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Група 11 

Математика (геометрія) 

Урок №3-4 

Тема: Розв’язування задач 

Мета: 

Навчальна - формування вмінь учнів застосовувати вивчені аксіоми і 

теореми до розв'язування вправ; 

Розвивальна – розвинути просторове уявлення, логіку, мислення; 

Виховна – виховати старанність, культуру навчального процесу та 

математичних записів. 

 

Матеріали до уроку: 

Розглянемо задачі, які ґрунтуються на використанні аксіом стереометрії та 

наслідків з них. 

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. 

А і В – довільні 

 точки простору 
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Приклади 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  
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. 

 

Домашнє завдання: ст.171, №798, 810 

Зворотній зв'язок 

Viber/Telegram   0988025226 

E-mail  chervyak.v92@gmail.com 

 

O 

B 

b 
a   

c 

  

a 

b c 

mailto:chervyak.v92@gmail.com

