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4 Вступ

Вона зрозуміла будь-якій технічно грамотній людині незалежно від 
того, якою мовою вона говорить. Накреслені рисунки пересилають з 
одного заводу на інший, з країни в країну. Людина будь-якої спеці-
альності, яка вміє читати рисунки, розуміє їх і може використати у 
своїй діяльності. Рисунок допомагає вивчити геометричну фігуру і 
застосовувати його для розв’язання задачі практичного характеру. 

На уроках геометрії, як і на уроках креслення, слід звертати сер-
йозну увагу на використання стандартного шрифту. Адже недбай-
ливо виконані написи та нечітко розставлені розміри на виробничих 
рисунках приводять до браку при виготовленні деталей.

Тому розв’язуючи задачу, рисунок треба виконувати так, щоб він 
повністю відображав її зміст і був моделлю певного об’єкту чи ситуа-
ції.

Посібник складається з параграфів, а кожен параграф — з пунк-
тів, відповідним чином пронумерованих. Так, запис 2.5 означає: 
п’ятий пункт другого параграфа. Кожний пункт містить: теоретич-
ний матеріал, поданий стисло і який відповідає чинній програмі з 
геометрії, відомості з історії математики та цікаві геометричні факти, 
а також задачі та завдання практичного змісту.

Те, що треба пам’ятати, записано курсивом.
Складніші задачі виробничого характеру розв’язані стисло або по-

дані вказівки чи рисунки. Задачі, що відповідають високому рівню 
навчальних досягнень учнів з геометрії, позначені значком *.

1 .  О с н О В н і  п О н я т т я
1.1. Основні геометричні поняття

Якщо вивчають лише форму і розмір предмета, то такому пред-
мету дають назву «геометричне тіло». Якщо взяти два предмети од-
накової форми і однакових розмірів, але виготовлені з різного мате-
ріалу, то вони представляють собою одне і те ж геометричне тіло, хоч 
їхні фізичні властивості різні.

Наприклад, гумовий і шкіряний м’ячі, що мають однакові розмі-
ри, хоч різні у своїх фізичних властивостях, являють собою одне і те 
ж геометричне тіло (кулю).

Геометричне тіло розглядається незалежним від фізичних і хі-
мічних властивостей. Тому йому приписують таку властивість: гео-
метричне тіло може вільно переміщатися і змінювати своє поло-
ження серед інших тіл, не змінюючи при цьому ні своїх розмірів, ні 
форми, ні взаємного розміщення своїх частин.

Основними геометричними фігурами є площина, лінія і точка. 
Геометричної поверхні, лінії і точки в природі не існує. Ми лише 
створюємо їх у своїй уяві.

Якщо поверхні геометричних тіл перетинаються, то утворюється 
лінія. Наприклад, поверхня димової труби перетинаються з поверх-
нею даху, бічні стіни кімнати перетинаються зі стелею і т.ін. При та-
ких перетинах утворюється лінія. Найпростішою з усіх ліній є пряма. 
Представлення про неї дає туго натягнута на двох опорних точках 
тонка нитка. Основною властивістю прямої є те, що через дві точ-
ки можна провести пряму і тільки одну.

Цією властивістю прямої постійно користуються на практиці.

Приклади
а) Щоб намітити на місцевості пряму лінію, забивають в землю 

дерев’яну віху і на деякій відстані від неї — другу віху; ці віхи і пред-
ставляють на місцевості пряму. Щоб продовжити цю пряму, забива-
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діаметр D, якщо відомо d — діаметр кульки, кут α і висота H ку-
льового сегмента.

Розв’язання. d = 2r; D = OM = MC + OC.
1) OC = AE = r – H; D = 2(CE + EB) = 2 · (OA + EB). (1)

Оскільки ∠ = ∠ =CKB EAB α
2

 як відповідні кути при паралельних 

прямих, то ∆BKC " ∆BAE.

Звідси tg tg .∠ = = =
−

BAE EB
AE

EB
r H

α
2

Отже, EB r H= −( )tg .α
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2) Оскільки OB1 ⊥ AK і AO ⊥ OK, то ∠ = ∠ =BKO AOB1 2
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Із рівностей (1), (2) і (3) матимемо:
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268. Потрібно обточити конічну деталь довжи-
ною 42 мм з діаметрами 4 мм і 20 мм. На 
який кут треба повернути верхню частину 
супорта?

269. Кут конусності втулки на практиці визнача-
ють за допомогою двох куль з радіусами r і 
R (рис. 277). Чому дорівнює кут α, якщо від-
стань між точками дотику куль дорівнює l.

tg .α
2
=

−





R r
l

270*. У дошці потрібно випиляти паз та-
ких розмірів: ширина знизу — 13 см, 
ширина зверху — 9 см і глибина — 2 
см. Визначте гострий кут паза і роз-
міри паза (рис. 278).

271*. Визначте розміри паза, зображеного 
на рис. 279. 

272. Двадцять чотири рівні стале-
ві кульки з діаметром 15 мм 
щільно прилягають у підшип-
нику одна до одної (рис. 280). 
Знайдіть діаметр внутрішньо-
го і зовнішнього кіл кочення.

Розв’язання. Центральний кут 
сектора, який займає кожна кулька, 
дорівнює 15°. З прямокутного три-
кутника OBO1, де ∠ BOO1  = 7°30′, 
знайдемо гіпотенузу ОО1:

BO
OO

1

1

7 30= ° ′sin , OO BO
1

1

7 30
57 5=

° ′
≈

sin
,  (мм).

Радіус внутрішнього кола кочення:
 OD = OO1 – O1B = 57,5 – 7,5 = 50,0 (мм), 
а його діаметр d1 = 2 · OD = 100 (мм).

Радіус зовнішнього кола кочення
 OA = OO1 + O1B = 57,5 + 7,5 = 65 (мм), 
а його діаметр d2 = 2 · OA = 130 (мм).
273. Вимірювання виступу деталі форми «ластівчиного хвоста» пода-

но на рис. 281. Користуючись позначеннями на рисунку, визна-
чте розмір x.
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значте масу деталі, виготовленої таким способом (густина сталі 
7,9 г/см3). 

[≈ 623 г.]
448. Товщину напівциліндричної частини стояка (рис. 442), виготов-

леного зі сталі, треба зменшити з 20 мм до 18 мм. Як зміниться 
при цьому маса деталі? Густина сталі — 7,9 г/см3. 

[≈ 29 г.]

449*. Після обробки стальної заготовки шарнірного болта (рис. 443) 
маса болта становить 350 г. Визначте масу відходів металу при 
обробці, якщо болт виготовляли із шестигранної заготовки. Гус-
тина сталі — 7,9 г/см3. 

[≈ 70 г.]
450. Для будівництва ферми потрібно 12750 стальних заклепок 

(рис. 444). Скільки сталі (в тоннах) потрібно для виготовлення 
такої кількості заклепок? Густина сталі — 7,9 г/см3.

Примітка. Об’єм головки становить 5
14

 об’єму кулі з таким самим 

радіусом.
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