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Група 33 

Математика (геометрія) 

Урок 3-4 

Тема: Симетрія відносно початку координат та координатних площин Мета:  

Навчальна - поглибити знання учнів про симетрію та її властивості;навчити 

застосовувати отримані знання для розв’язування задач;розширити відомості про 

різноманітність сфер застосування симетрії; 

Розвивальна - розвинути в учнів самостійність мислення, вчити об’єктивно 

оцінювати себе і коригувати свою діяльність  та інших учнів в ході виконання 

проекту; виробити у школярів практичні навички під час розв’язування задач; 

Виховна - виховувати спостережливість, науковий підхід, та любов до 

математики. 

Матеріали до уроку: 

Види симетрії: 

Відносно точки 
(центральна) 

Відносно 

прямої 
(осьова) 

Відносно 

площини 
(дзеркальна) 

Поворотна (поворот) Гвинтова 

С – центр 

симетрії і 

середина 

відрізка АА' 

   
     
 

 

 

   
     
 

 

Пряма m – 

вісь симетрії і 

серединний 

перпендикуля

р до відрізка 

АА' 

Площина β – 

площина 

симетрії, 

перпендикуляр

на до відрізка 

АА' і ділить 

його навпіл  

При повороті точки А 

навколо центра С на 

кут φ отримаємо 

точку А', 

С – центр повороту, φ 

– кут повороту 

Якщо точка А 

здійснює 

перенесення 

вздовж осі, 

доповнене 

обертанням 

навколо неї на 

кут 90°, то така 

симетрія 

називається 

гвинтовою 

 

 

Якщо при 

повороті фігура 

переходить 

сама у себе, то 

це –  

переносна 

симетрія.  

 

Точка,  що 

симетрична 

даній точці 

відносно 

початку 

координат О, 

матиме 

координати, що 

будуть 

відповідно 

протилежними 

числами. 

При симетрії 

відносно 

координатної 

осі точці   

А(x; y; z) буде 

симетрична 

така точка А', 

у якої 

відповідна 

даній осі 

координата 

буде без 

зміни, а інші 

координати 

будуть  

протилежним

и 

числами.  

 

При симетрії 

відносно 

координатної 

площини точці  

А(x; y; z) буде  

симетрична 

така точка,  

у якої 

відповідні  

даній площині  

координати 

будуть 

без зміни, а 

інша  

– з 

протилежним  

знаком. 

У площині поворот 

точки А (х; у) на 

180°: 
А1( – х; – у). 

При повороті на 90° 

проти годинникової 

стрілки: (– у; х); 

За годинниковою 

стрілкою: (у; – х). 

 У просторі при 

повороті навколо: 

осі Х : 

за год.стріл. (x; z; - y) 

проти год. (x; -z; y) 

 осі Y : 

за год.стріл.(- z; y; x), 

проти год.. (z; y; - x). 

 осі Z:  

за год.стріл.(y; - x; z) 

проти год. (- y; x; z) 

 



Розв’язування типових задач 

 
 

 



Домашнє  завдання: 

Пройти тестування та надіслати відповіді. 

 

 
 

Зворотній зв'язок: 

Viber/Telegram   0988025226 

E-mail  chervyak.v92@gmail.com 
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