
10.11.20 

Група 12 

Математика (геометрія) 

Урок 12-13 

Тема: Тема:  Розв’язування задач з теми «Паралельність прямих і 

площин у просторі»  

Мета: 

Навчальна:  Відпрацювання  навичок застосування  знань теоретичного 

матеріалу з теми  «Паралельність прямих і площин у просторі»  та вміння 

застосовувати вивчене в знайомих і  змінених, нових ситуаціях, вміння  

опрацьовувати графічну інформацію на прикладі практичного завдання та 

 застосовувати знання  теорем і наслідків з них під час розв’язування задач на 

доведення та побудову перерізів многогранників. 

Розвиваюча:  формувати абстрактне мислення та просторові уявлення, 

розвивати творчі здібності. 

Виховна:  Виховувати комп’ютерну грамотність, акуратність до виконання 

малюнків. 

Матеріали до уроку: 

 

Варто уваги: 

https://www.youtube.com/watch?v=IJyw33H_Jjw  

https://www.youtube.com/watch?v=DkwleHphyz4  

https://www.youtube.com/watch?v=FzNkLk5BX8U  

https://www.youtube.com/watch?v=xfmGvRMHo-s  

 

 

        Домашнє завдання 
- Законспектувати по одній задачі з кожного відео 

- Виконати тести 

1.  Взаємне розташування  прямих на площині: 

а) перетинаються, мимобіжні 

б) мимобіжні, паралельні 

в) перетинаються, не перетинаються 

 

2. Одну і тільки одну пряму можна провести через: 

а) будь які дві точки площини 

б) будь які три точки площини 

в) будь яку точку площини 

г) будь яку вершину кута 

 

3. Площину, до того ж єдину, можна провести 

а) через  будь-які три точки 

б) через будь-які чотири точки 

в) через будь-які три точки на прямій 

г) через три точки,що не лежать на одній прямій 

https://www.youtube.com/watch?v=IJyw33H_Jjw
https://www.youtube.com/watch?v=DkwleHphyz4
https://www.youtube.com/watch?v=FzNkLk5BX8U
https://www.youtube.com/watch?v=xfmGvRMHo-s


4. Якщо дві площини мають спільну точку, то : 

а) вони дотикаються одна до одної 

б) вони співпадають 

в) вони перетинаються по прямій, що проходить через цю точку 

г) вони мають кілька спільних прямих, що проходять через цю точку 

 

5. Якщо пряма паралельна площині, то: 

а) вона не перетинає жодної прямої в площині 

б) паралельна будь-якій прямій в площині 

в) паралельна деяким  прямим в площині 

г) лежить в площині 

 

6. Якщо пряма перетинає одну з двох паралельних прямих, то 

а) вона паралельна другій прямій 

б) вона співпадає з другою прямою 

в) вона перетинає другу пряму 

 

7. Якщо деяка пряма паралельна одній з двох паралельних площин, то: 

а) вона перетинає другу площину 

б) вона паралельна другій площині 

в) вона лежить в другій площині 

 

8. Якщо дві прямі, що перетинаються в одній площині, відповідно паралельні 

двом прямим іншої площини,  то ці площини 

а) перетинаються 

б) паралельні 

в) співпадають 

 

 

Зворотній зв'язок  
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