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 ! Звернення до читача

Дорогий юний друже!
Навчання	 у	 старших	 класах	 пов’я�ане	 і�	 ро�в’я�анням	 над-

складної	�адачі:	вибором	професії,	сфери	майбутньої	діяльності,	
підготовкою	до	навчання	�а	обраним	напрямом.	Оволодіння	ма-
тематикою	старшої	школи	допоможе	Вам	у	 її	ро�в’я�анні.	Мате-
матика	�датна	допомогти,	як	кажуть,	і	ро�ум	у	порядок	привести,	
і	світ	пі�нати.

Загальнови�нано,	що	геометрія	є	одним	�	найкращих	�асобів	
ро�витку	ро�умових	�дібностей,	вміння	логічно	міркувати	і	роби-
ти	правильні	висновки.	Крім	того,	геометрія	також	допомагає	орі-
єнтуватись	у	навколишньому	середовищі.	Особливе	�начення	має	
ця	наука	для	майбутніх	інженерів,	техніків,	науковців,	кваліфі-
кованих	робітників,	бо	хоча	й	на	уроках	геометрії	йдеться	�дебіль-
шого	про	«абстрактні»	об’єкти,	цілком	реальними	і	�астосовними	
є	 властивості	 цих	 об’єктів	 для	 опису	 (моделювання)	 предметів	
і	явищ	навколишнього	світу.

Вивчаючи	планіметрію,	Ви,	мабуть,	�вернули	увагу	на	певну	
обмеженість	її	моделюючих	можливостей.	Вона	допомагає,	напри-
клад,	обчислити	площу	поверхні	стін	кімнати,	але	при	ви�начен-
ні	місткості	посудини	�арадити	вже	не	�може.	Річ	у	тім,	що	посу-
дина	краще	моделюється	просторовою	геометричною	фігурою.	
Саме	властивості	просторових	фігур	вивчаються	в	курсі	стерео-
метрії,	одному	�	ро�ділів	геометрії.

Перед	Вами	підручник	стереометрії	для	10	класу.	Його	головне	
при�начення	полягає	у	наданні	Вам	допомоги	в	оволодінні	геоме-
трією	простору,	її	�астосуваннями	до	опису	просторових	форм	і	від-
ношень	між	ними,	ро�витку	просторового	і	логічного	мислень.
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Підручник	складається	�і	вступу,	трьох	ро�ділів	і	матеріалів	для	
підготовки	до	підсумкового	оцінювання	�	геометрії	�а	10	клас.

Вступ	дає	уявлення	про	ро�виток	геометрії,	її	роль	у	пі�нанні	
навколишнього	світу.

Ро�діли	підручника	поділено	на	параграфи.	Запис	2.4	о�начає	
другий	ро�діл,	параграф	4.

Перший	 ро�діл	 присвячено	 повторенню	 і	 системати�ації	 по-
нять,	фактів	і	методів	планіметрії,	які	Ви	вивчали	у	7	–	9	класах.	
Тому	викладення	навчального	матеріалу	в	ньому	суттєво	відрі�-
няється	від	наступних	ро�ділів.

Викладення	навчального	матеріалу	у	кожному	параграфі	двох	
наступних	ро�ділів	поділено	на	три	частини.	У	першій	частині	 (її	
по�начено	літерою	Б)	викладаються	головні	поняття	і	факти,	іноді	
бе�	формальних	обґрунтувань,	�а	аналогією,	на	основі	спостережень,	
шляхом	у�агальнення	тощо.	Цей	матеріал	є	ба�ою	для	подальшо-
го	вивчення	теми,	більш	ґрунтовного	і	повного.	Тому	природним	є	
і	його	символічне	по�начення	–	перша	сходинка	�асвоєння	теми.

У	другій	частині	(її	по�начено	літерою	О)	�абе�печується	пере-
хід	на	другу	сходинку	�асвоєння	теми:	�авершується	обґрунтуван-
ня	попереднього	матеріалу,	його	ро�ширення	і	поглиблення.	Ма-
теріал,	викладений	у	перших	двох	частинах,	повністю	�абе�печує	
оволодіння	 геометрією	 відповідно	 до	 вимог	 програми	 на	 акаде-
мічному	рівні	навчання.	Третя	частина	параграфа	(її	по�начено	
літерою	П)	ро�рахована	на	учнів,	орієнтованих	на	поглиблене	ви-
вчення	геометрії,	схильних	до	ро�думів	та	досліджень.

Виклад	теоретичного	матеріалу	супроводжується	ро�в’я�анням	
�адач	і	прикладів.	Як	правило,	твердження,	що	містяться	у	�ада-
чах,	мають	характер	теорем	і	�астосовуються	при	ро�в’я�анні	�а-
дач,	які	пропонуються	учням	для	самостійної	роботи.	Приклади	
мають	ілюстративний	характер,	надають	�ра�ки	ро�в’я�ання	ти-
пових	�адач.	Початок	і	кінець	доведень	теорем,	а	також	ро�в’я�ань	
прикладів	і	�адач	по�начено	�наками		і	.

О�начення	основних	понять	виділено	синім	кольором,	форму-
лювання	 тверджень	—	напівжирним	шрифтом.	Важливі	 �аува-
ження	від�начено	�наком	оклику.

Кожна	�	вка�аних	частин	навчального	матеріалу	�авершується	
�апитаннями	для	 самоконтролю	 і	 �авданнями	певного	 характеру:	
вправами	на	рисунках,	графічними	вправами	і	дослідницькими	�а-
вданнями.	Вони	мають	�абе�печити	свідоме	�асвоєння	понять	і	фак-
тів	у	їхньому	в�аємо�в’я�ку,	підготувати	до	ро�в’я�ання	�адач.
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3. Визначте, чим є переріз фігури площиною, що проходить через 
дані три точки, зображені на рис. 245, а)–ґ) і рис. 246, а)–г).

Наведену ознаку паралельності площин іноді зруч-
ніше використовувати у дещо іншій формі.

Теорема 6.1 ′ 
(ознака паралельності площин).

Якщо дві перетинні прямі однієї площини відповідно 
паралельні двом прямим другої площини, то ці площи-
ни — паралельні.
Користуючись ознакою паралельності прямої і площини (тео-

рема 5.1), неважко встановити, що з умови теореми 6.1′ випливає 
умова теореми 6.1.Застосування теореми, оберненої до ознаки па-
ралельності прямої і площини (теорема 5.2), завершує обґрунту-
вання еквівалентності умов теорем 6.1 і 6.1′.

Природно, постає питання про однозначність наведеної у зада-
чі 1 побудови. Оскільки нам доведеться не раз скористатися цією 
властивістю, то виділимо її як окрему теорему. Проте спершу роз-
глянемо інше твердження.
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Теорема 6.2 
(про перетин двох паралельних площин 
третьою).

 Якщо дві паралельні площини пе-
ретинаються третьою площиною, 
то лінії перетину площин є пара-
лельними. 
 Нехай дано паралельні площини α, 

β і площину γ, що їх перетинає (рис. 247). 
Позначимо лінії перетину через а і b. Ці 
прямі лежать у площині γ і не перетина-
ються, оскільки площини α і β не мають 
спільних точок. Тому прямі a i b — пара-
лельні. ■

Теорема 6.3 
(про існування та єдиність площини, паралельної даній).

Через точку, розміщену поза даною площиною, можна 
провести єдину площину, паралельну даній.
 Побудову такої площини виконано у задачі 1. Однознач-

ність побудови доведемо методом від супротивного. Припустимо, 
що через точку М проведено дві різні площини α і γ , паралельні 
площині β (рис. 248), і пряма т — лінія їхнього перетину. Прове-
демо через точку М площину δ, яка 
перетинається з прямою т і пло-
щиною β (як це можна зробити?). 
Позначимо через a i b лінії перети-
ну площини δ з площинами α i γ, а 
через с — лінію перетину площин 
δ і β (рис. 248). Згідно з теоремою 
6.2, a||с i b||с. Тобто в площині δ че-
рез точку М проходять дві прямі, 
паралельні прямій с. Суперечність 
свідчить про неправильність при-
пущення. ■

Відношення паралельності площин має ряд властивостей, які 
мають аналоги в планіметрії.
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429. 1) 60°; 2) 60°; 3) перпендикулярні; 4) arctg2 3 5 13; ) . см. 431. Вказівки: 
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про узагальнення прикладу 5 із розділу 2, п. 2.2. 441. 60°. 442. Ні; вказівка: 
з’ясуйте, за якої умови прямий кут ортогонально проектується в прямий. 
443. Вказівка: доведіть, що точка М ортогонально проектується в центр опи-

саного навколо ∆АВС кола. 444.1 2
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2 2+ .  445. 30°. 446. 1) Паралельні; 

паралельні; 3) 1:1. 447. Вказівка: якщо а, b, c — довжини вказаних відріз-
ків, то, за теоремою Піфагора, квадрати сторін ∆АВС дорівнюють а2 + b2, 
а2 + с2, с2 + b2. Далі перевірте, що квадрат довільної сторони менший від суми 
квадратів двох інших сторін. 448. 31.  449. Вказівка: спроектуйте пряму SC 
на площину ASB. 450. BD b c bc1

2 2 2= + + cos .α  451. Вказівка: спроектуйте 

ортогонально тетраедр на площину грані. 452. arctg 1
2

0, .°  453. Вказівка: 

доведіть, що точка О збігається з основою перпендикуляра, проведеного з 
точки S на площину ABC. 454. Вказівка: доведіть, що М1М2 паралельна 
середній лінії трикутника АВС і скористайтесь транзитивністю відношення 
паралельності. 455. k l m lm2 2 2+ + ± .  
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