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Математика (геометрія) 

Урок 20-21 

          Тема: Побудова перерізів многогранників  

Мета уроку: 
 відпрацювати вміння учнів застосовувати вивчені аксіоми  і наслідки з них при 

розв’язанні задач,формувати вміння  будувати  прості перерізи многогранників; 

 розвиток процедурної та методологічної  компетентності  (уміння оцінювати 

доцільність використання математичних методів для розв’язання практичних та 

прикладних задач, використовувати на практиці алгоритму розв’язання типових 

задач). 

Матеріали до уроку: 

При розв’язуванні багатьох стереометричних задач необхідно вміти 

використовувати перерізи многокутників площинами, тому необхідно вміти 

будувати на кресленні їх перерізи різними площинами. 

         Аналізуючи навколишній світ і систематизуючи його предмети за формою, 

переконуємося, що багато предметів «перерізані» або «склеєні». 

Роз’єднуючи їх, маємо поверхню, яку називають їх перерізом. 

         З перерізами зустрічаються у різних ситуаціях: у побуті,столярстві, токарстві і 

т. д. Розв’язуванням задач на перерізи геометричних фігур або інших тіл 

займаються у кресленні, в конструкторській практиці. Перерізи виконують для 

просторових геометричних фігур. 

Побудова перерізів многокутників  

 
 

МЕТОД СЛІДІВ 

У загальному випадку площина перерізу має спільну пряму з площиною кожної 

грані многогранника. Пряму, по якій січна площина перетинає площину якої-

небудь грані многогранника, називають слідом січної площини. Зрозуміло, що 

січна площина має стільки слідів, скільки площин граней вона перетинає. 

Суть методу слідів полягає в: 

1) побудові ліній перетину (сліду) січної площини з площиною грані;  

2) знаходженні точок перетину січної площини з ребрами многогранника; 

3) побудові перерізу. 

 

МЕТОД ВНУТРІШНЬОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

Цей метод застосовується при побудові перерізів у тих випадках, коли не зручно 

знаходити слід січної площини.  

Суть методу внутрішнього проектування: 



1) проектуються дані точки на площину основи, в площині основи будується 

чотирикутник, у якого три вершини – проекції даних точок, а четверта – одна із 

вершин основи; 

2) у площині перерізу будується прообраз точки перетину діагоналей одержаного 

чотирикутника; 

3) будуються точки перетину січної площини з ребрами. 

 

Задача. 

Побудувати переріз прямокутного па-

ралелепіпеда АВСDА1B1С1D1 площиною α, яка 

проходить через вершини А, С і внутрішню точку М 

ребра А1В1 (рис. 78). 

Р о з в ' я з а н н я  

Переріз площини α з двома гранями одержимо, 

побудувавши відрізки АС ТАМ. Оскільки площини 

граней АВСD і А1В1С1D1 паралельні, то паралельні і 

їх лінії перетину з площиною α, тому, побудувавши МN || АС і відрізок МС, оде-

ржимо переріз — трапецію АМКС. 

 

Домашнє завдання 

Побудувати перерізи через задані точки (виділено жирним шрифтом) 
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