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13.10.2020 

Група 12 

Математика (геометрія) 

Урок 9-10 

Тема уроку. Зображення фігур  у стереометрії. Розв'язування задач. 

Мета уроку: формування вмінь будувати зображення просторових фігур, 

використовуючи властивості паралельного проектування. Розвивати логічне 

мислення, математичну мову, уяву.  

                       Виховувати любов до математики. 

 

Матеріали до уроку: 

 
Зупинимося на зображенні найбільше вживаних геометричних фігур, з 

комбінацій яких складається, як правило, зображення будь-якої складної 

просторової фігури. 

 

ЗОБРАЖЕННЯ ТРИКУТНИКА 

Задача. 

На зображенні рівностороннього трикутника 

побудуйте зображення його центра. 

Р о з в ' я з а н н я  

Нехай АВС (рис. 93) — дане зображення 

рівностороннього трикутника. Центр правильного 

трикутника — точка перетину його медіан. Тому, побудувавши медіани АК і CM 

на зображенні, які перетнуться в точці О, одержимо: точка О — центр 

правильного трикутника АВС. 

 

ЗОБРАЖЕННЯ ПАРАЛЕЛОГРАМА  

Зображенням паралелограма (прямокутника, ромба, 

квадрата) можна вважати довільний паралелограм, що 

належить площині проекцій.  

Дійсно, нехай ABCD — паралелограм, що 

проектують, тоді довільний трикутник А1В1С1 можна 

вважати проекцією трикутника АВС (рис. 94). 

Ураховуючи, що при паралельному проектуванні 

паралельні відрізки переходять в паралельні відрізки, та 

провівши A1D1 || В1С1 і C1D1 || А1В1, одержимо A1B1C1D1 

— паралелограм, який є зображенням паралелограма 

ABCD (зокрема прямокутника, ромба, квадрата). 

Задача. 

Побудуйте зображення ромба з кутом 120° та 

зображення висоти ромба, яку проведено з вершини цього 

кута. 

Р о з в ' я з а н н я  

Нехай паралелограм ABCD (рис. 95) є зображенням 

ромба A1B1C1D1, у якого <B1 = 120° (рис. 96). 
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Оскільки ΔА1В1D1 — рівносторонній, то його медіана В1K1 є одночасно і 

висотою цього трикутника, а отже, і ромба. 

Таким чином, побудувавши середину сторони AD і з'єднавши цю точку з 

вершиною В, одержимо ВК — зображення висоти (див. рис. 95). 

 

ЗОБРАЖЕННЯ ТРАПЕЦІЇ 

Із властивості паралельного проектування випливає, що зображенням трапеції 

є трапеція, у якій відношення довжин основ зображення дорівнює відношенню 

довжин основ трапеції, яку проектують. 

Задача. 

Побудуйте зображення рівнобічної трапеції з 

основами 3 і 9 см та зображення її висоти. 

Р о з в ' я з а н н я  

Нехай A1B1C1D1 — рівнобічна трапеція, у якій А1D1 

|| В1С1, A1D1 = 9 см, В1С1 = 3 см. Слід зазначити, що 

висота С1К1 паралельна осі симетрії М1N1 (точки М1 і N1 — 

середини основ трапеції) (рис. 97). Але при паралельному 

проектуванні зберігаються паралельність прямих і відно-

шення довжин паралельних відрізків. Звідси випливає 

побудова: трапеція ABCD, у якій        AD || ВС і AD = 3 ВС 

, є зображенням трапеції (рис. 98); побудувавши точки М і 

N — середини сторін ВС і AD і СК ||  MN, одержимо 

відрізок СК — зображення висоти трапеції. 

 

ЗОБРАЖЕННЯ ЧОТИРИКУТНИКА 

Зображенням довільного чотирикутника                             

(не паралелограма і не трапеції) є довільний чотирикутник. 

 

ЗОБРАЖЕННЯ ПРАВИЛЬНОГО ШЕСТИКУТНИКА 

Розглянемо правильний шестикутник ABCDEF (рис. 99). 

Точка О перетину діагоналей AD і FC — його центр симетрії, 

тому ромби АВСО і DEFO симетричні відносно точки О. Ромб 

АВСО зображаємо у вигляді довільного паралелограма 

A1B1C1D1 (рис. 100). Для побудови останніх вершин зображення 

достатньо побудувати точки D1, E1, F1, відповідно симетричні 

відносно точки О1 точкам А1, B1, С1. 

 

ЗОБРАЖЕННЯ КОЛА 

Зображенням кола з центром в точці О1 є еліпc з 

центром в точці О, який належить площині проекції α. 

Кожний діаметр еліпса АВ ділить пополам хорди MN, M1N1, 

M2N2 ..., паралельні до спряженого з ним діаметра CD (рис. 

101). 
Слід зазначити, що спряженими діаметрами еліпса називаються 

зображення двох перпендикулярних діаметрів кола, що 

проектується. 
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ЗОБРАЖЕННЯ ТЕТРАЕДРА 

Розглядаючи тінь, що дають на екрані каркасна модель 

тетраедра, можна сформулювати правило його зображення. 

Зображенням ребер даного тетраедра можуть бути сторони і 

діагоналі довільного опуклого (рис. 102) або неопуклого 

чотирикутника ABCD (рис. 103). 
 

ЗОБРАЖЕННЯ ПРЯМОКУТНОГО ПАРАЛЕЛЕПІПЕДА 

Нехай задано прямокутний паралелепіпед ABCDA1B1C1D1. 

Виберемо три його ребра АВ, AD і АА1, що мають спільний 

початок (рис. 104). Розглянемо тетраедр A1ABD. Користуючись 

правилом зображення тетраедра, приходимо до висновку, що 

ребра АВ, AD, AA1 можна зобразити у вигляді трьох довільних 

відрізків, що виходять із однієї точки (рис. 105). Останні його 

ребра слід зобразити визначеними відрізками, кожний із них 

паралельний одному з побудованих відрізків і дорівнює йому 

по довжині (рис. 106). 

                     
 

Розв’язання вправ 
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Домашнє завдання: 

 

№913. Накресліть зображення:  

а) куба; 

б) прямокутного паралелепіпеда; 

в) трикутної піраміди;  

г) чотирикутної піраміди. 

 

№926. Побудуйте зображення правильного шестикутника: 

а) вписаного в коло; 

б) описаного навколо кола. 

 

Зворотній зв'язок: 

Viber/Telegram   0988025226 

E-mail  chervyak.v92@gmail.com 

 

mailto:chervyak.v92@gmail.com

