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Посібник містить 551  нескладних, але корисних вправ з усього 
курсу геометрії 10-11 класів. Переважну більшість вправ, запропоно-
ваних у посібнику, можна виконувати без додаткових записів на дош-
ці чи ри-сунків, хоча посібник містить вправи, в яких додаткові записи 
є необ-хідними

Абсолютна більшість вправ, запропонованих у  посібнику або пот-
ребують миттєвої відповіді, або розв’язуються за допомогою 1-3 логіч-
них  кроків . Саме такі вправи складають першу частину завдань зов-
нішнього незалежного оцінювання. Тому посібник також принесе ко-
ристь тим, хто готується до  ЗНО. 

Вчителям математики,учням 10-11 класів.

ББК 22.1я72

П е р е д м о в а
Посібник містить 551 нескладну, але корисну вправу з усього кур-

су геометрії 10–11 класів.
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 в геометричній задачі) 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 
середнього рівнів навчальних досягнень) зі шкільного курсу геоме-
трії 10–11 класів. Саме таких вправ бракує у діючих підручниках. Ці 
вправи учитель може пропонувати на різних етапах навчання: під 
час повторення, актуалізації опорних знань, вивчення нового матері-
алу та його закріплення. 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 наші сторінки в Інтернеті www.bohdan-books.com та 
www.i.com.ua/~ister.
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Розділ I. СиСтематизація та узагальнен-
ня фактів і методів планіметрії

Аксіоми планіметрії. Система опорних фактів 
курсу планіметрії. Геометричні і аналітичні методи 

розв’язування планіметричних задач
1. Знайти третій кут трикутника, якщо два його кути дорівнюють: 

1) 40° і 110°;  2) 47° і 53°.
2. Чи існує трикутник зі сторонами:

1) 3 см; 4 см і 7 см; 2) 6 дм; 5 дм і 10 дм?
3. Знайти гіпотенузу прямокутного трикутника, якщо його катети 

дорівнюють: 
1) 6 см і 8 см;   2) 5 дм і 12 дм.

4. Знайти невідомий катет прямокутного трикутника, якщо його  
гіпотенуза та другий катет відповідно дорівнюють:
1) 5 см і 4 см;   2) 17 см і 15 см.

5. Обчислити: 1) cos 135° sin 45°; 2) sin 30° – cos 120°.
6. Один із кутів паралелограма дорівнює 70°. Знайти інші кути па-

ралелограма.
7. Знайти площу прямокутного трикутника, катети якого дорівню-

ють 4 см і 5 см.
8. Площа паралелограма дорівнює 24 см2, а одна з висот — 6 см. 

Знайти сторону, до якої проведено цю висоту.
9. а і b — сторони паралелограма, g — кут між ними. Знайти пло-

щу паралелограма, якщо:
1) а = 6 см; b = 3 см; g = °30 ; 2) а = 10 см; b = 9 см; g = °135 .

10. У трикутнику АВС sin A = 0,2; sin B = 0,4; a = 8 см. Знайти b.

11. Кут при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 23°. Знайти 
кут при вершині та вид трикутника (відносно кутів).

12. Дві сторони трикутника дорівнюють 8,3 см і 3,9 см. Якому най-
меншому цілому числу сантиметрів може дорівнювати третя сто-
рона?

13. Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 17 см, а висота, 
проведена до основи, — 8 см. Знайти периметр трикутника.

14. Знайти синус, косинус і тангенс кута А прямокутного трикутни-
ка АВС (АВС (АВС ∠C = 90°), якщо C = 90°), якщо C АС = 12 см; АС = 12 см; АС ВС = 9 см.ВС = 9 см.ВС

15. Знайти кути ромба, якщо один із них на 20° більший за інший.
16. Площа трапеції дорівнює 30 см2, а основи дорівнюють 9 см і 6 см. 

Знайти висоту трапеції.
17. Площа круга дорівнює 49π см2. Знайти довжину кола, що обме-

жує цей круг.
18. У трикутнику АВС AB = 4 2 ; ∠A∠A∠  = 15°; ∠C = 135°. Знайти C = 135°. Знайти C АС.
19. Знайти кути трикутника АВС, якщо ∠A∠A∠  : ∠B : ∠C = 1 : 2 : 6.C = 1 : 2 : 6.C
20. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 19 см, а одна зі 

сторін — 5 см. Знайти дві інші сторони трикутника.

Приклади застосування координат і векторів до 
розв’язування планіметричних задач та складання 
рівнянь чи систем рівнянь за умовою геометричної 

задачі
21. Знайти координати середини відрізка АВ та довжину відрізка 

АВ, якщо:
1) А(−3; 1), В(1; 4); 2) А(4; 1), В(10; −5).

22. Скласти рівняння кола з центром у точці Q і з радіусом Q і з радіусом Q r:
1) Q(−2;3), r = 2; 2) Q(0; −2), r = 11

23. Знайти координати вектораCD
 

, якщо:
1) С(−1; 2), D(0; 5); 2) С(1; −3), D(5; 4).

24. Знайти суму a b
 

+ та різницю a b
 

− векторів:
1) a b
 

( ; ), ( ; )− −1 2 4 3 ; 2) a b
 

( ; ), ( ; )4 2 0 5− .
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Рух у просторі та його властивості. Симетрії
20.	 Чи є перетворення симетрії у просторі рухом?
21.	 Для точки А(–1; 2; –3) побудували точку А1, симетричну А віднос-

но площини ху. Знайти:
1) координати точки А1;
2) відстань між точками А та А1.

22.	 Для точки B(1; –3; 0) побудували точку B1, симетричну B віднос-
но початку координат. Знайти:
1) координати точки B1.
2) відстань між точками B та B1.

23.	 Для точки C(–1; 5; 3) побудували точку C1, симетричну C віднос-
но осі z. Знайти:
1) координати точки C1.
2) Знайти відстань між точками C та C1.

24.	 Точки А1(–2; 3; 4) і А2(4; 5; –4) симетричні відносно точки О. Зна-
йти координати точки O.

25.	 Дано куб (рис. 75). Побудувати від руки фігуру, симетричну кубу
відносно точки А.

26.	 Дано куб (рис. 76). Побудувати від руки фігуру, симетричну кубу
відносно прямої АА1.

27.	 Дано куб (рис. 77). Побудувати від руки фігуру, симетричну кубу
відносно площини АBCD.

28.	 Скільки осей симетрії у просторі має:
1) відрізок;	 2) промінь;	 3) квадрат?

29.	 Скільки площин симетрії має:
1) відрізок;	 	 2) коло;
3) рівнобедрений трикутник;	 4) прямокутник?

13.	 Коло з центром О і радіусом
3 розміщено у площині yz
(рис. 73). Які координати точок
A, B, C, D?

14.	 На рис. 74 зображено куб. Відо-
мо,щоOD = 3. Знайти координа-
ти:
1) вершин куба;
2) точки О1;
3) точки M,M,M якщо CM = MC1;
4) точки K,K,K якщо AK : KA1 = 
= 2 : 1.

Відстань між точками. Координати середини відрізка
15.	 На якій відстані від початку координат знаходяться точки

A(2; 0; 0); B(0; –4; 0); C(2; –2; 1); D(0; 0; –11)?
16.	 Знайти відстань між точками: 1) A(0; 3; 0) і B(–4; 0; 0); 2) C(0; 5; 0) 

і D(0; –2; 0).
17.	 Знайти координати середини відрізка MN,MN,MN якщо M(2;M(2;M –3; 4) 

і N(–2;N(–2;N –7; 8).
18.	 Довести, що чотирикутник ABCD є паралелограмом, якщо

A(–3; 4; –5); B(1; –8; 7); C(3; –4; 5); D(–1; 8; –7).
19. M — середина відрізка OB. Знайти координати точки B, якщо

M(–1;M(–1;M 2; 3), а точка О— початок координат.
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312.	 Подібні тіла мають однакові об’єми. Чи можна стверджувати, що
тіла рівні?

Площі бічної і повної поверхонь циліндра
313.	 Знайти повну поверхню циліндра, радіус якого 3 см, а висота

7 см.
314.	 Площа бічної поверхні циліндра чисельно дорівнює його об’єму.

Чи може таке бути? Знайти радіус циліндра.
315.	 Радіус циліндра збільшили в m разів, а висоту зменшили в m

разів. Чи змінилася при цьому площа бічної поверхні?
316*.	Площа осьового перерізу циліндра S. Знайти площу бічної по-

верхні.
317*.	Осьовий переріз циліндра — квадрат. У скільки разів площа по-

вної поверхні циліндра більша від площі його основи?
318.	 Прямокутник зі сторонами а та b обертається спочатку навколо

однієї сторони, а потім — навколо іншої. У якому випадку площа
бічної поверхні буде більшою?

319.	 У куб з ребром а вписано циліндр. Знайти його повну поверхню.
320.	 Навколо куба з ребром b описано циліндр. Знайти його бічну по-

верхню.

Площі бічної і повної поверхонь конуса
321.	 Обчислити бічну поверхню конуса, радіус якого 4 см, а висота —

3 см.
322.	 Конус і циліндр мають однакові площі бічних поверхонь і рівні

радіуси. У скільки разів твірна циліндра більша або менша від
твірної конуса?

323.	 Осьовий переріз конуса — рівносторонній трикутник. Обчислити
повну поверхню конуса, якщо його радіус дорівнює R.

324.	 Осьовий переріз конуса — прямокутний трикутник (рис. 154).
Радіус конуса дорівнює R. Знайти бічну поверхню конуса.

325.	 Бічна поверхня конуса дорівнює S. Через середину його висоти
паралельно до основи проведено переріз. Знайти бічну поверхню
відрізаного конуса.

299.	 Осьовим перерізом конуса є рівносторонній трикутник зі сторо-
ною 2а. Знайти об’єм конуса.

Об’єм зрізаного конуса
300.	 Знайдіть об’єм зрізаного конуса, у якого радіуси основ дорівню-

ють 4 см і 7 см, а висота — 2см.
301.	 Знайдіть об’єм зрізаного конуса,осьовим перерізом якого є трапе-

ція з основами 8 см і 2 см і бічною стороною 5 см.

Об’єм кулі та її частин
302.	 Свинцеву кулю розплавили і перелили в кульки, радіус яких у 5

разів менший. Скільки таких кульок дістали?
303.	 Куля і конус мають однакові об’єми. Радіус кулі дорівнює радіусу

конуса. У скільки разів висота конуса більша від радіуса кулі?
304.	 Є свинцеві кульки однакового радіуса. Скільки таких кульок

треба взяти, щоб з них відлити одну кулю, радіус якої у 3 рази
більший від радіуса даних кульок?

305.	 Виразити радіус кулі через її об’єм.
306*.	Дві кулі, радіуси яких 1 см і 2 см сплавили в одну

кулю. Знайти її радіус.
307*.	Чи поміститься в циліндричну посудину (рис. 155)

куля об’єм меший від об’єму циліндра?
308.	 Знайти об’єм кульового сегмента, якщо радіус кулі

5 см, а висота сегмента — 3 см.
309.	 Знайти об’єм кульового сектора, якщо радіус кулі

3 см, а висота відповідного сегмента — 1 см.

Відношення об’ємів подібних тіл
310.	 Усі розміри дитячого відерця в 10 разів менші, ніж відра місткіс-

тю 12 л. Скільки грам води поміститься в дитяче відерце?
311.	 Об’єм одного куба у 27 разів більший від об’єму іншого. У скільки

разів ребро першого куба більше від ребра другого?
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326.	 Знайти повну поверхню тіла на рисунку 156,
яке складається з циліндра і конуса.

327.	 У куб з ребром а вписано конус (рис. 153).
Знайти повну поверхню конуса.

Площі бічної і повної поверхонь 
зрізаного конуса

328.	 Знайдіть площу повної поверхні утвореного
зрізаного конуса, у якого радіуси основ до-
рівнюють 1 см і 3 см, а твірна —4 см.

329.	 Прямокутна трапеція, основи якої дорівнюють 4 см і 12 см, а ви-
сота— 6 см, обертається навколо меншої бічної сторони. Знайдіть
площу бічної поверхні утвореного зрізаного конуса

Площа сфери
330.	 Сфера вписана в куб з ребром а. Знайти її поверхню.
331.	 Обчислити площу поверхні півкулі радіуса R.
332.	 Площа великого круга кулі дорівнює S. Чому дорівнює площа

сфери цієї кулі?
333.	 Навколо куба з ребром b описана сфера. Знайти її поверхню.
334.	 Чи є така сфера, у якої об’єм і поверхня виражається одним і тим

самим числом?
335.	 Об’єм однієї кулі у 8 разів більший від об’єму другої. У скільки

разів площа сфери першої кулі більша від площі сфери другої
кулі?

336.	 Площа сфери однієї кулі у 9 разів більша від площі сфери другої
кулі. У скільки разів об’єм першої кулі більший від об’єму дру-
гої?

337.	 Навколо сфери описано циліндр. Чи правильно, що площа сфери
дорівнює площі бічної поверхні циліндра?

338.	 Банки фарби вистачає, щоб пофарбувати кулю радіусом R. Яку

кількість куль радіусом R
5

можна пофарбувати цією фарбою?

339.	 Сума площ n сфер радіуса R дорівнює площі сфери радіуса 2R.
Знайти n.

З м і с т
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просторових фігур..............................................................................7
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паралелепіпеда, піраміди ..............................................................10
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паралельні прямі, мимобіжні прямі. ............................................11
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Паралельне проектування, його властивості. Зображення
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Перпендикулярність прямих у просторі.......................................17
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від прямої до паралельної їй площини, від точки до фігури,
між паралельними площинами, між мимобіжними прямими,
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