
19.11.2020 

Група 12 

Математика (геометрія) 

Урок 14 (підсумковий за І семестр) 

Тема: Самостійна робота 

Мета: здійснити контроль набутих знань, умінь та навичок під час вивчення 

теми «Паралельність у просторі» 

Матеріали до уроку: 

Завдання самостійної роботи 

Рівень І. 

1. Які з наведених фігур є основними фігурами стереометрії? (2 відповіді) 

а) Точка. 

б) Куб. 

в) Площина. 

г) Куля. 

2. Які з наведених тверджень не є аксіомою шкільного курсу геометрії? (2 

відповіді) 

а) Сума суміжних кутів дорівнює 180
0
.  

б) Яка б не була пряма, існують точки, що належать цій прямій і точки, що їй 

не належать. 

в) Довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин,на які він ділиться будь-

якою точкою. 

г) У рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. 

3. Яке з наведених тверджень не вірне ? 

а) На площині не існує інших точок, крім тих, що належать певній прямій. 

б) Через будь-які дві точки можна провести пряму і до то того ж тільки одну. 

в) Через три точки можна провести площину і тільки одну. 

г) Через пряму і точку, що їй не належить можна провести площину і тільки 

одну. 

4. Відібрати з наведених тверджень аксіоми стереометрії. (2 відповіді) 

а) Через три точки можна провести одну і лише одну площину. 

б) Якщо дві прямі мають спільну точку, то через них можна провести одну і 

тільки одну площину. 

в) Якщо дві точки прямої належать площинні, то і вся пряма належить 

площині. 

г) Якщо пряма і площина перетинаються, то вони мають принаймні дві спільні 

точки. 

 

Рівень ІІ. 

1. Які з названих двох прямих в площині паралельні? 

а) Прямі, що не мають спільних точок. 

б) Прямі, що мають спільні точки. 

в) Прямі, що мають одну спільну точку. 

г) Таких прямих в площині не існує.  

2. Які прямі в просторі називаються мимобіжними? 

а) Прямі, що лежать в одній площині і мають спільну точку. 

б) Прямі, що не мають спільних точок і лежать в одній площині. 
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в) Прямі, що не лежать в одній площині і не перетинаються. 

г) Прямі, що лежать в одній площині і мають безліч спільних точок. 

3. Які з названих прямих завжди не перетинаються? 

а) Прямі, які лежать в одній площині. 

б) Мимобіжні прямі. 

в) Прямі, що лежать в одній площині і не паралельні. 

г) Прямі, що мають дві спільні точки. 

4. Яке з тверджень є означенням паралельних прямих? 

а) Через точку поза прямою можна провести єдину пряму паралельну даній. 

б) Прямі, які не мають спільних точок називають паралельними. 

в) Дві прямі, паралельні третій прямій, паралельні між собою . 

г) Якщо дві прямі в просторі належать площині і не мають спільних точок, то 

вони паралельні. 

5. Вказати вірні твердження: 

а) Дві прямі в просторі або паралельні, або перетинаються. 

б) Дві прямі на площині або перетинаються, або є паралельними. 

в) Дві паралельні прямі завжди лежать в одній площині. 

 

Рівень ІІІ. 

Дано зображення куба: 

 Примітка (Пряма (грань) позначається   

                                                                 двома  літерами, а площина  - трьома) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Користуючись зображенням запишіть: 

1. пряму, яка паралельна площині BCM і проходить через точку D; 

2. грані куба, які паралельні прямій CD; 

3. площину, яка містить пряму BN і паралельна прямій CD; 

4. площину, яка паралельна прямій CD і проходить через точку N; 

5. площини, які паралельні прямій BМ; 

6.  прямі, паралельні площині АВМ. 

 

Домашнє завдання: виконати с/р та надіслати до 22.11.20 

Зворотній зв'язок  

Viber/Telegram 0932186792 
E-mail vitasergiivna1992@gmail.com  
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