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Група 21 

Математика (геометрія) 

Урок 17-18 

Тема: Перпендикулярність прямих і площин у просторі. Перпендикулярність 

площин. 

Мета. Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми 

«Перпендикулярність  прямої і площини. Перпендикулярність площин». 

Удосконалити вміння розв’язувати задачі із зазначеної теми. Розвивати 

логічне мислення, увагу, пам’ять, активізувати мисленнєві операції аналізу, 

синтезу. Виховувати культуру спілкування. 

Матеріали до уроку: 

Задача 1. 

 
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. 

Розв'язання 

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. 

 
Отже, АВ = 19 м, CD = 9 м, AD = 30 м. 

Знайдемо ВС. 

Опустимо перпендикуляр СК на сторону АВ.  АК = CD = 9 м, отже,  

ВК = АВ - АК = 19 - 9 = 10 (м). 

К С = AD = 30 м. 

З Δ ВСК (      ): 

ВС =             =           =                        (м) 



1) 10   ∙2 = 20    (м) - довжина 2-х дротів. 

2) 20   ∙0,05 =     (м) - на провисання. 

3) 20         = 21    (м) 

Відповідь: необхідно 21    м дроту. 

 

Задача 2 (для ознайомлення, не записувати в зошит) 

 

 

 



 

Домашнє завдання 

Підготуватися до контрольної роботи.  

Розгадати кросворд 

         Кросворд 
1. Відрізок, який сполучає дану точку з точкою площини і лежить на прямій, 

перпендикулярній до площини, називається… 

2. З двох похилих більша та, проекція якої … 

 3. Якщо пряма на площині перпендикулярна до похилої, то вона 

перпендикулярна і до її…  

4. Якщо кут між площинами дорівнює 90
0
, то площини називаються … 

5. Перпендикуляр…за будь-яку похилу 

6. Фігура, утворена двома півплощинами і  спільною прямою, що їх обмежує 

називається … кутом  

7. Скільки прямих, перпендикулярних площині, можна провести через точку, 

що не належить даній площині  

8. Відрізок, що з’єднує основи перпендикуляра і похилої називається … 

9. Якщо площина перпендикулярна до однієї з двох…прямих, то вона 

перпендикулярна і до другої  

10. Якщо напрямок проектування - деяка  пряма l перпендикулярна до 

площини проекцій  , то таке проектування називають… 

 
Зворотній зв'язок: 

E-mail: vitasergiivna1992@gmail.com  
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