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Шановний старшокласнику!

Науково-технічний прогрес досить стрімко змінює характер існуючих 
професій і приводить до появи нових, які більшою мірою вимагають уваж-
ності, кмітливості та швидкості реакції працюючих. Отже, найважливішим 
завданням навчання стає виховання логіки мислення, засвоєння загальних 
методів наукового дослідження. Їх розв’язанню значною мірою сприятиме 
твій рівень набутої математичної компетентності, оскільки вона є інстру-
ментом для розв’язування прикладних задач, дозволяє розвинути важливі 
розумові якості, покращує можливості концептуального та абстрактного мис-
лення, здатність концентруватися, тренує пам’ять, підсилює швидкість мис-
лення, розвиває інтелектуальні здібності. Тому математика – базова дисци-
пліна в школі – основа для успішного вивчення і засвоєння інших дисциплін.

Пропонуємо тобі новий підручник «Геометрія. 10 клас» профільного рів-
ня, який містить навчально-практичний матеріал вивчення навколишнього 
світу, адже геометрія як наука – один із засобів його відображення.

Ти вже знаєш, що шкільний курс геометрії поділено на 2 частини: пла-
німетрію та стереометрію. Цей підручник є початком вивчення стереомет-
рії – науки, яка вивчає фігури та їхні властивості у просторі. Він складаєть-
ся з 4 модулів, структура яких є такою: назва модуля, його короткий зміст 
і характеристика цілей вивчення; виклад теоретичного матеріалу зі зраз-
ками розв’язання; вправи, складені відповідно до чотирьох рівнів склад-
ності; завдання ключової компетентності; історичний матеріал – «З літо-
пису геометрії»; самоконтроль теоретичної підготовки «Запитання для 
самоконтро лю» та практичної – «Тест для самоконтролю».

Зразки розв’язання задач мають додаткове пояснення у формі «Чому 
саме так?». Це допоможе тобі орієнтуватися у змісті задачі, спонукатиме 
до аналізу ситуації та прогнозуватиме вибір найбільш доцільного способу її 
розв’язування.

Розрізнити рівень складності задач початкового, середнього, достатньо-
го, високого і поглибленого рівнів тобі допоможуть відповідні позначки: «°», 
«°°», «•», «••»,«*». Задачі початкового та середнього рівнів ми пропонуємо 
в тестовій формі різного формату, які можна виконувати усно або письмово.

Запитання й тести самоконтролю допоможуть тобі повторити та закріпи-
ти вивчене в модулі, підготуватися до певного виду контролю. Окремі завдан-
ня «Задачі на компетентність» ми наводимо або з вказівками, або з повним 
розв’язанням. Життя ставитиме перед тобою нові задачі, але твої набуті 
предметні компетентності дадуть змогу їх завжди розв’язувати якісно.

Рубрика «З літопису геометрії» знайомить з історичним розвитком гео-
метрії. Очевидно, що геометрія є наукою не штучною. Вона виникла з потреб 
людини. За словами М. В. Ломоносова: «Геометрія – правителька всіх розу-
мових пошуків». Бажаємо тобі успіхів у нелегкій праці – навчанні.

З повагою, автори  



Аксіоми володіють найвищим степенем  
загальності і задають початок всього.

Арістотель

МОДУЛЬ 1

Вступ до стереометрії
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Короткий зміст модуля
Про логічну побудову геометрії

Основні поняття геометрії

Аксіоми стереометрії

Наслідки з аксіом стереометрії

Просторові геометричні фігури

Побудова перерізів

Опрацювавши цей модуль, ви дізнаєтеся:
• як розрізняють означувані і неозначувані поняття;

• які поняття вибирають за основні;

• які поняття в стереометрії є неозначуваними,
а які означуваними;

• яка логічна побудова стереометрії;

• які аксіоми закладено в структурну будову стереометрії;

• як аксіоми впливають на подальшу побудову геометрії;

• які основні властивості мають найпростіші фігури простору;

• як визначається єдина площина;

• як виконують переріз фігури;

• як побудувати переріз куба, піраміди, паралелепіпеда площиною,
яка проходить через три точки;

• як побудувати переріз куба, піраміди, паралелепіпеда площиною,
яка проходить через пряму і точку поза нею;

• яка роль теорем при складанні комплексної характеристики
геометричної фігури;

• як відрізнити властивість геометричної фігури від її означення.
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МОДУЛЬ 1. Вступ до стереометрії

§ 1.1. Про логічну побудову геометрії.
Основні поняття, аксіоми геометрії

Основні поняття стереометрії. У навколишньому світі нас оточують 
різні предмети, кожен з яких має багато характеристик: колір, твердість, 
хімічний склад, розміри, форму і т. д. Наприклад, круг радіусом 10 см мож-
на вирізати з металевого листа або з аркуша паперу. Зрозуміло, що обидва 
предмети мають і однакові характерні властивості, і різні. Щоб вивчити пев-
ні властивості того чи іншого предмета, у школі вивчаються різні шкільні 
дисципліни. Якщо порівнювати вищеназвані предмети за формою та кіль-
кісними характеристиками, то ці фігури однакові – два круги радіусом 10 см. 
Шкільні дисципліни, які вивчають просторову форму й кількісні характери-
стики предметів і явищ навколишнього середовища, належать до матема-
тичних – алгебра і геометрія.

Геометрія – це наука про просторову форму й кількісні 
характеристики предметів реального світу. 

Інші характеристики предметів навколишнього середовища вивчають 
інші шкільні дисципліни. Якщо під час вивчення предмета реального сві-
ту не враховувати його характеристики, крім просторової форми і кількіс-
них вимірів, то отримаємо абстрактний об’єкт, який називають геометрич-
ною фігурою.

Слово «геометрія» – грецького походжен-
ня, що у перекладі українською мовою означає 
землемірство (назва походить від вимірюван-
ня на місцевості). Геометрія, яку вивчають 
у школі, називається евклідовою за ім’ям дав-
ньогрецького вченого Евкліда (див. рубрику 
«З літопису геометрії» до Модуля 1). Шкіль-
на геометрія складається із двох частин:  
планіметрії і стереометрії. З планіметрі-
єю ви ознайомились в основній школі, а стерео-
метрію вивчатимете у старших класах.

Планіметрія – це розділ 
геометрії, у якому вивчаються 
геометричні фігури на площині.

Стереометрія – це розділ 
геометрії, у якому вивчаються фігури 
у просторі.

Евклід (близько 365 – близько 300 до н. е.), 
давньогрецький математик і визнаний основоположник математики
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 § 1.1. Логічна побудова геометрії

Стереометрія складає другу частину геометрії. Фігури, які вивчаються 
в ній, також називаються геометричними фігурами або ж просторови-
ми. На рисунку 1.1 зображено деякі просторові фігури: а) піраміда; б) куб;  
в) конус; г) циліндр.

Геометричні фігури – це абстрактні фігури, які нагадують предмети, що 
нас оточують. Щоб відрізняти одну геометричну фігуру (чи поняття) від ін-
шої, їх описують у вигляді твердження, яке називають означенням.

Означення – це твердження, яке описує істотні властивості 
предмета (поняття), що дає змогу відрізнити його від інших. 
Як з’ясувалося, означити всі геометричні фігури неможливо. 
Наприклад: точка, пряма, площина. Їх називають неозначуваними, 
або початковими (з яких усе починається), або основними, 
як називали їх у планіметрії.

ІншіОписані 
навколо кола

Многокутники ? ? ? Взаємне 
розміщення 

прямих

С т е р е о м е т р і яП л а н і м е т р і я

Геометрія

Вписані
в коло

Коло
і круг

Вписані в коло 
і описані

навколо кола

Паралельні Перетинаються 
в одній точці

НеопукліОпуклі

НеправильніПравильні

г)в)б)а)

Рис. 1.1
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МОДУЛЬ 1. Вступ до стереометрії

Логічну побудову планіметрії (геометрії) можна описати за таки-
ми етапами.

1. Вибір геометричних понять, які називають основними поняттями
(абстрактних фігур).

2. Формулювання основних властивостей для цих геометричних понять
за допомогою тверджень, які вважаються істинними без доведень.

3. Побудова інших понять, які означуються через основні поняття та їхні
властивості, та тверджень, істинність яких встановлюється шляхом 
доведень, спираючись на відомі.

Таку побудову науки називають аксіоматичною. Її назва походить від 
слова «аксіома». Це слово грецького походження, що в перекладі українською 
мовою означає «повага», «авторитет», «незаперечна істина». Аксіома – твер-
дження, яке приймається істинним без доведення. Основні властивості най-
простіших геометричних фігур, які вважають істинними без доведення і які 
є вихідними під час доведення інших властивостей, називають аксіомами 
геометрії.

Нагадаємо, що структура логічної побудови планіметрії має вигляд:

Оскільки стереометрія – друга складова геометрії, то вона будується так 
само. Деякі поняття є основними (найпростішими, неозначуваними). Для 
них формулюються основні властивості – аксіоми, а далі розглядаються інші 
означувані поняття та їхні властивості.

Зрозуміло, що всі фігури, які розглядалися на площині, можна розгляда-
ти й у просторі. Тому основні фігури (поняття) планіметрії – точка і пряма – 
автоматично стають основними фігурами стереометрії. Описуються вони так 
само. У просторі розглядається ще одна основна фігура – площина. Її можна 
уявити як ідеально гладку поверхню дошки, поверхню аркуша паперу, які 
продовжені в усі сторони до нескінченності. Зауважте, що площину, як і пря-
му, розуміють також як множину точок. Простір складається з безлічі точок.

На базі основних понять визначаються інші основні означувані поняття: 
відстань між точками, відрізок, промінь, трикутник і т.д.

Отже, у стереометрії основними фігурами (поняттями) є точка, пряма 
і площина. Ці поняття неозначувані. На базі основних понять визначаються 
інші означувані поняття. До означуваних понять у геометрії відносять по-
няття відрізка, променя, трикутника тощо, оскільки для них існують пояс-
нення «що це таке?». Наведемо приклад.

Нехай на прямій а задано дві різні точки А і В. Фігуру, що складається 
з усіх точок прямої а, які лежать між точками А і В, включаючи точки А і В, 

Основні поняття Теореми, задачіОзначувані поняттяАксіоми
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називають відрізком (рис. 1.2). Точки А і В 
називаються кінцями відрізка, а всі інші точ-
ки – внутрішніми точками відрізка. 

Отже, відрізок – означуване поняття.
Кожна просторова геометрична фігура 

складається з множини точок. Наприклад,
куб (рис. 1.3) – у нього 8 вершин (точки), 
12 ребер (частини прямих), 6 граней (частини 
площин). Гранями куба є квадрати – фігури 
планіметрії.

Аксіоми стереометрії. У стереометрії 
розглядається більше однієї площини. Про-
стір складається з безлічі площин, прямих 
і точок. Тому всі аксіоми планіметрії мають 
місце і в стереометрії. Однак при цьому деякі 
з них набувають іншого змісту. Так, аксі-
ома про належність точок прямій у планіме-
трії стверджує, що існують точки поза даною прямою на площині, в якій ле-
жить пряма. Саме в такому розумінні ця аксіома застосовувалась у процесі 
побудови геометрії на площині. Тепер ця аксіома стверджує взагалі існуван-
ня точок, які не лежать на даній прямій у просторі. З неї безпосередньо не 
випливає, що існують точки поза даною прямою на площині, у якій лежить 
пряма. Це потребує вже спеціального доведення.

Формулювання деяких аксіом планіметрії як аксіом стереометрії по-
требують уточнення. Наведемо ці уточнені формулювання (у тексті зміни 
уточнення аксіом планіметрії виділено грубим шрифтом).

І. Аксіоми належності.
І1. Яка б не була пряма, існують точки, що належать цій прямій, і точ-

ки, що не належать їй.
І2. Через будь-які дві точки можна провести пряму і до того ж тільки одну.

ІІ. Аксіоми розміщення.
ІІ1. З трьох точок на прямій одна і тільки одна лежить між двома іншими.
ІІ2. Пряма, що належить площині, розбиває цю площину на дві 

півплощини.

ІІІ. Аксіоми вимірювання.
ІІІ1. Кожний відрізок має певну довжину, більшу від нуля. Довжина 

відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які він розбивається будь-якою 
його точкою.

ІІІ2. Кожний кут має певну градусну міру, більшу від нуля. Розгорну-
тий кут дорівнює 180°. Градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір 
кутів, на які він розбивається будь-яким променем, що проходить між його 
сторонами.

В А

A1 

С

A D

В1 С1

В

D1

Рис. 1.2

Рис. 1.3
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ІV. Аксіоми відкладання.
IV1. На будь-якій півпрямій від її початкової точки можна відкласти 

відрізок даної довжини і тільки один.
IV2. Від будь-якої півпрямої на площині, що містить її, у дану 

півплощину можна відкласти кут з даною градусною мірою, меншою 180°, 
і тільки один.

IV3. Який би не був трикутник, існує трикутник, що дорівнює йому 
у даній площині у заданому розміщенні відносно даної півпрямої 
у цій площині.

V. Аксіома паралельності.
На площині через точку, що не лежить на даній прямій, можна про-

вести не більш як одну пряму, паралельну даній.

Зрозуміло, що оскільки збільшилася кількість основних фігур, то з’яви-
лися нові аксіоми про їх властивості:

І3. Яка б не була площина, існують точки, що належать цій площині, і точки, 
які не належать їй (рис. 1.4, а).

ІІ3. Якщо дві різні прямі мають спільну точку, то через них можна прове-
сти площину і до того ж тільки одну (рис. 1.4, б).

ІІ4. Якщо дві різні площини мають спільну точку, то вони перетинаються 
по прямій, що проходить через цю точку (рис. 1.4, в).

Перша нова аксіома вказує на те, що будь-яка площина весь простір не 
вичерпує. Є точки простору, які їй не належать. Друга аксіома стверджує, 
що дві прямі, які перетинаються у просторі, завжди визначають єдину пло-
щину. З третьої аксіоми випливає, що якщо дві різні площини мають спіль-
ну точку, то вони мають безліч спільних точок, які утворюють пряму, що 
містить цю точку.

Ці три аксіоми доповнюють 5 груп аксіом планіметрії і разом з ними 
утворюють аксіоматику стереометрії. Першу аксіому стереометрії віднесемо 
до групи аксіом належності (позначимо І3), а дві інші аксіоми – до групи 
аксіом взаємного розміщення (відповідно позначимо ІІ3, ІІ4).

Площини позначаються малими буквами грецького алфавіту a, b, c, …; 
точки – великими буквами латинського алфавіту A, B, C, …; прямі – малими 

•

•

•

•

•

K 

С

В
A 

D 

α 

а) б)

γ
•

а О

b

в)

а

ω

γ
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Рис. 1.4
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літерами латинського алфавіту a, b, c, … або двома великими літерами ла-
тинського алфавіту AB, CD, MN,….

Для коротких записів тверджень використовують символи «∈» – нале-
жить, «∉» – не належить, «⊂» – підмножина тощо.

Короткі записи взаємного розміщення точок, прямих і площин:
Точка А належить прямій а (точка А лежить на прямій а, пряма а прохо-

дить через точку А). Позначення: А∈а.
Точка А не належить прямій а (точка А не лежить на прямій а, пряма а 

не проходить через точку А). Позначення: А∉а.
Точка А належить площині a (точка А лежить на площині a, площина	a	

проходить через точку А). Позначення: А ∈	a.
Пряма а належить площині a (пряма а лежить на площині a, площина	a	

проходить через пряму а). Позначення: а ⊂	a.
Тоді, використовуючи рисунок 1.4, аксіоми можна записати так:
І3. Існують точки {A, B, K, …} ⊂	a і точки {C, D, …} ⊄	a.
ІІ3. Якщо a	⊂	c,	b ⊂	c	і a	∩	b =	O,	то c	–	єдина.
ІІ4. Якщо A	∈	~,	A	∈	c, то ~	∩	c	=	a,	причому A	∈	a.
Площини зображають по-різному. На рисунку 1.5 показано деякі при-

клади різних зображень площин на аркуші паперу.

Далі у стереометрії будемо використовувати всі означувані поняття пла-
німетрії, доповнювати їх новими, які є, власне, стереометричними, форму-
лювати та доводити властивості просторових фігур, тобто – вивчати стерео-
метрію у предметі «геометрія».

Щоб встановити правильність твердження про властивості тієї чи іншої 
геометричної фігури, доводиться висловлювати деякі міркування. Серед цих 
міркувань є такі, які потребують доведення (теореми, задачі). Твердження, 
істинність якого встановлюється шляхом доведення і яке часто використо-
вується для доведення інших тверджень, називається теоремою. Теорема 
складається з двох частин: умови і висновку. Для доведення теорем у шкіль-
ному курсі геометрії використовують в основному такі методи:

а) за структурою доведення – прямий (аналітичний і синтетичний), від 
супротивного;

б) за використанням математичного апарату – алгебраїчний, координат-
ний, векторний та ін.

Усі міркування під час доведення теорем довільним методом спираються 
на аксіоми та відомі доведені факти. Тобто під час доведення теореми до-
зволяється користуватися тільки основними властивостями найпростіших 
фігур (аксіомами) і раніше доведеними властивостями (теоремами). Ніяки-
ми іншими властивостями фігур, навіть якщо вони нам здаються очевидни-

Рис. 1.5

α
а) в) 

γ

б) 
β
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ми, користуватися не можна. Наприклад, під час доведення теорем можна 
користуватися рисунком. Однак це лише геометрична модель змісту тексту, 
вираженого словами. Тому робити за рисунком висновки про властивості фі-
гур не дозволяється.

Як бачимо, різниці між логічною побудовою планіметрії і стереометрії не-
має, відрізняються вони між собою лише деяким змістом основних понять, ак-
сіом, означень, теорем. Тому, узагальнюючи все сказане вище, можна зроби-
ти висновок, що структура логічної побудови стереометрії має вигляд:

Отже, геометрія, як і інші математичні науки, будується за такою 
схемою: спочатку потрібно ввести основні поняття, задати аксіо
ми (правила гри), а пізніше, спираючись на аксіоми, виводити інші 
факти (проводити гру за визначеними правилами, які є несупереч
ливими між собою).

Задача 1. Точки А, В, С, D не лежать на одній площині. Доведіть, що 
прямі АВ і СD не перетинаються.

Доведення
Доведемо методом від супротивного. 

Припустимо, що прямі АВ і СD перети-
наються (рис. 1.6). Тоді, за аксіомою (ІІ3), 
через них можна провести площину, якій 
належатимуть ці прямі. Це означає, що 
точки А, В, С, D теж належать цій пло-
щині, що суперечить умові. Припущен-
ня неправильне. Прямі АВ і СD не пе-
ретинаються, що й вимагалося довести.

Основні поняття Теореми, задачіОзначувані поняттяАксіоми

Задачі
Основні
поняття

Аксіоми

Теореми

● ●

● 
● 

 А

В

С

D 

Рис. 1.6
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Зауважте! Шкільний курс геометрії присвячений евклідовій геометрії. 
І хоча із часом геометрія Евкліда отримала багато нових доповнень, уточнень, 
корекцій як у предметному змісті, так і в методах дослідження, її про довжують 
з великою шаною називати евклідовою геометрією. Такий авторитет вона за-
служила через своє практичне застосування в реальному житті. Нею користу-
ються технічні науки, картографія, геодезія, астрономія та інші науки.

ВПРАВИ
1.1°. Укажіть кількість точок, що належать площині ~ (рис. 1.7).
А) одна; Б) дві; В) три; Г) 2020; Д) безліч.

1.2°. На рисунку 1.8 зображено дві прямі m і n, що перетинаються в точ-
ці О та визначають площину c. Укажіть, яка кількість прямих, що прохо-
дять через точку О, лежить на площині c.

А) жодної; Б) одна; В) дві; Г) три; Д) безліч.

1.3°. Виберіть для двох різних площин a і b однакові за змістом 
твердження.

1) площини a і b перетинаються;
2) площини a і b мають лише одну спільну точку;
3) площини a і b мають спільну точку;
4) площини a і b	мають не більше двох спільних точок;
5) площини a і b мають спільну пряму.
А) 1, 2 і 4; Б) 1, 3 і 5; В) 2, 4 і 5; Г) 2, 3 і 4; Д) 1, 3 і 4.

1.4°. Дві різні площини a і b мають спільну точку Q. Визначте, скіль-
ки прямих, які проходять через точку Q, є спільними для площин a і b 
(рис. 1.9).

А) одна; Б) дві; В) три; Г) жодної; Д) безліч.

1.5°. Деякі площини a і b перетинаються. Укажіть кількість спільних 
прямих, які вони можуть мати.

А) одну; Б) дві; В) три; Г) безліч; Д) десять.

1.6°. На одній прямій позначено три точки А, В і С так, що  
АВ = 2,72 дм, ВС = 1,38 дм і АС = 1,34 дм. Визначте правильні твердження 
щодо розміщення однієї точки між двома іншими.

А) А	∈	BC Б) В	∈	AC В) С	∈	AB Г) С ∉ AB Д) В ∉ AC

γ
•

п

т О α

β

Q•
ω 

Q•

Рис. 1.7 Рис. 1.8 Рис. 1.9
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1.7°. Відомо, що відрізок АМ довший за відрізок ВМ у 3 рази. Укажіть 
два математичні твердження, що відповідають тексту задачі.

А) АМ = 3 ВМ; В) АМ = 3
1  ВМ; Д) ВМ = 3

1  АМ.

Б) 3 АМ = ВМ; Г) АМ + ВМ = 4 АМ;

1.8°. Укажіть два правильні скорочені записи умови задачі: «Відрізок 
АМ коротший за відрізок ВМ на 2 см».

А) АМ – ВМ = 2 см;    В) АМ – 2 см = ВМ;    Д) АМ = ВМ + 2 см.
Б) ВМ – АМ = 2 см;    Г) АМ + 2 см = ВМ;

1.9°. Знайдіть градусну міру кута AOM, якщо ∠	AOB = 150°, а ∠	AOM 
у 2 рази більший за ∠	BOM (М – внутрішня точка кута AOB).

А) 50° Б) 100° В) 75° Г) 30° Д) 120°

1.10°. Знайдіть довжини відрізків АМ і ВМ (М ∈ AB), якщо довжина від-
різка AB дорівнює 12 см, а відрізок АМ  коротший, ніж відрізок ВМ, на 3 см. 

А) 1,5 см і 4,5 см; В) 7,5 см і 10,5 см; Д) 5 см і 7 см.
Б) 4,5 см і 7,5 см; Г) 6 см і 9 см; 

1.11°°. На одній прямій позначили 21 точку так, що відстань між 
будь-якими двома сусідніми точками дорівнює 3 см. Знайдіть відстань між 
крайніми точками.

А) 63 см; Б) 60 см; В) 66 см; Г) 57 см; Д) 54 см.

1.12°°. На відрізку АВ, довжина якого 42 см, позначено точку М відпо-
відно до умов (А–Д). Доберіть до кожної з них правильні твердження (1– 6).

А)  АМ > ВМ на 2 см; 1) АМ = 18 см; А

Б)  АМ < ВМ на 6 см; 2) ВМ = 28 см; Б

В)  2АМ = ВМ; 3) АМ = 22 см; В

Г)  АМ : ВМ = 3 : 4; 4) ВМ = 24 см; Г

Д)  0,5 ВМ = АМ. 5) АМ = 14 см; Д

6) ВМ = 20 см.
1.13°°. Промінь ОА проходить між сторонами кута РОМ, градусна 

міра якого дорівнює 160°. Доберіть до кожної умови (А–Д) правильне твер-
дження (1–6).

А) ∠ РОА >  ∠ АОМ на 40°; 1) ∠ АОМ = 110°; А

Б) ∠ РОА <  ∠ АОМ на 60°; 2) ∠ АОР = 120°; Б

В) ∠ АОМ = 0,6 ∠ АОР; 3) ∠ МОА = 60°; В

Г) ∠ АОР  = 3 ∠ АОМ; 4) ∠ РОА = 100°; Г

Д) ∠ АОМ : ∠ РОА = 3 : 5. 5) ∠ АОМ = 40°; Д

6) ∠ РОА = 50°.
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1.14°°. Складіть кілька  правильних математичних тверджень до кож-
ного з рисунків.

1.15°°. Визначте, яка з трьох точок лежить між двома іншими, якщо 
кожні три точки А, В, М лежать на одній прямій.

1) АМ = 3 см, АВ = 8 см, ВМ = 5 см; 4) АМ = 9 см, ВМ = 21 см, АВ = 12 см;
2) АМ = 7 см, ВМ = 12 см, АВ = 19 см; 5) АМ = 21 см, ВМ = 37 см, АВ = 16 см;
3) АМ = 27 см, ВМ = 5 см, АВ = 22 см; 6) ВМ = 18 см, АМ = 33 см, АВ = 15 см.

1.16°°. Доведіть, що дві прямі у просторі не можуть перетинатися більш 
ніж в одній точці.

1.17°°. Точки А, В, С лежать у кожній з двох різних площин. Доведіть, 
що ці точки лежать на одній прямій.

1.18•. Визначте довжину відрізка КМ, якщо точка О ділить відрізок АВ 
на два відрізки завдовжки 18 см і 14 см, а точки К і М – середини відрізків 
АО  і  ОВ.

1.19•.  На відрізку АВ завдовжки  48 см, позначено точку О. Знайдіть 
довжини відрізків АО і ОВ, якщо  АО : ОВ = 3 : 5.

1.20•. Знайдіть довжину відрізка МВ, якщо точки А, В, С і М лежать на 
одній прямій, причому  АС = 12 см, СВ= 5 см, а  М – середина  відрізка  АС.

1.21•. Промінь ОМ проходить між сторонами кута КОС, градусна міра 
якого дорівнює 153°. Знайдіть кути КОМ і МОС, якщо відомо, що ∠	КОМ у 
2 рази більший за ∠	МОС.

1.22•. На відрізку АВ завдовжки 75 см позначено дві точки М і К (M 
належить відрізку AK, K належить відрізку MB) так, що відрізок АМ на 
5 см довший за відрізок МК, а відрізок KВ  у 2 рази довший за відрізок АМ. 
Знайдіть довжини п’яти утворених відрізків.

1.23•. Дано дві площини, які перетинаються по прямій а, і пряму b, яка 
лежить в одній з цих площин і перетинає другу. Доведіть, що прямі а і b 
перетинаються.

1.24••. Промінь, що лежить між сторонами кута, розбиває його на два 
кути. Доведіть, що бісектриси цих кутів утворюють кут удвічі менший від 
величини заданого кута.

1.25••. Дано чотири прямі а, b, с, і  d,  причому кожні три з них пере-
тинаються в одній точці. Доведіть, що всі чотири прямі проходять через 
одну точку.

1.26••. Дано три різні площини, які попарно перетинаються. Доведіть, 
що коли дві з прямих перетину цих площин перетинаються, то третя пряма 
проходить через точку їх перетину.
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§ 1.2. Наслідки з аксіом стереометрії

Проаналізувавши все сказане у попередньому параграфі, можна ствер-
джувати, що почесне місце у геометрії займають аксіоми. Вони виражають 
найбільш важливі властивості основних геометричних фігур. Усі інші вла-
стивості геометричних фігур встановлюються міркуваннями, які ґрунту-
ються на аксіомах або на раніше доведених твердженнях. Такі міркування 
називають доведеннями. Твердження, істинність якого доводять та після 
чого часто використовують для доведення інших тверджень, називають тео
ремою. Найпростішими такими твердженнями є твердження для основних 
фігур стереометрії, які називають наслідками з аксіом стереометрії. 
Розглянемо теореми, які є наслідками аксіом стереометрії.

Теорема 1. Через пряму і точку, що не належить їй, 
можна провести площину і до того ж тільки одну.

Доведення. Нехай ВС – дана пряма 
і А – точка, що не належить їй (рис. 1.10). 
Через точки А і В проведемо пряму 
b. Прямі ВС та b різні і перетинають-
ся в точці В. За аксіомою ІІ3, через них 
можна провести площину a.

Доведемо, що вона єдина, методом 
від супротивного.

••А В

Сα •
b

β

Припустимо, що існує інша площина b, яка містить пряму ВС 
і точку А. Тоді, згідно з аксіомою ІІ4, площини a і b перетинаються по 
спільній прямій, якій належать точки А, В, С, що суперечить умові. 
Припущення неправильне. Площина a – єдина. Теорему доведено. 

Теорема 2. Якщо дві точки прямої належать площині, 
то і вся пряма належить цій площині.

Доведення. Нехай задано пряму а, 
площину a і точки А та В прямої а, які 
належать площині a (рис. 1.11). Виберемо 
точку С, що не належить прямій а. Через 
точку С і пряму а проведемо площину b. 
Якщо a і b збіжаться, то пряма а нале-
жить площині a. 

● 

●

 C

B
A 

α

а

β

а1

●

Якщо ж площини a і b різні, але мають дві спільні точки А і В, то вони 
перетинаються по деякій прямій а1, що містить ці точки. Отже, через дві 
точки А і В проходять дві прямі а і а1, що суперечить аксіомі належності 
І2. Тому прямі а і а1 – збігаються. Але оскільки а1 належить a, то і пряма а 
теж належить a. Теорему доведено.

Рис. 1.11

Рис. 1.10
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Теорема 3. Через три точки, що не належать прямій, 
можна провести площину і тільки одну.

Нехай А, В, С – задані точки (рис. 1.12). 
Проведемо через точки А і B пряму b, а 
через точки C і В – пряму а. Прямі а і b 
різні та мають спільну точку B. Через них 
можна провести площину a. Доведемо, 
що вона єдина, методом від супротивного. 

α

β

•
b•А В

•

С

a

Припустимо, що існує інша площина b, що містить точки А, В, С. Тоді, 
за теоремою 2, прямі а і b належать площині b. Отже, площини a і b ма-
ють дві спільні прямі а і b, які перетинаються, що суперечить аксіомі ІІ3. 
Отже, площина a – єдина. Теорему доведено.

Зауважте! Якщо площина визначена трьома точками, які не лежать 
на одній прямій, наприклад, А, В, С, то у такому випадку користуються позна-
ченням: (АВС). Читається «площина, яка задана точками А, В і С» або скоро-
чено «площина АВС».

Якщо грань многогранника – чотирикутник, наприклад, АВСD, то виби-
рають запис площини довільною трійкою його вершин. Наприклад, (ВСD), 
(АСD) чи (АВС). Однак інколи у записі площини залишають усі чотири вер-
шини, наприклад, (АВСD).

Задача 1. Чи можна через точку перетину двох даних прямих провести 
третю пряму, яка б не лежала з ними в одній площині?

Розв’язання Чому саме так?

В 

α
а

b 

с
●

● 
О

Через прямі а і b (рис. 1.13), які мають 
спільну точку О, можна провести деяку 
площину a.

Візьмемо точку В, яка не належить a. 
Проведемо через дві точки О і В деяку 
пряму с. Пряма с не лежить на площині a, 
бо якби пряма с належала площині a, то 
і точка В належала б a.

Отже, через точку перетину деяких 
прямих а і b можна провести третю пряму с, 
яка не лежить з ними в одній площині.

Відповідь: Можна. 

Очевидно, що точки 
площини задаватимуть 
прямі, які будуть нале-
жати цій самій площи-
ні. Якщо ж взяти точку 
перетину двох прямих 
на площині та точку поза 
площиною, то через будь-
які дві точки простору 
можна провести пряму 
(аксіома І2).

Ця пряма матиме 
лише одну спільну точку 
з площиною, а значить, 
буде її перетинати.

Рис. 1.12

Рис. 1.13
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Задача 2. Доведіть, що всі прямі, які перетинають дві дані паралельні 
прямі, лежать в одній площині.

а

b 

сα

Доведення. Оскільки прямі а і b па-
ралельні, то, за означенням, ці прямі 
лежать в одній площині a (рис. 1.14). 
Довільна пряма с, яка перетинає а і b, 
має з площиною a дві спільні точки – 
точки перетину. Згідно з теоремою 2, 
ця пряма належить площині a. Отже, 
всі прямі, які перетинають дві пара-
лельні прямі, лежать в одній площині, 
що й вимагалося довести.

Задача 3. Доведіть, що коли прямі АВ і СD не лежать в одній площині, 
то прямі АС і ВD теж не лежать в одній площині.

Доведення Чому саме так?

А 
 D 

ВС ●

● ● 

● 

Доведемо мето-
дом від супротивного. 
Припустимо, що прямі 
АС і ВD лежать в одній 
площині (рис. 1.15). 
Тоді точки А, В, С, D 
належать цій площині, 
звідки прямі АВ і СD 
належать цій площині, 

Під час доведення 
належності чи  
неналежності часто  
використовують  
метод доведення  
від супротивного.

У цьому випадку 
він одразу виводить 
на суперечність, а 
значить – доводить 
вимогу задачі.

що суперечить умові. Припущення непра-
вильне, тому прямі АС і ВD не належать одній 
площині, що й вимагалося довести.

Задача 4. Скільки всього існує різних площин, які проходять через пря-
му і точку у просторі?

Розв’язання Чому саме так?
Якщо у просторі дано пряму 

і точку, що лежить на ній, то ними 
визначається безліч площин, оскіль-
ки через пряму проходить безліч 
різних площин.

Якщо ж точка не лежить на пря-
мій, то за наслідком з аксіом стерео-
метрії, таку площину можна побуду-
вати лише одну.

Відповідь: Безліч або одна.

Взявши поза цією прямою до-
вільну точку, кожного разу отри-
муватимуть іншу площину, яка не 
збігатиметься з раніше побудова-
ною. Таких площин – безліч.

Через дану точку поза прямою 
можна побудувати або пряму, що 
перетинатиме дану пряму, або 
пряму, паралельну даній. Обидва 
випадки задають одну площину. 

Рис. 1.14

Рис. 1.15
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ВПРАВИ
1.27°. Виберіть чотири твердження, які визначають єдиність площини.

 А) будь-які дві точки простору; Д) будь-які три точки простору;
 Б) будь-яка пряма простору 

і точка на ній; Е) будь-які дві паралельні прямі;

 В) будь-яка пряма простору 
і точка поза нею;

Є) будь-які дві прямі, 
що перетинаються;

 Г) будь-які три прямі простору; Ж) будь-які дві прямі.
1.28°. Укажіть площини, яким належить точка Р (рис. 1.16).

1) (SAB); 2) (SBC); 3) (SAC); 4) (ABC).
А) 1 і 2; Б) 2 і 3; В) 3 і 4; Г) 1 і 4.

1.29°. Укажіть кількість площин, які мож-
на провести через три точки, що лежать на од-
ній прямій.
А) одну; В) нескінченну кількість;
Б) дві; Г) скінченну кількість.
В) три;

1.30°. Укажіть пряму перетину площин (CMD) і (MAD), що зображені 
на рисунку 1.17.

А) CD; Б) MC; В) MA; Г) DA; Д) MD.

1.31°. На двох ребрах піраміди позначено точки M і N (рис. 1.18). Ука-
жіть площину, в якій лежить пряма MN.

А) (TRS); Б) (PTS); В) (PRS); Г) (PTR).

1.32°°. Визначте кількість різних площин, які можна провести через 
п’ять точок, якщо чотири з них лежать на одній площині (рис. 1.17).

А) одну; Б) чотири; В) п’ять; Г) шість; Д) жодної.

1.33°°. За рисунком 1.17 вибрано площини, що перетинаються по пря-
мих, які містять ребра піраміди. Визначте серед нижченаведених твер-
джень правильні.
1) (MAB) і (MBC); 3) (MBD) і (MAC); 5) (MBC) і (MAD);
2) (MAB) і (MCD); 4) (MAB) і (BCD); 6) (MBD) і (ABD).
А) 1 і 3; Б) 2 і 5; В) 3 і 6; Г) 1 і 4; Д) 2 і 6.

S 
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C A

P
•
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1.34°°. Визначте прямі, з якими може перетинатися пряма MN (рис. 1.18).
1) PR; 2) PS; 3) PT; 4) TS; 5) RS; 6) TR.
А) 1, 2 і 4; Б) 2, 3 і 5; В) 3, 4 і 5; Г) 1, 3 і 6; Д) 2, 4 і 6.

1.35°°. Виберіть дві площини, яким належить точка Q (рис. 1.19).
А) (ABC); Б) (MAB); В) (MBC); Г) (MCD); Д) (MAD).

1.36°°. Дано трапецію АВСD і точку О, що належить основі ВС. Визна-
чте, користуючись рисунком, два твердження, за якими можна довести, що 
всі вершини трапеції лежать на одній площині.
А) A ∈ a, B ∈ a, AB ⊂ a; Г) C ∈ a, D ∈ a, A ∈ a;
Б) B ∈ a, C ∈ a, 0 ∈ a; Д) BC ⊂ a, 0 ∈ BC, 0∈ a.
В) A ∈ a, D ∈ a, 0 ∈ a;

1.37•.Три прямі, які проходять через точку К, перетинають четвер-
ту пряму в точках А, В і С. Доведіть, що точки А, В, С і К лежать в од-
ній площині.

1.38•. Дві вершини і точка перетину медіан трикутника лежать у пло-
щині δ.  Доведіть, що й третя вершина трикутника належить площині δ. 

1.39•. Доведіть, що через пряму можна провести дві різні площини.

1.40•. Доведіть, що всі прямі, які перетинають дану пряму і проходять 
через дану точку поза прямою, лежать в одній площині.

1.41•. Дано чотири точки, що не лежать в одній площині. Скільки мож-
на провести різних площин, які проходять через три з цих точок.

1.42•. Скільки площин можна провести через:
1) одну точку; 2) дві точки; 3) три точки?

1.43•. Доведіть, що коли діагоналі чотирикутника перетинаються, то 
його вершини лежать в одній площині.

1.44••. Точки А, В, С не лежать на одній прямій. M ∈ AB, K ∈ AC, 
X ∈ MK. Доведіть, що точка Х належить площині АВС.

1.44••. Через вершину А ромба АВСD проведено пряму а, яка паралель-
на діагоналі ВD. Доведіть, що прямі а і СD перетинаються.

D А

В О
• C 
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§ 1.3. Початкові уявлення про многогранники.
Перерізи

Многогранники. Поняття фігура 
використовується при вивченні різних 
навчальних предметів. Наочно фігуру 
(просторову геометричну) можна уявити 
як частину простору, зайняту фізичним 
тілом і обмежену поверхнею. Поясни-
мо це на прикладі многогранників, які 
являють собою найпростіші просторо-
ві геометричні фігури, подібно до того 
як многокутники – найпростіші фігури 
на площині. Многогранні форми ми ба-
чимо щоденно: коробки, книги, кімнати, багатоповерхівки, різні картонні 
упаковки у вигляді паралелепіпедів, призм, пірамід тощо. Багато архітек-
турних споруд або їх деталей являють собою піраміди або зрізані піраміди. 
Такі форми, наприклад, мають знамениті єгипетські піраміди. Однак є та-
кож багато многогранних форм, які не мають спеціальної назви.

З геометричної точки зору многогранник – це така фігура, поверхня якої 
складається із скінченої кількості плоских многокутників – граней (рис. 1.20). 
Сторони і вершини граней називають відповідно ребрами і вершинами са-
мого многогранника. Грані утворюють многогранну поверхню.

Клас многогранників розбивають на менші групи, які мають ще більшу 
кількість однакових властивостей та закономірностей. Аналогічно до мно-
гокутників, многогранники бувають опуклі та неопуклі. У шкільному курсі 
геометрії вивчаються тільки опуклі многогранники.

Многогранник називають опуклим, якщо він лежить в одному півпро-
сторі відносно площини, що містить довільну його грань. Спільну частину 
такої площини і поверхні опуклого многогранника називають його гранню 
(по-іншому: грань – це плоский многокутник поверхні многогранника). Гра-
ні опуклого многогранника – плоскі опуклі многокутники. Сторони граней 
називають ребрами многогранника, а вершини граней – вершинами много-
гранника. Опуклі многогранники мають такі властивості:

1) кожне ребро має бути спільною стороною для двох, і тільки двох, гра-
ней, які називають суміжними;

2) кожні дві грані можна з’єднати ланцюжком послідовно суміж-
них граней;

3) для кожної вершини многогранника кути граней, які прилягають
до однієї вершини, повинні обмежувати деякий просторовий кут, який 
називають многогранним.

Для довільного опуклого многогранника справедлива формула 
Ейлера, яка встановлює зв’язок між кількістю вершин (В), ребер 
(Р) і граней (Г): В – Р + Г = 2.

Рис. 1.20
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Опуклі многогранники, подібно многокутникам на площині, мають дуже 
багато різного роду класифікацій. Одна з найпростіших – правильні і непра-
вильні многогранники. Із більш детальним вивченням многогранників ми 
зустрінемось пізніше.

Перерізи. Аналізуючи навколишній світ і систематизуючи його предме-
ти за формою, переконуємося, що багато предметів «перерізані» або «склеє-
ні». Роз’єднуючи їх, маємо поверхню, яку називають їх перерізами.

З перерізами зустрічаються у різних ситуаціях: у побуті, підприємниць-
кій діяльності – столярстві, токарстві і т. д. Розв’язуванням задач на перері-
зи геометричних фігур або інших тіл займаються у кресленні, в конструктор-
ській практиці. Перерізи виконують для просторових геометричних фігур.

Розглядатимемо перерізи трьох просторових фігур: піраміди, куба і пря-
мокутного паралелепіпеда. Для введення поняття перерізу геометричної фі-
гури нагадаємо поняття про відрізок, який перетинає або не перетинає пря-
му: якщо у заданій площині кінці відрізка лежать у різних півплощинах 
відносно заданої прямої, то відрізок перетинає пряму, якщо ж у одній, – то 
ні. Аналогією такої ситуації у просторі є площина і відрізок, тобто їхнє взаєм-
не розміщення. Кожна площина розбиває простір на два півпростори, а кінці 
відрізка можуть лежати в одному півпросторі (рис. 1.21, а), на одній площині 
(рис. 1.21, б) або у різних півпросторах (рис. 1.21, в) відносно деякої площини.

Якщо жодна з двох точок не належить площині, а відрізок, що їх сполу-
чає, має з цією площиною спільну точку, то говорять, що дані точки лежать 
по різні боки від площини або відрізок перетинає площину. Якщо ж при-
наймні дві точки просторової геометричної фігури лежать по різні боки від 
площини, то говорять, що площина цю фігуру перетинає. У цьому разі таку 
площину називають січною площиною.

Фігура, яка складається з усіх спільних точок геометричної фігури і січ-
ної площини, називається перерізом геометричної фігури. На рисунку 
1.22 (а–г) перерізи зображено кольором.

Переріз задають умовою задачі. Залежно від цих умов і виконують побу-
дову перерізу. Враховуючи набуті знаннєві компетентності, будемо розв’язу-
вати лише такі задачі, в яких переріз задається трьома точками чи прямою 
і точкою поза нею. З перерізами нам доведеться працювати майже в усьому 
курсі стереометрії.

Існують різні способи побудови перерізів. Найбільш поширеним у прак-
тиці вивчення курсу геометрії середньої школи є метод слідів. Розглянемо 
його, з’ясуємо, у чому полягає суть цього методу.
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Рис. 1.21
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Якщо площина грані многогранника і площина перерізу мають дві спіль-
ні точки, то вони перетинаються по прямій, що проходить через ці точки. Цю 
пряму називають лінією перетину даних площин.

Площина перерізу многогранника має спільні прямі з площинами гра-
ней многогранника. Пряму, по якій площина перерізу перетинає площину 
якої-небудь грані многогранника, називають слідом площини перерізу. Слі-
дів стільки, скільки площин граней перетинаються з площиною перерізу.

Під час побудови перерізу варто пам’ятати:
• через дві точки, що належать площині, проходить тільки одна пряма,

і ця пряма теж належить цій площині;
• щоб побудувати лінію перетину двох площин, необхідно відшукати

дві точки, які належать обом площинам, і через них провести лі-
нію перетину;

• при побудові перерізів многогранників січною площиною треба від-
шукати відрізки, по яких січна площина перетинається з гранями
многогранника.

Розглянемо приклади побудови перерізу многогранника січною  
площиною.

Задача 1. Побудуйте переріз куба пло-
щиною, що проходить через середини ребер 
зі спільною вершиною.

Побудова. Нехай ABCDA1B1C1D1 – зада-
ний куб (рис. 1.23). Виберемо одну з вершин, 
наприклад, А, яка є спільною для трьох ребер 
АB, AA1 і AD. Позначимо на цих ребрах точки 
M, N і Р відповідно, які є їхніми серединами.

Рис. 1.22
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Точки M, N і Р не лежать на одній прямій, а тому визначають січну пло-
щину (MNР). Точки M і Р – спільні точки площини перерізу і грані (ABCD), 
тому PM = (MNP) ∩ (ABCD), PM  – сторона перерізу.

Аналогічно, PN = (MNP) ∩ (AA1D1D) і MN = (MNP) ∩ (ABB1A1), тому PN 
і NM – дві інші сторони перерізу. Отже, ∆MNP – шуканий переріз.

Задача 2. Побудуйте переріз піраміди MABC 
площиною, що проходить через ребро MA та середи-
ну ребра BC.

Побудова. Площина перерізу задається прямою MA 
і серединою ребра BC (позначимо її точкою K) (рис. 1.24). 
(MAK) – площина перерізу. Знайдемо прямі перетину 
цієї площини з площинами (ABC) і (MBC). Ними будуть 
відповідні прямі AK і KM, а трикутник ∆MAK, утворе-
ний перетином прямих MA, AK і KM, – шуканий переріз.

Задача 3. Побудуйте переріз піраміди DABC площиною, що проходить 
через три точки, які лежать на різних ребрах AD, DC, BC.

Побудова. Розглянемо випадок, коли жодна з прямих, що проходить че-
рез ці точки, не буде паралельною сторонам граней.

Нехай M∈AD, N∈DC, P∈BC, a – січна площина, що проходить через за-
дані точки M, N і Р. Побудуємо переріз, виконуючи послідовно кроки.

Крок 1. Ребра піраміди AD і DC мають спільну точку D, утворюючи від-
повідно площину (ADC). Точки прямих, що містять ці ребра, також належа-
тимуть площині (ADC): M ∈ (ADC) і N ∈ (ADC), звідки MN ⊂ (ADC). Тобто 
MN = a ∩ (ADC).

Крок 2. Аналогічно отримують пряму перетину січної площини a 
із площиною (BDC). Оскільки N ∈ (BDC) і P ∈ (BDC), то NP ⊂ (BDC). Тобто 
NP = a ∩	(BDC).

Отже, двома слідами площини перерізу є MN і NP (рис. 1.25, а). Точка 
P – спільна точка двох площин (ABC) і (MNP), одній з яких належить грань 
піраміди, а друга – січною площиною, тому ці площини (за аксіомою ІІ4) ма-
ють перетинатися по прямій, що проходить через точку P. Для побудови та-
кої прямої потрібно знайти ще одну точку, яка б належала площині (ABC).
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Крок 3. Площини (ADC) і (ABC) перетинаються по прямій AC. Оскіль-
ки MN, за умовою, не паралельна AC і MN ⊂ (ADC), то MN ∩ AC = S 
(рис. 1.25, б). Тобто точка S – шукана.

Крок 4. Побудувавши пряму SP, отримують лінію перетину січної пло-
щини (MNP) і площини (ABC), якій належить третя грань піраміди. Пряма 
SP перетинатиме ребро АВ піраміди у деякій точці Q, яка є четвертою вер-
шиною фігури перерізу.

Отже, чотирикутник MNPQ – шуканий переріз (рис. 1.25, в).

Задача 4. Побудуйте переріз прямокутного паралелепіпеда 
ABCDA1B1C1D1 площиною, що проходить через середини M і N ребер AD 
і BB1 і точку P перетину діагоналей грані A1B1C1D1.

Побудова. Позначимо січну площину a = (MNP). Виконаємо послідовно 
кроки, шукаючи фігуру, утворену площиною перерізу прямокутного парале-
лепіпеда ABCDA1B1C1D1 (рис. 1.26, а).

1. Знайдемо точку перетину прямої NP з площиною AA1D1D. Ця пряма
лежить у площині BB1D1D, яка перетинається з площиною AA1D1D по 
прямій DD1. Точка K1 – точка перетину прямих NP і DD1. Точка K1 – 
шукана (рис. 1.26, б).

2. Аналогічно знаходимо точку K2 як точку перетину прямої NP з площи-
ною ABCD. Точка K2 – шукана (рис. 1.26, б).

3. Площина a перетинає площину AA1D1D по прямій K1M, а площину
ABCD – по прямій K2M. Ці прямі K1M і K2M відповідно перетина-
ють ребра прямокутного паралелепіпеда A1D1 і AB в точках K3 і K4 

(рис. 1.26, в).
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4. Пряма K3P перетинає ребро прямокутного паралелепіпеда B1C1 в дея-
кій точці K5 – останній вершині перерізу (рис. 1.26, в).

Отже, п’ятикутник MK3K5NK4 – шуканий переріз (рис. 1.26, г).
Наведемо короткі описи побудови перерізу куба площиною, що прохо-

дить через три точки.

Задача 5. Побудуйте переріз куба площиною, що 
проходить через точки M, N, Р, які належать відпо-
відно ребрам AD, DD1, CC1.

Побудова: Січна площина (MNP) (рис. 1.27).
1) Точки N і Р лежать у (PDC). Проведемо пряму

PN. PN ∩ DC = E.
2) Точки E, M лежать у (ABC). Проведемо пряму

EM. EM ∩ AB = K, EM ∩ BC = F.
3) Точки F, P лежать у (BB1P). FP ∩ BB1 = Q.
4) PNMKQ – шуканий переріз.

Задача 6. Побудуйте переріз куба площи-
ною, що проходить через точки K, M, Т, які нале-
жать відповідно ребрам BB1, AA1, D1C1.

Побудова: Січна площина (KMТ) (рис. 1.28).
1) Точки M і K лежать в (AA1B1), KM ∩ A1B1 = E.
2) Точки E, T лежать в (A1B1C1),

ET ∩ B1C1 = F, ET ∩ A1D1 = P.
3) Точки M, P лежать в (AA1D1), MP ∩ DD1 = N.
4) MKFTN – шуканий переріз.

Задача 7. Побудуйте переріз куба площиною, що проходить через точ-
ки K, M, N, які належать відповідно ребрам CC1, B1C1, AD.

Побудова: Січна площина (KMN) 
(рис. 1.29).

1) Точки M, K лежать у (В1С1С),
KM ∩ BC = F.

2) Точки F і N лежать у (ABC),
FN ∩ DC = T, FN ∩ AB = P.

3) Точки Q і P лежать у (ABB1),
QP ∩ AA1 = S, QS ∩ A1B1 = R.

4) MKTNSR – шуканий переріз.
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ВПРАВИ
1.46°. Виберіть площини, які перетинає пряма 

KL у прямокутному паралелепіпеді (рис. 1.30).
А) (ABC) В) (B1BD) Д) (ABB1)
Б) (A1D1B1) Г) (ADD1)

1.47°. На рисунку 1.31 зображено переріз пря-
мокутного паралелепіпеда, який проходить через три точки. Укажіть такі 
трійки точок, для яких переріз побудовано правильно.

1) А, С і О; 2) В, А і С; 3) А, А1 і С; 4) О1, С1 і А; 5) С, С1 і А1.

А) 1, 2 і 4; Б) 2, 3 і 5; В) 1, 3 і 4; Г) 3, 4 і 5; Д) 1, 2 і 5.

1.48°. На ребрах піраміди DABC, зображеної на рисунку 1.32, позначено 
точки M і N. Виберіть трикутник, який може бути перерізом цієї піраміди.
А) ∆DMN Б) ∆MNC В) ∆MNA Г) ∆MNB

1.49°°. У кубі проведено пряму MN (рис. 1.33).
Ідентифікуйте парами правильні твердження.

А) (ABC) ∩ MN; 1) S; А

Б) (A1B1C1) ∩ MN; 2) N; Б

В) (AA1B1) ∩ MN; 3) P; В

Г) (DD1C1) ∩ MN. 4) M. Г

1.50°°. Укажіть площини, які перетинатимуться по 
прямій DN (рис. 1.34).
1) (ABC) 2) (DCB) 3) (ALD) 4) (AND) 5) (KDC)
А) 1 і 3; Б) 2 і 4; В) 3 і 5; Г) 2 і 5; Д) 1 і 4.

1.51°°. Виконайте рисунок 1.35 і побудуйте точку перетину прямої KF 
з площиною (ADC).

1.52°°. Виконайте рисунок 1.36 і побудуйте точку перетину прямої EF 
з площиною (ABC).

Рис. 1.30

Рис. 1.31 Рис. 1.32 Рис. 1.33

Рис. 1.34
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1.53°°. Виконайте рисунок 1.37 і побудуйте точку перетину прямої PQ 
з площиною (ABC).

1.54°°. У трикутній піраміді ABCD точка М нале-
жить ребру ВС (рис. 1.38).

Побудуйте лінію перетину площин (AMD) і (CDB).

1.55°°. Укажіть у кубі ABCDA1B1C1D1 лінію пере-
тину площин (ABB1) і (ВСС1).

1.56•. Побудуйте переріз трикутної піраміди ABCD 
площиною, що проходить через ребро DC і точку пере-
тину медіан грані ABC.

1.57•. Побудуйте переріз куба ABCDA1B1C1D1 площиною, що проходить 
через ребро АВ і точку перетину діагоналей грані A1B1C1D1.

1.58•. Побудуйте переріз паралелепіпеда площиною, що проходить че-
рез кінці трьох ребер, які виходять з однієї вершини.

1.59•. Побудуйте переріз куба ABCDA1B1C1D1 площиною, що проходить 
через діагональ AD1 грані AA1D1D і вершину В.

1.60••. Побудуйте переріз куба ABCDA1B1C1D1 площиною, що проходить 
через діагональ AD1 грані AA1D1D і середину ребра BB1.

1.61••. Побудуйте переріз куба ABCDA1B1C1D1 площиною, що проходить 
через вершину В1 і дві точки M і N, які лежать на ребрах AA1 і CC1. Розглянь-
те різні випадки розміщення точок M і N.

1.62••. Побудуйте переріз трикутної піраміди ABCD площиною, що про-
ходить через три точки K, S і P, де K ∈ AD, S ∈ AC, P ∈ (ADB).
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§ 1.1. Числові функції та їх властивостіЗавдання на компетентність

Завдання на компетентність
1.1. Чому для розмітки котловану під невелику будівлю користуються на-

тягнутим шнуром?
Вказівка: Перетином двох площин є пряма.

1.2. Під час формування цеглини (або будівельного блока) по паралель-
них краях форми, наповненої відповідною масою, ковзає прямолінійний бру-
сок. Чому при цьому грань цеглини (блока), що розрівнюється, стає плоскою?

1.3. Столяр перевіряє, чи лежать кінці чотирьох ніжок стільця в одній 
площині, прикріпивши до кінців ніжок навхрест дві нитки. На чому ґрунту-
ється така перевірка?

Вказівка: Дві прямі, що перетинаються,  
визначають площину і тільки одну.

1.4. Як тесля відпилює від дерев’яного бруса частину, щоб зріз був плоским?
Відповідь: На двох суміжних гранях бруска креслить відрізки, напри-

клад, АВ і АС (А – спільна точка). Потім відпилює так, щоб полотно пилки 
йшло по цих відрізках. Оскільки пилка буде рухатися по двох відрізках (ча-
стини прямих), які перетинаються, то зріз буде плоским.

1.5. Штативи у багатьох інструментів (фотоапарата, нівеліра, теодоліта та ін.) 
виготовлено у вигляді триноги. Чому підставка з такою кількістю ніжок є стійкою?

Вказівка: Через три точки, що не лежать на одній прямій,  
проходить лише одна площина.

1.6. Тесля виявляє недоліки в обробці дерев’яного бруска або дошки, ди-
влячись уздовж обробленої поверхні. На чому ґрунтується така перевірка?

Вказівка: Якщо дві точки прямої належать площині,  
то і вся пряма належить площині.

1.7. Чому стілець з трьома ніжками, розміщеними по колу, завжди стоїть 
стійко на підлозі, а з чотирма – не завжди?

Вказівка: Три точки, що не лежать на одній прямій,  
визначають площину і тільки одну.

1.8. Чому мотоцикл з коляскою стоїть на дорозі стійко, а для мотоцикла 
без коляски потрібна додаткова підпора?

Вказівка: Три точки, що не лежать на одній прямій,  
визначають площину і тільки одну.

1.9. Чому незамкнені двері відчиняються, а замкнені – нерухомі?
Вказівка: Через пряму і точку поза нею  

можна провести площину і лише одну.

1.10. Скільки приблизно цеглин потрібно для будівництва 18 стовпців за-
ввишки 4 м з перерізом у вигляді квадрата зі стороною 7 дм? Розмір цеглини  
1 дм × 1,5 дм × 3 дм. Втрати становлять 5%.

Відповідь: 8200 цеглин.
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Геометрія – одна з найбільш давніх матема-
тичних наук. Свідчення про перші геометричні 
факти відображено на вавилонських клинописних 
таблицях, єгипетських папірусах та інших джере-
лах (VI–ІІІ ст. до н. е.). Назва науки «геометрія» – 
давньогрецького походження. Вона складається 
із двох давньогрецьких слів: «ge» (ге) – «Земля» 
і «metreo» (метрео) – «вимірюю». У розвитку гео-
метрії можна вказати чотири основні періоди.

І період – зародження геометрії як науки, протікав у Стародавньо-
му Єгипті, Вавилоні і Греції (≈ до V ст. до н. е.). У цей час було встановлено 
перші загальні закономірності у природі та відтворено їх на залежностях 
між геометричними величинами. Основна проблема геометрів – обчислен-
ня деяких площ і об’ємів. Геометричні властивості в основному виводяться 
за практичними спостереженнями, пошуком закономірностей, використан-
ня досвіду, тобто емпірично. Логічних обґрунтувань у задачах – дуже мало.

ІІ період – формування геометрії у структурну систему, «перене-
сення» геометрії з Єгипту в Грецію (VII ст. до н. е.). Під час цього періоду 
геометри працювали над систематизацією накопичених і нових знань, вста-
новлювали зв’язки між геометричними фактами, виробляли прийоми дове-
день. Серед них значний внесок у розвиток математики, зокрема геометрії, 
зроблено такими видатними математиками: Піфагор, Платон, Арістотель, 
Фалес, Анаксигор, Демокріт, Евклід. Зокрема, у книзі «Начала» Евкліда 
сформульовано поняття про фігуру, про геометричні твердження та про до-
ведення. Вона є актуальною до наших днів.

ІІІ період – доповнення геометрії новими методами, розпочина-
ється у першій половині XVII ст. Велике досягнення в геометрії – введення 
методу координат (Рене Декарт, французький вчений). Цей тріумф зумів: 
пов’язати три науки – геометрію, алгебру і математичний аналіз; створити 
нові науки, які тісно пов’язані з евклідовою геометрією, – аналітична гео-
метрія, диференціальна геометрія, проективна геометрія, нарисна геоме-
трія. Таким чином, евклідова геометрія піднялася на якісно новий ступінь 
порівняно зі стародавньою геометрією. У ній почали розглядатися значно 
загальніші фігури та використовуватися суттєво новіші методи.

IV період – створення неевклідової геометрії, започатковано Ми-
колою Івановичем Лобачевським (російський учений), який у 1826 році від-
крив можливості для створення неевклідових геометрій. Зокрема, ним по-
будовано неевклідову геометрію, яку називають геометрією Лобачевського.

Основна особливість періоду в історії геометрії полягає в тому, що після 
геометрії Лобачевського почали розвиватися нові геометричні теорії, нові 
«геометрії» та відповідні узагальнення самого предмета геометрії. У цей пе-
ріод виникло поняття про різновиди простору (термін «простір» у науці має 
різний зміст: з одного боку, це звичайний реальний простір, а з другого – аб-
страктний «математичний простір»). Одні теорії складалися всередині евклі-
дових геометрій, у вигляді особливих розділів, а пізніше отримували статус 



31

 § 1.1. Числові функції та їх властивості З літопису геометрії

самостійності. А інші – подібно геометрії Лобачевського, вводили зміни ак-
сіом і структурувалися на основі цих змін, узагальнюючи та будуючи науку.

Саме так було створено геометрію Рімана (Георг Фрідріх Бернхард Рі-
ман (1826–1866) – німецький учений) та її узагальнення (1854–1866 рр.), які 
знайшли важливе застосування в теорії відносності, у механіці та ін.

У шкільному курсі ми вивчаємо геометрію Евкліда. Переклав книгу 
«Начала» у 1880 році український математик Михайло Єгорович Ващен
коЗахарченко (1825–1912). На основі цієї книги писалися і пишуться різні 
підручники з геометрії. Наприклад, викладання геометрії у радянській шко-
лі (майже до 1982 року) здійснювалося за підручником Андрія Петровича 
Кисельова (1852–1940), російського педагога-математика; пізніше – за під-
ручником академіка Олексія Васильовича Погорєлова (1919–2002), 
українського математика; з 2002 року – за підручником Григорія Петро
вича Бевза, українського педагога-математика; у даний час – за підруч-
никами багатьох авторських колективів української педагогічної спільноти.

Геометрія на сьогодні є багатовекторною і такою, що швидко розвивається 
у різних сукупностях математичних теорій, які вивчають різні простори та їхні 
фігури. Великий внесок у геометрію зробили і наші вітчизняні геометри.

Фалес (прибл. 624–548 до н. е.)
Від часів греків говорити «математика» –  

означає говорити «доведення». А початок цьому 
поклав Фалес.

Е. Куртіус

Фалес Мілетський – давньогрецький філософ, мате-
матик, астроном, засновник іонійської школи натурфі-
лософії, купець і політичний діяч. У своєму житті поєд-
нував питання практики з тео ретичними проблемами, 

що стосувались проблем Всесвіту. Навчався в єгипетських шко лах Мемфіса 
і Фів, вивчаючи різні нау ки. Фалес вважав, що все існуюче породжене во-
дою. Вода – це джерело, з якого все постійно виникає. При цьому вода й усе, 
що з неї виникло, не є мерт вими, вони одушевлені.

Фалес має великі заслуги у створенні наукової математики. Ним упер-
ше в історії математики введено доведення теорем, відповідаючи на питан-
ня «Чому?».

Вважається, що Фалес першим ознайомив греків з геометрією. Йому 
приписують відкриття і доведення ряду теорем: про поділ кола діаметром 
навпіл; про те, що кут, вписаний у півколо, є прямим; про рівність кутів при 
основі рівнобедреного трикутника; про рівність вертикальних кутів; про 
пропорційність відрізків, утворених на прямих, що перетинаються кількома 
паралельними прямими. Він установив, що трикутник повністю визначаєть-
ся стороною і прилеглими до неї кутами.

Фалес відкрив цікавий спосіб визначення відстані від берега до види мого 
корабля. Деякі історики стверджують, що для цього ним була вико ристана 
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ознака подібності прямокутних трикутників. Фалесу приписують, також 
спосіб визначення висот різних предметів, зокрема пірамід, за довжиною 
тіні, коли сонце піднімається над горизонтом на 45 градусів.

Усі ці досягнення принесли Фалесу славу першого мудреця серед знаме-
нитих «семи мудреців» стародавності.

Піфагор (бл. 580–500 до н. е.)
Усе – число.
Головний принцип Піфагора

Піфагор народився на острові Самос у сім’ї багатого 
ювеліра. Навчався у Мілетській школі та Єгипті (про-
тягом 22 років), де ґрунтовно вивчив математику, «нау-
ку чисел або всесвітніх прин ципів». Ще 12 років вивчав 
у Вавилоні математику, астрономію, теорію музики, ре-
лігію та культи, проник у містерію давньої магії.

Близько 530 р. до н. е. Піфагор на батьківщині у Кротоні заснував сво-
єрідне релігійно-етичне братство («піфагорійський союз»), члени якого вели 
так званий піфагорійський спосіб життя. Це був одночасно релігійний союз, 
політичний клуб і наукове товариство.

Вважають, що Піфагор дав перше доведення теореми, що носить його 
ім’я. Причина величезної популярності теореми Піфагора триєдина: про
стота – краса – значимість. Для неї існує декілька сотень різних доведень 
(геометричні, алгебраїчні, механічні та ін.).

До числа математичних наук піфагорійці відносили арифметику, геоме-
трію, астрономію і музику. Оскільки висота звучання стру ни залежить від 
її довжини, тобто від числа, то вони створили першу мате матичну теорію 
музики. Школа Піфагора зробила багато для того, щоб геометрія стала нау-
кою, об’єднуючи геометрію з арифметикою. Їхні значимі відкриття: метод 
доведення від супротивного; теорема про суму внутрішніх кутів три кутника 
і задача про покриття площини правильними одноймен ними многокутника-
ми (трикутниками, квадратами і шестикутниками); геометричне доведення 
деяких числових рівностей; дослідження пропорцій, прогресій, подібності 
фігур. Піфагора не цікавила арифметика як практика обчислень, тому він 
заявляв, що «поставив арифметику вище за інтереси торгівця».

Є відомості, що Піфагор побудував «космічні» фігури – правильні мно-
гогранники (так звані тіла Платона), але ймовірно, що піфагорійці знали 
лише три з них: куб, тетраедр і додекаедр.

Іменем Піфагора названо кратер на Місяці, наукові премії та вулиці 
у різних містах світу.
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САМОКОНТРОЛЬ
Питання для самоконтролю

1. Які фігури на площині є основними?
2. Які фігури у просторі є основними?
3. Які поняття є означуваними, а які неозначуваними?
4. Яке твердження називають аксіомою, теоремою?
5. Яка структурна побудова шкільного курсу «геометрія»?
6. Як будується геометрія як наука?
7. Яка різниця між планіметрією і стереометрією?
8. Які основні властивості належності точок і прямих площині?
9. Які властивості має розбиття площини на дві півплощини?
10. Як розбивається простір площиною?
11. Які основні властивості взаємного розміщення точок  

на прямій і площині?
12. Які основні властивості вимірювання відрізків і кутів?
13. Які основні властивості відкладання відрізків і кутів?
14. Яка властивість паралельних прямих?
15. Як визначити, чи три точки площини розміщені на одній прямій?
16. Яке твердження називають означенням?  

Наведіть приклади означень.
17. Яке можливе розміщення трьох точок на площині?
18. Які прямі називаються паралельними (перпендикулярними)?
19. Як визначити кут між прямими, що перетинаються?
20. Які кути називаються суміжними (вертикальними)?
21. Яку властивість мають суміжні (вертикальні) кути?
22. Якими аксіомами доповнено стереометрію?
23. Як визначають єдину площину?
24. Які наслідки з аксіом стереометрії ви знаєте?
25. Які способи доведення теореми ви знаєте?
26. Яку кількість площин можна провести через три точки?
27. Як перевірити, чи пряма належить площині?
28. Який відрізок перетинатиме площину?
29. Які фігури є плоскими, а які – неплоскими?
30. Як визначити пряму перетину площин?
31. Яку фігуру можна отримати у результаті  

перерізу многогранника площиною?
32. Які способи побудови перерізів ви знаєте?
33. Як побудувати переріз методом слідів?
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Тест для самоконтролю
Частина 1
Завдання 1–18 мають варіанти відповідей, з яких правильна тільки 

ОДНА або конкретна кількість. Виберіть правильну відповідь.

1°. Виберіть твердження, яке інтерпретує зображений рисунок 1.37.
А) m ∈ b, F ∈ m, Q ∉ m;
Б) m ⊂ b, F ∈ m, Q ∉ m;
В) m ∉ b, F ∈ m, Q ∉ m;
Г) m ⊂ b, F ∈ m, Q ∈ m;
Д) m ⊄ b, F ∉ m, Q ∉ m.

2°. У прямокутнику ABCD, що зображений 
на рисунку 1.38, діагоналі AC і BD, перетинаю-
чись у точці О, утворюють ∠AOB = 84°. Знайдіть 
величину кута OBC.
А) 21°; Б) 42°; В) 48°; Г) 24°; Д) 63°. 

3°. Відомо, що P, Q, S – спільні точки для двох площин a і b. Укажіть два 
правильні твердження.

А) площини a і b перетинаються по деякій прямій, 
якій належать будь-які дві з цих точок;

Б) площини a і b перетинаються по деякій прямій, 
якій належать усі три точки;

В) площини a і b перетинаються по деякій прямій, 
якій належить одна з точок;

Г) площини a і b перетинаються по деякій прямій, 
якій не належить жодна з цих точок;

Д) площини a і b збігаються і кожна з трьох точок 
належить і площині a, і площині b.

4°. Відомо, що точки X1, X2, X3 лежать на одній прямій х. Виберіть пра-
вильно зроблений висновок.

А) через х проходить не більше трьох площин;
Б) через х проходить одна або дві площини;
В) через х проходить безліч площин;
Г) через х проходить дві площини;
Д) через х не проходить жодної площини.

5°. Відомо, що прямі a, b і с не мають спільної точки, однак попарно пере-
тинаються. Укажіть правильне твердження.

А) прямі a, b і с лежать у двох різних площинах; 
Б) прямі a, b і с лежать у трьох різних площинах;
В) прямі a, b і с належать безліч площинам;
Г) прямі a, b і с не можуть лежати в жодній існуючій площині;

•
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m 

F 

Q 

•

Рис. 1.37

Рис. 1.38
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Д) прямі a, b і с належать лише одній площині.
6°. У чотирикутнику ABCD деякі вершини лежать у площині a. Укажіть 

твердження, що підтверджують належність усіх вершин цього чотирикут-
ника цій площині.

1) A ∈ a, C ∈ a, M ∈ AC і M ∈ a; 4) B ∈ a, C ∈ a, D ∈ a;
2) A ∈ a, B ∈ a, K ∈ BC і K ∈ a; 5) C ∈ a, D ∈ a, A ∈ a.
3) B ∈ a, D ∈ a, Q ∈ BD і Q ∈ a;
А) 1, 2 і 4; Б) 2, 4 і 5; В) 3, 4 і 5; Г) 1, 3 і 5; Д) 2, 3 і 4.

7°. У ∆ABC  проведено середню лінію MN (M ∈ AB, N ∈ AB), на якій ле-
жить точка Q. Визначте правильні твердження щодо розміщення точки Q.
1) Q ∈ MB 3) Q ∈ (MBN) 5) Q ∈ AC 7) Q ∈ (CBM)
2) Q ∈ MN 4) Q ∈ (AMB) 6) Q ∈ (BNC) 8) Q ∈ (ACN)
А) 1, 3, 5 і 6; Б) 2, 3, 5 і 6; В) 3, 4, 7 і 8; Г) 4, 5, 6 і 7; Д) 2, 3, 7 і 8.

8°. Ідентифікуйте до кожного перетину площин 
їхню пряму перетину, користуючись зображенням 
куба (рис. 1.39).

А) (A1D1B1) ∩ (BB1D) 1) A1C1; А
Б) (A1B1C1) ∩ (BB1C) 2) C1D1; Б
В) (BC1A1) ∩ (ADD1) 3) B1C1; В
Г) (A1C1B1) ∩ (CC1D) 4) B1D1; Г
Д) (B1C1D1) ∩ (AA1C) 5) A1D1. Д

9°. Визначте градусну міру кута х, використовуючи дані рисунка 1.40.
А) 120°; 
Б) 60°; 
В) 75°; 
Г) 105°; 
Д) 45°.

10°. У трапеції ABCD (BC || AD) проведено середню лінію MN (M ∈ AB,  
N ∈ CD). Укажіть з-поміж умов (1–5) такі, за якими можна зробити висно-
вок, що трапеція ABCD лежить у деякій площині a

1) AC ∩ BD = O, O ∈ a; 3) MN ⊂ a і A ∈ a; 5) AB ⊂ a і M ∈ a.
2) MN ⊂ a, M ∈ a, N ∈ a; 4) CD ⊂ a і N ∈ a;
А) 1 і 3; Б) 2 і 4; В) 3 і 5; Г) 1 і 4; Д) 2 і 5.

11°°. Куб ABCDA1B1C1D1 перерізали площиною, що проходить через се-
редини трьох ребер, що виходять з вершини А. Визначте вид фігури перерізу.

А) рівнобедрений трикутник; В) рівносторонній трикутник;

Рис. 1.40

Рис. 1.39
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Б) прямокутний трикутник; Г) різносторонній трикутник.
12°°. Знайдіть відсоткове відношення суміжних кутів, якщо сума трьох 

кутів, утворених при перетині двох прямих, дорівнює 240°.

А) 30%; Б) 50%; В) 60%; Г) %33 3
1 %; Д) 75%.

13°°. Визначте два правильні твердження.
А) якщо коло з площиною має дві спільні точки, то всі точки цього кола 

лежать на цій площині;
Б) якщо дві точки – кінці діаметра кола – лежать на площині, то всі 

точки кола лежать цій площині;
В) якщо дві довільні точки кола, що не утворюють діаметр, лежать 

на площині, то всі точки кола належать цій площині;
Г) якщо хорда кола і точка, що не лежить на ній належать одній пло-

щині, то всі точки кола лежать на цій площині;
Д) якщо дві хорди кола належать одній площині, то всі точки кола ле-

жать на цій площині.

14°°. Виберіть, користуючись рисунком 1.41, площи-
ни, які буде перетинати пряма RS.

1) (ABA1)
2) (DD1A)
3) (DD1C1)
4) (BDD1)
5) (A1B1C)
А) 1, 2 і 4; Б) 2, 4 і 5; В) 3, 4 і 5; Г) 1, 3 і 5; Д) 2, 3 і 4.

15°°. Виберіть серед рисунків 1.42 такий, на якому зображено переріз, 
утворений площиною, що проходить через середини двох суміжних сторін 
однієї грані та вершину, сусідню до точки перетину ребер, на яких вибра-

но середини.
16°°. Відомо, що чотири точки A, B, C і D не лежать в одній площині. 

Укажіть пряму перетину (1–6) кожної пари площин, заданих умовами (А–Е).
А) (ABC) і (ABD); 1) АС; А
Б) (ACD) і (ABC); 2) АВ; Б
В) (BCD) і (ABC); 3) AD; В
Г) (ACD) і (BCD); 4) BD; Г
Д) (BDC) і (ADB); 5) BC; Д

•

D1

C 

D A 

B R

S

C

A1 

B1 

•

Рис. 1.41

Рис. 1.42

A) Б) Г) Д)В)
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E) (ABD) і (ACD). 6) CD. Е

17°°. Відомо, що три точки у просторі розміщені так, що через них мож-
на провести не менше 100 різних площин. Визначте правильне доповнення 
цього твердження.

А) ці точки лежать в одній площині; 
Б) ці точки лежать на одній прямій; 
В) ці точки не лежать на одній прямій;
Г) ці точки лежать в одній площині, але на одній прямій;
Д) ці точки лежать в одній площині, але не на одній прямій.

18°°. На ребрах АА1 та СС1 прямокутного паралелепіпеда позначено точ-
ки Р і Q. Визначте прямі, які перетинатиме пряма PQ.
А) AD і B1C1; Б) AB і C1D1; В) CD і A1B1; Г) AC і A1C1; Д) BD і B1D1.

Частина 2
Розв’яжіть завдання 19 – 30 з коротким записом ходу міркувань.
19•. Пряма а перетинає дві сторони ∆ABC. Визначте, чи може пряма а 

перетинати третю сторону трикутника.
20•. Знайдіть суму двох гострих кутів, утворених при перетині двох пара-

лельних прямих січною, якщо один із них у 3 рази більший за другий.
21•. Три прямі, які проходять через точку Т, перетинають четверту пря-

му у точках P, Q і R. Визначте розміщення точок T, P, Q і R.
22•. Діагоналі ромба PLST перетинаються в точці Q. Відомо, що вершини 

ромба P і L належать деякій площині a. Визначте, чи належатимуть цій пло-
щині точки S і T. (Відповідь запишіть у формі «так» чи «ні».)

23•. Визначте розміщення чотирьох точок M, N, B і С, коли відомо, що 
прямі АВ і АС перетинаються з деякою прямою l у точках M і N відповідно.

24•. Дві вершини трикутника і точка перетину медіан лежать в одній 
площині a. Визначте, чи буде лежати в цій площині точка перетину висот 
трикутника.

25•. Дано чотири точки, що не лежать на одній прямій Х1, Х2, Х3 і Х4. За-
пишіть усі можливі площини, які проходять через кожні три з них.

26•. Визначте максимальну кількість площин, які можна провести через 
чотири точки, якщо жодні три з них не лежать на одній прямій.

27•. Побудуйте переріз площиною, що проходить через три точки M, N, 

Рис. 1.43
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K (рис. 1.43, a).
28•. Побудуйте переріз площиною, що проходить через три точки S, P, R 

(рис. 1.43, б).
29•. Побудуйте переріз площиною, що проходить через три точки H, V, W 

(рис. 1.43, в).
30•. Побудуйте переріз площиною, що проходить через три точки E, F, Q 

(рис. 1.43, г).

Частина 3
Розв’яжіть завдання 31– 34 з повним обґрунтуванням.
31••. Відомо, що дві різні прямі перетинаються в точці О. Доведіть, що 

всі прямі, які не проходять через точку О, але перетинають обидві задані 
прямі, лежать в одній площині.

32••. Доведіть, що коли десять прямих проходить через одну точку і пе-
ретинають одинадцяту пряму в інших точках, відмінних від указаної, то всі 
одинадцять прямих лежать в одній площині.

33••. Побудуйте переріз трикутної піраміди KLMN площиною, яка про-
ходить через точки P, R і S, якщо P ∈ LK, R ∈ KN, S ∈ ML.

34••. Побудуйте переріз прямокутного паралелепіпеда PRSTP1R1S1T1 
площиною, яка проходить через точки А, В і С, якщо A ∈ PT, B ∈ RR1, а точ-
ка С∈ (P1R1S1T1).



Геометрія – наймогутніший засіб для прояву  
наших розумових здібностей та дає нам можливість 
правильно мислити і висловлювати свої судження.

Г. Галілей

МОДУЛЬ 2

Паралельність прямих 
і площини у просторі
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Короткий зміст модуля
Взаємне розміщення прямих у просторі
Ознака мимобіжності прямих у просторі
Властивості паралельних прямих простору
Взаємне розміщення прямої і площини в просторі
Ознака паралельності прямої і площини
Взаємне розміщення площин у просторі
Площини простору, що не перетинаються
Розміщення прямих на площинах, які перетинаються, 

або ж не перетинаються
Властивості паралельних площин
Ознака паралельних площин
Паралельне проекціювання
Зображення просторових фігур на площині

Опрацювавши цей модуль, ви дізнаєтеся:
• які прямі простору можуть перетинатися, а які ні;
• як розміщені в просторі прямі, які не перетинаються;
• як побудувати дві паралельні прямі на рисунку;
• як побудувати дві мимобіжні прямі на рисунку;
• як визначити, чи будуть прямі перетинатися;
• як визначити, чи перетинає пряма площину;
• який алгоритм доведення паралельності прямих;
• який алгоритм доведення паралельності прямої і площини;
• як знаходити окремі лінійні виміри, користуючись властивостя-

ми паралельних прямих  та паралельних прямої і площини;
• як переконатися, що площини будуть перетинатися;
• як побудувати дві паралельні площини;
• який алгоритм доведення паралельності площин;
• як вибрати рівні фігури, користуючись властивостями паралель-

них площин;
• які властивості методу паралельного проекціювання;
• як виконувати побудову зображень геометричних фігур;
• як напрям прямої проекціювання впливає на зображення проекцій

геометричної фігури;
• як застосовувати властивості паралельних прямих та паралель-

них прямої і площини для розв’язування геометричних задач.
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§ 2.1. Взаємне розміщення прямих у просторі.
Властивості паралельних  
та мимобіжних прямих

Якщо розглядати дві прямі на площині, то вони або не перетинаються, 
або перетинаються лише в одній точці. Ті прямі, які не перетинаються і ле-
жать в одній площині, називають паралельними. Із тих прямих, які пе-
ретинаються, в окремий випадок виділити ті, що утворюють при перетинкі 
прямий кут. Їх назвали перпендикулярними.

Чи існують у просторі прямі, які перетинаються і які не перетинають-
ся? Відповідь на це запитання дають образи навколишнього світу. Чи мають 
такі прямі свою назву та як їх розрізняти – ви дізнаєтесь у цьому параграфі.

За аксіомою стереометрії: якщо дві прямі перетинаються, то через них 
можна провести єдину площину. Це означає, що будь-які дві прямі, які пере-
тинаються, визначають площину, а площини, у свою чергу, – простір.

Отже, у просторі прямі, розміщені в одній площині, можуть перетинатися 
або бути паралельними. За аксіомою паралельних прямих, через точку поза 
прямою можна провести єдину пряму, паралельну їй. За наслідком з аксіоми 
стереометрії: через пряму і точку поза нею можна провести єдину площину. 
Тому знову ж таки виходить, що дві паралельні прямі задають площину.

Дві прямі у просторі називаються паралельними, якщо вони 
лежать в одній площині і не перетинаються. 

Якщо дві довільні прямі а і b простору паралельні, то використовують 
символ «z» і записують «а z b» (читають: «пряма а паралельна прямій b» або 
«прямі а і b – паралельні»). Відрізки, що лежать на паралельних прямих, 
також називаються паралельними.

Розглянемо модель куба (рис. 2.1), виготовле-
ного з «дротяних відрізків», які лежать на відпо-
відних прямих. Серед прямих, на яких лежать 
ребра куба, є такі, що не перетинаються і лежать 
в одній площині (АВ і CD, A1B1 і C1D1, A1D1 і BC 
і т. д.), тобто – паралельні, однак є й такі, що не 
перетинаються і не є паралельними (АА1 і CD, 
ВB1 і АD, AВ і C1 B1 і т. д.). Такі прямі називають-
ся мимобіжними.

Дві прямі простору, які не перетинаються і не паралельні, 
називаються мимобіжними. 

Зрозуміло, що дві мимобіжні прямі не можуть лежати в одній площи-
ні. Тому ще кажуть, що дві прямі мимобіжні, якщо їх не можна помістити 
в одну площину. Для позначення мимобіжних прямих використовують сим-

В1 С1

A1 D1

В С

A D
Рис. 2.1
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вол « ». Наприклад, а  b (читають: «прямі а і b – мимобіжні» або «пряма а 
мимобіжна з прямою b»). Окремим випадком розміщення прямих є їх накла-
дання – прямі збігаються.

Отже, розміщення двох прямих у просторі може бути таким:
1) прямі перетинаються, якщо вони мають тільки одну спільну точку;
2) прямі паралельні, якщо вони не перетинаються і лежать в одній

площині;
3) прямі мимобіжні, якщо вони не перетинаються і не паралельні;
4) прямі збігаються, якщо вони мають принаймні дві спільні точки.
Розглянемо властивості, якими володіють паралельні прямі у просторі.

Теорема 1. Через будьяку точку простору, яка 
не лежить на даній прямій, можна провести пряму, 
паралельну цій, і до того ж тільки одну.

Доведення. Нехай а довільна пряма 
простору, А – точка, що не належить їй 
(рис. 2.2). Через пряму а і точку А мож-
на провести площину. Нехай це буде 
площина a. На площині a лежить пряма 
і точка поза нею. Через цю точку можна 
провести пряму, паралельну цій. Нехай 
пряма b z a і A ∈ b. Доведемо, що пря-
ма b єдина. 

Припустимо, що існує інша пряма b1, яка не збігається з прямою 
b, паралельна прямій а і проходить через точку А. Оскільки a z b1, то, 
за означенням, вони лежать в одній площині, наприклад, b.

Отже, a і b мають спільну пряму a та точку А, а тому збігаються. 
У площині a через точку А проходять дві прямі b1 і b, паралельні прямій 
а, що суперечить аксіомі паралельності. Одержали протиріччя, яке 
доводить єдиність прямої b, що й вимагалося довести. Теорему доведено. 

Теорема 2 (ознака паралельності прямих). 
Якщо дві прямі паралельні третій прямій,  
то вони паралельні між собою.

Доведення. Нехай прямі а і b пара-
лельні прямій с (рис. 2.3). Доведемо, що 
прямі а і b паралельні. Випадок, коли 
прямі а, b, с лежать в одній площині, 
було розглянуто в планіметрії. Цю влас-
тивість ще називають ознакою пара-
лельності прямих. Тому вважатимемо, 
що ці прямі не лежать в одній площи-
ні, і доведемо, що така ознака існує і в 
просторі. 

А

а b
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α

•

Рис. 2.2

Рис. 2.3
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За умовою b z c, а тому ці прямі лежать в одній площині, нехай це 
буде площина b. Аналогічно а z c, тому ці прямі лежатимуть у деякій 
іншій площині – площині a. Виберемо на прямій b точку В. Через пряму  
а і точку В проведемо площину ~, яка перетне площину b по деякій прямій 
b1 (~ і b мають спільну точку В). Оскільки через точку В у площині b вже 
проходить пряма b z c, то b1 D c, тобто b1 перетинатиме с в деякій точці K.  
K ∈ c, а значить, K ∈ b,	K ∈ a. Але K ∈ b1, тому K ∈ ~. Тобто точка K належить 
трьом площинам a, b і ~. Але всі точки, спільні для площин a і ~, лежать 
на прямій а. Тому пряма а проходить через точку К, що суперечить умові 
a z c. Отже, b1 не перетинає прямої с, тобто b1 паралельна с. Але в площині 
b через точку В проходить тільки одна пряма, паралельна прямій с. Тому 
прямі b1 та b збігаються.

Оскільки пряма b1 не перетинає площину a, то пряма b1 не перетинатиме 
прямої а і належить площині ~. Отже, b1 z a, тобто b z a, що й вимагалося 
довести. Теорему доведено.

Властивість мимобіжних прямих виражає ознака: якщо одна із двох 
прямих лежить у деякій площині, а друга пряма перетинає цю пло
щину в точці, яка не лежить на першій прямій, то ці прямі мимобіж
ні (пропонуємо довести самостійно).

ВПРАВИ
2.1°. Відомо, що дві прямі а і b лежать на одній площині. Укажіть мож-

ливі взаємні розміщення цих прямих.
А) а і b перетинаються; В) а і b паралельні; Д) а і b мимобіжні.
Б) а і b не перетинаються; Г) а і b не паралельні;

2.2°. Дві прямі k і l паралельні прямій х. Укажіть взаємне розміщення 
прямих k та l.

А) мимобіжні; Б) паралельні; В) перетинаються.

2.3°. На рисунку 2.4 зображено дві площи-
ни a і b, які перетинаються по прямій b. Ука-
жіть взаємне розміщення прямих а і с, якщо 
відомо, що a z b, а c D b.

А) паралельні; В) перетинаються.
Б) мимобіжні;

2.4°. Точка М не лежить на площині три-
кутника АВС (рис. 2.5). Доберіть мимобіжні 
до прямих (А–В) серед (1–3).
А) МА; 1) АВ; А
Б) МС; 2) АС; Б
В) МВ. 3) ВС. В

а
a

bb с

Рис. 2.4

Рис. 2.5
A 

М
В

С

•
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2.5°. Пряма  PQ, що не лежить на пло-
щині прямокутника ABCD, паралельна ВС 
(рис. 2.6). Дайте назву кожній парі прямих.

А) PQ і AB; 1) мимобіжні; А
Б) PQ і CD; 2) паралельні; Б
В) PQ і AD. 3) перетинаються. В

2.6°. Точка М розташована поза площи-
ною трикутника АВС (рис. 2.7). На серединах 
відрізків МА, МС і МВ позначено точки K, F 
і Р. Утворені прямі записано умовами (1 – 9). 
Виберіть три пари паралельних прямих серед 
варіантів відповідей (А – Ж).

1) KP; 4) KM; 7) AB; 

2) PF; 5) PM; 8) BC; 

3) KF; 6) FM; 9) AC.

A) 1 і 6; Б) 1 і 7; В) 2 і 4; Г) 2 і 8; Д) 3 і 9; Е) 3 і 5; Є) 5 і 8; Ж) 4 і 9. 

2.7°°. Прямі m і n перетинаються, а пряма d паралельна прямій n. Ука-
жіть можливе взаємне розміщення прямої m по відношенню до d.

А) паралельні;
Б) перетинаються;
В) мимобіжні.

2.8°°. На рисунку 2.8 зображено куб 
ABCDA1B1C1D1. Виберіть таке розміщення пря-
мих у просторі (А – В), яке б відповідало чоти-
рьом із п’яти заданих пар прямих, і таке, яке не 
підходить жодній парі прямих.

1) D1D і B1C;

А) паралельні; 2) B1C1 і D1C; 

Б) мимобіжні; 3) A1B і D1C;

В) перетинаються. 4) AD і D1B1; 

5) CD і BC1.

2.9°°. Два паралелограми ABCD і ABKZ належать різним площинам. 
Укажіть паралельні прямі.

А) DА і KB;       Б) BC і AZ;       В) CD і KZ;       Г) DA і ZA; Д) CB і KB.

2.10°°. Визначте геометричну фігуру, яку утворюють усі відрізки, що 
сполучають будь-які точки двох ребер прямокутного паралелепіпеда, які ле-
жать на мимобіжних прямих.

А) трикутник; В) площина;  Д) відрізок. 
Б) чотирикутник; Г) трикутна піраміда;

В С

D 

P Q 
•

A 

•

α

K

M

CA 
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B 

• •
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Рис. 2.6

Рис. 2.7

Рис. 2.8
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§ 2.1. розміщення прямих у просторі

2.11•. Доведіть, що через пряму можна провести дві різні площини.

2.12•. Як потрібно розмістити чотири точки у просторі, щоб провести 
найбільшу кількість різних площин, які завжди містять тільки три точки 
з цих чотирьох?

2.13•. Точки А, В, С лежать у кожній з двох різних площин. Доведіть, що 
ці точки лежать на одній прямій.

2.14•. Дано дві площини, які перетинаються по прямій а, і пряму b, яка 
лежить в одній з цих площин і перетинає другу. Доведіть, що прямі а і b 
перетинаються.

2.15•. Дано три різні площини, які попарно перетинаються. Доведіть, 
що коли дві з прямих перетину цих площин перетинаються, то третя пряма 
проходить через точку їхнього перетину.

2.16•. Доведіть, що коли діагоналі чотирикутника перетинаються, то 
його вершини лежать в одній площині.

2.17••. Трикутник MNZ і паралелограм MNPS не належать одній пло-
щині. Точки Q і R – відповідно середини сторін MZ і NZ. Доведіть паралель-
ність прямих QR і PS.

2.18••. Паралелограм ABCD і трапеція MBCN (BC – основа трапеції) не 
належать одній площині. Доведіть паралельність прямих MN і AD.

2.19••. Трапеції ABCD і PZCD (CD – спільна основа трапеції) не нале-
жать одній площині. Точки Q і R – середини відрізків СВ і DА відповідно, 
а точки М і N – середини відрізків DP і CZ відповідно. Доведіть паралель-
ність прямих MN і QR.

2.20••. Точки K, Z, M, N є серединами відрізків SA, AC, BC, SB трикут-
ної піраміди SABC. Знайдіть периметр чотирикутника KZMN, якщо бічні 
ребра дорівнюють b, а сторони основи – а.

2.21••. Чотири точки простору A, B, C, D не належать одній площині. 
Точки M, N, K, Z – середини відповідних відрізків AD, BD, BC, AC, причому  
CD = AB. Доведіть перпендикулярність прямих MK і NZ.
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§ 2.2. Взаємне розміщення прямої і площини 
у просторі

Пряма є підмножиною точок площини. Вона складається з безлічі точок. 
Такі міркування приводять до того, що пряма і площина можуть мати безліч 
спільних точок, одну або жодної спільної точки. Випадки, коли пряма пере-
тинає площину і коли пряма належить площині, нам знайомі (рис. 2.9, а, б).  
Інші випадки розміщення прямої і площини у просторі розглядатимемо 
у наступних параграфах, наприклад, рисунок 2.9, в.

Теорема 1. Якщо одна з двох паралельних прямих 
перетинає площину, то й друга пряма також перетинає 
цю площину.

Доведення. Нехай дано паралельні 
прямі а і b, одна з них – а, що перетинає 
площину a у точці А (рис. 2.10). Доведе-
мо, що тоді друга пряма b також пере-
тинатиме площину a, тобто має з нею 
спільну точку, і до того ж одну. 

Позначимо b – площину, якій належать паралельні прямі а і b. 
Оскільки різні площини a і b мають спільну точку А, то, за аксіомою 
стереометрії, вони мають деяку спільну пряму с. На площині b одна 
з паралельних прямих а перетинає пряму с. Тому її перетинає і друга 
пряма b. Точка В є точкою перетину прямих b і с – спільною точкою 
прямої b і площини a.

Припустимо, що пряма b має з площиною a ще якусь іншу спільну точку. 
Тоді, за другим наслідком аксіом стереометрії, b належить a. Оскільки 
пряма b належить і площині b, то вона збігається з прямою с, яка є лінією 
перетину площин a і b. З цього випливає, що пряма а одночасно і перетинає 
пряму b, і паралельна їй. Отримали суперечність. Теорему доведено.

Задача 1. Відрізок АВ перетинає площину a у точці О. Через його кін-
ці А, В і точку K, яка ділить відрізок у відношенні 5:2, рахуючи від точки 
А, проведено паралельні прямі, які перетинають площину відповідно в точ-
ках А1, В1, K1. Знайдіть довжину відрізка ВВ1, якщо відомо, що AA1 = 25 см, 
KK1 = 10 см.

а)    l ∩ ω = Q

ω
• Q 

α

в)  т ∩ α = ᴓ

l m

б) m⊂ α

α
m 

Рис. 2.9

Рис. 2.10

β
а b

A

α
с

 B
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§ 2.2. розміщення прямої і площини у просторі

Розв’язання. Оскільки прямі АА1, ВВ1, KK1 паралельні і перетинають 
пряму АВ, то вони лежать в одній площині ~ (рис. 2.11). Точки А1, В1, K1 
лежать на одній прямій – прямій перетину площини ~ з площиною a.

Проведемо у площині ~ через точку В1 пряму B1A2 z BA. Нехай А2 – точ-
ка перетину цієї прямої з прямою АА1, а K2 – з прямою KK1. Оскільки чоти-
рикутники ВВ1K2K і ВВ1А2А – паралелограми, то KK2 = AA2 = BB1. Позначи-
мо довжину цих відрізків через х.

Тоді A1A2 = AA2 + AA1 = x + 25, K1K2 = KK2 ± KK1 = x ± 10 (взаємне роз-
міщення точок K, K1, K2 може бути різне (рис .2.11, а; рис. 2.11, б). З подіб-

ності трикутників В1K1K2 та В1А1А2 маємо: A A
K K

B A
B K

BA
BK

5 2
2

7
2

1 2

1 2

1 2

1 2= = = + = .  
Отже, x

x
25
10

7
2!

+ = , звідси x = – 4 (см) або x = 24 (см).

Відповідь: 24 см.

Зауважимо, що пряма перетинає площину, коли у неї з площиною одна 
спільна точка.

Паралельність прямої і площини. Розглянемо випадок, коли у прямої 
з площиною немає жодної спільної точки, тоді кажуть, що пряма паралельна 
до площини.

Пряма називається паралельною до площини, якщо вона 
не має жодної спільної точки з нею. 

Паралельність прямої і площини познача-
ють символом z. Наприклад, n z a (рис. 2.12). 
Перевірити паралельність прямої і площини 
можна, користуючись ознакою.

a)
ω

α

А2

В1A1 К1

В

A 

О

К

б)

В1

А2

A1
К1
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О

ω

α

К2 A 
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Рис. 2.11

Рис. 2.12
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Теорема 2 (ознака). Якщо пряма, яка не належить 
площині, паралельна якійнебудь прямій на цій 
площині, то вона паралельна і самій площині.

Доведення. Нехай a – площина, 
m – пряма, яка їй не належить, m1 – 
пряма, яка належить a і m1 z m. 
Якщо m z m1 (рис. 2.13), то вони ле-
жать в одній площині b. Тоді m1 – 
пряма, всі точки якої спільні для 
площин a і b. Нехай пряма m пе-
ретинає площину a, тоді ця точка 
перетину є спільною точкою для 
площин a і b, тобто належить пря-
мій m1. Це означає, що прямі m і m1 
перетинаються.

Отримали суперечність умові. Отже, пряма m не може мати з площиною 
a спільних точок, тому паралельна до неї, щ. в. д. Теорему доведено.

Відрізок називається паралельним площині, якщо він належить 
прямій, паралельній площині. Наприклад, у приміщенні, яке має фор-
му прямокутного паралелепіпеда, стики стін зі стелею паралельні до під-
логи, і навпаки, стики стін з підлогою паралельні до стелі і т. д. Ана-
логічно можна розглядати таке розміщення на моделі прямокутного  
паралелепіпеда (рис. 2.14).

AA1 z (CC1D1D),
BB1 z (A1ADD1),
AD z (BB1C1C),
DD1 z (BB1C1C),
AA1 z (BB1C1C),
AD1 z (BB1C1C) і т. д.

Наслідок 1. Якщо пряма паралельна площині, то через кожну точку цієї 
площини можна провести пряму на ній, паралельну даній прямій.

Наприклад, на площині a міститься безліч прямих, до яких паралельна  
пряма b (рис. 2.15).
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§ 2.2. розміщення прямої і площини у просторі

Наслідок 2. Існує безліч прямих, які паралельні одній і тій самій площині.
Наприклад, поза площиною a міститься безліч паралельних до неї пря-

мих, які можуть належати або не належати одній площині (рис. 2.16).
Наслідок 3. Якщо пряма паралельна до кожної з площин, які перетина-

ються, то вона паралельна і прямій їх перетину.
Наприклад, на рисунку 2.17 зображено a + b = l, m z a і m z b. Висно-

вок: m z l.
Отже, через точку А поза площиною a можна провести:

•	 безліч прямих, паралельних до площини a,
•	 одну пряму b, паралельну до прямої а площини a,
•	 безліч прямих, мимобіжних з прямою а площини a.

Задача 2. Доведіть, що всі прямі, які перетинають одну із двох мимо-
біжних прямих і паралельні другій, лежать на одній площині.

Дано: a, b, a;
(а  b) – мимобіжні
Довести: існування безлічі
прямих, що перетинають b
і паралельні а.

Розв’язання Чому саме так?
Проведемо кілька довільних пря-

мих, які перетинають одну з двох 
мимобіжних, наприклад, b, і пара-
лельні а. Нехай b f a.  Оскільки 
х1 z a і х2 z a, то х1 z х2, тобто х1 і х2 на-
лежать одній площині. Ця площина 
співпаде з a за спільною прямою х1 
та точкою на прямій b. Звідси х2f a. 
Аналогічно, інші прямі х3, х4, … хk, …, 
які перетинають одну з двох мимо-
біжних прямих і паралельні другій, 
лежать на одній площині. Оскільки 
площина містить безліч таких пря-
мих і всі вони різні, то вимогу задачі 
доведено, щ. в. д.

Відповідь: Твердження доведено. 

Мимобіжні прямі a і b не пере-
тинаються і не паралельні. Треба 
вибрати одну із них, з якою вико-
нуватимемо перетин, наприклад, 
b. Тоді на прямій b вибираємо точ-
ку А, через яку проводимо пряму, 
паралельну прямій а (за аксіо-
мою) – пряма х1. Це визначає єди-
ну площину, нехай a. На прямій 
вибираємо ще одну точку, через 
яку проводимо пряму х2 z a, причо-
му х2 + b. Приходимо до висновку: 
х1 z a і х2 z a, то х1 z х2, а це визначає 
єдину площину. Отже, таких пря-
мих у площині – безліч.

а

αb хk 

х2 

х1 

A 
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ВПРАВИ
2.22°. Точки А і С належать площині a, точки В і D належать площині b. 

Укажіть чотири прямі, які будуть перетинати площину b.
А) АС; Б) CD; В) BD; Г) AB; Д) BC; Е) AD.
2.23°. Відрізки АВ, АС, KB, KD перетинають площину a. Виберіть відріз-

ки серед нижчевказаних, які перетинатимуть площину a.
1) AK; 2) AD; 3) BD; 4) KC; 5) CD.
А) 1 і 3; Б) 2 і 4; В) 3 і 5; Г) 2 і 5; Д) 1 і 4.

2.24°. Відомо, що прямі АВ, АС і АD, які лежать на одній площині, пере-
тинають площину a в точках В1, С1, D1. Виберіть фігуру, яку можна отрима-
ти, послідовно сполучивши точки В1, С1, D1.

А) трикутник;  Б) пряма; В) відрізок;   Г) промінь. 

2.25°. Визначте, скільки паралельних прямих до площини можна побуду-
вати через точку поза цією площиною.

А) одну;        Б) дві;     В) три;  Г) безліч;  Д) жодної.

2.26°. Відомо, що пряма а паралельна площині a. Виберіть правильне 
твердження.

А) пряма а паралельна лише до однієї прямої площини a;
Б) пряма а мимобіжна з будь-якою прямою площини a, окрім однієї;
В) на площині a існує безліч паралельних до а прямих і безліч мимобіж-

них з а прямих;
Г) на площині a існує лише одна пряма, паралельна а, що проходить че-

рез будь-яку точку площини;
Д) пряма а має на площині a безліч прямих, що проходять через одну 

точку, і лише одна з них паралельна їй, а всі інші – мимобіжні.

2.27°. Визначте кількість площин, які можна провести через вершину  
С TABC, паралельно АВ.

А) одну;      Б) дві;  В) жодної;  Г) не більше однієї;     Д) безліч.

2.28°°. Площини a і b перетинаються по прямій с. На площині a проведе-
но пряму а, яка паралельна прямій с. Укажіть взаємне розміщення прямої 
а і площини b.

А) пряма а перетинає площину b;     В) пряма а паралельна площині b.
Б) пряма а належить площині b;

2.29°°. Укажіть серед нижченаведених грані куба ABCDA1B1C1D1, яким 
паралельна пряма А1В1 (рис. 2.18).

1) AA1D1D;   2) BB1C1С;   3) ABCD; 4) DD1C1С; 5) B1C1D1A1; 6) ADD1A1.

А) 1 і 2;  Б) 2 і 3;  В) 3 і 4;  Г) 4 і 5;  Д) 5 і 6.

2.30°°. Дано трикутник PRT. Площина a, паралельна прямій PT, перети-
нає сторону PR у точці S, а сторону RT – у точці Q. Визначте довжину сторони 
PT TPRT,  якщо SR = 7 см, SQ = 2 см і SP = 15 см (рис. 2.19).

А) 17 см;    Б) 21 см;   В) 18 см;  Г) 22 см;  Д) 30 см.
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§ 2.2. розміщення прямої і площини у просторі

2.31°°. Відрізок АВ завдовжки 24 см перетинається площиною a в точ-
ці О, яка ділить його у відношенні 3 : 5, починаючи від точки А. Через кін-
ці відрізка А та В проведено паралельні прямі, які перетинають площину 
відповідно в точках С і D. Визначте суму довжин відрізків СО і АО, якщо  
ОD = 10 см (рис. 2.20).

А) 15 см;         Б) 12 см;         В) 18 см;         Г) 21 см;         Д) 16 см.

2.32°°. Через точку поза площиною проведено три прямі ОА, ОВ, ОС, які 
перетинають площину a, відповідно, у точках А1, В1, С1. Точки K, M, N – сере-
дини, відповідно, відрізків ОА1, ОВ1, ОС1. Знайдіть відношення периметрів 
трикутників KMN і А1В1С1 (рис. 2.21).

А) 1 : 3; Б) 2 : 3; В) 1 : 2; Г) 1 : 4; Д) 1 : 10.

2.33°°. Через кінці відрізка АВ, зображеного на рисунку 2.22, який не 
перетинає площину a, та його середину С проведено паралельні прямі, які 
перетинають площину a, відповідно, в точках А1, В1, С1. Знайдіть довжину 
відрізка СС1, якщо AA1 = 12 см, а BB1 = 16 см.

А) 6 см;    Б) 8 см;  В) 12 см;  Г) 14 см;  Д) 20 см.

2.34°°. Дві вершини А і В зображеного трикутника АВС (рис. 2.23) нале-
жать площині a, а С – не належить їй. Через точку D, що належить стороні 
АС проведено пряму DD1 z BC. Знайдіть довжину відрізка DD1, якщо відомо, 
що AD1 = 4,5 см, D1B = 1,5 см, BC = 8 см.

А) 6 см;   Б) 3,5 см;  В) 2 см;  Г) 6,5 см;  Д) 4 см.

2.35°°. Через кінці відрізка MN, який не перетинає площину a, та його 
середину K проведено паралельні прямі, які перетинають площину a, відпо-
відно, в точках M1, N1, K1. Знайдіть довжину відрізка MM1, якщо KK1 = 9  см, 
 NN1 = 15 см.

А) 3 см;     Б) 5 см;     В) 8 см;     Г) 6 см;  Д) 4 см.
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2.36°°. З точок P і Z площини a проведено поза нею паралельні відрізки 
PK = 6 см і ZM = 9 см. Пряма MK перетинає площину a в точці О. Знайдіть 
відстань МО, якщо MK = 6 см.

А) 12 см;      Б) 9 см;   В) 15 см;  Г) 18 см;  Д) 10 см.

2.37•. Сторона АВ плоского трикутника АВС належить a, а дві інші – не 
належать їй. Точка Х – довільна точка променя АС. Побудуйте точку перети-
ну прямої XX1 z BC з площиною a.

2.38•. Бічна сторона АВ трапеції ABCD належить площині a, а три інші 
сторони трапеції не належать їй. Побудуйте точку Х – точку перетину пря-
мої, що містить другу бічну сторону трапеції, з площиною a.

2.39•. Знайдіть при вказаних вимогах задачі 2.38 довжину відрізка АХ, 
якщо AD : BC = 2 : 3, а AB = 2 см.

2.40•. Сторона AD прямокутника ABCD належить площині a, а всі інші – 
ні. На стороні DC вибрали точку М так, що DM : MC = 2 : 3. Побудуйте точку 
перетину прямої MX z AC з площиною a.

2.41•. Сторона TS прямокутника TPRS належить площині a, а всі інші – 
ні. На стороні RS вибрали точку М так, що SM : MR = 2 : 3, і провели пряму 
NM z TR, точка належить площині a. Знайдіть довжину відрізка TN, якщо 
TS = 10 см.

2.42•. На рисунку 2.24 зображено відрізки. Ві-
домо, що AA1 z CC1, AA1 z BB1, BB1 z CC1 Доведіть, що 
B1C1 z BC.

2.43•. Паралелограми ABCD і ABC1D1 нале-
жать різним площинам. Доведіть, що чотирикутник 
CDD1C1 – теж паралелограм.

2.44•. Дано ромб ABCD, у якому менша діаго-
наль дорівнює його стороні. Площина, паралельна 
до цієї діагоналі, перетинає дві суміжні сторони 
ромба в точках M і N – середини цих сторін. Знайдіть периметр ромба, якщо 
MN = 6 см.

2.45•. Дано трикутник MNK. Площина, яка паралельна прямій MN, пе-
ретинає сторону MK у точці Q, а сторону NK – у точці Р. Знайдіть довжину 
відрізка KР, якщо QP = 9 см, MN = 13 см, PN = 8 см.

2.46•. Через один кінець О відрізка ОА проведено площину. Через другий 
кінець А і точку В цього відрізка проведено паралельні прямі, які перетина-
ють площину в точках А1 і В1. Знайдіть довжину відрізка АА1, якщо:

1) BB1 = 12 см, OB : AB = 3 : 2; 3) BB1 = 18 см, OA : OB = 5 : 3;
2) OA = 8 см, OB : BB1 = 4 : 5; 4) OB = a, AB = b, BB1 = c.

2.47••. Точка М не належить площині трапеції ABCD з основою AD. До-
ведіть, що пряма AD паралельна площині BMC.

A1
C1

В
α А

С

B1

Рис. 2.24
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§ 2.3. Паралельні площини

2.48••. Дано відрізок АВ, який перетинає площину a в точці О. Через 
кінці А і В відрізка проведено паралельні прямі, які перетинають площину 
в точках А1 і В1, відповідно. Знайдіть:

1) АА1, якщо відомо, що OA : OB = 4 : 5, BB1 = 15 см;
2) ОА1 і ОВ1, якщо AA1 : BB1 = 5 : 6, A1B1 = 22 см.
2.49••. Точка С ділить відрізок АВ у відношенні AC : CB = 2 : 3. Пара-

лельні прямі, які проходять через точки А, В, С, перетинають деяку площи-
ну в точках А1, В1, С1. Знайдіть відношення A1B1 : A1C1.

2.50••. Сторони АВ і ВС паралелограма ABCD перетинають площину a. 
Доведіть, що прямі AD і DС також перетинають площину a.

2.51••. Трикутники АВС і ABD не лежать на одній площині. Доведіть, 
що будь-яка пряма, яка паралельна відрізку CD, перетинає площини цих 
трикутників.

§ 2.3. Взаємне розміщення площин у просторі.
Паралельні площини

Якщо розглядати дві площини у просторі, то їх розміщення залежить від 
існування у них спільних точок. Можливі випадки:

1. Якщо у двох площин є одна спільна точка, то вони перетина-
ються по прямій, що проходить через цю точку (аксіома розміщен-
ня) (рис. 2.25, а). За умови наявності двох спільних точок ситуація 
не зміниться: через довільні дві точки можна провести тільки одну 
пряму, яка буде спільною для цих двох площин, тобто вони перети-
наються по цій прямій. Отже, якщо дві площини мають одну або 
безліч спільних точок, що лежать на одній прямій, то ці пло-
щини перетинаються.

2. Як відомо, через три довільні точки простору, що не лежать на одній
прямій, можна провести площину, і до того ж тільки одну (наслідок 
із аксіом стереометрії). Тоді очевидно, що якщо дві площини мати-
муть три і більше спільних точок, які не лежать на одній 
прямій, то вони накладатимуться (рис. 2.25, б). У такому випадку 
кажуть, що площини співпадають або збігаються. Звідси випли-
ває, що площини співпадають, якщо вони мають:

а) спільну пряму і точку, що не належить їй;
б) дві спільні прямі, що перетинаються;
в) принаймні три спільні точки, що не лежать на одній прямій.

3. Якщо дві різні площини не мають жодної спільної точки, то вони
називаються паралельними (рис. 2.25, в). Для позначення па-
ралельності площин використовують символ «z». Записують a z b, 
читають: «площина a паралельна площині b» або «площини a і b –  
паралельні».

Отже, площини у просторі можуть: перетинатися, співпада-
ти або бути паралельними.



54

МОДУЛЬ 2. Паралельність прямих і площини

Моделі паралельних площин зустрічаються на кожному кроці: полиці 
у шафі, шибки подвійного вікна, несусідні стіни кімнати чи підлога і сте-
ля, перекриття у багатоповерхівці, рівно складені в упаковках диски, під-
ручники тощо. Сказати, що це найбільш поширене розміщення площин 
у просторі, не можна, але наведені приклади вказують на важливість такого 
розміщення. З’ясувати чи площини паралельні, дозволяє ознака паралель-
ності площин.

Теорема 1 (ознака паралельності площин).  
Якщо дві прямі, які перетинаються, однієї площини, 
відповідно паралельні двом прямим другої площини, 
то ці площини паралельні.

Доведення. Нехай a і b – дані 
площини (рис. 2.26), а а і b – дві 
прямі, що лежать на площині a 
і перетинаються в точці А. Прямі 
а1 і b1 лежать на площині b 
і, відповідно, паралельні прямим 
а і b. Доведемо, що площини a 
і b паралельні методом від 
супротивного.

Припустимо, що a і b перетинаються по деякій прямій с. За теоремою 
про паралельність прямої і площини, прямі а і b, які паралельні прямим 
а1 і b1, паралельні площині b. Отже, а і b не перетинають площину b, а 
значить не перетинають і пряму с, яка належить b. Тому, на площині 
a через точку А проходять дві прямі а і b, паралельні с, що неможливо, 
за аксіомою паралельності. Одержали протиріччя. Отже, припущення 
неправильне, площини a і b перетинатися не можуть, тому a і b – 
паралельні, щ. в. д. Теорему доведено.

Теорема 2. Через точку поза даною площиною  
можна провести площину, паралельну їй, і до того ж 
тільки одну
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§ 2.3. Паралельні площини

Доведення. Нехай a – 
задана площина, А – точка, 
що не належить їй. Проведемо 
у площині a дві довільні прямі 
а і b, що перетинаються в точці 
В (рис. 2.27), а через точку А – дві 
прямі а1 і b1, паралельні їм (a z a1, 
b z b1). Площина b, що проходить 
через прямі а1 і b1, паралельна 
площині a. Отже, площина b – 
побудована. Доведемо, що вона 
єдина, тобто не залежить від 
вибору прямих а1 і b1.

Припустимо, що існує інша площина c, яка проходить через точку А 
і паралельна площині a. Далі виконаємо ще дві додаткові побудови:

1) Побудуємо площину {1, яка містить паралельні прямі а і а1. Оскіль-
ки вона має з c спільну точку А, то перетинає її по прямій а2, яка
проходить через цю точку. Але оскільки c z a, то a2 z a, тоді це су-
перечить аксіомі паралельності. Тому для виконання паралельності
існує єдина можливість – співпадання прямих а2 і а1.

2) Побудуємо площину {2, яка містить паралельні прямі b1 і b. Вона
перетне площину c по прямій b2. Міркуючи аналогічно, доводимо,
що b2 співпадає з b1.

Тоді одержуємо, що через дві прямі а1 і b1, які перетинаються, 
проходять дві різні площини c і b, однак це суперечить аксіомі належності. 
Припущення про існування двох різних площин, паралельних вказаній, 
які б проходили через одну й ту ж точку – неправильне. Через точку поза 
такою площиною можна провести площину, паралельну цій, і до того ж 
тільки одну, щ. в. д.

Теорему доведено.

Задача 1. Точка K не лежить у площині трикутника ABC. На відріз-
ках KA, KB і KC вибрано такі точки A1, B1, C1, відповідно, що КА1 : АА1 =  
= КВ1 : ВВ1 = КС1 : СС1. Доведіть, що площини АВС і А1В1С1 – паралельні.

Дано: T ABC, K y(ABC),
A1 d KA, B1 d KB, C1 d KC,
KA1 : AA1 = KB1 : BB1 = KC1 : CC1.
Довести: (ABC) z (A1B1C1).

Рис. 2.27
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Доведення Чому саме так?
За умовою задачі: КA1 : AA1 = 

= КB1 : BB1 = KC1 : CC1, тому  
AB z A1B1, BC z B1C1 та AC z A1C1  
(за теоремою Фалеса).

A1B1 + B1C1 = B1, (A1B1C1) – єди-
на площина; AB + BC = B, (ABC) –  
єдина площина.

Отже, за ознакою пара-
лельності площин, маємо, що  
(ABC) z (A1B1C1), щ. в. д.

Відповідь: Доведено.

За узагальненою теоремою Фа-
леса, паралельні прямі відтинають 
на сторонах кута пропорційні відріз-
ки. Тому, враховуючи умову задачі, 
отримуємо паралельність трьох пар 
відповідних прямих:

AB і A1B1, BC і B1C1, AC і A1C1.
Точками A, B, C визначається одна 

площина, а A1, B1, C1 – інша, які за оз-
накою паралельності площин пара-
лельні, щ. в. д.

Задача 2. Дано дві паралельні площини a і b. Точка М не лежить 
на жодній з них. Знайдіть геометричне місце прямих, які проходять через 
точку М і паралельні двом площинам a і b.

Розв’язання Чому саме так?

Нехай площини a і b – паралельні. 
Точка М не лежить ні на площині a, 
ні на площині b. Візьмемо у площині a 
довільну точку А, через яку проведемо 
дві прямі а1 і а2.

Через точку М проведемо, відпо-
відно, дві прямі с1 і с2, які паралельні 
до а1 і а2, а значить, і до площини a. Дві 
прямі, що перетинаються, визначають 
єдину площину, нехай це буде площи-
на c. Тоді c z a за ознакою паралель-
ності площин.

Аналогічно доводиться, що c z b.
Через точку М, яка не лежить ні 

на одній із двох площин, можна про-
вести безліч прямих, паралельних пло-
щинам a і b, які лежатимуть в одній 
площині, паралельній цим площинам.

Відповідь: Площина. 

Точка М не належить двом 
вказаним площинам a і b. Її розмі-
щення у просторі довільне: або між 
площинами, або – поза площина-
ми. Однак це не впливає на розв’я-
зок задачі. Через точку поза пло-
щиною можна завжди провести 
безліч прямих, паралельних такій 
площині. Кожна пряма, яка пара-
лельна одній із двох паралельних 
площин, буде паралельною і дру-
гій площині. Оскільки через дві 
прямі, що перетинаються, можна 
провести єдину площину, то всі па-
ралельні до даних площин прямі, 
які проходять через задану точку 
М, належать одній і тій самій пло-
щині. Геометричним місцем таких 
прямих є площина.
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ВПРАВИ
2.52°. Укажіть розміщення двох площин a і b, якщо вони не мають жод-

ної спільної точки.
А) перетинаються;  Б) співпадають;  В) паралельні.

2.53°. Укажіть три рисунки, на яких зображено дві площини, які пе-
ретинаються.

2.54°. Відомо, що площини a і b – паралельні, прямі а і b належать пло-
щині a, а прямі c і d – належать площині b. Укажіть правильні твердження.

1) a z b; 2) c z b; 3) b z b; 4) d z a;
5) c z a; 6) d z b; 7) a z a; 8) d z a.

А) 1, 3, 4, 5 і 7; В) 3, 4, 7 і 8; Д) 4, 5, 6 і 8. 
Б) 2, 4, 5 і 6; Г) 1, 3, 4, 5 і 8;

2.55°. Площини a і b – паралельні. Через точку А, яка не належить жод-
ній з них, проведено площину ~. Укажіть три правильні твердження.

А) ~ – єдина можлива площина, яка паралельна площині a;
Б) ~ – єдина можлива площина, яка перетинає площину b;
В) ~ – єдина можлива площина, яка паралельна площині b;
Г) ~ – єдина можлива площина, яка перетинає площину a;
Д) ~ – єдина можлива площина, яка паралельна і площині a, і площині b.

2.56°. Дві сторони АВ і ВС парале-
лограма ABCD, зображеного на рисунку 
2.28, відповідно, паралельні двом пря-
мим а і b, які перетинаються і належать 
площині a. Укажіть взаємне розміщення 
площин паралелограма ABCD і a.

А) перетинаються; 
Б) збігаються; 
В) паралельні.
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2.57°. Відомо, що сторона АВ 
прямокутника ABCD паралельна 
деякій площині a, а сторона AD – 
не паралельна цій площині. Ви-
значте взаємне розміщення пло-
щин (ABCD) і a.

А) перетинаються; 
Б) паралельні;
В) співпадають.

2.58°°. На рисунку 2.29 зображено прямокутний паралелепіпед 
ABCDA1B1C1D1. Укажіть взаємне розміщення площин, заданих умова-
ми (А – Д).

А) A1B1C1D1 і B1A1D1C1;
Б) ADD1A1 і ABCD; 1) перетинаються;
В) ABB1A1 і C1D1DC; 2) паралельні;
Г) BADC і ABB1A1; 3) збігаються.
Д) CC1B1B і ADD1A1.

2.59°°. Укажіть грань прямокутного паралелепіпеда, зображеного на ри-
сунку 2.29, яка проходить через точку А1, паралельно грані ABCD.

А) D1A1AD;        Б) D1C1CD;  В) D1A1B1C1;   Г) D1A1BD;      Д) ABB1A1.

2.60°°. Дві діагоналі ромба паралельні площині ~. Визначте розміщення 
площини, якій належить ромб, і площини ~.

А) паралельні;    Б) співпадають; В) перетинаються.
2.61°°. Точка D не належить площині трикутника АВС (рис. 2.30). Точки 

K, Z, M – середини відповідних відрізків DА, DВ, DС. Визначте взаємне роз-
міщення площин АВС і KZM.

А) перетинаються;     Б) співпадають; В) паралельні.
2.62°°. Точка S не належить площині паралелограма ABCD (рис. 2.31). 

Точки K, Z, M, N належать, відповідно, відрізкам SА, SВ, SС, SD, причому:
SK = AK, SZ = BZ, SM : MC = 2 : 1, SN : ND = 2 : 1. Визначте взаємне розмі-

щення площин ABCD і KZMN.
А) перетинаються;  Б) співпадають;  В) паралельні.
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Рис. 2.29
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2.63°°. Дві паралельні прямі l і m та точка K, яка не лежить на жод-
ній з них, належать площині a. Через пряму l і точку K провели площину 
b, а через пряму m і точку K – площину c. Визначте взаємне розміщення 
площин b і c.

А) перетинаються;  Б) паралельні;  В) співпадають.

2.64°°. Дано дві мимобіжні прямі а і b. Укажіть кількість різних площин, 
які проходять через пряму а і паралельні прямій b.

А) одна;         Б) дві;       В) три;      Г) жодної;       Д) безліч.

2.65•. Доведіть, що через будь-які дві мимобіжні прямі можна провести 
єдину пару паралельних площин.

2.66•. Площини a і b паралельні. Доведіть, що кожна пряма площини a 
паралельна площині b.

2.67•. Точка О – спільна середина кожного з відрізків АА1, ВВ1, СС1, які 
не лежать в одній площині. Доведіть, що площини АВС і А1В1С1 паралельні.

2.68•. Три прямі, які проходять через одну точку, перетинають певну пло-
щину в точках А, В, С, а паралельну їй площину – в точках А1, В1, С1. Дове-
діть подібність трикутників АВС і А1В1С1.

2.69••. Дано паралелограм АВСD і площину, яка його не перетинає. Че-
рез вершини паралелограма проведено паралельні прямі, які перетинають 
дану площину в точках А1, В1, С1, D1. Знайдіть довжину відрізка DD1, якщо  
АА1 = 4 м; ВВ1 = 3 м; СС1 = 1 м.

2.70••. Доведіть, що всі прямі, які проходять через дану точку паралель-
но вказаній площині, лежать в одній площині.

2.71••. Площини a і b паралельні площині c. Визначте, чи можуть пло-
щини a і b перетинатися. Відповідь обґрунтуйте.

2.72••. На ребрах АА1 і ВВ1 куба 
ABCDA1B1C1D1 позначено відповідні точки 
M і N (рис. 2.32), які є серединами цих ребер, 
а на грані СDD1C1 – точку О, яка є центром 
цієї грані.

1) Визначте взаємне розміщення площин
MNО і ABC та ВDM і B1C1D1.

2) У випадку перетину площин, побудуйте
їхню лінію перетину.

3) Обчисліть площу перерізу куба, побудо-
ваного площиною, яка проходить через точки 
B1, D1, паралельно ребру АА1, якщо ребро куба 
дорівнює 3 2  см.

Рис. 2.32
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§ 2.4. Властивості 
паралельних площин

Властивості паралельних площин є наслідками з означень та теорем по-
переднього пункту.

Властивість 1. Якщо дві паралельні площини  
перетнути третьою, то прямі їх перетину паралельні.

Доведення. Нехай c – січна площина 
для площин a і b і c + a = a, і c + b = b 
(рис. 2.33). Тоді маємо дві прямі а і b, які 
можуть не перетинатися або перетина-
тися лише в одній точці як прямі однієї 
площини c.

Однак, a f a, b f b причому a z b, 
то прямі а і b не перетинаються і лежать 
в одній площині c, тому вони паралель-
ні, a z b щ. в. д.

Властивість 2. Паралельні площини, перетинаючи  
дві паралельні прямі, відтинають на них рівні відрізки. 

Доведення. Нехай а і b – вказані пара-
лельні прямі, а a і b – паралельні площи-
ни, що перетинають їх відповідно в точках 
А, В, А1, В1 (рис. 2.34).

Оскільки прямі а і b – паралельні, то 
вони лежать в одній площині c. Площи-
на c перетинає площину a по прямій АВ, 
а площину b по прямій А1В1, які за влас-
тивістю 1 паралельні. Тому АВВ1А1 – па-
ралелограм. Отже, АА1 = ВВ1, щ. в. д.

Властивість 2 інколи формулюється так: відрізки паралельних прямих, 
які містяться між двома паралельними площинами, рівні.

Властивість 3. Дві площини, паралельні третій площині, 
паралельні між собою. 

Доведення. Нехай a z c, b z c. Припустимо, що площини a і b не пара-
лельні. Тоді площини a і b мають спільну точку. Через цю точку проходить 
дві площини (a і b), які паралельні площині c. Проте відомо, що через цю 
точку поза даною площиною можна провести площину, паралельну даній 
і до того ж тільки одну, тому ми прийшли до протиріччя. Отже, a z b, щ.в.д.
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