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Передмова
Посібник містить 1390 нескладних, але корисних вправ з усього 

шкільного курсу геометрії.
Переважну більшість вправ, запропонованих у посібнику, можна 

виконувати без додаткових записів на дошці чи рисунків, хоча посіб-
ник містить вправи, в яких додаткові записи (наприклад, додаткова 
побудова) є необхідними. Складніші вправи позначено зірочкою.

Абсолютна більшість вправ, запропонованих у посібнику, потре-
бує миттєвої відповіді або розв’язується за допомогою 1–3 логічних 
кроків . Саме такі вправи складають першу частину завдань зовніш-
нього незалежного оцінювання (ЗНО). Тому посібник також принесе 
користь тим, хто готується до ЗНО. 

Основна мета посібника — допомогти вчителю математики у до-
борі нескладних, але корисних вправ (в основному, початкового та се-
реднього рівнів навчальних досягнень) зі шкільного курсу геометрії. 
Саме таких вправ бракує у діючих підручниках. Ці вправи учитель 
може пропонувати на різних етапах навчання: під час повторення, 
актуалізації опорних знань, вивчення нового матеріалу та його за-
кріплення. Посібник написано відповідно до програми, тому легко 
адаптується до будь-якого підручника.

Під час виконання запропонованих вправ учні закріплюють тео-
ретичні знання, тренують пам’ять, підвищують свою логічну та за-
гальноматематичну культуру. Нескладні вправи розвивають в учнів 
уважність, спостережливість, ініціативу, пробуджують інтерес до 
математики. Розв’язавши нескладну вправу, слабкий учень повинен 
повірити у свої сили, для середнього та сильного учня розв’язування 
таких вправ дозволить закласти фундамент для розв’язування склад-
ніших вправ. 

У посібнику відсутні відповіді до вправ, тому вчитель, придбавши 
збірник на весь клас (або один примірник на парту), може використо-
вувати його як дидактичний матеріал.

Зауваження та пропозиції щодо цього збірника просимо надсила-
ти на e-mail: ister@i.com.ua

Відвідайте сторінку автора в Інтернеті www.i.com.ua/~ister.
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ÐÎÇÄ²Ë 1. ÍÀÉÏÐÎÑÒ²Ø² ÃÅÎÌÅÒÐÈ×Í² Ô²ÃÓÐÈ 
ÒÀ ¯Õ ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒ²

Геометрична фігура. Точка і пряма та їх властивості
1. На рисунку 1 зображено трикутник, квадрат і коло. Назвати  точ-

ки, в яких перетинаються:
1) коло і трикутник;
2) трикутник і квадрат;
3) коло і квадрат;
4) усі три фігури.

2. 1) Чи перетинаються прямі AB і m на рис. 2?
2) Назвати всі точки, які належать прямій m; прямій AB.
3) Назвати всі точки, які не належать прямій AB; прямій m.

3. Побудувати (на око) точку перетину прямих а і b (рис. 3). Переві-
рити свій окомір за допомогою лінійки.

4. Назвати  на рис. 4:
1) прямі, які не проходять через точку А;
2) прямі, які проходять через точку B;
3) прямі, яким точка М не належить;
4) прямі, які перетинаються в точці С, але не 
проходять через точку А;
5) довільні три точки, які не належать одній 
прямій;

5. Визначити, які з тверджень, поданих нижче, правильні:
1) Дві прямі завжди перетинаються не менше, ніж в одній точці.
2) Через точку площини можна провести не менше, ніж 2012 прямих.
3) На кожній прямій можна вибрати принаймні 2013 точок.
4) Сполучивши попарно три дані точки на площині, завжди отри-
маємо три різні прямі.

Відрізок. Основні властивості вимірювання відрізків
6. Які з точок, позначених на рис. 5, лежать між двома 

іншими точками?
7. Чи лежить точка С між A і B, якщо AB = 9 см і

1) АС = 2 см, CB = 7 см; 2) АС = 2,7 см, CB = 6,4 см;

3) АС = 31
7

 см, CB = 5 6
7

 см; 4) АС = 10 см, CB = 1 см?

8. AB — відрізок прямої a. Точка C належить відрізку AB. Чи на-
лежить точка С прямій а?

9. AB — відрізок прямої a. Точка C належить прямій a. Чи можна 
стверджувати, що C належить відрізку AB?

10. Назвати  усі відрізки, зображені на рис. 6–8.

11. AB — відрізок прямої a. Точка D належить прямій a. Чи нале-
жить точка D відрізку AB, якщо:
1) DB > AB; 2) DB < AB; 3) AD + DB = AB?

12. Точка С лежить між точками А і B. Знайти невідому третю від-
стань між даними точками, якщо:

1) АС = 2,3 см, CB = 3,7 см; 2) СА = 1
7

 см, AB = 5 см;

3) BA = 3,9 см, BC = 1
4

 см.

13. Точка M належить відрізку AB і точка N належить відрізку AB. 
Точка M лежить між точками N і B. Що довше: AM чи AN?
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14. Чи можна на відрізку завдовжки 2 см розмістити 20002001 точ-
ку?

15. Яка з трьох точок А, B і С лежить між двома іншими, якщо:
1) AB = 2 дм; BC = 30 см; АС = 500 мм;

2) BA = 31
7

 мм; BC = 7 3
7

 мм; АС = 4 2
7

 мм?

16. Знайти на око точки перетину прямої а з відрізками AB і CD на 
рис. 9. Результат перевірити за допомогою лінійки.

17. Знайти на око точку перетину відрізків АС і BD (рис. 10). Резуль-
тат перевірити за допомогою лінійки.

18*. На прямій послідовно позначені точки A, B, C і D. Знайти AD, 
якщо АС = 2 см, BD = 5 см, BС = 1 см.

19*. Точки A, B і C лежать на одній прямій. Знайти AB, якщо АС = 
= 2,7 см, BС = 1,5 см. Скільки розв’язків має задача?

20. Підручник містить 300 сторінок. Як наближено знайти товщину 
однієї сторінки?

21. 1) Чи перетинаються відрізки BD і EC на    
рис. 11?
2) Чи перетинаються відрізки АС і BD на 
рис. 11?
3) Чи перетинаються відрізки EC і AC на 
рис. 11?
4) Назвати  два відрізки на рис. 18, які не пе-
ретинаються.

22. Використовуючи рис. 12, розв’язати задачі:
1) Дано: AB = CD. Довести, що AС = BD.
2) Дано: AC = BD. Довести, що AB = СD.

23. Використовуючи рис. 13, розв’язати задачі:
1) Дано: AB = DE, BC = CD. Доведіть, що AС = CE.
2) Дано: AC = CE, BC = CD. Доведіть, що AB = DE.

24. Дано: AB – BC = 7 см, АС = 30 см (рис. 14). Знайти: AB і BC.
25. Дано: DE : EF = 2 : 3, DF = 6 см (рис. 15). Знайти: DE і EF.

26. Дано: KL = LM, MN = NO (рис. 16). Знайти:
1) LN, якщо KO = 16 см;
2) KO, якщо LN = 7 см.

27. Встановити на око, який відрізок — AB чи CD — більший (рис. 17). 
Перевірте висновок вимірюванням.

28. На рис. 18 назвати:
1) точки, між якими лежить точка K;
2) точки, які розділяють точки А і С;
3) точки, про які не можна сказати, що вони лежать між двома 
іншими. Навести приклад двох таких точок;
4) точки, які лежать по різні боки від точки О;
5) навести приклад трьох точок, що лежать на одній прямій.

Півплощина

29. На рис. 18 назвати:
1) пару точок, які лежать в одній і тій самій півплощині відносно 
прямої АС і відносно прямої BD;
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Вписані, описані многогранники і тіла обертання.
Розв’язування задач на комбінації просторових фігур

Розглянути задачі 1296-1300,1351,1371,1378,1379,1382,1386
1389. У кулю вписано правильну чотирикутну піраміду так, що її осно-

ва лежить у площині великого круга кулі. Знайти сторону основи 
піраміди та її висоту, якщо радіус кулі R.

1390. Навколо кулі описано правильну трикутну призму. Радіус кулі r. 
Знайти бічну поверхню призми.
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