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16.11.2021 

Група 22 

Математика (геометрія) 

Урок 5-6 

Тема: Теорема про три перпендикуляри 
Мета: ознайомити учнів з теоремою про три перпендикуляри; формувати вміння 

та навички використовувати теорему до розв’язування задач; вчити 

користуватися опорними фактами під час доведення тверджень і 

розв’язування задач; розвивати логічне мислення; виховувати активність, 

культуру мовлення і математичних записів. 

 

Матеріали до уроку: 
 

Формулювання та доведення першої частини теореми про три 

перпендикуляри. 

Якщо пряма, проведена на площині через основу похилої, перпендикулярна 

до її проекції, то вона перпендикулярна до похилої. 

Дано: МО, КО – проекція похилої КМ на площину , ОКАВ. 

Довести: АВКМ. 

Доведення: 

На прямій АВ 

виберемо точки Р і N такі, 

що КN=KP. Тоді РО=NО 

– як похилі до прямої АВ, 

що мають рівні проекції 

РК=КN. 

РМ=NM – як похилі до 

площини , проекції яких 

РО і NО також рівні. 

Отже, РМN – 

рівнобедрений, КМ – його 

медіана. Тому МКАВ. 

 

 

Розв’язування задач на закріплення теореми. 

1. До площини АВС побудовано перпендикуляр МА. Чи буде МКВС? 

 

МААВС – отже М це вершина 

перпендикуляра. З вершини М проведемо похилу 

до перетину з площиною. Дана похила – МК. 

З вершини А до ВС проведемо висоту 

(АКС=90). В точці К перетинаються МК, АК, 

ВС.  Оскільки МААВС, то МААК, а через те 

що АКВС, то за теоремою про три 

перпендикуляри маємо МКВС 
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2. АВС – прямокутний, С=90, 

МО(АВС),  

Довести що МК ОК, і точка К – 

основа похилої 

Розв’язання.  

Оскільки МО – перпендикуляр, то 

точка М - його вершина. З вершини М до 

до площини трикутника проводимо 

похилу МК. 

ОК – проекція похилої, ОКАВ. Отже ОК, МК, АВ проходять через точку К 

(основа похилої) і всі три між собою перпендикулярні. МК ОК, що й потрібно 

було довести. 

 

3. Дано: АВСD – ромб, О – точка перетину діагоналей, МО=4 см, DВ=6см, 

АС=8 см. 

Знайти відстань від точки М до сторони ромба АВ. 

Розв’язування. 

МО – перпендикуляр з вершиною М, з цієї вершини проводим похилу МК, 

де К - основа похилої. Згідно теореми про три перпендикуляри в точці К 

перетинаються три лінії під прямим кутом АВ, ОК, МК. Шукати будемо МК. 

Теорему використали для того щоб проказати – при точці К – кут 90. Тому 

КОМ – прямокутний. Знайдемо його катети, щоб застосувати теорему 

Піфагора. 
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2) ОКАВ. 
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3) Розглянемо прямокутний КОМ, О=90. 

КМ=
5

344
76,211676,5КМ,МОКО 22  (см). 

 

Домашнє завдання. 

Зробити конспект формулювання та доведення теореми. 

Задачі № 1069, 1073, 1076 

Зворотній зв'язок  

E-mail vitasergiivna1992@gmail.com 
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