâ÷àò – ó Êèєâі
Міжнародні математичні олімпіади (ІМО) запроваджено в 1959 році.
Їхніми учасниками були переважно хлопці. Щоб надихнути й дівчат
брати участь у математичному русі, у 2012 році в Кембриджі (Велика
Британія) вперше було проведено дівчачу Європейську математичну
олімпіаду (European Girl’s Mathematical Olympiad, EGMO). У ній взяли
участь 70 дівчат із 19 країн. Наступні EGMO проходили у Люксембурзі,
Туреччині, Білорусі, Румунії, Швейцарії та Італії. За ці роки українські
учасниці вже тричі набирали найвищу сумарну кількість балів в офіційному заліку й здобували статус найкращої команди. Досі жодній з інших
країн не вдалося повторити такі високі результати.

VIII Єâðîïåéñüêà ìàòåìàòè÷íà îëіìïіàäà äëÿ äіâ÷àò
óïåðøå áóëà ïðîâåäåíà â Óêðàїíі, ó Êèєâі, ó êâіòíі
2019 ðîêó. Ñïіâîðãàíіçàòîðàìè îëіìïіàäè âèñòóïèëè
Ìіíіñòåðñòâî îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè, ÊÍÓ іìåíі Òàðàñà
Øåâ÷åíêà, Ìàëà àêàäåìіÿ íàóê (ÌÀÍ). Ó íіé âçÿëè ó÷àñòü
49 ìіæíàðîäíèõ êîìàíä. Îêðіì ó÷àñíèêіâ ç Єâðîïè, öå
áóëè äіâ÷àòà-ìàòåìàòèêè ç Àâñòðàëії, Áðàçèëії, Åêâàäîðó,
Іíäії, Ìåêñèêè, Ïåðó, Ïіâäåííîї Êîðåї, Ñàóäіâñüêîї Àðàâії,
ÑØÀ, ßïîíії, Êàíàäè, ×èëі.
200 ó÷àñíèöü ó âіöі âіä 13 äî 20 ðîêіâ ïіä ÷àñ іíòåëåêòóàëüíèõ çìàãàíü ðîçâ’ÿçóâàëè äîâîëі ñêëàäíі ìàòåìàòè÷íі çàâäàííÿ ç àëãåáðè, êîìáіíàòîðèêè, ãåîìåòðії òà òåîðії
÷èñåë. Ùîäíÿ äіâ÷àòà âèðіøóâàëè ïî òðè çàäà÷і, çà êîæíó
ç ÿêèõ âîíè ìîãëè îòðèìàòè âіä 0 äî 7 áàëіâ. Îöіíþâàëàñÿ
íå ëèøå ïðàâèëüíіñòü, à é îðèãіíàëüíіñòü ðіøåíü.
Óêðàїíñüêà êîìàíäà é ó öèõ çìàãàííÿõ ïîñіëà ïî÷åñíå
ïåðøå ìіñöå! Â îñîáèñòîìó çàëіêó çîëîòі ìåäàëі âèáîðîëè
Êàòåðèíà Ãîðîõ, Êàðèíà Íå÷èïîðóê òà Âëàäà Ïåòðóñåíêî.
×åòâåðòà ó÷àñíèöÿ, Îëåñÿ Áіëèê çàâîþâàëà «áðîíçó».
Ó öіé Îëіìïіàäі âіä Óêðàїíè
áðàëè ó÷àñòü îäðàçó äâі âіêîâèõ
êîìàíäè.
×åòâіðêà ìîëîäøèõ äіâ÷àò
òàêîæ ïðîäåìîíñòðóâàëà âèñîêі
ðåçóëüòàòè. Ìàðãàðèòà Áàêëàí,
Ðîêñîëàíà Іâàí÷óê òà Îëüãà
Æóð çäîáóëè áðîíçîâі ìåäàëі,
à Àëіñà Áàêëàí – çàîõî÷óâàëüíó
âіäçíàêó.
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ÄÎÄÀÒÎÊ 1
ÃÎÒÓЄÌÎÑß ÄÎ ÇÍÎ
Ðîçâ’ÿæіòü çàäà÷і, ùî ïðîïîíóâàëèñÿ íà çîâíіøíüîìó
íåçàëåæíîìó îöіíþâàííі (ÇÍÎ) ç ìàòåìàòèêè ìèíóëèõ
ðîêіâ òà îõîïëþþòü êóðñ ãåîìåòðії 8-ãî êëàñó. Ó äóæêàõ
âêàçàíî, ó ÿêîìó ðîöі öå çàâäàííÿ ïðîïîíóâàëîñÿ íà ÇÍÎ.
Äî êîæíîãî іç çàâäàíü 1, 2, 4, 6, 9 îáåðіòü ïðàâèëüíèé
âàðіàíò âіäïîâіäі ç ï’ÿòè çàïðîïîíîâàíèõ âàðіàíòіâ (À–Ä).
Äî êîæíîãî іç çàâäàíü 3, 5, 7, 8, 10–13 âіäïîâіäü çàïèøіòü.
Òåìà «×ÎÒÈÐÈÊÓÒÍÈÊÈ»
1. (2011 ð.) Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî
êîëî іç öåíòðîì ó òî÷öі O òà ðіâíîñòîðîííіé òðèêóòíèê AOB, ùî ïåðåòèíàє
êîëî â òî÷êàõ M і N. Òî÷êà D íàëåæèòü
êîëó. Çíàéäіòü ãðàäóñíó ìіðó êóòà MDN.
À
15

Á
30

Â
45

Ã
60

Ä
120

2. (2015 ð.) Íà äіàãîíàëі AC êâàäðàòà ABCD çàäàíî
òî÷êó, âіäñòàíü âіä ÿêîї äî ñòîðіí AB і BC äîðіâíþє 2 ñì
і 6 ñì âіäïîâіäíî. Âèçíà÷òå ïåðèìåòð êâàäðàòà ABCD.
À
16 ñì

Á
24 ñì

Â
32 ñì

Ã
48 ñì

Ä
64 ñì

3. (2012 ð.) Áіñåêòðèñà êóòà A ïðÿìîêóòíèêà ABCD ïåðåòèíàє éîãî áіëüøó ñòîðîíó BC â òî÷öі M. Âèçíà÷òå ðàäіóñ
êîëà (ó ñì), îïèñàíîãî íàâêîëî ïðÿìîêóòíèêà, ÿêùî
ñì.
BC  24 ñì, AM  10
Òåìà «ÏÎÄІÁÍІÑÒÜ ÒÐÈÊÓÒÍÈÊІÂ»
4. (2011 ð.) Ó òðèêóòíèêó ABC: AB  31 ñì, BC  15 ñì,
AC  26 ñì. Ïðÿìà a, ïàðàëåëüíà ñòîðîíі AB, ïåðåòèíàє
ñòîðîíè BC і AC ó òî÷êàõ M і N âіäïîâіäíî. Îá÷èñëіòü
ïåðèìåòð òðèêóòíèêà MNC, ÿêùî MC  5 ñì.
À
15 ñì

Á
24 ñì

Â
48 ñì

Ã
21 ñì

Ä
26 ñì

5. (2013 ð.) Ó òðèêóòíèê ABC âïèñàíî
êâàäðàò KLMN (äèâ. ìàë.). Âèñîòà öüîãî
òðèêóòíèêà, ïðîâåäåíà äî ñòîðîíè AC,
äîðіâíþє 6 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð êâàäðàòà (ó ñì), ÿêùî AC  10 ñì.
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Äîäàòîê 1

Òåìà «ÐÎÇÂ’ßÇÓÂÀÍÍß ÏÐßÌÎÊÓÒÍÈÕ
ÒÐÈÊÓÒÍÈÊІÂ»
6. (2015 ð.) Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê ç êàòåòàìè a і b, ãіïîòåíóçîþ c òà ãîñòðèì êóòîì . Óêàæіòü ïðàâèëüíó ðіâíіñòü.
À
cos  

Á

Â

cos  

cos  

Ã
cos  

Ä
cos  

7. (2009 ð.) Ó òðàïåöії ABCD:
A  90, AB  12 ñì (äèâ. ìàë.).
Äіàãîíàëü BD äіëèòü ñåðåäíþ ëіíіþ KL
òðàïåöії íà âіäðіçêè KM і ML, ïðè÷îìó KM  5,5 ñì і ML  3 ñì. Îá÷èñëіòü
ïåðèìåòð òðàïåöії ABCD (ó ñì).
8. (2006 ð.) (Çàäà÷à Ë. Ïіçàíñüêîãî,
XII–XIII ñò.) Äâі âåæі, îäíà ç ÿêèõ
40 ôóòіâ, à äðóãà – 30 ôóòіâ çàââèøêè, ðîçòàøîâàíî íà
âіäñòàíі 50 ôóòіâ îäíà âіä îäíîї. Äî êðèíèöі, ùî ðîçìіùåíà ìіæ íèìè, îäíî÷àñíî ç îáîõ âåæ çëåòіëî ïî ïòàøöі.
Ðóõàþ÷èñü ç îäíàêîâîþ øâèäêіñòþ, âîíè ïðèëåòіëè äî
êðèíèöі îäíî÷àñíî. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä êðèíèöі äî íàéáëèæ÷îї âåæі (ó ôóòàõ).
Òåìà «ÌÍÎÃÎÊÓÒÍÈÊÈ. ÏËÎÙІ
ÌÍÎÃÎÊÓÒÍÈÊІÂ»
9. (2006 ð.) Ó ïðÿìîêóòíèêó
ABCD ïðÿìі m і n ïðîõîäÿòü ÷åðåç
òî÷êó ïåðåòèíó äіàãîíàëåé. Ïëîùà
ôіãóðè, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç òðüîõ
çàôàðáîâàíèõ òðèêóòíèêіâ, äîðіâíþє 12 ñì2. Îá÷èñëіòü ïëîùó ïðÿìîêóòíèêà ABCD.
À
24 ñì2

Á
30 ñì2

Â
36 ñì2

Ã
42 ñì2

Ä
48 ñì2

10. (2010 ð.) Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî
ïðÿìîêóòíèê ABCD і ðіâíîñòîðîííіé
òðèêóòíèê ABK, ïåðèìåòðè ÿêèõ âіäïîâіäíî äîðіâíþþòü 20 ñì і 12 ñì. Çíàéäіòü
ïåðèìåòð ï’ÿòèêóòíèêà AKBCD (ó ñì).
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Äîäàòîê 2

11. (2013 ð.) Ìåíøà ñòîðîíà ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþє
16 ì òà óòâîðþє ç éîãî äіàãîíàëëþ êóò 60. Ñåðåäèíè âñіõ
ñòîðіí ïðÿìîêóòíèêà ñïîëó÷åíî ïîñëіäîâíî. Çíàéäіòü çíà÷åííÿ âèðàçó

, äå S – ïëîùà (ó ì2) óòâîðåíîãî ÷îòèðè-

êóòíèêà.
12. (2013 ð.) Ó òðèêóòíèêó ABC òî÷êà M – ñåðåäèíà ñòîðîíè BC, AC  24 ñì
(äèâ. ìàë.). Çíàéäіòü âіäñòàíü d (ó ñì)
âіä òî÷êè M äî ñòîðîíè AC, ÿêùî ïëîùà
òðèêóòíèêà ABC äîðіâíþє 96 ñì2.
13. (2014 ð.) Äіàãîíàëü ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії є áіñåêòðèñîþ її ãîñòðîãî êóòà é äіëèòü ñåðåäíþ ëіíіþ òðàïåöії íà
âіäðіçêè çàâäîâæêè 13 ñì і 23 ñì. Îá÷èñëіòü (ó ñì2) ïëîùó
òðàïåöії.

ÄÎÄÀÒÎÊ 2
ÒÅÎÐÅÌÀ ÏÐÎ ÏËÎÙÓ ÏÐßÌÎÊÓÒÍÈÊÀ

Ï ùà S ïðÿìîêóòíèêà çі ñòîðîíàìè a і b îá÷èñÏëî
ëþ
þєòüñÿ çà ôîðìóëîþ S  a  b.
Ä î â å ä å í í ÿ. Íå õàé ABCD –
äîâіëüíèé ïðÿ ìî êóò íèê, ó ÿêî ãî
AB  a, AD  b (ìàë. 264). Äîâåäåìî,
ùî S  ab.
1) ßêùî äîâæèíè âіäðіçêіâ AB і AD
є ðàöіîíàëü íè ìè ÷èñ ëà ìè (öіëèìè àáî äðîáîâèìè), òî іñíóє âіäðіçîê òàêîї äîâæèíè h, ÿêèé ìîæíà
âіäêëàñòè öіëå ÷èñëî ðàçіâ і íà âіäÌàë. 264
ðіçêó AB, і íà âіäðіçêó AD.
Çâåäåìî ÷èñëà a і b äî ñïіëüíîãî çíàìåííèêà n. Ìàòèìåìî:

,

. Òîäі

. Ìàєìî a  ph, b  qh. Ðîçіá’єìî

âіäðіçîê AB íà p ðіâíèõ ÷àñòèí çàâäîâæêè h, à AD – íà
q ðіâíèõ ÷àñòèí çàâäîâæêè h. ×åðåç òî÷êè ïîäіëó ïðîâåäåìî ïðÿìі, ïàðàëåëüíі ñòîðîíàì ïðÿìîêóòíèêà (ìàë. 264).
Öі ïðÿìі ðîçіá’þòü óâåñü ïðÿìîêóòíèê íà pq ðіâíèõ ìіæ
ñîáîþ êâàäðàòіâ çі ñòîðîíîþ

(îäèí ç òàêèõ êâàä-

ðàòіâ çàôàðáîâàíî íà ìàëþíêó 264). Îñêіëüêè îäèíè÷-
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Äîäàòîê 2

íèé êâàäðàò âìіùóє ðіâíî n2 êâàäðàòіâ çі ñòîðîíîþ

,

òî ïëîùà îäíîãî êâàäðàòà ç òàêîþ ñòîðîíîþ äîðіâíþє

.

Ïëîùà ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþє ñóìі ïëîù óñіõ êâàäðàòіâ.
Ìàєìî:
.
2) Ðîçãëÿíåìî âèïàäîê, êîëè õî÷ îäíà ç äîâæèí âіäðіçêіâ AB àáî AD є ÷èñëîì іððàöіîíàëüíèì (íåñêіí÷åííèì
äåñÿòêîâèì äðîáîì).
Íåõàé ÷èñëî an îäåðæàëè іç ÷èñëà a âіäêèäàííÿì óñіõ
äåñÿòêîâèõ çíàêіâ ïіñëÿ êîìè, ïî÷èíàþ÷è ç (n + 1)-ãî.
Îñêіëüêè a âіäðіçíÿєòüñÿ âіä an íå áіëüøå íіæ íà

, òî

Àíàëîãі÷íî ðîçãëÿíåìî ÷èñëî bn òàêå, ùî

ìèõ

AB і AD âіäêëàäåìî âіäðіçêè AB1, AB2,
AD1, AD2, äå AB1  an,
Ìàë. 265

; AD1  bn,

і ïîáóäóєìî

ïðÿìîêóòíèêè AB1C1D1 і AB2C2D2 (ìàë. 265). Òîäі
;
.
Áóäåìî íåîáìåæåíî çáіëüøóâàòè ÷èñëî n. Òîäі ÷èñëî
ñòàє äóæå ìàëèì, à òîìó ÷èñëî
íå âіäðіçíÿòèìåòüñÿ âіä ÷èñëà an, à ÷èñëî

ïðàêòè÷íî
ïðàê-

òè÷íî íå âіäðіçíÿòèìåòüñÿ âіä ÷èñëà bn. Òîìó äîáóòîê
ïðàêòè÷íî íå âіäðіçíÿòèìåòüñÿ âіä
äîáóòêó anbn. Îòæå, ç îñòàííüîї ïîäâіéíîї íåðіâíîñòі
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âèïëèâàє, ùî ïëîùà ïðÿìîêóòíèêà ABCD ïðàêòè÷íî íå
âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ÷èñëà anbn. Òîìó S  anbn.
Àëå ç íåðіâíîñòåé
íåîáìåæåíîìó çáіëüøåííі ÷èñëà n ñëіäóє, ùî ÷èñëî a ïðàêòè÷íî íå âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ÷èñëà an, à ÷èñëî b – âіä ÷èñëà bn. Îòæå, ÷èñëî anbn ïðàêòè÷íî íå âіäðіçíÿєòüñÿ âіä
÷èñëà ab.
Îñòàòî÷íî ìàєìî: S  ab. 

ÂІÄÎÌÎÑÒІ Ç ÊÓÐÑÓ ÃÅÎÌÅÒÐІЇ
7 ÊËÀÑÓ
Åëåìåíòàðíі ãåîìåòðè÷íі ôіãóðè òà їõíі âëàñòèâîñòі
Îñíîâíèìè ãåîìåòðè÷íèìè ôіãóðàìè íà ïëîùèíі є òî÷êà
é ïðÿìà.
Âіäðіçêîì íàçèâàþòü ÷àñòèíó ïðÿìîї, ÿêà ñêëàäàєòüñÿ
ç óñіõ òî÷îê öієї ïðÿìîї, ùî ëåæàòü ìіæ äâîìà її òî÷êàìè,
ðàçîì іç öèìè òî÷êàìè. Íà ìàëþíêó 266: âіäðіçîê AB,
òî÷êè A і B – êіíöі âіäðіçêà.
Òî÷êà A äіëèòü ïðÿìó íà äâі ÷àñòèíè
(ìàë. 267). Êîæíó ç îòðèìàíèõ ÷àñòèí
ðàçîì ç òî÷êîþ A íàçèâàþòü ïðîìåíåì, ùî
Ìàë. 266
âèõîäèòü іç òî÷êè A. Òîìó A íàçèâàþòü
ïî÷àòêîì êîæíîãî ç ïðîìåíіâ.
Äâà ïðîìåíі, ùî ìàþòü ñïіëüíèé ïî÷àòîê
òà äîïîâíþþòü îäèí îäíîãî äî ïðÿìîї, íàçèÌàë. 267
âàþòü äîïîâíÿëüíèìè.
Êóò – öå ãåîìåòðè÷íà ôіãóðà, ÿêà
ñêëàäàєòüñÿ ç äâîõ ïðîìåíіâ, ùî âèõîäÿòü
ç îäíієї òî÷êè. Ïðîìåíі íàçèâàþòü ñòîðîíàìè êóòà, à їõíіé ñïіëüíèé ïî÷àòîê –
âåðøèíîþ êóòà. Íà ìàëþíêó 268:
êóò AOB, òî÷êà O – éîãî âåðøèíà; OA
òà OB – ñòîðîíè êóòà. Çàïèñàòè öåé êóò
Ìàë. 268
ìîæíà òàê: AOB

; BOA; O.
Áіñåêòðèñîþ êóòà íàçèâàþòü ïðîìіíü, ÿêèé âèõîäèòü
ç âåðøèíè êóòà, ïðîõîäèòü ìіæ éîãî ñòîðîíàìè é äіëèòü
éîãî íàâïіë.
Àêñіîìè ïëàíіìåòðії
I.

ßêà á íå áóëà ïðÿìà, іñíóþòü òî÷êè, ÿêі їé íàëåæàòü,
і òî÷êè, ÿêі їé íå íàëåæàòü.
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II. ×åðåç áóäü-ÿêі äâі òî÷êè ìîæíà ïðîâåñòè ïðÿìó é äî
òîãî æ òіëüêè îäíó.
III. Ç òðüîõ òî÷îê íà ïðÿìіé îäíà é òіëüêè îäíà ëåæèòü
ìіæ äâîìà іíøèìè.
IV. Êîæíèé âіäðіçîê ìàє ïåâíó äîâæèíó, áіëüøó çà íóëü.
V. Äîâæèíà âіäðіçêà äîðіâíþє ñóìі äîâæèí ÷àñòèí, íà ÿêі
éîãî ðîçáèâàє áóäü-ÿêà éîãî âíóòðіøíÿ òî÷êà. (Íà
ìàëþíêó 269: AB  AC + CB.)
VI. Êîæíèé êóò ìàє ïåâíó ãðàäóñíó ìіðó, áіëüøó çà íóëü.
Ðîçãîðíóòèé êóò äîðіâíþє 180.
VII. Ãðàäóñíà ìіðà êóòà äîðіâíþє ñóìі ãðàäóñíèõ ìіð êóòіâ,
íà ÿêі éîãî ðîçáèâàє áóäü-ÿêèé ïðîìіíü, ùî ïðîõîäèòü
ìіæ éîãî ñòîðîíàìè. AOB

 AOK
 K + KOB (ìàë. 270).

Ìàë. 269

Ìàë. 270

Ñóìіæíі òà âåðòèêàëüíі êóòè
Äâà êóòè íàçèâàþòü ñóìіæíèìè, ÿêùî îäíà ñòîðîíà
â íèõ ñïіëüíà, à äâі іíøі є äîïîâíÿëüíèìè ïðîìåíÿìè.
Íà ìàëþíêó 271: êóòè  AOK і KOB – ñóìіæíі.
Âëàñòèâіñòü ñóìіæíèõ êóòіâ. Ñóìà ñóìіæíèõ êóòіâ
äîðіâíþє 180.
Äâà êóòè íàçèâàþòü âåðòèêàëüíèìè, ÿêùî ñòîðîíè
îäíîãî ç íèõ є äîïîâíÿëüíèìè ïðîìåíÿìè ñòîðіí äðóãîãî.

Ìàë. 271

Ìàë. 272

Íà ìàëþíêó 272:  AKC і DKB – âåðòèêàëüíі, AKD
і CKB òàêîæ âåðòèêàëüíі.
Âëàñòèâіñòü âåðòèêàëüíèõ êóòіâ. Âåðòèêàëüíі êóòè
ðіâíі.
Ïåðïåíäèêóëÿðíі òà ïàðàëåëüíі ïðÿìі
Äâі ïðÿìі íàçèâàþòü âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíèìè, ÿêùî
âîíè ïåðåòèíàþòüñÿ ïіä ïðÿìèì êóòîì.
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Íà ìàëþíêó 273: ïðÿìі a і b – ïåðïåíäèêóëÿðíі.
Äâі ïðÿìі íà ïëîùèíі íàçèâàþòü ïàðàëåëüíèìè, ÿêùî
âîíè íå ïåðåòèíàþòüñÿ.
Íà ìàëþíêó 274: ïðÿìі a і b – ïàðàëåëüíі.

Ìàë. 273

Ìàë. 274

Îñíîâíà âëàñòèâіñòü ïàðàëåëüíèõ ïðÿìèõ (àêñіîìà ïàðàëåëüíîñòі ïðÿìèõ). ×åðåç òî÷êó, ùî íå ëåæèòü íà äàíіé ïðÿìіé, ìîæíà ïðîâåñòè òіëüêè îäíó ïðÿìó, ïàðàëåëüíó äàíіé.
Êóòè, ùî óòâîðèëèñÿ ïðè ïåðåòèíі äâîõ ïðÿìèõ ñі÷íîþ.
Îçíàêè òà âëàñòèâіñòü ïàðàëåëüíîñòі ïðÿìèõ.
Âëàñòèâîñòі êóòіâ, ùî óòâîðèëèñÿ ïðè ïåðåòèíі äâîõ
ïàðàëåëüíèõ ïðÿìèõ ñі÷íîþ
Ïðÿìó c íàçèâàþòü ñі÷íîþ äëÿ ïðÿìèõ a
і b, ÿêùî âîíà ïåðåòèíàє їõ ó äâîõ òî÷êàõ
(ìàë. 275).
Ïàðè êóòіâ 4 і 5; 3 і 6 íàçèâàþòü âíóòðіøíіìè îäíîñòîðîííіìè êóòàìè; ïàðè êóòіâ
4 і 6; 3 і 5 – âíóòðіøíіìè ðіçíîñòîðîííіìè;
ïàðè êóòіâ 1 і 5; 2 і 6; 3 і 7; 4 і 8 – âіäïîâіäíèìè êóòàìè.
1.
2.
3.
4.

Ìàë. 275

Îçíàêè ïàðàëåëüíîñòі ïðÿìèõ
ßêùî ïðè ïåðåòèíі äâîõ ïðÿìèõ ñі÷íîþ âіäïîâіäíі êóòè
ðіâíі, òî ïðÿìі ïàðàëåëüíі.
ßêùî ïðè ïåðåòèíі äâîõ ïðÿìèõ ñі÷íîþ âíóòðіøíі ðіçíîñòîðîííі êóòè ðіâíі, òî ïðÿìі ïàðàëåëüíі.
ßêùî ïðè ïåðåòèíі äâîõ ïðÿìèõ ñі÷íîþ ñóìà âíóòðіøíіõ îäíîñòîðîííіõ êóòіâ äîðіâíþє 180, òî ïðÿìі
ïàðàëåëüíі.
Äâі ïðÿìі, ïåðïåíäèêóëÿðíі äî òðåòüîї ïðÿìîї, ïàðàëåëüíі.

Âëàñòèâіñòü ïàðàëåëüíèõ ïðÿìèõ. Äâі ïðÿìі, ïàðàëåëüíі òðåòіé ïðÿìіé, ïàðàëåëüíі îäíà îäíіé.
Âëàñòèâîñòі êóòіâ, óòâîðåíèõ ïðè ïåðåòèíі
ïàðàëåëüíèõ ïðÿìèõ ñі÷íîþ
1. Âіäïîâіäíі êóòè, ùî óòâîðèëèñÿ ïðè ïåðåòèíі ïàðàëåëüíèõ ïðÿìèõ ñі÷íîþ, ðіâíі ìіæ ñîáîþ.
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2. Âíóòðіøíі ðіçíîñòîðîííі êóòè, ùî óòâîðèëèñÿ ïðè ïåðåòèíі ïàðàëåëüíèõ ïðÿìèõ ñі÷íîþ, ðіâíі ìіæ ñîáîþ.
3. Ñóìà âíóòðіøíіõ îäíîñòîðîííіõ êóòіâ, ùî óòâîðèëèñÿ
ïðè ïåðåòèíі ïàðàëåëüíèõ ïðÿìèõ ñі÷íîþ, äîðіâíþє 180.
Òðèêóòíèê і éîãî åëåìåíòè
Òðèêóòíèêîì íàçèâàþòü ôіãóðó, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç òðüîõ
òî÷îê, ÿêі íå ëåæàòü íà îäíіé ïðÿìіé, і òðüîõ âіäðіçêіâ,
ÿêі ñïîëó÷àþòü öі òî÷êè (ìàë. 276).
Òî÷êè A, B, C – âåðøèíè òðèêóòíèêà; âіäðіçêè AB  c,
AC  b, BC  a – ñòîðîíè òðèêóòíèêà;  BAC, ABC,
BCA – êóòè òðèêóòíèêà.

Ìàë. 276

Ìàë. 277

Ïåðèìåòðîì òðèêóòíèêà íàçèâàþòü ñóìó äîâæèí óñіõ
éîãî ñòîðіí. PABC  AB + BC + CA.
Ìåäіàíîþ òðèêóòíèêà íàçèâàþòü âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє
âåðøèíó òðèêóòíèêà іç ñåðåäèíîþ ïðîòèëåæíîї ñòîðîíè.
Íà ìàëþíêó 277: AM1 – ìåäіàíà òðèêóòíèêà ABC.
Áіñåêòðèñîþ òðèêóòíèêà íàçèâàþòü âіäðіçîê áіñåêòðèñè êóòà òðèêóòíèêà, ùî ñïîëó÷àє âåðøèíó òðèêóòíèêà
ç òî÷êîþ ïðîòèëåæíîї ñòîðîíè.
Íà ìàëþíêó 278: AL1 – áіñåêòðèñà òðèêóòíèêà ABC.
Âèñîòîþ òðèêóòíèêà íàçèâàþòü ïåðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé ç âåðøèíè òðèêóòíèêà äî ïðÿìîї, ùî ìіñòèòü éîãî
ïðîòèëåæíó ñòîðîíó.

Ìàë. 278

Ìàë. 279

Íà ìàëþíêó 279: AH1 – âèñîòà {ABC
{
.
Ñóìà êóòіâ òðèêóòíèêà äîðіâíþє 180.
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Íåðіâíіñòü òðèêóòíèêà. Êîæíà ñòîðîíà òðèêóòíèêà
ìåíøà çà ñóìó äâîõ іíøèõ ñòîðіí.
Ó òðèêóòíèêó: 1) ïðîòè áіëüøîї ñòîðîíè ëåæèòü áіëüøèé êóò; 2) ïðîòè áіëüøîãî êóòà ëåæèòü áіëüøà ñòîðîíà.
Îçíàêè ðіâíîñòі òðèêóòíèêіâ
Ïåðøà îçíàêà ðіâíîñòі òðèêóòíèêіâ (çà äâîìà ñòîðîíàìè é êóòîì ìіæ íèìè). ßêùî äâі ñòîðîíè é êóò ìіæ
íèìè îäíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü âіäïîâіäíî äâîì ñòîðîíàì і êóòó ìіæ íèìè äðóãîãî òðèêóòíèêà, òî òàêі òðèêóòíèêè ðіâíі (ìàë. 280).

Ìàë. 280

Äðóãà îçíàêà ðіâíîñòі òðèêóòíèêіâ (çà ñòîðîíîþ
і äâîìà ïðèëåãëèìè äî íåї êóòàìè). ßêùî ñòîðîíà é äâà
ïðèëåãëèõ äî íåї êóòè îäíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü âіäïîâіäíî ñòîðîíі òà äâîì ïðèëåãëèì äî íåї êóòàì äðóãîãî
òðèêóòíèêà, òî òàêі òðèêóòíèêè ðіâíі (ìàë. 281).

Ìàë. 281

Òðåòÿ îçíàêà ðіâíîñòі òðèêóòíèêіâ (çà òðüîìà ñòîðîíàìè). ßêùî òðè ñòîðîíè îäíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü
òðüîì ñòîðîíàì äðóãîãî, òî òàêі òðèêóòíèêè ðіâíі (ìàë. 282).

Ìàë. 282
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Âèäè òðèêóòíèêіâ
Òðèêóòíèê íàçèâàþòü ðіâíîáåäðåíèì, ÿêùî â íüîãî äâі
ñòîðîíè ìіæ ñîáîþ ðіâíі.
Íà ìàëþíêó 283: U ABC – ðіâíîáåäðåíèé; AC і BC –
éîãî áі÷íі ñòîðîíè; AB – îñíîâà.
Âëàñòèâіñòü êóòіâ ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà. Ó ðіâíîáåäðåíîìó òðèêóòíèêó êóòè ïðè îñíîâі ðіâíі.
Îçíàêà ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà. ßêùî â òðèêóòíèêó äâà êóòè ðіâíі, òî âіí ðіâíîáåäðåíèé.
Òðèêóòíèê, óñі ñòîðîíè ÿêîãî ìіæ ñîáîþ ðіâíі, íàçèâàþòü ðіâíîñòîðîííіì.
Íà ìàëþíêó 284: U ABC – ðіâíîñòîðîííіé.

Ìàë. 283

Ìàë. 284

Ìàë. 285

Ìàë. 286

Âëàñòèâіñòü êóòіâ ðіâíîñòîðîííüîãî òðèêóòíèêà. Óñі
êóòè ðіâíîñòîðîííüîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü ïî 60.
Îçíàêà ðіâíîñòîðîííüîãî òðèêóòíèêà. ßêùî â òðèêóòíèêó âñі êóòè ðіâíі, òî âіí ðіâíîñòîðîííіé.
Òðèêóòíèê, óñі ñòîðîíè ÿêîãî ðіçíÿòüñÿ äîâæèíîþ,
íàçèâàþòü ðіçíîñòîðîííіì.
Âëàñòèâіñòü áіñåêòðèñè ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà.
Ó ðіâíîáåäðåíîìó òðèêóòíèêó áіñåêòðèñà, ïðîâåäåíà äî
îñíîâè, є ìåäіàíîþ і âèñîòîþ.
Íà ìàëþíêó 285: áіñåêòðèñà AN, ïðîâåäåíà äî îñíîâè BC ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà ABC, є òàêîæ ìåäіàíîþ і âèñîòîþ.
Çàëåæíî âіä êóòіâ ðîçãëÿäàþòü òàêі
âèäè òðèêóòíèêіâ:
Ìàë. 287
 ãîñòðîêóòíèé (óñі êóòè ÿêîãî ãîñòðі –
ìàë. 286);
 ïðÿìîêóòíèé (îäèí ç êóòіâ ÿêîãî ïðÿìèé, à äâà іíøі – ãîñòðі – ìàë. 287);
 òóïîêóòíèé (îäèí ç êóòіâ ÿêîãî òóïèé,
à äâà іíøі – ãîñòðі – ìàë. 288).
Ìàë. 288
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Çîâíіøíіé êóò òðèêóòíèêà
Çîâíіøíіì êóòîì òðèêóòíèêà íàçèâàþòü êóò, ñóìіæíèé ç êóòîì öüîãî òðèêóòíèêà.
K – çîâíіøíіé êóò òðèêóòíèêà ABC.
Íà ìàëþíêó 289: BAK
Âëàñòèâіñòü çîâíіøíüîãî êóòà òðèêóòíèêà. Çîâíіøíіé
êóò òðèêóòíèêà äîðіâíþє ñóìі äâîõ âíóòðіøíіõ êóòіâ, íå
ñóìіæíèõ ç íèì, òîáòî BAK  B + C.

Ìàë. 289

Ìàë. 290

Ïðÿìîêóòíі òðèêóòíèêè
ßêùî C  90, òî {ABC
{
– ïðÿìîêóòíèé (ìàë. 290). AC
і BC – êàòåòè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà; AB – ãіïîòåíóçà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà.
1.
2.
3.
4.
5.

Âëàñòèâîñòі ïðÿìîêóòíèõ òðèêóòíèêіâ
Ñóìà ãîñòðèõ êóòіâ ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє 90.
Ãіïîòåíóçà áіëüøà çà áóäü-ÿêèé ç êàòåòіâ.
Êàòåò, ùî ëåæèòü ïðîòè êóòà 30, äîðіâíþє ïîëîâèíі
ãіïîòåíóçè.
ßêùî êàòåò äîðіâíþє ïîëîâèíі ãіïîòåíóçè, òî êóò, ùî
ëåæèòü ïðîòè öüîãî êàòåòà, äîðіâíþє 30.
Ó ïðÿìîêóòíîìó òðèêóòíèêó ìåäіàíà, ïðîâåäåíà äî
ãіïîòåíóçè, äîðіâíþє її ïîëîâèíі.

Îçíàêè ðіâíîñòі ïðÿìîêóòíèõ òðèêóòíèêіâ
1. Çà äâîìà êàòåòàìè. ßêùî êàòåòè îäíîãî ïðÿìîêóòíîãî
òðèêóòíèêà âіäïîâіäíî äîðіâíþþòü êàòåòàì äðóãîãî, òî
òàêі òðèêóòíèêè ðіâíі.
2. Çà êàòåòîì і ïðèëåãëèì äî íüîãî ãîñòðèì êóòîì. ßêùî
êàòåò і ïðèëåãëèé äî íüîãî ãîñòðèé êóò îäíîãî ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà âіäïîâіäíî äîðіâíþþòü êàòåòó òà ïðèëåãëîìó äî íüîãî êóòó äðóãîãî, òî òàêі òðèêóòíèêè ðіâíі.
3. Çà ãіïîòåíóçîþ і ãîñòðèì êóòîì. ßêùî ãіïîòåíóçà
òà ãîñòðèé êóò îäíîãî ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà âіäïîâіäíî äîðіâíþþòü ãіïîòåíóçі é ãîñòðîìó êóòó äðóãîãî, òî
òàêі òðèêóòíèêè ðіâíі.
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4. Çà êàòåòîì і ïðîòèëåæíèì êóòîì. ßêùî êàòåò і ïðîòèëåæíèé êóò îäíîãî ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà âіäïîâіäíî äîðіâíþþòü êàòåòó é ïðîòèëåæíîìó êóòó äðóãîãî,
òî òàêі òðèêóòíèêè ðіâíі.
5. Çà êàòåòîì і ãіïîòåíóçîþ. ßêùî êàòåò і ãіïîòåíóçà
îäíîãî ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü âіäïîâіäíî êàòåòó é ãіïîòåíóçі äðóãîãî, òî òàêі òðèêóòíèêè ðіâíі.
Êîëî òà êðóã
Êîëîì íàçèâàþòü ãåîìåòðè÷íó ôіãóðó,
ÿêà ñêëàäàєòüñÿ ç óñіõ òî÷îê ïëîùèíè, ðіâíîâіääàëåíèõ âіä äàíîї òî÷êè (ìàë. 291).
Öþ òî÷êó íàçèâàþòü öåíòðîì êîëà; âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє òî÷êó êîëà ç éîãî öåíòðîì, íàçèâàþòü ðàäіóñîì êîëà.
Íà ìàëþíêó 291 òî÷êà O – öåíòð êîëà,
OA – ðàäіóñ êîëà.
Ìàë. 291
Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє äâі òî÷êè êîëà,
íàçèâàþòü õîðäîþ. Õîðäó, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç
öåíòð êîëà, íàçèâàþòü äіàìåòðîì.
Íà ìàëþíêó 291 MN – õîðäà, BC – äіàìåòð.
×àñòèíó ïëîùèíè, îáìåæåíó êîëîì, ðàçîì
іç ñàìèì êîëîì, íàçèâàþòü êðóãîì (ìàë. 292).
Öåíòðîì, ðàäіóñîì, äіàìåòðîì, õîðäîþ
Ìàë. 292
êðóãà íàçèâàþòü âіäïîâіäíî öåíòð, ðàäіóñ, äіàìåòð, õîðäó êîëà, ÿêå îáìåæóє êðóã.
1.
2.
3.
4.
5.

Âëàñòèâîñòі åëåìåíòіâ êîëà
Äіàìåòð êîëà âäâі÷і áіëüøèé çà éîãî ðàäіóñ.
Äіàìåòð є íàéáіëüøîþ ç õîðä.
Äіàìåòð ç áóäü-ÿêîї òî÷êè êîëà âèäíî ïіä ïðÿìèì êóòîì.
Äіàìåòð êîëà, ïåðïåíäèêóëÿðíèé äî õîðäè, äіëèòü її
íàâïіë.
Äіàìåòð êîëà, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç ñåðåäèíó õîðäè, ÿêà
íå є іíøèì äіàìåòðîì, ïåðïåíäèêóëÿðíèé äî öієї õîðäè.

Äîòè÷íîþ äî êîëà íàçèâàþòü ïðÿìó, ÿêà
ìàє îäíó ñïіëüíó òî÷êó ç êîëîì. Öþ òî÷êó
íàçèâàþòü òî÷êîþ äîòèêó.
Íà ìàëþíêó 293 ïðÿìà a – äîòè÷íà äî
êîëà, òî÷êà K – òî÷êà äîòèêó.
Âëàñòèâіñòü äîòè÷íîї. Äîòè÷íà äî êîëà
ïåðïåíäèêóëÿðíà äî ðàäіóñà, ïðîâåäåíîãî
â òî÷êó äîòèêó.
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Âëàñòèâіñòü âіäðіçêіâ äîòè÷íèõ, ïðîâåäåíèõ ç îäíієї
òî÷êè. Âіäðіçêè äîòè÷íèõ, ïðîâåäåíèõ ç îäíієї òî÷êè äî
êîëà, ðіâíі ìіæ ñîáîþ. Íà ìàëþíêó 294 AB  AC.

Ìàë. 294

Êîëî, âïèñàíå â òðèêóòíèê
Êîëî íàçèâàþòü âïèñàíèì ó òðèêóòíèê, ÿêùî âîíî
äîòèêàєòüñÿ äî âñіõ éîãî ñòîðіí. Ïðè öüîìó òðèêóòíèê
íàçèâàþòü îïèñàíèì íàâêîëî êîëà (ìàë. 295).
Ó áóäü-ÿêèé òðèêóòíèê ìîæíà âïèñàòè êîëî. Öåíòðîì
êîëà, âïèñàíîãî â òðèêóòíèê, є òî÷êà ïåðåòèíó áіñåêòðèñ
öüîãî òðèêóòíèêà.

Ìàë. 295

Ìàë. 296

Êîëî, îïèñàíå íàâêîëî òðèêóòíèêà
Êîëî íàçèâàþòü îïèñàíèì íàâêîëî òðèêóòíèêà, ÿêùî
âîíî ïðîõîäèòü ÷åðåç óñі âåðøèíè òðèêóòíèêà. Ïðè öüîìó
òðèêóòíèê íàçèâàþòü âïèñàíèì ó êîëî (ìàë. 296).
Íàâêîëî áóäü-ÿêîãî òðèêóòíèêà ìîæíà îïèñàòè êîëî.
Öåíòðîì êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî òðèêóòíèêà, є òî÷êà
ïåðåòèíó ñåðåäèííèõ ïåðïåíäèêóëÿðіâ äî éîãî ñòîðіí.
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ÂÏÐÀÂÈ ÍÀ ÏÎÂÒÎÐÅÍÍß
ÊÓÐÑÓ ÃÅÎÌÅÒÐІЇ 7 ÊËÀÑÓ
1. Òî÷êà N íàëåæèòü âіäðіçêó AB  7,6 ñì. Çíàéäіòü
äîâæèíè âіäðіçêіâ AN і NB, ÿêùî:
1) AN óòðè÷і áіëüøèé çà NB;
2) NB áіëüøèé çà AN íà 2,6 ñì.
2. Çíàéäіòü ãðàäóñíі ìіðè ñóìіæíèõ êóòіâ, ÿêùî âîíè âіäíîñÿòüñÿ ÿê 4 : 5.
3. Çíàéäіòü ãðàäóñíі ìіðè êîæíîãî ç êóòіâ, ùî óòâîðèëèñÿ ïðè ïåðåòèíі äâîõ ïðÿìèõ, ÿêùî ñóìà äâîõ ç íèõ
äîðіâíþє 162.
4. ×è є ïðÿìі a і b íà ìàëþíêàõ 297–299 ïàðàëåëüíèìè?

Ìàë. 297

Ìàë. 298

Ìàë. 299

5. Îäèí іç êóòіâ, ùî óòâîðèëèñÿ ïðè ïåðåòèíі ïàðàëåëüíèõ
ïðÿìèõ ñі÷íîþ, äîðіâíþє 70. Çíàéäіòü іíøі ñіì êóòіâ.
6. Îäíà çі ñòîðіí òðèêóòíèêà – óäâі÷і ìåíøà âіä äðóãîї і íà
4 ñì ìåíøà çà òðåòþ. Çíàéäіòü ñòîðîíè öüîãî òðèêóòíèêà, ÿêùî éîãî ïåðèìåòð äîðіâíþє 24 ñì.
7. Äàíî: AB  CD,  ABD   BDC (ìàë. 300). Äîâåñòè:
{ ABD  { CDB.
8. Íàêðåñëіòü ðіçíîñòîðîííіé ãîñòðîêóòíèé
òðèêóòíèê ABC. Ïðîâåäіòü ó íüîìó
ìåäіàíó AM, âèñîòó AH, áіñåêòðèñó AL.
9. Çíàéäіòü êóò ïðè âåðøèíі ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà, ÿêùî êóò ïðè îñíîâі
Ìàë. 300
äîðіâíþє 54.
10. Ó òðèêóòíèêó ABC ïðîâåäåíî áіñåêòðèñó BL. Çíàéäіòü
 A, ÿêùî  C  80,  LBC  35.
11. Çîâíіøíі êóòè ïðè äâîõ âåðøèíàõ òðèêóòíèêà âіäïîâіäíî äîðіâíþþòü 120 і 140. Çíàéäіòü ãðàäóñíó ìіðó êîæíîãî ç éîãî âíóòðіøíіõ êóòіâ.
12. Çíàéäіòü ãîñòðі êóòè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, ÿêùî îäèí ç íèõ ó 8 ðàçіâ ìåíøèé
âіä äðóãîãî.
13. Íà ìàëþíêó 301 òî÷êà O – öåíòð êîëà,
 CAO  15. Çíàéäіòü  COB.
Ìàë. 301
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ÂІÄÏÎÂІÄІ ÒÀ ÏÎÐÀÄÈ ÄÎ ÂÏÐÀÂ

Ðîçäіë 1
16. 10 ñì, 12,5 ñì, 20 ñì, 22,5 ñì. 17. 60, 75, 105,
120. 18. 105, 75, 90. 19. 21 ñì, 9 ñì, 6 ñì. 22. Òàê,
ÿêùî ÷îòèðèêóòíèê íåîïóêëèé. 23. Äâà ðîçâ’ÿçêè. 24. Äâà
ðîçâ’ÿçêè. 26. 6 ñì. 28. 70, 70 і 40 àáî 70, 55 і 55.
29. 10 ñì. 33. ßðîñëàâ; íà 1,5 õâ. 34. n  4. 50. 14 ñì.
55. 96, 84. 56. 34 ñì. 57. BP  4 ñì, PC  8 ñì. 63. 28 ñì.
64. 24 ñì. 65. 40. 66. 110. 67. 7 ñì, 13 ñì. 68. 9 ñì, 30 ñì.
69. 1) 75; 2) 105. 70. 1) 96; 2) 84. 73. 9 ñì. 75. Íі.
77. 1) 192 ò; 2) 1 152 000 ãðí. 96. 1) 55; 2) 50. 97. 1) 30;
2) 40. 98. 160. 99. 40. 102. 52 ñì. 103. 60 ñì. 104. 48 äì.
105. 1) DB  4a, AB  2a; 2)

,

. 106. BD  2b,

. 107. 50 ñì. 108. 40 ñì. 110. 1) 60; 2) 90.
111. Ï î ð à ä à. Ïîáóäóéòå ïàðàëåëîãðàì, îäíà ç âåðøèí
ÿêîãî òî÷êà B, äâі іíøі ëåæàòü íà ñòîðîíàõ êóòà, à òî÷êà P є òî÷êîþ ïåðåòèíó äіàãîíàëåé. 113. 10 ñõîäèíîê.
114. Íі. 137. 80 і 100. 138. 72 і 108. 143. 70 і 110.
144. 130 і 50. 145. 1) 60, 120; 2) 4a ñì. 146. 1) 60,
120; 2) 4b ñì. 149. 60 ñì. 151. 10 ñì. 152. 1) Òàê; 2) íі;
3) íі. 153. Ïàðàëåëîãðàì. 155. 1) 9 ðóëîíіâ; 2) 1539 ãðí.
156. Ï î ð à ä à. Ðîçãëÿíüòå { AÌK, äå ÌK – äіàìåòð êîëà.
175. 24 ñì. 176. 4 ñì. 180. 2b ñì. 181. 9 ñì. 184.  À  20,
 Â  60,  C  80,  D  200. Íåîïóêëèé. 185. ÀÂ  15 ñì,
AD  40 ñì. 187. Òàê. 188. 65

õâ. 202. 1) Òàê; 2) íі.

203. 1) Òàê; 2) íі. 204. Íі. 212. Ðіâíîáі÷íà. 213. 8 ñì.
214. 36 ñì. 215. 70 і 110. 216. 40 і 140. 220. 9 ñì і 5 ñì.
222. 60 і 120. 223. 72 і 108. 225. 2 : 1. 226. 2 : 1.
227. Ï î ð à ä à. Íåõàé AD  a, BC  b, CD  c, AB  d.
×åðåç âåðøèíó Ñ ïðîâåäіòü CM || AB, M  AD. Òîäі
MD  a – b. { CMD ìîæíà ïîáóäóâàòè. 229. 20 ñì.
234. 1) 17,2 ì; 2) 860 ãðí. 235. Ó òî÷öі ïåðåòèíó äіàãîíàëåé ÷îòèðèêóòíèêà. 242. 108. 243. 116. 244. 120, 60.
245. 30. 246. 80. 248. 40. 250. 40, 70, 70, àáî 40, 40,
100, àáî 140, 20, 20. 251. 50, 65, 65, àáî 50, 50,
80, àáî 130, 25, 25. 252. Êîëî, äіàìåòðîì ÿêîãî є ãіïîòåíóçà òðèêóòíèêà áåç òî÷îê, ùî є êіíöÿìè ãіïîòåíóçè.
254. b i a – b. 256. 11,52 ì. 257. Òàê. 265. 4 ñì. 266. 20 äì.
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269. 5R. 270. 180 – , 180 – , 2 – 180. 271.
90 –

, àáî 180 –

,

,

, 90 – ,

. 273. 48 ìіøêіâ. 283. À1À2 

 À2À3  12 ñì, B1B2  B2B3  20 ñì. 284. ON2  42 ñì,
OM2  24 ñì. 286. Ï î ð à ä à. Ïðîâåäіòü ÷åðåç òî÷êè E, F, D
ïðÿìі, ïàðàëåëüíі CG. 287. Ï î ð à ä à. Ïðîâåäіòü ÷åðåç òî÷êè Ì і D ïðÿìі, ïàðàëåëüíі BN. 288. 1 : 2. Ï î ð à ä à. Ïðîâåäіòü ÷åðåç òî÷êó D ïðÿìó, ïàðàëåëüíó BM. 290. 10 ñì
і 14 ñì. 291. 17,9 ì2. 306. 40 ñì, 30 ñì, 50 ñì. 307. 16 ñì,
36 ñì, 28 ñì. 308. 12 ñì і 18 ñì àáî 12 ñì і 8 ñì. 309. 26 ñì.
310. 20 ñì. 314. 4à ñì. 315. 5 ñì. 317. 6 ñì. 318. 12 ñì.
320. 28 ñì. 321. 1) a – b; 2) 3a – b; 3) a  3b. 322. 600 000 ì3.
323. Íі. 338. 21 ñì і 25,5 ñì. 339. ÂÑ  4 ñì, AD  20 ñì.
340. 7 ñì. 341. 10 ñì. 342. 3 ñì. 343. 13 ñì. 344. 3 ñì,
4 ñì, 3 ñì. 345. 14 ñì і 30 ñì. 346. 9 ñì. 347. 44 ñì.
348. 32 ñì. 350. 4à ñì. 351. 10 ñì. 352. 1)
; 2) íà
1,5 ãîä. 358. 60, 70, 110, 120. 365. Íі. 366. Ï î ð à ä à.
Äîâåäіòü, ùî ABNM – ïàðàëåëîãðàì. 367. Òðè. 370. 4 ñì,
10 ñì. 376. 24 ñì. 377. 12 ñì, 16 ñì. 378. ñì. 379. 46 ñì
àáî 38 ñì. 384. Óñі ñòîðîíè ïî

ñì. 385. 100 і 80.

386. 1) 30, 150; 2) 15. 392. Òàê. 393. Êâàäðàò. 394. 2d ñì.
399. 80, 100. 401. ò ñì. 402. 36 ñì.
403. ÂÑ  5 ñì, CD  5 ñì. 404. 19 ñì.
405. 72 і 108. 406. Ï î ð à ä à. Ïðîâåäіòü ÷åðåç îäíó ç âåðøèí ìåíøîї
îñíîâè òðàïåöії ïðÿìó, ïàðàëåëüíó
äіàãîíàëі, äî ïåðåòèíó ç áіëüøîþ îñíîâîþ. Ïîáóäóéòå òðèêóòíèê, äâі ñòîðîíè ÿêî ãî – äіàãî íàëі òðà ïåöії,
à òðåòÿ – ñóìà îñíîâ. 407. 36 ñì.
411. 2 ñì. 413. 90, 54, 90, 126.
414. Ï î ð à ä à. Øóêàíå ãåîìåòðè÷íå
ìіñöå òî÷îê – äâі äóãè êіë іç öåíòðàìè
Ìàë. 302
Î1 і Î2, ç ÿêèõ MN âèäíî ïіä êóòîì
2 (ìàë. 302). 418. 30. 419. 60, 80, 120, 100. 420. 62.
421. 6à ñì. 432. 10 ñì і 14 ñì. 433. 36 ñì, 18 ñì. 435. Êâàäðàò, Ð  2d (ñì). 439. 18 ñì, 16 ñì, 14 ñì. 440. 12 ñì
і 24 ñì. 441. 6 ñì і 30 ñì. 442. 5 : 2. 444.
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Ðîçäіë 2
454. ÎÂ  6, BD  9. 455. OA  2,5, AC  3,5. 456. 2 : 3.
Ï î ð à ä à. Ïðîâåäіòü ÷åðåç òî÷êó Ð ïðÿìó, ïàðàëåëüíó ÑÌ.
457. 5 : 6. Ï î ð à ä à. Ïðîâåäіòü ÷åðåç òî÷êó D ïðÿìó, ïàðàëåëüíó BÌ. 458. 16 ñì. 459. 3 : 4. 463. 1) 24 000 ë. 464. 9.
473. 1) 24 ñì, 27 ñì; 2) 35 ñì, 40 ñì, 45 ñì; 3) 14 ñì, 16 ñì,
18 ñì. 474. 1) 10 ñì, 12 ñì; 2) 15 ñì, 18 ñì, 27 ñì; 3) 25 ñì,
30 ñì, 45 ñì. 476. 4 ñì, 6 ñì, 8 ñì і 6 ñì, 9 ñì, 12 ñì.
477. 12 ñì, 16 ñì, 20 ñì і 9 ñì, 12 ñì, 15 ñì. 481. 4 ðîáіòíèêè. 482. Íі. 503. 1,5 ì. 506. Òàê. 507. Òàê. 510. AD  28 ñì,
ÂÑ  16 ñì. 511. ÂÎ  2,5 ñì, ÎD  5,5 ñì. 512. 1) Òàê;
2) òàê; 3) 3 ñì. 513.

ñì. 514. 24 ñì. 515. 15 ì.

516. { ABÑ V { ÂDC. 517. { ABÑ V { DÂÀ. 518. 20 ñì,
35 ñì, 35 ñì àáî 42 ñì, 24 ñì, 24 ñì. 519. 30 ñì, 48 ñì,
48 ñì àáî 35 ñì, 35 ñì, 56 ñì. 522. 9 ñì. 523. 3 ñì.
524.

ñì. 525. 7,5 ñì і 4,5 ñì. 526. 5 ñì і 10 ñì.

527. 6 ñì. 528. 4,2 ñì. 531. 2à ñì. 533. 1,2 ì. 534. Òàê; 15.
548. 24 ñì. 549. 24 ñì. 550. 30 ñì і 40 ñì. 551. 12 ñì.
552. 2 ñì. 553. 3 ñì. 554. 6 ñì. 555. 12 ñì. 556. 36 ñì.
558. Òàê. 560. 320 êã. 567. 7 ñì. 568. 9 ñì. 569. BL  10 ñì,
LC  8 ñì. 570. 21 ñì. 571. 90 ñì. 572. 36 ñì. 573. 10 ñì
і 14 ñì. 574. ÀL  12 ñì, LÂ  8 ñì. 575. Íі. 576. Ï î ð à ä à.
Äîâåäіòü, ùî { CHB V { AHC. 577. 48 ìіøêіâ. 587. 15 ñì.
588. 9 ñì. 589. 9 ì. 590. 2 ì. 591. 42 ì. 592. 20 ñì.
593. 16 ñì. 594. 8 ñì. 595. 6 ñì. 596. 5 ñì. 597. 26 ñì.
598. 26 ñì. 599. 10 ñì. Ï î ð à ä à. Âèêîðèñòàéòå ôîðìóëó
AL2  AB  AC – BL  CL іç çàäà÷і 1, § 17. 604. 12 ñì, 16 ñì,
24 ñì. 605.

. 606. 1) 17,28 ì2; 2)  3,456 êã ôàðáè; ïî

îäíіé áàíöі 1 êã і 2,5 êã. 607. 1) Íі; 2) íі. 611. 9 : 4.
Ï î ð à ä à. Ïðîâåäіòü ÷åðåç òî÷êó Å ïðÿìó, ïàðàëåëüíó AD.
614. 1) 52 ñì; 2) 65 ñì. 615. Òàê. 623. 15 ñì. 626. 30 ñì.
631. ÂÌ  20 ñì, Ð  80 ñì. 632. 70 ñì. 633. 16 ñì і 12 ñì.
634. 13 ñì і 5 ñì. 637. 42 ñì. 638. 14 ñì і 16 ñì.
639.  ACD <  BCD. 640. 36 ñì, 36 ñì, 18 ñì. 644. AK  5 ñì,
ÀÐ  20 ñì, KP  15 ñì. 645.

ñì. 646. ÀÂ  6 ñì,

ÂÑ  7,5 ñì. 654. 17 ì. 655. 2,4 ì.
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Ðîçäіë 3
673.
ñì àáî
ñì. 674.
ñì àáî
ñì.
675. 10 ì. 676. 8 ì. 677. 112 ñì. 678. 80 ñì. 679. 20; 16;
; 13. 680. 6; 10. 681. 24 ñì. 682. 30 ñì. 683. 28 ñì.
684. 11 ñì. 685.
ñì. 686.
ñì. 687. 3 ñì і
ñì.
688.
ñì 
ñì. 689.
ñì 
ñì. 692. 90 ñì.
693. 84 ñì. 694. 30 ñì. 695. 5 ñì. 697. 162 ñì. 698. 80 ñì.
699. 6 ñì. 700. 40 ñì. 701. 60; 60; 120; 120.
705. 3 áàíêè. 706. Òàê. 719. 17 ñì àáî 3 ñì. 720. 21 ñì àáî
9 ñì. 721. 30. 722. 45. 723. 12 ñì. 724. 10 ñì. 725. 2 ñì;
ñì 
ñì. 726. 5 ñì; 7 ñì;
ñì 
ñì.
10 ñì;
727. 6,6 ñì; 8,4 ñì. 728. 3,4 ñì; 21,6 ñì. 729. 90. 730. 10 ñì.
731. 4 ñì. 733. 1) 90; 30; 60; 2) 90; 45; 45.
734. 1) 90 ìëí ì3; 2) 3600 ìëí ì3. 735. 11 ÿðäіâ.
756. 2a(1 + tg). 757.

. 758. 15,63 ñì. 759. 12,43 ñì.

. 761.

. 762. 39 і 51. 763. 61

760.

і 29. 764. 1) ÀÂ  10 ñì; ÂÑ  8 ñì. Ï î ð à ä à. Îñêіëüêè
cosB 

. Ïîçíà÷òå BC  4x; AB  5x; 2) AC 

, òî

 12 ñì; BC  5 ñì. 765. 1) ÀÂ  5 ñì; ÂÑ  3 ñì; 2) AC 
 16 ñì; BC  30 ñì. 766.
. 768.

. 767.

;

;

;

.

769. 4136‘. 770. 7936‘ і 10024‘. 771. m
772.

.

773.

ñì.

;

774.

.
ñì.

775.
ñì. 776.
ñì. 778. 48 ñì. 780. 3.
789. 31,9 ì. 790. 27,5 ì. 792. 1) ÀÂ  8 ñì,  Â  30,
 À  60; 2) ÀB  17 äì,  Â  284‘,  À  6156‘; 3) ÀÂ 

ñì  9,49 ñì,  À  7134‘,  Â  1826‘; 4) ÀÂ  25ò äì,
 À  7344‘,  Â  1616‘. 793. 1) ÀÂ  4 ñì,  À  30,
 Â  60; 2) ÀÂ  10 ñì,  À  3652‘,  Â  538‘; 3) ÀÂ 

äì  5,39 äì, À  6812‘, Â  2148‘; 4) ÀÂ  41k äì,
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 À  7719‘,  Â  1241‘. 794. 1) ÂC  3 ñì,  A  30,
 B  60; 2) ÀC  63 äì,  À  1415‘,  Â  7545‘;
ñì  5,74 ñì,  À  559‘,  Â  3451‘;
3) ÂC 
4) ÀC  12a ñì,  À  2237‘,  Â  6723‘. 795. 1) BC 

ñì,  À   Â  45; 2) ÀC  35 äì,  À  1855‘,
 Â  715‘; 3) ÂÑ 
ñì  7,14 ñì,  À  4534‘,
 Â  4426‘; 4) ÀC  11b äì,  À  7937‘,  Â  1023‘.
796. 6232‘. 797.   19‘. 798.  4,29 ì. 799.
ì.
801. 36 ñì. 802. 42 ñì. 803. 15 ó÷íіâ. 804. 18 ïðÿìèõ;
ñì 
ñì.
28 ïðÿìèõ. 811. 52 ñì. 812. 6 ñì;
813. 72 ñì. 814. 32 ñì. 815. 78 ñì. 816. 105. 817. 90.
818. 120 ñì. 822. 7 ñì àáî 1 ñì. 823. 26 ñì; 30 ñì; 24 ñì.
824. 3,2 ñì. 828. 4R(sin + cos). 829. 31,11 ñì. 830. CK 
 bsin; KB  bsintg. 831. 50 ñì. 832.

833.

ñì;

ñì;

ñì. 834.

ñì àáî

.

ñì.

838.
Ðîçäіë 4
851. 140. 852. 120. 855. Íі. 856. Íі. 857. 72, 96,
120, 120, 144, 168. 858. 88, 98, 108, 118, 128.
859. 1) Òàê, 8 ñòîðіí, 20 äіàãîíàëåé; 2) íі. 860. 1) Íі;
2) òàê, 9 âåðøèí, 27 äіàãîíàëåé. 861. 12. 862. ×îòèðèêóòíèê.
863. Òàê, öå ï’ÿòèêóòíèê. 864. 12. 865. 15. 866. Ïåðèìåòðè
ðіâíі. 867.

ñì. 871. 8330 ãðí. 885. 60 ñì2. 886. 120 ñì2.

887. 1) 32 ñì2; 2)

d2. 888. 16 ñì2. 889. 6 ñì. 890. 10 ñì.

891. 3) Çáіëüøèòüñÿ â 16 ðàçіâ; 4) çáіëüøèòüñÿ â 10 ðàçіâ;
5) çáіëüøèòüñÿ â 6 ðàçіâ. 893. Íі. 894. 1) Òàê; 2) íі; 3) òàê.
895. 8 ñì. 896. 10 äì. 897. 208. 898. 4r2. 899. 9 ñì і 12 ñì.
900. 20 ñì. 901. 24 ñì2. 902. 84 ñì2. 903. 108 ñì2.
904. 168 ñì2. 906.
. 907. 9. 908. Òàê. 911. 7400. 912. 8.
923. 2,4 ñì. 924. 10 ñì. 925. 60 ñì2. 926. 8 ñì2. 927. 6 ñì.
928. 15 ñì. 929.

ñì2. 930. 72 ñì2. 931. 12 ñì2. 932. 96 ñì2.
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933. 1) Íі; 2), 3) òàê. 934. 8 ñì àáî 4,5 ñì. 935. Íà 3 âåðøèíè. 936. 15 ñì2. 938.  70,8 ñì. 939. 18. 950. 16 ñì2.
951. 36 ñì2. 952. 1) 40 ñì2; 2)

. 953. 36 ñì2. 954. 15 ñì2;

30 ñì2. 955. 8 ñì. 956. 12 ñì. 957. 4 ñì2 і 8 ñì2. 958. 5 ñì2
і 15 ñì2. 960. 7,5 ñì2. 961. 40 ñì2. 962. 4,8 ñì. 963. 6,72 ñì.
964. 54 ñì2. 965. 60 ñì2. 966. 1) і 2) Òàê; 3) íі. 967. 1 : 2.
968. 1 : 4. 970. 128 ñì2. 972. 192,72 êã. 973. 25 êðîêіâ.
988. 64 ñì2. 989. 45 ñì2. 990. 3 ñì і 9 ñì. 991. 5 ñì і 20 ñì.
992.

. 993. 54 ñì2. 994. 24 ñì2. 995. 40 ñì2.

996. 80 ñì2. 997. 1080 ñì2. 998. 156 ñì2. 999. 30 ñì2.
1000. 62,5 ñì2. 1001. 181,5 ñì2. 1002. h2 ñì2. 1003. 49 ñì2.
1004. 18 ñì2. 1008. 10,5 êã. 1009. 50 ñì. Ï î ð à ä à. Ïîòðіáíî
ðîçãëÿíóòè äâà âèïàäêè ðîçòàøóâàííÿ êâàäðàòіâ. 1012. Ïî
108. 1013. 20. 1014. 8. 1015. Çáіëüøèòüñÿ íà 360.
1016. k  2. 1020. 1)

ñì2; 2)

ñì; 3) 4. 1022. 144.

1023. 36 ñì 2 àáî 45 ñì 2. 1024. mn. 1027. 10 ñì 2.
1028. 1) Òàê; 2) íі. 1029. Êâàäðàò, ó 2 ðàçè. 1030. 16 ñì2.
1031. 320 ñì2. 1033. 6 ñì. 1034. 6 ñì2. 1040.
1041.

ñì2.

ñì2. 1042. Ó 3 ðàçè. 1043. 80 ñì2.
Çàäà÷і ïіäâèùåíîї ñêëàäíîñòі

1046. 60; 120. 1048. Ðîìá. 1049. 120. 1050. 90.
1052. Êîæíà ç äіàãîíàëåé äîðіâíþє a – b. 1054. BP  DM.
1056. 40 ñì. 1057. 140, 40, 140. 1058.

. 1059. 53.

1060. A, H3, H, H2; B, H3, H, H1; C, H1, H, H2; A, H3, H1,
C; A, H2, H1, B; B, H3, H2, C. 1062. Ïîðàäà. Äîâåñòè, ùî
. 1063.
. 1064. 1) 21 ñì, àáî 28 ñì, àáî
24 ñì; 2) 21 ñì àáî 27 ñì; 3) 21 ñì. Ï î ð à ä à. Íåõàé ÀÂ –
íàéáіëüøà ñòîðîíà òðèêóòíèêà. Ïðÿìà, ùî âіäòèíàє òðèêóòíèê, ïîäіáíèé äàíîìó, ìîæå ïåðåòèíàòè àáî ñòîðîíó ÂÑ, àáî ñòîðîíó ÀÑ, ïðè÷îìó ñëіä îêðåìî ðîçãëÿíóòè
âèïàäîê, êîëè öÿ ïðÿìà ïàðàëåëüíà îäíіé çі ñòîðіí òðèêóòíèêà. 1065. Íåîáõіäíî ïîáóäóâàòè êîëî, ùî ïðîõîäèòü
÷åðåç òî÷êè Â і Ñ òà äîòèêàєòüñÿ äî ÀÂ ó òî÷öі Â. Öå êîëî
ïåðåòíå ÀÑ ó øóêàíіé òî÷öі D. 1066. 12,5 ñì. Ï î ð à ä à.
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×åðåç âåðøèíó Ñ ïðîâåäіòü ïðÿìó, ïàðàëåëüíó ÂD, ùî
ïåðåòèíàє ïðîäîâæåííÿ ÀD ó òî÷öі Ì, { ÀCM – ïðÿìîêóòíèé. 1068.

. Ï î ð à ä à. Íåõàé ÌÀ і ÌÂ ïåð-

ïåíäèêóëÿðè, ïðîâåäåíі äî ïðÿìèõ, ùî ìіñòÿòü ñòîðîíè
êóòà, à Ñ – òî÷êà ïåðåòèíó ÀÌ і ÎÂ. Ðîçãëÿíüòå òðèêóòíè êè ÂÌÑ і ÎÀÑ. 1071. 12m. 1072. Äî âåäіòü, ùî
1073.

. 1074. 1)

; 2)

.

Ï î ð à ä à. Ðîçãëÿíüòå ðіâíîáåäðåíèé ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê ABD ( D  90) і ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê BDÑ
( D  90), ó ÿêîãî  DBÑ  30. Òî÷êè A, D, C ëåæàòü íà
îäíіé ïðÿìіé. Òîäі  ÀÂÑ  75. 1075. 1) Òàê; 2) íі. 1076. 6.
1079. Ó 3 ðàçè. 1081. 54 ñì2. 1082.
1084. cd. Ïîðàäà. Äîâåäіòü, ùî

. 1083. (m + n)d.
. 1085.

.
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Â³äïîâ³ä³ òà ïîðàäè äî âïðàâ

ÂІÄÏÎÂІÄІ ÄÎ ÇÀÂÄÀÍÜ
«ÄÎÌÀØÍß ÑÀÌÎÑÒІÉÍÀ ÐÎÁÎÒÀ»

№ çàâäàííÿ
№ ðîáîòè
1
2
3
4
5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Á
Á
Á
Â
Á

Â
Â
Ã
Á
Â

Â
Á
Â
À
À

À
Ã
À
Á
Ã

Ã
Á
Â
Ã
Â

Á
À
Á
Â
Ã

Ã
Â
Ã
Á
Á

Â
Ã
Á
Á
À

Â
Â
À
Ã
Â

Á
Á
Â
Â
Ã

Á
À
Â
À
Á

Ã
Ã
À
Â
Â

ÂІÄÏÎÂІÄІ ÄÎ ÇÀÂÄÀÍÜ ÄÎÄÀÒÊÀ 1
«ÃÎÒÓЄÌÎÑß ÄÎ ÇÍÎ»

Òåìà
№ çàäà÷і
Âіäïîâіäü

Ïîäіá- Ðîçâ’ÿçóâàíÌíîãîêóòíèêè.
×îòèðè- íіñòü
íÿ ïðÿìîÏëîùі
êóòíèêè òðèêóòêóòíèõ
ìíîãîêóòíèêіâ
íèêіâ òðèêóòíèêіâ
1 2 3 4
5
6
7
8 9 10 11 12 13
Á Â 13 Á 15 Ä 42 18 Ä 24 128 4 864
ÂІÄÏÎÂІÄІ ÄÎ ÂÏÐÀÂ ÍÀ ÏÎÂÒÎÐÅÍÍß
ÊÓÐÑÓ ÃÅÎÌÅÒÐІЇ 7 ÊËÀÑÓ

1. 1) NB  1,9 ñì; AN  5,7 ñì; 2) AN  2,5 ñì, NB 
 5,1 ñì. 2. 80, 100. 3. 81, 99, 81, 99. 4. Íà ìàë. 288 –
òàê, íà ìàë. 289, 290 – íі. 5. Òðè êóòè ïî 70, ÷îòèðè – ïî
110. 6. 5 ñì, 9 ñì, 10 ñì. 9. 72. 10. 30. 11. 60, 40, 80.
12. 10, 80. 13. 30.
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ÏÐÅÄÌÅÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ

Áі÷íі ñòîðîíè òðàïåöії 40
Âåðøèíè ìíîãîêóòíèêà 173
– – íåñóñіäíі 173
– – ñóñіäíі 173
Âåðøèíè ÷îòèðèêóòíèêà 7
– – ïðîòèëåæíі 7
– – ñóñіäíі 7
Âèñîòà ïàðàëåëîãðàìà 14
– òðàïåöії 40
Âіäíîøåííÿ âіäðіçêіâ 87
Âëàñòèâіñòü áіñåêòðèñè òðèêóòíèêà 109
– êóòіâ âïèñàíîãî ÷îòèðèêóòíèêà 53
– ìåäіàí òðèêóòíèêà 63
– ñåðåäíüîї ëіíії òðàïåöії 66
– – – òðèêóòíèêà 62
– ñòîðіí îïèñàíîãî ÷îòèðèêóòíèêà 55
Âëàñòèâîñòі êâàäðàòà 33
– ïàðàëåëîãðàìà 13, 14
– ïåðïåíäèêóëÿðà òà ïîõèëîї 142, 143
– ïðÿìîêóòíèêà 22, 23
– ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії 41
– ðîìáà 28
– òðàïåöії 40
Âíóòðіøíіé êóò ìíîãîêóòíèêà 175
Âíóòðіøíÿ îáëàñòü ìíîãîêóòíèêà 179
Âïèñàíèé êóò 47
– ÷îòèðèêóòíèê 53
Ãðàäóñíà ìіðà äóãè êîëà 47
Äіàãîíàëі ìíîãîêóòíèêà 173
– ÷îòèðèêóòíèêà 7
Äóãà êîëà 47
Єãèïåòñüêèé òðèêóòíèê 134

Çîâíіøíіé êóò ìíîãîêóòíèêà 175
Êâàäðàò 33
Êîåôіöієíò ïîäіáíîñòі òðèêóòíèêіâ 92
Êîëî, âïèñàíå â ìíîãîêóòíèê 175
–, – â ÷îòèðèêóòíèê 54
–, îïèñàíå íàâêîëî ìíîãîêóòíèêà 175
–, – íàâêîëî ÷îòèðèêóòíèêà 53
Êîñèíóñ ãîñòðîãî êóòà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà 147
Êóòè ÷îòèðèêóòíèêà 7
– – ïðîòèëåæíі 7
– – ñóñіäíі 7
Ìíîãîêóòíèê 173
–, âïèñàíèé ó êîëî 175
– íåîïóêëèé 174
–, îïèñàíèé íàâêîëî êîëà
175
– îïóêëèé 174
Îäèíè÷íèé êâàäðàò 179
Îçíàêà âïèñàíîãî ÷îòèðèêóòíèêà 53
– îïèñàíîãî ÷îòèðèêóòíèêà
55
Îçíàêè êâàäðàòà 34
– ïàðàëåëîãðàìà 15
– ïîäіáíèõ òðè êóò íèêіâ
96–98
– ïðÿìîêóòíèêà 23
– ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії 42,
45
– ðîìáà 29
Îïèñàíèé ÷îòèðèêóòíèê 54
Îðòîöåíòð òðèêóòíèêà 20
Îñíîâà ïåðïåíäèêóëÿðà 142
– ïîõèëîї 142
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Ïðåäìåòíèé ïîêàæ÷èê

Îñíîâè òðàïåöії 40
Îñíîâíі âëàñòèâîñòі ïëîù
179
Ïàðàëåëîãðàì 13
Ïåðèìåòð ìíîãîêóòíèêà 173
– ÷îòèðèêóòíèêà 7
Ïåðïåíäèêóëÿð 142
Ïіôàãîðîâі òðèêóòíèêè 135
– òðіéêè ÷èñåë 135
Ïëîùà êâàäðàòà 180
– ïàðàëåëîãðàìà 184
– ïðÿìîêóòíèêà 180, 214
– òðàïåöії 195
– òðèêóòíèêà 189
Ïîäіáíі òðèêóòíèêè 92
Ïîõèëà 142
Ïðî ïîðöіéíіñòü âіäðіçêіâ
õîðä 112
– ñі÷íîї і äîòè÷íîї 113
Ïðîєêöіÿ ïîõèëîї 142
Ïðÿìîêóòíèê 22
Ðîçâ’ÿçó âàí íÿ òðè êóò íèêіâ 156
– ïðÿìîêóòíèõ òðèêóòíèêіâ 156
– – – çà ãіïîòåíóçîþ і ãîñòðèì êóòîì 157
– – – çà äâîìà êàòåòàìè 158
– – – çà êàòåòîì і ãіïîòåíóçîþ 158
– – – çà êàòåòîì і ãîñòðèì
êóòîì 157
Ðîìá 28

Ñòîðîíè ìíîãîêóòíèêà 173
– – íåñóñіäíі 173
– – ñóñіäíі 173
Ñòîðîíè ÷îòèðèêóòíèêà 7
– ïðîòèëåæíі 7
– ñóñіäíі 7
Òàíãåíñ ãîñòðîãî êóòà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà 148
Òåîðåìà, îáåðíåíà äî òåîðåìè Ïіôàãîðà 134
– Ïіôàãîðà 132
– ïðî âïèñàíèé êóò 48
– – ñå ðåäíі ïðî ïîðöіéíі
âіäðіçêè 105
– – ñó ìó êóòіâ îïóê ëî ãî
ï-êóòíèêà 174
– – – – ÷îòèðèêóòíèêà 8
– Ôàëåñà 58
– – óçàãàëüíåíà 87
Òðàïåöіÿ 40
– ïðÿìîêóòíà 40
– ðіâíîáі÷íà 41
×åò âåð òèé ïðî ïîðöіéíèé
âіäðіçîê 89
×îòèðèêóòíèê 7
– íåîïóêëèé 8
– îïóêëèé 8
Ôîð ìó ëà áіñåê òðè ñè òðèêóòíèêà 113
Öåíòð ìàñ òðèêóòíèêà 63
Öåíòðàëüíèé êóò 47

Ñåðåäíіé ïðîïîðöіéíèé âіäðіçîê 105
Ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðàïåöії 66
– – òðèêóòíèêà 61
Ñèíóñ ãîñòðîãî êóòà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà 147
Ñïіââіäíîøåííÿ ìіæ ñòîðîíàìè і êóòàìè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà 148, 149
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Íàâ÷àëüíå âèäàííÿ

ІÑÒÅÐ Îëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷

ÃÅÎÌÅÒÐІß
Ïіäðó÷íèê äëÿ 8 êëàñó
çàêëàäіâ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè
Ðåêîìåíäîâàíî
Ìіíіñòåðñòâîì îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè
2-ãå âèäàííÿ, ïåðåðîáëåíå

Âèäàíî çà ðàõóíîê äåðæàâíèõ êîøòіâ.
Ïðîäàæ çàáîðîíåíî
Підручник відповідає Державним санітарним нормам і правилам
«Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей»

Ó ïіäðó÷íèêó âèêîðèñòàíî іëþñòðàòèâíèé ìàòåðіàë ç âіäêðèòèõ äæåðåë
іíòåðíåòó, çîêðåìà ñàéòіâ vecteezy.com, depositphotos.com. Óñі ìàòåðіàëè
â ïіäðó÷íèêó âèêîðèñòàíî ç íàâ÷àëüíîþ ìåòîþ âіäïîâіäíî äî çàêîíîäàâñòâà
Óêðàїíè ïðî àâòîðñüêå ïðàâî і ñóìіæíі ïðàâà.

Âіäïîâіäàëüíà çà âèïóñê Íàòàëіÿ Çàáëîöüêà
Ðåäàêòîð Îëåíà Ìîâ÷àí
Îáêëàäèíêà Ñâіòëàíè Æåëåçíÿê
Õóäîæíє îôîðìëåííÿ, іëþñòðàöії Þëії Êóù
Êîìï’þòåðíà âåðñòêà Þðіÿ Ëåáåäєâà
Òåõíі÷íèé ðåäàêòîð Öåçàðèíà Ôåäîñіõіíà
Êîðåêòîð Ëàðèñà Ëåóñüêà
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№

ÏІÁ

Êëàñ

Ðіê íàâ÷àííÿ

Ôîðìàò 6090/16.
Óì. äðóê. àðê.15,0. Îáë.-âèä. àðê. 14,05.
Òèðàæ 206 152 ïð. Âèä. № 2198.
Çàì. № 21-04-2802
Âèäàâíèöòâî «Ãåíåçà»,
âóë. Òèìîøåíêà, 2-ë, ì. Êèїâ, 04212.
Ñâіäîöòâî ñóá’єêòà âèäàâíè÷îї ñïðàâè
ñåðіÿ ÄÊ № 5088 âіä 27.04.2016.
Âіääðóêîâàíî ó ÒÎÂ «ÏÅÒ», âóë. Ìàêñèìіëіàíіâñüêà, 17,
ì. Õàðêіâ, 61024.
Ñâіäîöòâî ñóá’єêòà âèäàâíè÷îї ñïðàâè
ñåðіÿ ÄÊ № 6847 âіä 19.07.2019.
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

