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Тема уроку: Перпендикулярність прямих і 

площин. Розв′язування  задач.  
Мета уроку: Узагальнити та закріпити знання учнів з теми; формувати вміння 

учнів застосовувати властивості перпендикулярності прямих та 

перпендикулярності прямих і площин до розв’язування задач;  

розвивати логічне мислення, пам′ять, просторову уяву;  

виховувати культуру мовлення,охайність; сприяти розвитку творчих здібностей 

учнів. 

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань учнів. 

КМЗ: таблиці, комп’ютер,мультимедійний проектор,  стенди, картки. 

Вид уроку: урок-гра. 

 
 

 

 

Хід уроку 
 

I. Організаційний етап 

 

Учні об’єднуються у  чотири команди. Команди вибирають собі назву та 

капітана . 

 

II.Мотивація навчальної діяльності 

 

Слово вчителя 

Сьогодні ми закінчуємо вивчення теми: “Перпендикулярність прямих і 

площин”  і я хочу запропонувати вам перевірити свою силу знань з цієї теми 

у “математичній кав’ярні”. Ви встигли помітити, що столи розставлені як у 

кав’ярні, тому я  запропонувала сідати по 6 учнів за один стіл. 

Таким чином ми маємо 4 команди. Ви  обрали своїх капітанів та назви для 

команд. Я сподіваюсь, що ви зможете  показати раціональне використання 

свого розуму та свої вміння і навички при узагальненні та систематизації 

знань про перпендикулярність прямих і площин. 

Наша гра матиме чотири тури: 

I –й тур:Смакуємо коктейлі.  

II-й тур: Холодні закуски.  

III  тур. Гарячі страви. 

IV тур. Десерт. 

Для успішного обліку балів у нас працюватиме мій асистент Поліщук 

Мар’яна. 

 

 

III. Основна частина  

 



Розпочинаємо гру 

 

I етап  

 

I тур.  Смакуємо коктейлі 

В цьому турі вам пропонуються “ смачні коктейлі” за знижками – усні 

запитання вартістю в 2 бали кожне. 

Завдання проектуються на екран. 

Відповідає той учень, котрий першим підняв руку. 

 

Запитання I-го туру 

 

 

 
1.  
 

 

Дано:       АВС; NC⊥ (ABC) ; АК ⊥ ( АВС)
Укажіть прямі, що проходять через точку С 
перпендикулярно доNC.

А) АС;       Б) СВ;      В) МС;         Г) АС, ВС, МС.

А

В

С

NК

М

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. 



На рисунку СМ перпендикуляр до площини трикутника АВС, MD⊥АВ.

У трикутнику АВС відрізок CD…

А) висота;   Б) медіана;    В) бісектриса;   Г) не можна визначити.

 
 

 

3. 

АВСD- квадрат, КD⊥ (АDС). Пряма КD 
перпендикулярна до сторони:
А) ВС;        В) АВ;        Г) АD;          Г) АD  і  DС.

А

В С

D

К

 
4. 



Через точку К грані DD1C1C куба  ABCDA1B1C1D1

проведено прямі а і в так, що а // АА1, в // А1В1. Який кут 

утворюють прямі а і в?

А) 135˚;   Б) 90˚;   В) 45˚;   Г) інша відповідь.

А

А1

В1 С1

D1

В С

D

К

а

в

 
 

5. 

 

На рисунку ВК – перпендикуляр до площини ромба 

АВCD. Який із трикутників прямокутний?

А) ACD;      Б) KOD;      В) ABD;      Г) АОК.

А

В С

D

O

К

 
6. 



 

Відрізок АК перпендикулярний до площини прямокутного

трикутника АВС (∟С =90˚). Який з кутів не є прямим?

А) КАС;     Б) КАВ;       В) КСА;           Г) КСВ.

А В

С

К

 
 

7. 

 

 

У площині α дано коло з центром у точці О. Відрізок ОА 

перпендикулярний до площини α. С – точка дотику кола і прямої а.

Точки В і D лежать на прямій а. Відстанню між мимобіжними 

прямими ОА і а є відрізок…

А) ОВ;           Б) ОС;            В) OD;              Г) АС.

А

О D

В

С

α

а

 
8. 



 

Відрізок А1В1 – паралельна проекція відрізка АВ,

точка О – середина відрізка АВ, О1 – проекція точки О.

Якщо А1В1 = 14 см, то О1В1 дорівнює … 

А) 14см;        Б) 7см;           В) 28см;           Г) інша відповідь.

А1

О1

В1

А
О

В

α

 
 

9.  

 

 

Площини α і β паралельні. АС ⊥ β, BD- похила до площини β.

АС = 3см, BD= 4см. Чому дорівнює відстань між площинами  α і β?

А) 4см;           Б) 3 см;             В) (4 – 3);               Г) інша відповідь.

А В

С D

α

β

 
 

II етап 

Підсумки I-го туру 



Завершився перший тур наших відвідин “математичної кав’ярні”, ви всі 

гарно працювали. але, очевидно, є учень, а , отже, і команда, які набрали 

більшу кількість балів від своїх товаришів. 

Надаємо слово асистенту… 

 

 

III етап 

 II тур. Холодні закуски 

 

На “холодні закуски” пропонуються усні запитання вартістю по 3 бали 

кожне, які запропоновані вам у меню. 

Ці завдання знаходяться на ваших стола в меню у розділі “Холодні закуски”. 

Я зачитую запитання , а ви даєте відповідь. Вірна відповідь додасть вам і 

вашій команді смаку. 

Щоб отримати право відповідати представник команди має сказати : 

“перепрошую”, піднявши руку. 

 

Завдання для II-го туру 

 

1. 

 

1. Дві прямі у просторі 
називають 
перпендикулярними, 
якщо вони …

2.  Пряма називається  
перпендикулярною до 
площини, якщо …

 а) перетинаються під 
прямим кутом;

 б) не перетинаються;

 в) перетинаються під 
кутом 45˚;

 г) не паралельні і не 
перетинаються.



 а) вона її не перетинає;

 б) вона перетинає площину 
під прямим кутом;

 в) вона перпендикулярна 
до будь – якої прямої, що 
лежить у даній площині

і проходить через точку 
перетину;

 г) вона належить цій 
площині.

 
2. 



 

3. Якщо дві прямі, які 
перетинаються , відповідно 
паралельні двом 
перпендикулярним прямим,

то вони…

4. Якщо пряма 
перпендикулярна до двох 
прямих, які лежать у 
площині й перетинаються , 
то вона до даної площини …

 а) паралельні;

 б) мимобіжні;

 в) співпадають;

 г) перпендикулярні.



 а) паралельна;

 б) перпендикулярна;

 в) належить площині;

 г) мимобіжна до 
площини.

 
 

3. 

5. Якщо одна з двох 
паралельних прямих 
перпендикулярна до 
площини, то друга пряма до 
даної площини …

6. Дві прямі, 
перпендикулярні до 
однієї площини:

 а) паралельна;

 б) перпендикулярна;

 в) належить 
площині;

 г) перетинає 
площину.

 а) паралельні;

 б) перетинаються;

 в) перпендикулярні;

 г) мимобіжні.

 
 

 

 

4. 



 

7. Перпендикуляром, 
проведеним з даної точки до 
даної площини називають …

8.  Відстанню від точки до 
площини, яка не містить 
цю точку, називається …

 а) відрізок прямої, 
перпендикулярної до даної 
площини, який сполучає дану 
точку простору з точкою 
площини;

 б) будь-який відрізок, що 
сполучає дану точку простору з 
точкою площини;

 в) відрізок, який сполучає дану 
точку простору з точко 
площини;

 г) відрізок довільної прямої, яка 
перетинає дану площину.



 а) довжина будь-якого 
відрізка, проведеного з даної 
точки  до даної площини;

 б) відстань від цієї точки до 
будь-якої точки площини;

 в) відстань від цієї точки до 
заданої точки площини;

 г) довжина перпендикуляра, 
проведеного з даної точки  до 
даної площини. 

 
5. 

9. Чи правильне 
твердження?

10. Відстань між мимобіжними 
прямими а і в дорівнює 20см. Через 
ці прямі проведено паралельні 
площини α і β так, що а лежить в α, 
а в лежить в β. Укажіть, які з 
наведених тверджень правильні, а 
які – неправильні:

 а) Якщо пряма не перпендикулярна 
до площини, то вона не 
перпендикулярна до жодної прямої 
цієї площини.

 б) Пряма перпендикулярна до двох 
прямих площини, перпендикулярна 
до цієї площини.

 в) Якщо пряма перпендикулярна до 
площини, то в цій площині існує 
безліч прямих, перпендикулярних до 
даної прямої.

 г) Якщо пряма перпендикулярна до 
площини, то вона перпендикулярна 
лише до двох прямих цієї площини, 
які проходять через точку перетину 
прямою площини.

 а) довжина спільного 
перпендикуляра прямих а і 
в дорівнює 10см;

 б) відстань між площинами 
α і β дорівнює 20см;

 в) відстань між прямою а і 
площиною β дорівнює 15см;

 г) довжина відрізка з 
кінцями на прямих а і в
може дорівнювати 22см.

 
 

 

6. 



11. Дано дві перпендикулярні 
площини α і β та пряму с,  яка 
перпендикулярна до площини 
α. Укажіть, які з наведених 
тверджень правильні, а які –
неправильні:

12. Дано площину , 
перпендикулярну до неї пряму 
а і іншу пряму в , яка не 
лежить у площині α. Укажіть, 
які з наведених тверджень 
правильні, а які неправильні:

 а) пряма с обов’язково належить 
площині β;

 б) пряма с може бути 
паралельною площині β;

 в) якщо пряма с належить 
площині β, то вона паралельна 
лінії перетину площин α і β;

 г) будь-яка площина, яка містить 
пряму с, перпендикулярна до 
площини α.



 а) якщо в // а, то в ⊥ α;

 б) якщо в ⊥ а, то в // α;

 в) якщо в ⊥ α, то  а і в
мимобіжні;

 г) якщо в ⊥ α, то  а і в
перетинаються.

 
 

IV етап 

Підсумок II туру 

 

 

V етап 

 III тур. Гарячі страви 

 

Слово вчителя 

В меню у розділі “Гарячі страви”, вам пропонуються задачі.  Обов’язково 

біля кожної “страви” стоїть її вартість ( бал). Ви  має можливість вибрати 

задачу, яку  самі  буде розв’язувати. 

На визначення із  завданням та  розв’язування задачі дається 7 хвилин . Хто 

першим справиться зі своєю задачею, той пропонує  її розв’язок на загал. Хто 

не справився, той зможе зробити це вдома. До розгляду  на загал беруться 

перші три задачі, саме вони принесуть командам жадані бали. Всі інші задачі 

я перевірю і  проаналізую наступного уроку. 

 

 

 Пропоновані задачі : 

 

 

1. 



1. З точки віддаленої від площини на 
12см, проведено похилу довжиною 13см. 
Обчислити довжину проекції похилої на 
площину.

2. З точки до площини проведено 

похилу довжиною 12см. Знайти 
довжину проекції цієї похилої на 
площину, якщо кут між похилою і її 
проекцією дорівнює 30˚.

3. Кінці відрізка АВ, що не перетинає 
площину, віддалені від неї на 1,9м та 
6,1м. Знайти відстань від середини М 
відрізка АВ до цієї площини.

4. З точки до площини проведені 
перпендикуляр і похила довжиною 9см і 
11см відповідно. Знайти довжину 
проекції цієї похилої на площину.

5.Знайти довжину похилої, якщо 
довжина перпендикуляра дорівнює 
24см, а проекція похилої рівна 10см.

6. З точки до площини проведено 

похилу довжиною 10см. Знайти довжину 
перпендикуляра проведеного з цієї точки 
на площину, якщо кут між похилою і її 
проекцією дорівнює 30˚.

7. Через центр О правильного 

трикутника АВС проведено 
перпендикуляр SО до площини АВС.

Знайти відстань від точки S до площини 
АВС, якщо SA= 5 см, ОВ = 3 см.

8. Через точку О перетину діагоналей АС 
і BD прямокутника АВСD проведено 
перпендикуляр SO до площини АВС.

Знайти відстань від точки S до площини 
АВС, якщо SC= 10см, OD = 6см.

 
2. 

1. Точка Р знаходиться на однаковій 
відстані від всіх сторін правильного 
трикутника зі стороною 12см і віддалена 
від площини трикутника на 2см. Знайти 
відстань від точки Р до сторін 
трикутника.

2. Точка М знаходиться на відстані 2см 
від кожної із сторін правильного 
трикутника і на відстані 1см від площини 
трикутника. Знайти сторону трикутника.

3. Точка К рівновіддалена від сторін 
квадрата з діагоналлю 8√2см. Знайти цю 
відстань, якщо відстань від точки К до 
площини квадрата дорівнює 3см.

4. Точка К рівновіддалена від сторін 
квадрата з діагоналлю 8√2см. Знайти 
цю відстань, якщо відстань від точки К 
до площини квадрата дорівнює 3см.

5. Площа рівностороннього трикутника 
108 √3 см. Знайдіть відстань від 
площини трикутника до точки, 
віддаленої від усіх його вершин на 13 см.

6. Квадрат АВСD перегнули по 
діагоналі BD так, що площини АВD і 
СВD стали перпендикулярними. 
Знайдіть відстань між точками А і С, 
якщо сторона квадрата дорівнює 1.

 
3. 



1. З точки до площини проведено дві 
похилі, відношення яких 17:10. Їх 
проекції дорівнюють15см і 6см. Знайти 
відстань від точки до площини.

 2. Пряма АМ перпендикулярна до 
площини прямокутника ABCD зі 
сторонами 6см і 8см.Обчислити 
відстань від точки М до протилежної 
вершини прямокутника, якщо 
АМ=24см.

3. З точки до площини проведено 
перпендикуляр і дві похилі. Одна з них 
має довжину 6√2см і утворює з 
перпендикуляром кут 45˚, а друга – кут 
30˚. Знайти проекцію другої похилої.



4. У трикутнику АВС  ∟АСВ=90˚; 
АО=ОВ, DО⊥ (АВС), DС = 5см, DO=3см. 
Знайти площу кола, описаного навколо 
даного трикутника.

5. З точки простору М до площини 
прямокутного трикутника АВС ( ) 
проведено перпендикуляр АМ довжиною 
12см. Обчислити відстань від даної точки 
простору до сторони ВС, якщо АВ= 5см, 
АС=9см.

6. Прямі АВ, АС, АD попарно 
перпендикулярні. Знайти довжину 
відрізка DС, якщо АС=в, ВС=с, ВD=а.

 
 

V етап 

Підсумки III-го туру. 

 

 

VI  етап 

 

 IV тур. Десерт 

 

В меню на десерт запропоновані задачі вартістю по 5 балів кожна. 

В цьому турі інтереси команд захищають їх капітани. Саме вони мають 

ров’язати задачу вартістю в 5 балів, яку обрала команда. 

Капітани розв’язують задачі одноразово біля дошки. Команді дозволяється 

допомагати капітану у випадку, якщо він сам не може справитися із 

завданням, але у цьому випадку задача здешевіє до 4 балів. Якщо ж ніхто із 

команди не знає вірного розв’язку задачі, то команда втрачає 5 балів із уже 

набраних. 

 

 

 

 

 

Задачі IV туру 



1. Трикутники АВС і АВD лежать у 
перпендикулярних площинах. Знайти 
довжину відрізка CD, AD=BD=a, а 
трикутник АВС рівносторонній зі 
стороною в.

2. Площини двох рівносторонніх 
трикутників АВС і АВС  
перпендикулярні. О − центр кола, 
вписаного в трикутник АВС . Знайти 
довжину відрізка СО, якщо АВ=а.

3. Прямокутник АВСD і прямокутний 
трикутник АВС( ) лежать у 
перпендикулярних площинах. М − 
середина сторони АС . Знайти довжину 
відрізка СМ, якщо АВ=ВС =а, ВС=в.



4. З точки до площини проведено дві 
похилі. Довжина однієї із них дорівнює 
9√2см і ця похила утворює з 
перпендикуляром кут 45˚, а друга – кут 
60˚.

Знайти довжину другої похилої.

5. Дано дві мимобіжні прямі а і в. 
Пряма а лежить у площині α , а пряма в
перпендикулярна до площини α. На 
прямій В узято точку К, яка знаходиться 
на відстані 13см від прямої а. Знайти 
відстань від точки К до площини α, якщо 
відстань між прямими а і в дорівнює 5см.

6.Рівнобедрені трикутники MNK і NKP
мають спільну бічну сторону NK і 
площини їх взаємно перпендикулярні. 
знайти відстань між точками М і Р, якщо 
основи трикутників рівні і дорівнюють в, 
а кожна з бічних сторін − а. 

 
VII етап 

Підсумки  IV туру 

 

 

III.Підсумок уроку  

 

Визначення команди –переможниці, учня –переможця; виставлення оцінок. 

Максимально можлива кількість балів : для команди- 85 

                                                                     для учня - 64     

 

 

IV. Домашнє завдання 

Розв’язати задачі, які залишилися не розв’язаними. 


