
УРОК 4 

Тема:  Наслідки аксіом стереометрії  

Мета: ознайомитися з наслідками з аксіом стереометрії; виховувати 

уважність, старанність, відповідальність та самостійність; розвивати 

усне мовлення. 

Актуалізація опорних знань 

Оберіть до кожного речення зліва його продовження справа 

  

Через будь – які три точки, що не 

лежать на одній прямій… 

… то вони перетинаються по 

прямій, яка проходить через цю 

точку 

Якщо точки А, В і С лежать у 

кожній з двох різних площин, то… 

… одну пряму, але безліч площин 

Якщо дві площини мають спільну 

точку… 

… вони лежать на одній прямій 

 

Через дві точки простору можна 

провести… 

 

… можна провести площину, і до 

того ж тільки одну 

 

Вивчення нового матеріалу  

      Після вивчення  другого наслідку з аксіом стереометрії (теореми про 

існування площини, що проходить через три точки) можна підвести учнів до 

висновків. 

     

 

 

 

 

 

Висновки 

Способи задання площини: 

 двома прямими, що 

перетинаються, 

 прямою і точкою, що не 

лежить на ній, 

 трьома точками, що не 

лежать на одній прямій 

Структура доведення теореми 

існування та єдності: 

1. Доведення існування – 

конструктивне, тобто показуємо, як 

можна побудувати шуканий об'єкт. 

2. Доведення єдності – методом від 

супротивного, тобто припускаємо 

існування ще одного об'єкта зі вказаними 

в умові властивостями та спираючись на 

вивчені теоретичні факти, доходимо 

протиріччя або з умовою, або із відомими 

твердженнями 



 

Первинне усвідомлення нового матеріалу 

 

1. Самостійне виконання задачі за ланцюжком міркувань  

Задача. 

          Доведіть, що через будь-які дві  різні точки простору можна провести 

пряму, і до того ж тільки одну. 

Ланцюжок міркувань під час розв’язування задачі може бути таким: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зауваження. Необхідність доведення єдності прямої АВ випливає з 

довільності вибору точки С. 

  

Доведемо 

єдиність 

Прямої АВ 

У площині а через  

Точки А і В можна 

провести 

Пряму , причому АВ а 
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Можна провести площину  

 



Наслідок  1 Наслідок 2 

  

Через пряму і точку, яка не 

лежить на ній,можна провести 

площину і до того ж тільки одну. 

Через дві прямі, що перетинаються, 

можна провести площину і до того 

ж тільки одну 

Зразки розв’язування задач 

Задача 1. 

Чи можна через точку перетину двох даних прямих провести третю пряму, 

яка б не лежала з ними в одній площині? 

Розв’язання Малюнок Чому саме так? 

Через прямі a i b які 

мають спільну точку О, 

можна провести 

площину a. Візьмемо 

точку В, яка не 

належить a. Через 

точки О і В проведемо 

пряму с. Пряма с не 

лежить на площині a, 

бо якби пряма с 

належала площині  a, то 

і точка В належала б 

площині a. Отже, через 

точку перетину прямих 

a i b можна провести 

третю пряму, яка не 

лежить з ними в одній 

площині. 

Відповідь: Можна. 

 Очевидно, що точки 

площини задаватимуть 

прямі, які будуть 

належати цій самій 

площині. Якщо ж 

взяти точку перетину 

двох прямих на 

площині та точку поза 

площиною, то через 

будь-які  дві точки 

простору можна 

провести пряму. Ця 

пряма матиме лише 

одну спільну точку з 

площиною, а значить, 

буде її перетинати. 

 

 

Задача 2. 

Доведіть, що всі прямі, які перетинають дві дані паралельні прямі, лежать в 

одній площині. 

Доведення  
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Оскільки пряма a i b паралельні, то,за означенням, ці  

прямі лежать в одній площині a. Довільна пряма с, яка  

перетинає a i b, має з площиною a дві спільні точки – 

 точки перетину. Згідно з теоремою 2, ця пряма належить  

площині a. Отже, всі прямі, які перетинають дві паралельні прямі, лежать в 

одній площині, що й вимагалося довести. 

 

Задача 3. 

Доведіть, що коли прямі AB i CD не лежать в одній площині, то прямі AC i 

BD теж не лежать в одній площині. 

Доведення Чому саме так? 

Доведемо методом від супротивного. 

Припустимо, що прямі AC i BD 

лежать в одній площині. Тоді точки 

А, В , С, D належать цій площині, а 

тому прямі AB i CD належать цій 

площині, що суперечать умові. 

Припущення неправильне, тому 

прямі  AC i BD не належать одній 

площині, що й вимагалося довести. 

Під час доведення належності чи не 

належності часто використовують 

метод доведення від супротивного. У 

цьому випадку він одразу виводить 

на суперечність, а значить – доводить 

вимогу задачі. 

 

 

Математичний диктант  

Які  з наведених тверджень є правильними? 

1 Сторони кожного кута лежать в одній площині. 

2 Сторони кожного кута визначають єдину площину. 

3 Суміжні кути лежать в одній площині. 

4  Кожні три точки визначають єдину площину. 

5 Якщо дві різні площини мають спільну пряму, то, крім точок цієї 

прямої, у них немає спільних точок. 

6 Якщо дві різні площини мають спільні точки А і В, то вони 

перетинаються по прямій АВ. 

7 Через пряму і точку можна провести тільки одну площину. 

8  Три точки простору визначають єдину площину. 

 



         

 

Формування навичок застосування знань 

        №1. Дано чотири точки, що не лежать на одній прямій. Доведіть, що 

жодні три з них не лежать на одній прямій. 

№2. Вершина С плоского чотирикутника АВСD лежить у площині  . Прямі 

АВ і ADперетинають площину   в точках  В1 і D1 відповідно. Яке взаємне 

розташування точок С1, В1, D1? Відповідь обґрунтуйте. 

Урок 5 

Взаємне розміщення прямих у просторі 

Як відомо з курсу планіметрії, дві прямі в просторі можуть перетинатись 

(мають спільну точку) або бути паралельними (не мають спільних точок). 

В просторі ми можемо уявити ситуацію, коли дві прямі не перетинаються і не 

є паралельними. 

 
Одна дорога проходить під ескадою, а інша — над ескадою. 

  

 
Кабелі мосту 

  

 
Горизонтальні лінії даху і вертикальні лінії стін 

Дві прямі називаються мимобіжними, якщо вони не лежать в одній 

площині. 

Теорема «Ознака мимобіжних прямих» 



Якщо одна із двох прямих лежить в деякій площині, а інша пряма перетинає 

цю площину в точці, що не лежить на першій прямій, то ці прямі мимобіжні 

(не лежать в одній площині). 

Доведення 
Розглянемо пряму AB, що лежить в площині і пряму CD, яка перетинає 

площину в точці D, яка не лежить на прямій AB. 

 
1. Припустимо, що прямі AB і CD лежать в одній площині. 

2. Це означає, що площина проходить через пряму AB і точку D, тобто вона 

співпадає з площиною α. 

3. Маємо протиріччя умові теореми, отже пряма CD не лежить в площині α, а 

перетинає її. 

Теорема доведена. 

  

В просторі прямі розміщені наступним чином: 

1. Паралельні 

 
2. Перетинаються 



 
3. Мимобіжні 

 
Теорема 

Через кожну з двох мимобіжних прямих проходить площина, паралельна 

іншій прямій, і лише одна. 

Доведення 
Розглянемо мимобіжні прямі AB і CD. 

 
1. Через точку D можно провести пряму DE паралельну AB. 

2. Через прямі, що перетинаються CD і DE можно провести площину α 

3. Так як пряма АB не лежить в цій площині і паралельна прямій DE, то вона 

паралельна площині. 

4. Ця площина єдина, оскільки будь-яка інша площина, що проходить 

через CD, буде перетинатись з DE і AB. 

 Теорема доведена. 

Домашнє завдання  

№1. Чи можна через точку перетину двох даних прямих провести третю 

пряму, яка не лежить з ними в одній площині? Відповідь поясніть. 
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