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Тема уроку: Перпендикулярність площин 

Об'єкт  математики  настільки серйозний, 
що слід не пропускати нагоди зробити 

його трохи цікавішим 

  Б. Паскаль  
 

Оціночна картка роботи на уроці учня 

Бліц- 

опитування 

(0-4,5) 

Робота в 

групах 

(0-6) 

Задача за 

малюнком 

(0-2,5) 

Фронтальне 

опитування та поточні 

відповіді (0-6) 

Самостійне 

розв’язування задачі 

(0-3) 

Всього 

(0-22) 

      
 

Актуалізація опорних знань  

Бліц-опитування - аналіз розміщення прямих і площин у просторі за 

готовими рисунками (за кожну правильну відповідь 0,5 бали) 
 

 

Мотивація вивчення теми  

Проблемне запитання: Наведіть приклад перетину площин у кабінеті. Як на 

вашу думку розміщенні дані площини? А як перевірити, що дані площини 

перпендикулярні?  
 

Сприйняття й первинне усвідомлення учнями нового 
матеріалу  
 

Опорний конспект 
 

Взаємне розміщення двох прямих у просторі 

    

Взаємне розміщення прямої і площини 

 

 

 

 

 

Взаємне розміщення двох площин у просторі 

 

 

 

 

 

 

 
α 

β α 
а 



Поняття перпендикулярних площин 
Дві площини, що перетинаються, 

називаються перпендикулярними, 

якщо третя площина, проведена 

перпендикулярно до лінії перетину 

цих площин, перетинає їх по 

перпендикулярних прямих. 

 

α   β, бо площини α і β 
перетинаються по прямій с, 

площина γ, перпендикулярна 

до с, перетинає α і β по 

прямих а і b, які 

перпендикулярні. 

 

Ознака перпендикулярності площин 
Якщо площина проходить через 

пряму, перпендикулярну до другої 

площини, то ці площини 

перпендикулярні. 

 

Дано:   , b , b ,  , b  
Довести:  

Доведення: 

Нехай   і   

перетинаються по прямій с, а 

пряма с перетинається з b  в 

точці   А. Через точку А в 

площині   проведемо 

пряму а, ca  . Через a  і b  

проведемо площину  , отже, 

c  . Оскільки  ba  , то 

  . 

Властивість 

Якщо пряма, що лежить в одній із 

двох перпендикулярних площин, 

перпендикулярна до лінії їх 

перетину, то вона 

перпендикулярна й до другої 

площини. 
 

  , α перетинає β по 

прямій с і сa   (а лежить у 

β), то a  

Опорні факти 

Будь-яка площина, що 

перпендикулярна до лінії перетину 

двох перпендикулярних площин, 

перетинає їх по перпендикулярних 

прямих. 

 

   , α перетинає β по 

прямій с, γ перетинає α по а і 

γ перетинає β по b , причому  

с , то ba   

Якщо в площині є хоча б одна 

пряма, перпендикулярна другій 

площині, то ці площини взаємно 

перпендикулярні. 

 

а , а то   . 

Якщо кожна з двох площин, що 

перетинаються, перпендикулярна 

до третьої площини, то лінія 

перетину перших площин 

перпендикулярна до третьої 

площини.  

  і   перетинаються по 

прямій с,   ,   ,  то 

с . 



Зверніть увагу! 

Щоб через пряму, що не лежить у деякій площині, провести площину, перпендикулярну 

даній, треба із довільної точки заданої прямої опустити перпендикуляр на площину і 

через цей перпендикуляр провести площину. Одержана площина буде 

перпендикулярною до даної. 

Усі прямі, що перпендикулярні заданій площині, і перетинають деяку пряму, лежать в 

одній площині, перпендикулярній даній площині. 

Якщо дві площини перпендикулярні, то пряма, яка є перпендикулярною до однієї із цих 

площин і проходить через їх спільну точку, обов’язково буде лежати в другій площині. 

Через точку поза площиною можна провести безліч площин, перпендикулярних до цієї 

площини. (Але всі вони пройдуть через перпендикулярну до цієї площини пряму, яка 

проходить через дану точку.) 

 

 Ось і відповідь на поставлену проблему 

Висновок: щоб обґрунтувати перпендикулярність двох площин, треба з 

найти в одній із них пряму, перпендикулярну до лінії перетину площин. 

 

Осмислення об'єктивних зв'язків і відносин у розглянутому 
матеріалі й розкриття внутрішньої сутності досліджуваних явищ 
 

1. Робота в групах  (за представлену обґрунтовану відповідь 1 бал) 

Г
р

у
п

а
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1. Наведіть два приклади моделей перпендикулярних площин із оточення. 

2. Дано дві перпендикулярні площини   і  та пряму с, яка перпендикуляр-

на до площини  . Укажіть, які з тверджень правильні, а які - ні . 

а) пряма с 

обов'язково 

належить 

площині   

б) пряма с може 

бути 

паралельною 

площині   

в) якщо пряма с 

належить 

площині   , то 

вона паралельна 

лінії перетину 

площин    і   

г) будь-яка 

площина, яка 

містить пряму с, 

перпендикулярна 

до площини  . 
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1. Покажіть на моделі прямокутного паралелепіпеда перпендикулярні грані 

(площини). 

2. Дано зображення куба 
1111 DCBABCDA . Укажіть площини, які 

перпендикулярні до площини: а) АВС;   б) 
1ADC ;   в) 

1ACC )   

Г
р

у
п

а
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1. На двох перпендикулярних площинах вибрали по прямій. Чи може статися, 

що ці прямі: 

а) паралельні б) перетинаються в) мимобіжні 

2. АВСD - квадрат,  ABCSA   

Запишіть площини, які перпендикулярні: 

а) до площини SАВ; 

б) до площини SАD; 

в) до площини SВС; 

г) до площини АВС; 

д) до площин SАВ і АВС. 



Г
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1. Як на практиці встановити, чи перпендикулярна площина стіни до площини 

підлоги? 

2. Чи правильні твердження: 

а) через точку, взяту поза 

площиною, можна провести 

площину, перпендикулярну до 

цієї площини, і притому тільки 

одну; 

б) якщо площина 

перпендикулярна до даної 

площини, то вона перпендикуля-

рна і до довільної прямої, 

паралельної цій площині? 
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1. Дано куб 
1111 DCBABCDA . Враховуючи, що ребра куба, 

які виходять з однієї вершини, попарно 

перпендикулярні, укажіть серед наведених тверджень 

правильні:  

)( 1CAD )( 1DAD  )( 1CAD  )( 1DCD  )( 1CAD )(ADС  )( 1DAD )(ADС  
2. Скільки площин, перпендикулярних до даної площини, можна провести 

через точку поза площиною? 

А) одну 2) безліч 3) три  4) жодної 

 

2. Виконаємо разом: за готовим рисунком заповнимо пропуски в рішенні ( 

за кожен заповнений пропуск по 0,5 бали) 

Задача. З точок P і Q, які лежать на двох взаємно перпендикулярних  

площинах, проведено перпендикуляри PH і QC на пряму перетину  площин α 

і β. Знайдіть довжину відрізка PQ, якщо PH=6 см, QC =7 см, HC=6 см. 

Розв’язання. 

Оскільки α β, РН  α
 
, РН с, то  … 

 
β , 

звідси …  HQ. Тоді ∆PHQ – … .  

На площині β ∆QСH – прямокутний, оскільки 

QC  … , то QC  … .  

З ∆QСH: HQ
2

= QС
2

 + HС
2

=49+36=85. 

З ∆РHQ: РQ
2

= РН
2

 + HQ
2

=36 +85 =121. Враховуючи, 

що РQ>0, РQ =11 см. 

Відповідь: 11см 
 

Узагальнення й систематизація знань 

1. Фронтальне опитування ( за кожну відповідь по 1 балу) 

 Які площини називаються перпендикулярними? 

 Сформулюйте ознаку перпендикулярності площин. 

 Як розташована пряма, яка лежить в одній із двох перпендикулярних 

площин і перпендикулярна до лінії перетину цих площин, відносно 

другої площини? 
 

2. Самостійне розв’язання  задачі  із самоперевіркою за зразком 

викладача (з обґрунтуванням 3 бали) 

Задача. Площини квадратів АВСD і АВ1С1D перпендикулярні. СD = 2 см. 

Обчислити відстань між точками С і С1. 



Підведення підсумків уроку 

Рефлексія  

- Яке враження у Вас склалося? (Сподобалося - не сподобалося)  

- Який настрій після уроку? (Радісний - сумний) 

- Яке самопочуття? (Втомився - не втомився) 

- Яке ставлення до вивченого матеріалу? (Зрозумів - не зрозумів) 

- Яка твоя самооцінка після уроку? (Задоволений - не задоволений) 

- Оціни свою активність на уроці. (Старався - не намагався). 

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів 

Таблиця переводу отриманих балів 

Набрані бали 22-21 20-19 18-17 16-15 14-13 12-11 10-9 8-7 
Оцінка 11 10 9 8 7 6 5 4 

 
Повідомлення домашнього завдання 
І. Теоретична частина 

           Вивчити  за опорним конспектом 

         ІІ. Практична частина 

№1о. Площина α перпендикулярна до прямої b, а пряма b 

перпендикулярна до площини φ. Яке взаємне розміщення 

площин α і φ? 

А Б В Г 

паралельні перпендикулярні інша відповідь паралельні або 

перетинаються 

 

№2о. На рисунку зображено куб 

ABCDA1B1C1D1. Укажіть пряму, 

перпендикулярну до площини A1D1CB. 

 
 

 
А Б В Г Д 

DD1 AB B1C1 DC AB1 

 
№3*. Відстані від точки М до кожної з двох перпендикулярних площин 

пропорційні числам 2 і 3. Знайдіть ці відстані, якщо точка М віддалена від лінії 

перетину площин на 2 13  см. 

 

 

ДПА 

ЗНО 



Якщо ти пропустив урок … 

1. Опрацюй опорний конспект 

2. Спробуй самостійно виконати завдання 

1. α β. Як можуть бути розташовані пряма а і площина β, якщо: 

а) пряма а паралельна площині α;  

б) пряма а належить площині α;  

в) пряма а перпендикулярна до площини α;  

г) пряма а і площина α перетинаються, але вони не перпендикулярні? 

2. α  β. Як розташовані площини β і γ, якщо: 

а) площини α і γ перпендикулярні;  

б) площини α і γ паралельні;  

в) площини α і γ перетинаються, але вони не паралельні? 

3. Відміть «+» правильні твердження, «-» - неправильні 

3.1 Через будь-яку пряму можна провести площину, перпендикулярну до 

заданої. 

 

3.2 Якщо пряма паралельна одній з двох перпендикулярних площин, то вона 

перпендикулярна й до другої. 

 

3.3 Якщо дві площини перпендикулярні до третьої, то вони можуть бути 

паралельними. 

 

3.4 Якщо дві площини перпендикулярні до третьої, то вони перпендикулярні між 

собою. 

 

3.5 Якщо пряма перетинає одну з двох перпендикулярних площин, то вона 

перетинає й другу 

 

3.6 Якщо площина перпендикулярна до заданої площини, то вона 

перпендикулярна і до будь-якої прямої, паралельної цій площині. 

 

3.7 Площини вертикальних діагональних перерізів куба є взаємно 

перпендикулярними. 

 

3.8 Якщо пряма паралельна одній з двох перпендикулярних площин, то вона 

паралельна і другій. 

 

3.9 Через точку, взяту поза площиною, можна провести площину, 

перпендикулярну до цієї площини, і причому тільки одну. 

 

3.10 Якщо пряма паралельна одній з двох перпендикулярних площин, то вона 

лежить в другій площині. 

 

3.11 Якщо дві площини перпендикулярні до третьої, то вони не можуть 

перетинатися. 

 

3.12 Якщо площина і пряма перпендикулярні до однієї й тієї самої площини, то 

вони паралельні між собою. 

 

3.13 Якщо дві площини перпендикулярні до третьої площини, то пряма їх 

перетину також перпендикулярна до тієї самої площини. 

 

3.14 Через перпендикуляр до заданої площини можна провести єдину площину, 

перпендикулярну цій площині. 

 

 



Тема уроку: Відстані у просторі  

Вивчай все не заради марнославства, 
а заради практичної користі. 

Г. Сковорода 
Оціночна картка роботи на уроці учня 

Домашнє завдання   

Дешифровка 

(0-3,2) 

 

Робота в 

парах 

 (0-7) 

 

Пропуски в 

задачах 

(0-9) 

 

Фронтальне 

опитування 

(0-7) 

 

Самостійна 

робота  

(0-6) 

 

Всього 

(0-40) 
Практична  

частина 

 (0-5) 

Бліц- 

опитування 

(0-2,8) 

        
 

Перевірка домашнього завдання  

Практичний блок. Консультанти за зразком 

№1о. (за правильну відповідь 1 бал) 

А Б В Г 

паралельні перпендикулярні інша відповідь паралельні або 

перетинаються 

 

№2о. (за правильну відповідь 1 бал) 

А Б В Г Д 

DD1 AB B1C1 DC AB1 

 

 №3*. (за правильне рішення 3 бали) 

Дано: PN:PM=2:3, αβ, m – пряма перетину площин α і β,   

             P – точка простору, РО = 2 13 см. 

Знайти: PN і PM 

Розв’язання:  

Нехай коефіцієнт пропорційності х. Тоді ОМ=3х, PN=2x.  

PM α, PM=MO=3x (см) 

PNβ, PN=ON=2x (см) 

За теоремою Піфагора PO=

21321313)2()3( 222  xxxxx - коефіцієнт 

пропорційності. Отже, PM=3·2=6см, PN=2·2=4 см. 

 
Теоретичний блок. Бліц опитування «Так – ні» (за кожну правильну 

відповідь по 0,2 бали) 

Чи правильне твердження? 

1. Через будь-яку пряму можна провести площину, перпендикулярну до заданої. 

2. Якщо пряма паралельна одній з двох перпендикулярних площин, то вона 

перпендикулярна й до другої. 

3. Якщо дві площини перпендикулярні до третьої, то вони можуть бути 

паралельними. 



4. Якщо дві площини перпендикулярні до третьої, то вони перпендикулярні між 

собою. 

5. Якщо пряма перетинає одну з двох перпендикулярних площин, то вона перетинає 

й другу 

6. Якщо площина перпендикулярна до заданої площини, то вона перпендикулярна і 

до будь-якої прямої, паралельної цій площині. 

7. Площини вертикальних діагональних перерізів куба є взаємно перпендикулярними. 

8. Якщо пряма паралельна одній з двох перпендикулярних площин, то вона 

паралельна і другій. 

9. Через точку, взяту поза площиною, можна провести площину, перпендикулярну 

до цієї площини, і причому тільки одну. 

10. Якщо пряма паралельна одній з двох перпендикулярних площин, то вона лежить 

в другій площині. 

11. Якщо дві площини перпендикулярні до третьої, то вони не можуть 

перетинатися. 

12. Якщо площина і пряма перпендикулярні до однієї й тієї самої площини, то вони 

паралельні між собою. 

13. Якщо дві площини перпендикулярні до третьої площини, то пряма їх перетину 

також перпендикулярна до тієї самої площини. 

14. Через перпендикуляр до заданої площини можна провести єдину площину, 

перпендикулярну цій площині. 
 

Мотивація навчальної діяльності учнів 
 

  Тема уроку з’ясовується учнями самостійно за допомогою 

дешифровки. (Запишіть перші літери слів, запропонованих означеннями) 
 

 Буква  Буква  

Частина прямої, що 

лежить між двома 

точками 

   Відрізок, що сполучає дану 

точку з точкою площини і 

лежить на прямій, 

перпендикулярній до площини. 

Чорна, червона, 

кабачкова 
  Результат віднімання 

Хорда, що проходить 

через центр кола. 
  Паралельні сторони трапеції 

Розділ геометрії, який 

вивчаємо 
  Відношення протилежного 

катета до гіпотенузи у 

прямокутному трикутнику 

Твердження, що 

потребує доведення 
  Рівнобедрений . . . 

Твердження, що не 

потребує доведення 
  .… координат 

5-5=   Чотирикутник, всі сторони 

якого рівні. 

Сухофрукт із винограду   М’ясо птиці, не курятина 

 



Вивчення нового матеріалу 

Опорний конспект 

 



Первинне застосування придбаних знань  
Робота в парах (за  кожну правильну відповідь по 0,5 бали) 

 
1. На зображенні куба вкажіть спільний перпендикуляр до прямих АВ і СD 

    

2. АВСD – квадрат, МВ (АВСD).  

Продовжити речення: 

 

1) Відстанню від точки М до 

прямої АВ  буде довжина 

відрізка … 

прямої АD буде довжина 

відрізка … 

прямої АС буде довжина 

відрізка … 

2) Відстанню між прямими ВМ і  АD буде довжина відрізка … 

3) Відстанню між прямими AD і DC буде довжина відрізку … 

3. АBCD – прямокутник зі сторонами 6 см і 8 см, МО  

(АВСD), МО=4 см.  

Продовжити речення: 

1)  Відстань між прямими МО і  АВ дорівнює … 

2)  Відстань між прямими МО і  ВС дорівнює … 

3)  Відстань від точки А до прямої МО дорівнює … 

4)  Відстань від точки М до прямої АВ дорівнює … 

5)  Відстань від точки М до точки В дорівнює … 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застосування учнями знань і дій у стандартних умовах з 
метою засвоєння навичок  
 

Виконаємо разом: за готовими рисунками заповнимо пропуски в рішенні  

Задача 1. ( за кожен заповнений пропуск по 0,5 бали) 

 Рівні прямокутники ABCD і ABC1D1 лежать у перпендикулярних 

площинах. Знайдіть відстань між мимобіжними прямими AD1 і С1D, якщо 

АВ=15 см, ВС=20 см 

Розв’язання 

Оскільки D1A і C1В – … до прямої перетину двох 

перпендикулярних площин, то D1A … (АВС), С1В … 

(АВС).  

Побудуємо ортогональні проекції прямих AD1 і С1D 

на площину АВС.  

С С С 



Проекціями є відповідно … та … . Шукана відстань дорівнює висоті АН 

ΔABD (A=900). 

За теоремою Піфагора ВD = … см, то  𝐴𝐻 =
𝐴𝐵∙𝐴𝐷

𝐵𝐷
= ⋯  

Відповідь: … см 
 

Задача 2. ( за кожен заповнений пропуск по 1 балу) 

Два відрізка  упираються своїми кінцями в дві паралельні площини різниця 

цих відрізків дорівнює 17 см а їх проекції на одну із площин дорівнюють 9 см 

і 42см знайти відстань між площинами. 
 

Розв’язання  

Нехай α∥β, АВ, CD - дані відрізки, АВ – СD = 17 cм, 

AA1⊥ 𝛽, BA1= 42 cм, C1D = 9 cм.   

Нехай  CD = x cм,  тоді  АВ = … см.  

Із ΔАВА1: AA1
2 = AB2 - A1B

2 = …  

Із ΔCC1D: CC1
2 = CD2 - C1D

2 = …  

Враховуючи, що AA1 = СС1, маємо … 

Отже CD = … cм, CC1= … cм. 
 

Творчий перенос знань і навичок у нові або змінені умови з 
метою формування вмінь 
Самостiйна робота із взаємоперевіркою за зразком на дошці (з 

обґрунтуванням по 3 бали) 

 

№ Варiант 1 Варiант 2 

1 Пряма CD перпендикулярна 

площинi гострокутного трикутника 

ABC, CK — його висота. Доведiть, 

що прямi DK i AB взаємно 

перпендикулярнi. Знайдiть 

вiдстань вiд точки A до площини 

DKC, якщо DA = 2  см, ∠DAK = 

45º. 

Діагоналі чотирикутника ABCD 

перетинаються в точці O. З точки O 

проведено перпендикуляр OM до 

прямої AB i перпендикуляр OK до 

площини чотирикутника. Доведiть, 

що кут між прямими MK i AB 

прямий. Знайдiть вiдстань вiд точки 

B до площини OKM, якщо KM = 3  

см, ∠MKB = 30º. 

2 Площини α i β перпендикулярнi. 

Рівносторонній трикутник ABC 

лежить у площинi α так, що 

сторона AB належить прямій 

перетину площин. Пряма b лежить 

у площинi β, паралельна прямій 

перетину площин i віддалена вiд 

неї на 4 см. Обчисліть вiдстань вiд 

точки C до прямої b, якщо AB =

2 3 см. 

Площини α i β перпендикулярнi. 

Рівнобедрений трикутник ABC 

лежить у площинi α так, що його 

основа AB належить прямій 

перетину площин. Пряма b лежить у 

площинi β, паралельна прямій 

перетину площин i віддалена вiд неї 

на 5 см. Обчисліть вiдстань вiд 

точки C до прямої b, якщо AB = 32 

см, AC = 20 см. 

 

 



Підсумки уроку  

Фронтальне опитування ( за кожну повну відповідь по 1балу) 

1. Дайте визначення ключового слова у всіх означеннях відстаней у просторі.  

2. Сформулюйте означення вiдстанi та проілюструйте кожне з них на 

відповідних моделях або предметах навколишнього 

середовища: 

а) від точки до прямої; 

б) від точки до площини;  

в) від прямої до площини; 

г) між площинами; 

д) між паралельними прямими; 

е) між мимобіжними прямими. 

 
Рефлексія 

1. Чи досягли ви на уроці очікуваних результатів? 

2. Що нового дізналися на уроці? 

3. Що було найскладнішим під час виконання завдань? 

4. Що було головним на уроці? Чому навчилися? 
 

Оцінювання навчальних досягнень учнів 

Таблиця переводу отриманих балів 

Набрані бали 40-38 37-35 34-31 30-27 26-23 22-18 17-13 12-9 
Оцінка 11 10 9 8 7 6 5 4 

 
 

Повідомлення домашнього завдання 

І. Теоретична частина 

           Вивчити  за опорним конспектом 

         ІІ. Практична частина 

1.Точка S віддалена від вершин квадрата зі стороною √6 см на 2 см. Чому 

дорівнює відстань від точки S  до площини квадрата?  

    2. Точка А знаходиться на відстані 6 і 8 см від двох 

перпендикулярних площин (див. рис.). Знайдіть відстань 

від цієї точки до лінії перетину площин.  

3*. Скласти сенкан із словом «відстань» 

 

 

 

 



Якщо ти пропустив урок … 

  

 

 

  

 

 

 

 

 



Тема уроку:   Відстані і кути у просторі  
                            (узагальнення   понять) 

   

Природа говорить мовою математики:                                                                                                                

літери цього мови - кола, трикутники та  

інші математичні фігури. 

 Г. Галілей 

 Оціночна картка роботи на уроці учня 

Мозкова 

атака 

(0-4) 

Математичний 

диктант (0-3) 

Тестове 

опитування 

(0-7) 

Порожні 

комірки 

(0-4,5) 

Задача 

(0-9,5) 

Самостійна 

робота (0-7) 

Мікрофон 

(0-5) 

Всього 

(0-40) 

        
                                                                                                                       

Перевірка домашнього завдання 

Зошити в кінці уроку викладач збирає на перевірку 

 

Мотивація навчальної діяльності учнів 

 «Мозкова атака» Користуючись рисунками, дайте вiдповiдi на запитання. 

Сформулюйте вiдповiднi означення. (за кожну правильну повна відповідь 0,5 

бали) 
 

Довжина якого з вiдрiзкiв є вiдстанню 
вiд точки K до 

прямої а? 

 вiд точки M до 

площини α? 

вiд прямої a до 

площини α? (a||α)  

мiж прямими a i 

b? (a||b)  

мiж прямими a i b? 

(a і b мимобіжні) 

мiж площинами 

α i β? (α||β) 

Який iз кутiв є кутом мiж 

прямою AB i 

площиною α? 

 

 

площинами α i 

β? 

 



Узагальнення окремих фактів 

1. Математичний диктант «Незакінчене речення». Закінчити речення  

(перевірка в парах, за кожну правильну відповідь по 0,3 бали) 

1) Дві прямі називаються перпендикулярними, якщо ... 

2) Пряма називається перпендикулярною до площини, якщо ... 

3) Пряма перпендикулярна до площини, якщо вона ... 

4) Якщо одна з двох паралельних прямих перпендикулярна до третьої прямої, то ... 

5) Через дану точку простору можна провести пряму, перпендикулярну даній прямій, 

і притому ... 

6) Всі прямі, які проходять через дану точку прямої і перпендикулярні до цієї прямої, 

лежать в ... 

7) Якщо одна з двох паралельних прямих перпендикулярна площині, то ... 

8) Дві прямі, перпендикулярні до однієї і тієї ж площини, ... 

9) Якщо площина перпендикулярна до однієї з двох паралельних прямих, то ... 

10) Якщо дві площини перпендикулярні до прямої, то вони ... 
 

2. Тестове опитування. Оберіть одну правильну відповідь (за кожну 

правильну відповідь 0,5 бали) 

1 На рисунку зображено куб. Визначте проекцію 

 відрізка В1D на площину АВС. 

 

 

а) б) в) г) д) 

АВ Точка В ВС Точка D ВD 

2 Точка К, яка лежить поза площиною квадрата АВСD, 

сполучена з вершинами квадрата. Через точку М відрізка КВ 

проведені прямі МР // АВ, MN // СВ. Тоді кут РМN 

а) б) в) г) д) 

Гострий  Розгорнутий  Прямий  Тупий  Визначити 

неможливо 

3 Задано площину α і точку М. Скільки існує різних площин, які проходять через 

точку М і перпендикулярні до площини α? 

а) б) в) г) д) 

жодної Тільки одна безліч Тільки три Інша відповідь 

4 Пряма а перпендикулярна до площини α, а площина α паралельна площині β. 

Яким є взаємне розташування прямої а і площини β? 

а) б) в) г) д) 

а//   а   а   а  , але не 

перпендикулярна 

до неї 

Визначити 

неможливо 

5 Кутом між прямою і площиною називають кут між цією прямою і … 

А Б В 

її проекцією на площину 
перпендикуляром, 

проведеним до площини 

довільною прямою 

площини 

6  Геометричним місцем точок простору, рівновіддалених від усіх точок даного 

кола, є … 



А Б В 

круг площина пряма 

7 Скільки можна провести прямих, одночасно перпендикулярних до двох 

мимобіжних прямих? 

А Б В 

одну жодної безліч 

8 Якщо точка  М простору рівновіддалена від вершин прямокутника, то основою 

перпендикуляра, опущеного з точки М на площину прямокутника, є  

А Б В 

вершина прямокутника 
центр кола, описаного 

навколо прямокутника 
довільна точка площини 

9 Кут β між двома площинами може бути … 

А Б В 

тупим β = 0º , β = 180º 0º ≤ β ≤ 180º 

10 Похилі, проведені з однієї точки простору, та їхні проекції на площину мають 

однакові довжини. Чи можуть похилі бути нахилені до площини під різними 

кутами? 

А Б В 

ні, ніколи так, завжди інколи таке можливо 

11 Кутом між похилою і площиною називають кут між … 

А Б В 

похилою та 

перпендикуляром, 

проведеним з будь-якої 

точки похилої 

похилою та її проекцією 

на дану площину 

перпендикуляром, 

проведеним з будь-якої 

точки похилої та 

проекцією похилої 

12 Кут β між прямою і площиною може бути … 

А Б В 

будь-який гострий 0º ≤ β ≤ 90º 

13 У тетраедра бічні ребра рівні. Тоді … 

А Б В 

в основі тетраедра 

лежить рівнобедрений 

трикутник 

бічні ребра утворюють 

однакові кути з 

площиною основи 

основою тетраедра є 

прямокутний трикутник 

14 Усі двогранні кути, утворені внаслідок перетину двох площин, рівні. Установіть 

взаємне розміщення цих площин. 

А Б В 

паралельні перпендикулярні співпадають 
 

Повторення і узагальнення понять і засвоєння відповідної 

їм системи знань 

1. Заповніть порожні комірки таблиці (за кожну правильну відповідь 0,5 

бали) 

Відстані у просторі Означення 

Між мимобіжними 

прямими 

Довжина відрізка, який перпендикулярний до кожної з цих 

прямих і кінці якого лежать на цих прямих (довжина 

спільного перпендикуляра) 

Від точки до площини   

Від прямої до 

паралельної їй площини 

 



 Відстань від будь-якої точки однієї площини до другої 

площини 

Кути у просторі 
Між двома прямими, що 

перетинаються  

 

 Кут між прямими, які перетинаються і паралельні поданим 

прямим 

 Кут між прямою і її проекцією на площину 

Між площинами   

 Фігура, утворена двома півплощинами зі спільною прямою, 

що їх обмежує 

 Кут між двома прямими, які лежать у цих площинах і 

перпендикулярні до прямої перетину площин 

2.Колективне розв’язування  

Задача. 

Дано: ΔАВС - рівносторонній,  

О - середина АВ, ОD  (АВС). АВ = 6см,            

ОD=3см. Знайти: 

1) пари перпендикулярних прямих; (4х0,5 бали) 

2) пари перпендикулярних прямої і площини; (3х0,5 бали) 

3) пари перпендикулярних площин; (3х0,5 бали) 

4) кути між DA, DB, DC та площиною ABC; (3х0,5 бали) 

5) відстані від т. D до площини (АВС), від С до (DАВ), від А до (DОС); (3х0,5 бали) 

6) відстані від точки D до прямих АВ, ВС, АС. (3х0,5 бали) 

3. Самостійна робота 

№ І варіант ІІ варіант Бали 

1 Виконай рисунок. Через сторону AD 

прямокутника ABCD проведено 

площину α. BO - перпендикуляр до 

площини α. Назвiть кут мiж прямою 

BD i площиною α. 

Виконай рисунок. Через сторону AD 

прямокутника ABCD проведено 

площину α. CO - перпендикуляр до 

площини α. Назвiть кут мiж прямою 

CA i площиною α. 

 

2 

А Б В Г А Б В Г 

∠BDA ∠ADC ∠ODB ∠BOD ∠CAO ∠CAB ∠ACO ∠DAO 
2 Точка O - центр квадрата, MO - 

перпендикуляр до його площини. 

Знайдiть вiдстань вiд точки M до 

сторiн квадрата, якщо його площа 

дорiвнює 36 см2, а MO= 4 см. 

MO - перпендикуляр до площини 

квадрата, у якому O - точка 

перетину дiагоналей, MO= 3 см. 

Знайдiть вiдстань вiд точки M до 

сторiн квадрата, якщо його 

периметр дорiвнює 32 см. 

 

2 

А Б В Г А Б В Г 

210 см 5 см 32 см 4 см 53 см 3 см 5 см 8 см 

3 Кут між площинами α і β - 60°. Точка 

А, яка лежить у площині α, віддалена 

від площини β на 12 см. Знайдіть 

відстань від проекції точки А на 

площину β до лінії перетину площин. 

Кут між площинами α і β - 30°. 

Точка А, яка лежить у площині α, 

віддалена від лінії перетину площин 

на 12 см. Знайдіть відстань від точки 

А до площини β. 

 

3 

 



Підведення підсумків уроку 

1. Прийом «Мікрофон» Вказати назву відстані, кута в просторі (за 

кожну правильну відповідь 0,5 бали) 

   

   

   

   

    

  
 

 

 

1. Рефлексія 

На уроці я 

  • узагальнив … 

  • удосконалив … 

  • найбільші труднощі відчував… 
 

Оцінювання навчальних досягнень учнів 

Таблиця переводу отриманих балів 

Набрані бали 40-38 37-35 34-31 30-27 26-23 22-18 17-13 12-9 
Оцінка 11 10 9 8 7 6 5 4 

 
 

Повідомлення домашнього завдання 

Підготуватися до контрольної роботи: 

 - повторити матеріал за опорними конспектами 

- розв’язати задачі 

№1о. Точка M знаходиться поза площиною α. MO - перпендикуляр, MA - похила 

до площини α. Знайдiть кут мiж прямою MA i площиною α, якщо MO = OA. 

№2*. Трикутник ABC — рівнобедрений прямокутний із прямим кутом C i 

гіпотенузою 4 см. Відрізок CM перпендикулярний до площини трикутника i 

дорівнює 2 см. Знайдіть відстань від точки M до прямої AB. 


