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Група 33 

Математика  

Урок 49-50(геометрія) 

Тема:Відстані у просторі 

Мета: 
Навчальна:   

систематизувати та узагальнити знання учнів про відстані у просторі; закріпити 

вміння розв`язувати задачі стереометрії. 

Ввести поняття спільного перпендикуляра до двох мимобіжних прямих та 

відстані між ними. Формувати навики побудови спільного перпендикуляра та 

знаходження відстаней у просторі. 

Виховна: 

співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль у командній роботі 

 

Матеріали до уроку: 

Між якими основними геометричними 

фігурами можливе знаходження відстані?
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№ Назва Малюнок 
1 Між площинами 

 
2 Між паралельними 

прямими 

 



3 Між точками 

 
4 Між мимобіжними 

прямими 

 
5 Між точкою і 

площиною 

 
6 Між прямою і 

площиною 

 
7 Між точкою і 

прямою 

 
 
Розв’язування задач на побудову. 
Завдання : з точки М  провести перпендикуляр до прямої АВ, іншими словами, 

треба знайти...(відстань від точки М до прямої АВ) 

Задача 1. Відрізок МС перпендикулярний до  площини рівнобедреного 

трикутника АВС. 

 
(Щоб побудувати відстань від точки М до прямої АВ необхідно провести таку 

похилу, щоб на площині знайшлася пряма, перпендикулярна до її проекції. АВ 

– основа рівнобедреного трикутника. Проведемо СК – медіану трикутника, яка 

буде перпендикулярною до АВ. Сполучимо точки М і К, тоді МК – похила, СК 

її проекція на площину трикутника АВС, АВ – пряма на площині – 

перпендикулярна до проекції похилої. Таким чином за теоремою про три 

перпендикуляри МК перпендикулярна до АВ, тобто МК – відстань від точки М 

до прямої АВ.) 
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Задача 2. Відрізок MС перпендикулярний до площинипрямокутного 

трикутника АВС. 

 
(Щоб побудувати відстань від точки М до прямої АВ необхідно провести таку 

похилу, щоб на площині знайшлася пряма, перпендикулярна до її проекції. АВ 

– катет прямокутного трикутника САВ, АС – теж катет цього трикутника. 

Сполучимо точки М і А. МА – похила, АС – її проекція на площину 

трикутника, АВ – пряма на площині, перпендикулярна проекціїї похилої. 

Отже, за ТТП, МА – перпендикуляр до прямої АВ, тобто відстань від точки М 

до прямої АВ) 

Задачі практичного змісту. 
1. Чотирисхилий дах будинку квадратної форми зі стороною 16м має 

висоту 6м. Скільки квадратних метрів дахового заліза піде на покриття, якщо 

витрати на згин і обрізки становлять 6%?  

 
 

 

Розв’язання: 

Нехай дано  квадрат АВСD ,  

АВ = 16м. EO ┴ (ABCD) , EO=6м.  

Оскільки т.Е рівновіддалена від 

сторін АВСD, то т.О – центр вписаного 

кола ( точка перетинудіагоналей). Якщо 

ЕК ┴ СD, то за 

оберненою теоремою про три 

перпендикуляри ОК ┴ СD, ОК=8 м. 

З ∆ EOК, <O=90
0
, за теоремою 

Піфагора EK
2
= EO

2
 + ОК

2
.  

.    S= 4S∆CDE,           )(1068
22

мEK 



       S∆CDE= CD·ЕK= 

·16·10=80(м
2
).  

Оскільки таких трикутників чотири, то 

S= 4·80= 320(м
2
). 

S1=320+0,06·320=339,2 (м
2
). 

Відповідь: 339,2 м
2
. 

 

Домашнє завдання 

Скласти опорний конспект з теми,  

Розвязати задачі: 

1. точки А до площини α проведенo дві похилі АВ=30 і  АС=40. Знайти 

відстань від точки А до  площини, якщо проекції похилих відносяться як 

9:16. 

2. Потрібно протягнути два електричні дроти від стовпа до будинку. На стовпі 

вони кріпляться на висоті 19 м, а на стіні будинку - 9 м. Скільки потрібно 

дроту, якщо відстань від стовпа до будинку становить 30 м, а на кріплення і 

провисання слід додати 5% знайденої довжини. (Підказка: Стовп 

перпендикулярний площині Землі і стіна будинку перпендикулярна 

площині Землі, отже, оскільки дві прямі, перпендикулярні одній і тій самій 

площині, паралельні між собою, з цього випливає, що математична модель 

задачі - прямокутна трапеція.) 

 

 

Зворотній зв'язок  

Viber/Telegram 0932186792 

E-mail vitasergiivna1992@gmail.com 

!!!! у повідомленні з д/з не забуваєм вказувати прізвище, групу і дату уроку.  
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