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Дорогі учні!
Ви починаєте вивчати новий предмет, який називається геометрія. 

Це слово грецьке. У перекладі українською воно означає землемір-
ство («ге» з грецької — «земля», а «метрео» — «міряю»). Така назва 
зумовлена тим, що зародження геометрії пов’язане з вимірюваннями 
на місцевості.

У Стародавньому Єгипті 5–6 тисяч років тому існували правила, за 
якими вимірювали відстані, визначали площі земельних ділянок, буду-
вали зрошувальні канали, грандіозні храми і піраміди. До нас дійшли 
єгипетські папіруси і стародавні вавилонські тексти, які свідчать, що 
вже за 2 тисячі років до н. е. людству були відомі деякі геометричні 
формули. 

Греки запозичили знання в єгиптян, з якими вели торгівлю, 
доповни ли, узагальнили їх і привели в систе-
му. Особливо багато для розвитку геометрії 
зробив давньогрецький учений Евклід, який 
жив у ІІІ ст. до н. е. У своїй головній праці 
«Начала» він підсумував усі досягнення 
грецької математики і створив фундамент 
для її подальшого розвит ку.

На уроках математики в попередніх 
класах ви ознайомилися з деякими геоме-
тричними фігурами. Знаєте, як виміряти 
відрізок лінійкою з поділками, а кут — тран-
спортиром; як знайти площу прямокутника, 
об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба. 
Тепер ви розширите і поглибите свої зна-
ння з геометрії. Дізнаєтеся про властивості 

нових фігур, а також про багато важливих і цікавих властивостей уже 
відомих вам геометричних фігур. Навчитесь обґрунтовувати рівність 
відрізків, кутів і трикутників, паралельність і перпендикулярність 
прямих; доводити теореми і будувати фігури циркулем і лінійкою. 
Ознайомитесь, як застосовувати геометричні знання на практиці. Вони 
потрібні людям багатьох професій — і будівельнику, й архітектору,
і художнику, і геодезисту, й інженеру, і робітнику.

Як успішно вивчати геометрію за цим підручником? Весь матеріал 
поділено на чотири розділи, а розділи — на параграфи. У кожному 
параграфі є теоретичний матеріал і задачі. Вивчаючи теорію, осо-
бливу увагу звертайте на текст, обведений рамкою. Це найважливіші 
означення і властивості геометричних фігур. Їх потрібно зрозуміти, 
запам’ятати і вміти застосовувати під час розв’язування задач. Інші 

важливі відомості надруковано жирним шрифтом. Курсивом виділено 
терміни (наукові назви) понять.

Перевірити, як засвоєно матеріал параграфа, повторити його допо-
можуть запитання рубрики «Пригадайте головне», які є після кожного 
параграфа. А після кожного розділу вміщено контрольні запитання і 
тестові завдання, за якими можна перевірити, як засвоєно тему.

Ознайомтеся з порадами до розв’язування задач, із розв’язаною 
типовою задачею. 

Задачі підручника мають чотири рівні складності. Номери задач 

початкового рівня складності позначено штрихом ('). Це підготовчі 
вправи для тих, хто не впевнений, що добре зрозумів теоретичний ма-
теріал. Номери з кружечками (°) позначають задачі середнього рівня 
складності. Усім треба вміти їх розв’язувати, щоб мати змогу вивчати 
геометрію далі. Номери задач достатнього рівня складності не мають 
позначок біля номера. Навчившись розв’язувати їх, ви зможете впев-
нено демонструвати достатній рівень навчальних досягнень. Зіроч-
ками (*) позначено задачі високого рівня. Якщо не зможете відразу 
їх розв’язати, не засмучуйтесь, а виявіть терпіння і наполегливість. 
Радість від розв’язання складної задачі буде вам нагородою.

Розв’язавши задачі, виділені жирним шрифтом, запам’ятайте їх 
формулювання. Ці геометричні твердження можна застосовувати до 
розв’язування інших задач.

Скориставшись рубрикою «Дізнайтеся більше», ви можете погли-
бити свої знання.

У підручнику використовуються спеціальні позначки (піктограми). 
Вони допоможуть вам краще зорієнтуватися в навчальному матері алі.

          Прочитайте    Як записати

          Поміркуйте    Як діяти

 Запам’ятайте    Типова задача

Бажаємо вам успіхів у пізнанні нового
і задоволення від навчання!

Евклід



У розділі 
дізнаєтесь:

 що таке геоме-
трична фігура і що 
вивчає геометрія;

 про пря-
му, відрізок, 
промінь, кут та їх 
властивості;
як зображати ці 
фігури
за допомогою 
креслярських 
інструментів;

 як знаходити
довжину відрізка 
і градусну міру 
кута, використо-
вуючи властивості 
вимірювання;

 як застосувати 
вивчені означення 
і властивості на 
практиці та при 
розв’язуванні
задач

РОЗДІЛ1 ГЕОМЕТРИЧНІ  ФІГУРИ
ТА  ЇХ  ВЛАСТИВОСТІ

НАЙПРОСТІШІ
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Мал. 9 Мал. 10 Мал. 11

Мал. 5 Мал. 6 Мал. 7 Мал. 8

У геометрії вивчають фігури в просторі й на площині. Уявлення про 
площину дають аркуш паперу, поверхня столу, шибка або поверхня озера 
у штиль. Площина вважається необмеженою та ідеально рівною. 

Вам знайомі деякі просторові фігури, наприклад, прямокутний па-
ралелепіпед (мал. 3) і куб (мал. 4). Куля також є просторовою фігурою.

Вам відомі деякі фігури на площині. Це відрізок (мал. 5), трикутник 
(мал. 6), прямокутник (мал. 7), коло (мал. 8).

Найпростіша геометрична фігура — точка. Кожну геометричну фігуру 
вважають складеною з точок. 

ЩО ВИВЧАЄ ГЕОМЕТРІЯ

Предмети, які нас оточують, відрізняються один від 
одного матеріалом, з якого вони зроблені, призначен-
ням, масою, розміром, формою та іншими ознаками. 
У геометрії беруть до уваги лише форму предметів,
їх розмі ри та взаємне розміщення. 

Схожим за формою предметам ставлять у відповідність певну геометрич-
ну фігуру. Наприклад, глобус, футбольний м’яч, апельсин (мал. 1) мають 
однакову форму — форму кулі (мал. 2). Куля — це геометрична фігура.

У навколишньому світі не існує геометричних фігур — їх «створює» 
уява людини. Зобразити геометричні фігури можна на папері. Так,
на малюнку 2 ви бачите зображення кулі. 

Мал. 1 Мал. 2

Мал. 3 Мал. 4

 Геометрія — це наука про властивості геометричних фігур.

Розділ геометрії, в якому вивчають властивості фігур на площині,
називають планіметрією (від латинського слова planum — площина).
Просторові фігури та їх властивості вивчають у стереометрії (від грець-
кого слова stereos — просторовий).

Ми почнемо вивчати геометрію з планіметрії.

 §1. ТОЧКИ, ПРЯМІ,
ПРОМЕНІ

Якщо на аркуш паперу натиснути добре за-
гостреним олівцем, то залишиться слід, який дає 
уявлення про точку (мал. 9). Прямі проводять за 
допомогою лінійки (мал. 10). На малюнку зазвичай зображають лише 
частину прямої, а всю пряму уявляють необмеженою, продовженою
в обидва боки.

Точки позначають великими латинськими буквами А, В, С, D, ...,
а прямі — малими латинськими буквами а, b, c, d, … .

На малюнку 11 ви бачите пряму а і точки А, В, С, D. Точки А і В лежать 
на прямій а, точки С і D не лежать на цій прямій. Можна також сказати, 
що пряма а проходить через точки А і В, але не проходить через точки 
С і D.

Коротко це можна записати так: А ∈ а, В ∈ а, C ∉ а, D ∉ а. Знак «∈» 
заміняє слово «належить» («лежить на»), а знак «∉»– «не належить» 
(«не лежить на»).
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Властивість прямої.
Через будьLякі дві точки можна провести пряму, і тільки одну.

Завдяки цій властивості пряму можна позначати двома її точками.
Наприклад, пряма АВ на малюнку 11.

Якщо дві прямі мають спільну точку, то го-
ворять, що вони перетинаються в цій точці. 
Прямі c і d перетинаються в точці Р (мал. 12).

Чи можуть дві прямі перетинатися у двох 
точках? Не можуть. Якби дві прямі перети-
налися у двох точках, то кожна з прямих про-
ходила б через ці точки. Але через дві точки 
можна провести тільки одну пряму.

Позначимо на прямій три точки А, В і С 
(мал. 13). Ви бачите, що точка В лежить між точками А і С. 

Властивість розміщення точок на прямій.
Із трьох будьLяких точок прямої одна і тільки одна точка
лежить між двома іншими.

Точки А, В, С прямої лежать з одного боку від точки Х (мал. 14).
Це означає, що точка Х не лежить між будьLякими двома з них.

Мал. 13 Мал. 14 Мал. 15

Задача.  Відомо, що на прямій точки R і T лежать з одного боку від точки
S, а точка T не лежить між точками S і R. Розмістіть ці точки на прямій. 

Розв’язання.  Якщо точки R і T лежать з одного боку від точки S, то це 
означає, що точка S не лежить між точками R і T. Тоді або точка R лежить 
між точками S і T, або точка T — між точками S і R.
За умовою, точка T не лежить між точками S і R. Отже, точка R лежить між 
точками S і T (мал. 15). 

Проведемо пряму а і позначимо на ній будьLяку точку О (мал. 16). 
Отримали два промені, які виходять із точки О. На малюнку 16 один із 
променів виділено. Цей промінь складається з точки О — початку променя 
і всіх точок прямої, які лежать з одного боку від точки О.

Променем називається частина прямої, яка складається з 
точки на прямій та усіх її точок, що лежать з одного боку від 
даної точки. Ця точка називається початком променя.

Мал. 12

Мал. 18Мал. 17Мал. 16

Так само, як і пряму, промінь позначають двома великими латин-
ськими буквами, наприклад ОА (мал. 17). Перша буква позначає початок 
променя, а друга — будьLяку точку на промені. 

Два промені, які мають спільний початок і доповнюють один одно го до 
прямої, називають доповняльними. Це промені ОА і ОВ на малюнку 18.

У підручнику вам уже траплялися речення, що містять слово «нази-
вають» або «називається». Це означення понять. Наприклад, означен-
ня променя, доповняльних променів. В означенні розкривається зміст
поняття.

  ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ 

1. У вас може виникнути запитання: Чому, з’ясовуючи, що таке точка і пряма, 
ми вживали слово «уявімо»? 

У геометрії абстрагуються не лише від усіх властивостей предметів, крім їх 
форми і розмірів, а й частково — від самих розмірів. Тоді приходять до по-
нять про точку і пряму. Евклід писав у своїх «Началах», що точка не має нія-
ких розмірів. Зобразити точку, яка не має ні довжини, ні ширини, не можна.
Ми умовно позначаємо те місце, де розміщена точка. Для цього використову-
ємо загострений олівець. Зрозуміло, що й на такому малюнку точка має певні 
розміри. Проте якщо зафарбувати аркуш паперу трьома кольорами (мал. 19), 
тоді те місце, де стикаються три кольори, дає повніше уявлення про точку.

Абстрактним є також і поняття прямої. Кажуть: «Пряма не має ширини і
товщини; вона нескінченна». Зрозуміло, що такої прямої у природі не існує.
Але ми її уявляємо складеною з точок або як слід від руху точки.
2. Якщо є прямі лінії, то мають бути і криві лінії?

Їх безліч. За допомогою олівця можна зобразити різні криві лінії. У геометрії 
вивчають лише особливі криві лінії, тобто ті, які мають цікаві, лише їм прита-
манні властивості. Наприклад, відоме вам коло 
є кривою лінією. Ця лінія особлива тим, що всі 
її точки рівновіддалені від даної точки. 
3. Слово «лінія» походить від латинського 
linea — льон, лляна нитка; іноді це слово 
розуміють як «пряма лінія», звідси походить 
назва пристрою для проведення прямих лі-
ній — «лінійка». Слово «точка» — це переклад 
латинського слова pungo, що означає «тикаю», 
«дотикаюсь».

Мал. 19
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Мал. 22

ПРИГАДАЙТЕ ГОЛОВНЕ

1. Що вивчає геометрія?
2. Наведіть приклади геометричних фігур.
3. Як позначають точки і прямі?
4. Сформулюйте властивість прямої.
5. Сформулюйте властивість розміщення точок на прямій.
6. Поясніть, що таке промінь. Як позначають промені?
7. Які промені називаються доповняльними?

РОЗВ’ЯЖІТЬ ЗАДАЧІ  
1'. На малюнку 20 назвіть точки, які: 1) лежать на прямій m; 2) не лежать

на прямій m. Запишіть відповідь.

2'. Проведіть пряму. Позначте точки А і В, що лежать на цій прямій, і точки
С і D, що не лежать на ній. Запишіть позначення цієї прямої. 

3'.  Позначте три точки А, В і С, що не лежать на одній прямій. Проведіть прямі 
АВ, ВС і АС.

4'. Проведіть пряму і позначте на ній точки А і В. Позначте на цій прямій: 
1) точку С так, щоб точка В лежала між точками А і С; 
2) точки D і Е, що лежать з одного боку від точки В.

5'.  На малюнку 21 назвіть промені, доповняльні промені.

6'.  Проведіть прямі АВ і СD, що перетинаються в точці О, яка лежить між 
точками A і B, C і D. Запишіть: 1) промені; 2) доповняльні промені.

7°. Позначте точку М. Проведіть через неї три прямі. Скільки прямих можна 
провести через точку М?

8°. Чи завжди можна провести пряму через: 1) три точки; 2) чотири точки? 
Зробіть малюнки.

9°. За малюнком 22 з’ясуйте, як розміщені точки відносно прямих. Накресліть у 
зошиті таблицю 1 і заповніть її за зразком, наведеним у другому стовпчику.

10°. Точки А, В, С лежать на прямій, а точка D не лежить на ній. Через кожні дві 
точки провели пряму. Скільки прямих утворилося? Запишіть їх.

11°. Проведіть дві прямі а і b, що перетинаються в точці А. Позначте: 
1) точку В на прямій а; 2) точку D, яка не лежить на цих прямих;

Мал. 21Мал. 20

3) точку С на прямій b; 4) точку Е, через яку не проходить ні пряма а, ні пряма b.
Зробіть відповідні записи. Чи можна дані прямі позначити поTіншому? Як?

Таблиця  1

12°. На прямій а позначили точки X, Y, Z. Відомо, що: 
1) точки X і Y лежать з одного боку від точки Z, а точка Y не лежить
між точками X і Z;
2) точки X і Z лежать з одного боку від точки Y, а точка X не лежить
між точками Y і Z.
Зробіть малюнки.

13°. Позначте на прямій три точки. Скільки дістали променів?

14°. Чи можуть бути доповняльними промені:
1) АВ і ВА ; 2) QP і QR ? 
Відповідь поясніть.

15.  Дві точки визначають одну пряму. Скільки прямих можуть визначати: 
1) три точки; 2) чотири точки? 
Зробіть малюнки.

16. Проведіть пряму а. Позначте точки А, В, С так, щоб прямі АВ і а пере-
тинались: 
1) у точці С, і точка В лежала між точками А і С; 
2) у точці В, і точка В лежала між точками А і С.

17. Чи правильно, що коли точка С не лежить між точками А і В, то ці точки
не лежать на одній прямій? Зробіть малюнок. 

18. Скільки променів зображено на малюнку 22?

19. Промені ОА і ОB — доповняльні. Чи лежать на одній прямій точки А, 
O, B? Відповідь поясніть.

20*. Через точку А проведіть три прямі. Скільки утворилося променів?
Якщо через точку А провести n прямих, то скільки утвориться променів?

21*. На малюнку 23 ви бачите, що чотири прямі перетинаються в чотирьох 
точках. 
Зробіть малюнки, на яких чотири прямі перетинаються: 
1) у п’яти точках; 2) у шести точках.
Чи можуть чотири прямі мати три точки перетину?
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Мал. 25

26. Для проведення прямих ліній на 
землі користуються віхами (кілками, 
загостреними з одного боку). Поясніть, 
як проводять (провішують) пряму за до-
помогою віх (мал. 26).

27. Щоб влучити в мішень у тирі, треба 
прицілитися. Поясніть, які умовні точки 
мають бути на одній прямій. 

 §2. ВІДРІЗКИ 
ТА ЇХ ВИМІРЮВАННЯ

Позначимо на прямій дві довільні точки А і В 
(мал. 27). Виділимо частину прямої між цими точ-
ками. Дістанемо відрізок АВ (або ВА). Він склада-
ється з точок А і В та всіх точок прямої, що лежать 
між ними.

Відрізком називається частина прямої, яка складається з двох 
точок на прямій та всіх її точок, що лежать між даними точками.

Ці дві точки називають кінцями відрізка. Інші точки відрізка
називають його внутрішніми точками.

Щоб виміряти відрізок, спочатку обирають одиницю вимірювання — 
одиничний відрізок. Це може бути 1 мм, 1 см, 1 дм, 1 м, 1 км та ін. Потім 
визначають, скільки разів на відрізку вміщається оди-
ничний відрізок.

Подивіться на малюнок 28. Одиничний відрізок «1 см» 
уміщається на відрізку АВ рівно 3 рази. Це озна чає, що 
довжина цього відрізка до рівнює 3 см.

Коротко говоримо: «Відрізок АВ дорів нює 3 см» 
і записуємо: АВ = 3 см.

Чи зміниться довжина відрізка АВ, якщо за одиницю 
вимірювання візьмемо 1 мм? Ні, довжина відрізка не 
зміниться, але буде виражена інакше: АВ = 30 мм.Мал. 24

22*. Дано п’ять точок, з яких жодні три не лежать 
на одній прямій. У цих точках попарно пере-
тинаються п’ять прямих так, що утворилася 
«зірка». Скільки прямих перетинають кожну 
з даних прямих? Скільки всього утворилося 
точок перетину? Чи є серед них точка, че-
рез яку не проходить жодна пряма?

23*. Позначте на прямій точку. Скільки проме-
нів утворилося? Позначте ще одну точку і підрахуйте кількість утворених 
променів. Скільки отримаємо променів, якщо позначимо на прямій n точок?

ЗАСТОСУЙТЕ НА ПРАКТИЦІ

24. На карті України (мал. 24) знайдіть обласні центри, які розташовані: 
1) на лівому березі Дніпра;
2) на правому березі Дніпра;
3) на умовній прямій «Луцьк — Рівне»; 
4) на умовній прямій між містами Чернігів і Вінниця. 
Запишіть відповідь.

25. Правиль ність виготовлення лінійки перевіряють у такий спосіб. Через дві 
точки за допомогою лінійки проводять лінію. Потім лінійку перевертають і 
через ті самі точки знову проводять лінію (мал. 25). Якщо лінії збігаються, 
тоді лінійка правильна. Поясніть, чому це так. 

Мал. 23

Мал. 26

Мал. 27

Мал. 28



ЕЛЕМЕНТАРНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ 16 Розділ 1 17

Якщо на відрізку СD (мал. 29) одиничний 
відрізок «1 см» уміщається 3 рази і його де-
сята частина (1 мм) — 6 разів, то СD = 3,6 см. 
Зрозуміло, що довжина кожного відрізка 
виражається додатним числом.

Відрізки порівнюватимемо за їх довжи-
нами. 

Два відрізки називаються рівними, якщо довжини їх рівні.

Із двох нерівних відрізків більший той, довжина якого більша. 
Наприклад, якщо АВ = 4 см, СD = 4 см, МN = 3,5 см, то АВ = СD,

але АВ > МN і СD > МN.
На малюнку 30 точка М розбиває відрізок PQ на два відрізки:

PМ і МQ. Бачимо, що PМ = 2 см, МQ = 3 см, а PQ = 5 см. Отже, довжина 
відрізка PQ дорівнює сумі довжин відрізків PМ і МQ.

Властивості вимірювання відрізків.
1. Довжина кожного відрізка більша за нуль.
2. Довжина кожного відрізка дорівнює сумі довжин відрізків, 
на які він розбивається будьLякою його точкою.

Задача.  Точки А, В, С лежать на одній прямій. Чи може точка С лежати між 
точками А і В, якщо АВ = 6 см, АС = 9 см, СВ = 3 см?

Розв’язання.  Якщо точка С лежить між точками А і В, то АВ = АС + СВ.
Але 6 ≠ 9 + 3. Отже, точка С не лежить між точками А і В.

Щоб встановити, чи лежить точка С між точками А і В, перевірте 
правильність рівності АВ = АС + СВ.
Якщо треба з’ясувати, чи лежать на одній прямій три точки А, В і С, 

переконайтесь у правильності однієї з рівностей:
або АВ = АС + СВ, або АС = АВ + ВС, або ВС = ВА + АС.
На малюнку 31 ви бачите, як за допомогою лінійки на промені АМ від 

його початку А можна відкласти відрізок АВ довжиною 4 см. 

Мал. 29

Властивість відкладання відрізків.
На будьLякому промені від його початку можна відкласти 
тільки один відрізок даної довжини.

Точка, яка розбиває відрізок на два 
рівні відрізки, називається середи ною 
відрізка. На малюнку 32 точка О — се-
редина відрізка АВ. 

Можемо записати: АО = ОВ, АВ = 2АО = 2ОВ. 
Рівні відрізки позначаємо на малюнку однаковою кількістю рисок.

Довжину відрізка АВ називають також відстанню між точ-
ками А і В.

Відстані вимірюють за допомогою різних приладів. У технічно-
му кресленні використовують масштабну міліметрову лінійку (мал. 
33). Діаметри циліндричних предметів вимірюють штангенциркулем
(мал. 34) або мікрометром (мал. 35). Для вимірювання відстаней на місце-
вості користуються рулеткою (мал. 36) або польовим циркулем (мал. 37).

Мал. 33

Мал. 34

Мал. 31Мал. 30

Мал. 32

Мал. 37

Мал. 35

Мал. 36
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32'. Накресліть промінь ОD і, скориставшись малюнком 39, від його початку 
відкладіть відрізок, що дорівнює відрізку:
1) АВ; 2) ВС; 3) АС. 

33°. Проведіть пряму а і позначте на ній точки А і В. Позначте:
1) точки С і D, що лежать на відрізку АВ; 
2) точки Е і F, які лежать на прямій а, але не лежать на відрізку АВ. 
Запишіть відрізки, які при цьому утворилися. Назвіть внутрішні точки цих 
відрізків.

34°. Відрізки AC, BD і KL мають довжини:
1) 3 см, 20 мм, 0,3 дм; 2) 0,01 дм, 10 см, 1 мм; 3) 4,2 мм, 0,42 дм, 0,42 см.
Порівняйте дані відрізки.

35°. Яка довжина відрізка PQ на ма-
люнку 40? Відповідь поясніть.

36°. Точка С лежить на відрізку АВ. 
Який з відрізків довший — АВ чи 
АС?

37°. Накресліть відрізок МN довжиною а см. Позначте на відрізку точку K так, 
щоб МK = b см. Знайдіть довжину відрізка KN, якщо:
1) а = 6 см, b = 4,5 см;
2) а = 0,3 дм, b = 20 мм;
3) а = 40 мм, b = 1,5 см. 

38°. Точка В ділить відрізок АС на
два відрізки. Накресліть у зошиті 
таблицю 2 і заповніть її.

39°. Точки А, В, С лежать на одній пря-
мій. Чи лежить точка С між точками А і В, якщо: 
1) АВ = 5 см, АС = 11 см, ВС = 6 см; 2) АВ = 12 см, АС = 3,5 см, ВС = 8,5 см?

40°. Точки А, В, С лежать на одній прямій. Чи лежить точка В на відрізку АС, якщо: 
1) АС = 10 см, ВС = 14 см;
2) АВ = 4 см, ВС = 7 см, АС = 11 см?

41°. Чи лежать точки А, В, С на одній прямій, якщо: 
1) АВ = 17 см, АС = 6,5 см, ВС = 10,5 см; 
2) АВ = 1,5 дм, АС = 0,6 дм, ВС = 1 дм?

  ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ 

1. У вас може виникнути непросте запитання: Як будуються означення? 
Визначаючи поняття «відрізок», ми використали поняття «точка», «пряма», 

«лежати між». Узагалі, визначаючи будьTяке поняття, користуються іншими, 
вже відомими поняттями. Але не можна визначити всі поняття. Тому деякі з 
них приймають без означень, їх називають основними. Усім іншим поняттям 
дають означення.

Так, для поняття «промінь» основними поняттями є «точка», «пряма»,
«лежати з одного боку». 
2. У давнину вимірювальними інструментами слугували частини тіла людини: 
долоня (містила чотири пальці), лікоть (дорівнював шести долоням), фаланга 
великого пальця (дорівнювала семи зернинам ячменю, розміщеним по прямій) 
та ін. Використовувалися також крок, розмах рук. Поступово в кожній державі 
для потреб вимірювання встановилися спільні одиниці: в Англії — ярд, фут, 
дюйм та ін.; в Україні — верста, сажень, аршин, миля та ін.

З 1875 р. в Європі почала запроваджуватися метрична система мір,
яка була розроблена французькими вченими ще в 1799 р. 

У нас її прийнято в 1918 р. За одиницю довжини в цій системі взято метр (від 

грецького metron, що означає «міра»). Метр наближено становить 
1

40000000  

частину земного меридіана. Метрична система зручна тим, що побудована 

на десятковій основі: 10 мм = 1 см; 10 см = 1 дм; 10 дм = 1 м; 1000 м = 1 км.
Використовуються й інші одиниці вимірювання відстаней: у мореплавстві — 

морська миля (1,852 км), в астрономії — світловий рік (шлях, який світло про-
ходить за рік).

ПРИГАДАЙТЕ ГОЛОВНЕ

1. Поясніть, що таке відрізок.
2. Як позначають відрізки?
3. Які відрізки називаються рівними?
4. Сформулюйте властивості вимірювання відрізків.
5. Яка властивість відкладання відрізків?
6. Що таке відстань між двома точками?

РОЗВ’ЯЖІТЬ ЗАДАЧІ  
28'. Назвіть на малюнку 38 кінці й внутрішні точки відрізка: 1) MN; 2) AN; 3) АВ.

29'. Накресліть відрізок АВ і позначте на ньому точку С. Скільки відрізків утво-
рилося?

30'. Накресліть два відрізки. Виміряйте відрізки і порівняйте їх довжини.

31'. Накресліть відрізки АВ і СD так, щоб: 
1) АВ = 3,5 см, СD = 42 мм; 2) АВ = 50 мм, СD = 0,5 дм.
Порівняйте дані відрізки.

Мал. 38 Мал. 39

Мал. 40

Таблиця  2
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42°. На прямій АС позначено точку В, яка лежить між точками А і С. Скільки
відрізків даної довжини можна відкласти:
1) на промені ВА від його початку;
2) на доповняльних променях ВА і ВС від їх спільного початку В?
Відповідь поясніть.

43°. Точка О — середина відрізка АВ. Накресліть у зошиті таблицю 3 та запо-
вніть її. Яка довжина відрізків у дециметрах? А в метрах?

44°. Точка C — середина відрізка AB, точка О — середина відрізка AC. Знайдіть
довжину відрізків AO і OB, якщо AB = 8 см.

45. На прямій позначте точки А, В, 
С, D, Е. Запишіть усі відрізки, на 
яких: 
1) лежить точка D;
2) не лежить точка С.

46. Позначте точки А, В, С, D так, 
щоб жодні три з них не лежали на одній прямій. Скільки існує відрізків із 
кінцями в цих точках?

47. На відрізку АВ довжиною 8 см позначте точку С так, щоб АС = 3ВС.
Знайдіть довжину відрізків АС і ВС.

48. На малюнку 41 АВ = 2ВС. За якої 
умови АВ = СD?

49. Яка з точок А, В, С лежить між двома 
іншими, якщо:
1) АВ = 16 см, ВС = 2 дм, АС = 4 см;
2) АВ + ВС = АС; 
3) ВА + АС = ВС; 
4) ВА = ВС – АС?

50. Як розміщені точки А, В, М, якщо
АМ + МВ = АВ і АМ = МВ?

51. На промені AK відкладіть відрізки АВ = 6 см, ВС = 5 см. 
Знайдіть довжину відрізка АС, якщо: 
1) точка В лежить між точками А і С; 2) точка С лежить між точками А і В.

52. Точки М, N, K лежать на одній прямій. Відомо, що МN = 14 см,
NK = 16 см. Якою може бути довжина відрізка МK? 

53. На промені АМ відкладіть відрізки АВ = 30 мм, АС = 40 мм. Знайдіть: 
1) довжину відрізка ВС ; 2) відстань між серединами відрізків АВ і АС.

54. Відрізок довжиною 18 см поділено на дві нерівні частини. Чому дорівнює 
відстань між серединами цих частин? Відповідь поясніть.

55. Відкладіть на промені AN відрізки АВ = 2 см, AС = 5 см, AD = 9 см. 
Знайдіть відстань між серединами відрізків АВ і СD.

56*. Накресліть відрізок і позначте на ньому чотири точки. Скільки утворилося 
відрізків, що мають не більше ніж одну спільну точку?

57*. Із чотирьох точок А, В, С, D точки А, В, С лежать на одній прямій і точки 
В, С, D також лежать на одній прямій. Обґрунтуйте, що всі чотири точки 
лежать на одній прямій.

58*. Дві точки відрізка АВ лежать на відрізку СD. Чому ці відрізки лежать на
одній прямій?

59*. Накресліть відрізок. Позначте на відрізку спочатку одну точку, потім дві 
точки, три точки і т. д. Кожного разу підраховуйте кількість утворених від-
різків. Спробуйте встановити деяке правило підрахунку кількості утворених 
відрізків.

60*. На відрізку АD позначено точки В і С так, що АВ = СD, АС = 5 см. Знайдіть 
довжину відрізка ВD. 

61*. На промені АМ відкладіть відрізки АВ = 6 см, АС = 10 см, а на промені 
СА — відрізок СD = 5 см. Знайдіть довжину відрізків: 1) ВD; 2) АD.

62*. Відрізок довжиною m поділено на довільні два відрізки. Знайдіть
відстань між серединами цих відрізків.

63*. Відрізок поділено на дві нерівні частини. Знайдіть довжину цього відрізка, 
якщо відстань між серединами цих частин дорівнює n.

64*. Поділіть відрізок АВ довжиною 16 см на три нерівні відрізки. Відстань між 
серединами крайніх відрізків дорівнює 14 см. Знайдіть довжину середньо-
го відрізка. 

65*. Відрізок АМ = 24 см поділено трьома точками на чотири нерівні відріз-
ки. Відстань між серединами крайніх відрізків становить 20 см. Знайдіть
відстань між серединами середніх відрізків.

66*. Відстань між точками А і В дорівнює а см. Знайдіть на прямій АВ усі точки, 
які задовольняють умову:
1) відстань від кожної з них до точки А вдвічі менша від відстані до точки 
В, якщо а = 9 см;
2) сума відстаней від кожної з них до точок А і В дорівнює 8 см, якщо а = 8 см;
3) різниця відстаней від кожної з них до точок А і В дорівнює 2 см,
якщо а = 14 см.

ЗАСТОСУЙТЕ НА ПРАКТИЦІ

67. Відстань між Сумами і Житомиром дорівнює 480 км. Житомир розташо-
ваний на відстані 140 км від Києва. Визначте відстань від Києва до Сум, 
вважаючи, що всі три міста розташовані на одній прямій.

68. Щоб дізнатися про довжину свого кроку, відміряйте рулеткою відстань 
10 м і пройдіть цю відстань кілька разів. Запишіть, скільки кроків ви роби-
ли щоразу. Знайдіть середню кількість кроків. Розділіть 10 м на отриману 
середню кількість кроків — це і буде довжина вашого кроку. Виміряйте
у кроках і переведіть у метри: 
1) довжину класної кімнати; 2) довжину шкільного коридору;
3) відстань від вашого дому до найближчої зупинки транспорту.

Мал. 41

Таблиця  3
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69. Неозброєним оком людина може бачити одноповерховий будинок на
відстані 5 км, вікна в цьому будинку — за 4 км, а димар — за 3 км. На якій 
відстані від будинку (приблизно) перебуває людина, яка:
1) уже бачить будинок, але ще не бачить ві’кна в ньому;
2) уже бачить вікна в будинку, але ще не бачить димар?

 §3. КУТИ
ТА ЇХ ВИМІРЮВАННЯ

Проведемо з точки О два промені 
ОА і ОВ (мал. 42). Дістали відому 
вам фігуру — кут. 

Кутом називається геометрична фігура, утво-
рена двома променями зі спільним початком.

Промені називаються сторонами кута, а їх спільний початок —
вершиною кута.

Кут позначають або назвою його вершини, або назвами трьох точок: 
вершини і двох точок, що лежать на сторонах кута. 

Записують: ∠О, ∠АОВ або ∠ВОА (див. мал. 42). Знак ∠ заміняє слово 
«кут». Якщо кут позначено трьома буквами, то середня в записі буква 
відповідає вершині кута. Кут можна позначити і маленькою буквою грець-
кого алфавіту: α, β, γ та ін. Тоді знак ∠ не пишуть. Розглядаючи кілька 
кутів, їх можна позначити цифрами, наприклад ∠1, ∠2. 

Сторони кута розбивають площину на дві області. Одна з них вважається 
внутрішньою областю кута, а інша — зовнішньою (мал. 43). Візьмемо дві 
довільні точки, наприклад М і N, на сторонах кута АОВ (див. мал. 43) 

і сполучимо їх відрізком. Внутрішні точки відрізка МN лежатимуть у 
внутрішній області кута. Друга область кута — зовнішня.

Промінь проходить між сторонами кута, якщо він виходить з його 
вершини і лежить у внутрішній області. На малюнку 44 промінь ОС
проходить між сторонами кута АОВ. 

Кут, сторони якого є доповняльними променями, називається розгор-
нутим кутом. На малюнку 45 кут АОВ — розгорнутий. 

Якщо кут розгорнутий, то будьLякий промінь, який виходить із вер-
шини і відмінний від його сторін, проходить між сторонами кута.

Для вимірювання кутів потрібна одиниця вимірювання — одиничний 
кут. Щоб утворити його, поділимо розгорнутий кут на 180 рівних частин 
(мал. 46). Кут, утворений двома сусідніми 
променями, обираємо за одиничний. Його 
міру називають градусом і записують 1°.

Зрозуміло, що градусна міра розгорнутого 
кута дорівнює 180°.

Кути вимірюють транспортиром. 
На малюнку 47 градусна міра кута АОВ 

дорівнює 110°.
Коротко говоримо: «Кут АОВ дорівнює 

110°» і записуємо: ∠АОВ = 110°. 
Для точнішого вимірювання кутів градус поділяють на мінути і секун-

ди. Мінутою називають 
1

60
 частину градуса, а секундою — 

1

60
 частину 

мінути. Одну мінуту позначають 1', одну секунду — 1". Наприклад, кут 

у 50 градусів 23 мінути і 39 секунд записуємо так: 50° 23' 39".
Градусна міра кожного кута виражається додатним числом.
Кути порівнюватимемо за їх градусними мірами. 

Два кути називаються рівними, якщо їх градусні міри рівні.

Із двох нерівних кутів більший той, градусна міра якого більша. 

Мал. 42

Мал. 43 Мал. 44

Мал. 45 Мал. 46

Мал. 47
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Мал. 48 Мал. 49

Мал. 53Мал. 50 Мал. 51 Мал. 52

Мал. 55Мал. 54

Наприклад, якщо ∠АОВ = 45°, ∠KLM = 45°, ∠EFQ = 38°, то ∠АОВ = 
= ∠KLM, але ∠АОВ > ∠EFQ і ∠KLM > ∠EFQ. 

На малюнку 47 промінь ОС розбиває ∠АОВ на два кути: ∠АОС і ∠СОВ. 
Бачимо, що ∠АОС = 60°, ∠СОВ = 50°, ∠АОВ = 110°. Отже, кут АОВ
дорівнює сумі кутів АОС і СОВ.

Властивості вимірювання кутів.
1. Градусна міра кожного кута більша за нуль.
2. Градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на 
які він розбивається будьLяким променем, що проходить між 
його сторонами.

З а д а ч а .  Чи може промінь ОС проходити між сторонами кута AOВ,
якщо ∠АОВ = 50°, ∠АОС = 20°, ∠СОВ = 70°?

Розв’язання.  Якщо промінь ОС проходить між сторонами кута АОВ, то 
∠АОВ = ∠АОС + ∠СОВ. Але 50° ≠ 20° + 70°. Отже, промінь ОС не проходить 
між сторонами кута АОВ.

Якщо потрібно встановити, чи проходить промінь ОС між сторонами
кута АОВ, перевірте правильність рівності ∠АОВ = ∠АОС + ∠СОВ.
На малюнках 48, 49 ви бачите, як за допомогою транспортира і

лінійки від променя ОА в один бік від нього можна відкласти кут АОВ, 
що до рівнює 55°.

Властивість відкладання кутів.
Від будьLякого променя в один бік від нього можна відкласти 
тільки один кут даної градусної міри.

Кут називають прямим, якщо він дорівнює 90° (мал. 50); гострим, якщо 
він менший від 90° (мал. 51); тупим, якщо він більший за 90°, але мен-
ший від 180° (мал. 52). Кути, більші за розгорнутий, не розглядатимемо. 

Знаком «�» на малюнку позначаємо прямий кут.

Бісектрисою кута називається промінь, який 
виходить із вершини кута і ділить його навпіл.

На малюнку 53 промінь ОС — бісектриса кута АОВ.
Можемо записати: ∠АОС = ∠СОВ, 
∠АОВ = 2 ∠АОС = 2 ∠СОВ. 
Рівні кути позначаємо на 

малюн ку однаковою кількістю 
дужок. 

Кути на місцевості вимірюють 
астро лябією (мал. 54) або тео-
долітом (мал. 55).

  ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ 

1. Кут можна уявити як результат повороту променя, наприклад ОА, навколо 
свого початку О (мал. 56). Унаслідок повороту променя початкове ОА і кінцеве 
ОВ його положення утворять кут АОВ. Обертаючи промінь у тому самому на-
прямі, діставатимемо нові кути: ∠АОВ

1
 — пря-

мий, ∠АОВ
2
 — тупий, ∠АОВ

3
 — розгорнутий, 

∠АОВ
4
 — більший за розгорнутий. Нарешті, 

пов ний оберт променя утворить кут, який на-
зивають повним кутом. Він дорівнює 360°. 
2. Слово «транспортир» походить від латин-
ського слова transportare, що означає «пере-
носити». Мабуть, спочатку транспортир вико-
ристовувався не стільки для вимірювання кутів, 
скільки для побудови кута, що дорівнює даному.
3. У перекладі з латинської gradus означає 
«крок», «ступінь».

Кути на місцевості вимірюють не лише в
градусах, а й у радіанах (1 рад ≈ 57°18'), градах 
(1 град ≈ 0,9°), румбах (1 румб ≈ 11,29°). Мал. 56
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ПРИГАДАЙТЕ ГОЛОВНЕ

1. Яка фігура називається кутом? Як позначають кут?
2. Які кути називаються рівними?
3. У яких одиницях вимірюють кути і за допомогою якого приладу?
4. Сформулюйте властивості вимірювання кутів. 
5. Який кут називають гострим? прямим? тупим? розгорнутим?
6. Сформулюйте властивість відкладання кутів.
7. Що таке бісектриса кута?

РОЗВ’ЯЖІТЬ ЗАДАЧІ  
70'. Запишіть кути, зображені на малюнку 57. Назвіть їх сторони і вершину.

Чи є серед цих кутів розгорнутий кут?

71'. На малюнку 58 зображено промені зі спільним початком. Запишіть кути:
1) зі стороною ОD ;    2) між сторонами яких проходить промінь ОD ;
3) зі стороною ОВ ;     4) між сторонами яких проходить промінь ОВ.

72'. Побудуйте кут, градусна міра якого дорівнює:
1) 40°30'; 2) 65°; 3) 150°20'. 

73'. Накресліть гострий і тупий кути. Знайдіть їх градусну міру. 

74'. У зошиті побудуйте за клітинками кути, зображені на малюнку 59. 

75'. Побудуйте кут, що дорівнює 80°. Користуючись транспортиром і лінійкою, 
проведіть бісектрису цього кута. 

76'. Накресліть гострий кут АОВ. За допомогою транспортира і лінійки про-
ведіть промінь ОС так, щоб промінь ОВ був бісектрисою кута АОС.

77°. Скільки кутів зображено на малюнку 60:
1) з вершиною А, що не є розгорнутими;
2) з вершиною В, що є розгорнутими; 
3) з вершиною С? 

78'. Два кути мають спільну сторону. Чи спільна в них вершина? Відповідь
поясніть. 

79°. Два кути мають спільну вершину. Чи мають вони спільну сторону? Відпо-
відь поясніть. 

80°. Побудуйте кут АВС і два промені BM і BN, що проходять між його сторо-
нами. Запишіть кути, які при цьому утворилися. 

81°. Градусні міри кутів А, В, С відповідно дорівнюють:
1) 40°, 39°59', 40°1';     2) 50', 50°, 500';     3) 0,5°, 30', 3°.
Порівняйте дані кути.

82°. Промінь ОС проходить між сторонами кута АОВ. Знайдіть: 
1) кут АОВ, якщо ∠АОС = 23°, ∠ВОС = 47°; 
2) кут АОС, якщо ∠АOВ = 82°, ∠ВOС = 41°.

83°. Із вершини розгорнутого кута МОN проведено промінь ОF. Знайдіть кут 
MOF, якщо ∠NOF = 25°.

84°. Промінь, що проходить між сторонами кута α, розбиває його на два
кути — β і γ. За даними, наведеними в таблиці 4, складіть рівняння та
знайдіть градусні міри невідомих кутів.

Таблиця  4

85°. Чи проходить промінь ОС між сторонами кута АОВ, якщо: 
1) ∠АОС = 45°, ∠ВOС = 35°, ∠АОВ = 10°; 
2) ∠АОС = 23°, ∠ВOС = 56°, ∠АOВ = 79°;
3) ∠АОС = 92°, ∠ВOС = 43°, ∠АOВ = 49°?

86°. На прямій АВ позначено точку С, яка лежить між точками А і В. Скільки 
кутів даної градусної міри можна відкласти:
1) від променя СА в один бік від нього;
2) від доповняльних променів із початком у точці С в один бік від них?
Відповіді поясніть.

Мал. 57 Мал. 58

Мал. 59 Мал. 60
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87°. ОС — бісектриса кута АОВ. Знайдіть: 
1) кут АОВ, якщо ∠АОС = 36°; 2) кут ВОС, якщо ∠АОВ = 174°;
3) кут АОВ, якщо ∠ВОС = 65°; 4) кут АОС, якщо ∠АОВ = 82°.
Який із даних кутів є гострим? прямим? тупим?

88. Проведіть три прямі, що перетинаються в одній точці. Скільки розгорнутих 
кутів утворилося? 

89. Позначте точки А, В і С, що не лежать на одній прямій. Накресліть кут АВС. 
Чи може він бути розгорнутим?

90. Промінь ОС проходить між сторонами кута АОВ. Знайдіть: 
1) кут ВОС, якщо ∠АОВ = 62°, а ∠АОС на 20° менший від ∠ВОС; 
2) кути АОС і ВОС, якщо ∠АОВ = 80°, а ∠АОС на 50° більший за ∠ВОС.

91. Із вершини розгорнутого кута АОВ проведено в один бік два промені
ОС і ОD. Знайдіть:
1) кут СОD, якщо ∠АОС = 60°, ∠ВОD = 70°;
2) кут АОС, якщо ∠СОD = 41°, ∠ВОD = 69°;
3) кут СОD, якщо ∠АОD = 110°, ∠ВОС = 130°.

92. Від променя ОА в один бік відкладіть ∠АОС = 31°, ∠АОD = 46°,
∠АОВ = 85°. Знайдіть: 1) ∠ВОD; 2) ∠ВОС; 3) ∠СОD.

93. Два кути, градусна міра яких дорівнює 40° і 50°, мають спільну сторону. 
Який кут можуть утворювати інші їх сторони?

94. Кути АОВ і ВОС мають спільну сторону ОВ. Знайдіть кут АОС, якщо
∠АОВ = 45°, ∠ВОС = 60°. Для кожного з можливих випадків зробіть
малюнок.

95. Накресліть кут АОВ і промені ОЕ і ОF, що проходять між його сторонами 
так, щоб ∠АОВ = 120°, ∠АОЕ = 25°, ∠ВОF = 45°. Знайдіть ∠ЕОF.

96. Промінь ОK — бісектриса кута МОN, що не є розгорнутим. Чи може 
кут МОK бути: 1) прямим; 2) гострим; 3) тупим?

97. На малюнках 61, 62 ∠АОС = ∠ВОD. Обґрунтуйте, що ∠АОВ = ∠СОD. 

98. ОС — бісектриса кута АОВ (мал. 63), ∠АОD = ∠FОВ. Обґрунтуйте, що 
промінь ОС є бісектрисою кута DОF.

99. ∠DОВ = ∠АОF, ∠DОС = ∠СОF (мал. 64). Обґрунтуйте, що промінь ОС є 
бісектрисою кута АОВ.

100. За допомогою транспортира поділіть на три рівні кути: 1) прямий кут;
2) розгорнутий кут. Знайдіть кут між бісектрисами крайніх кутів. 

101. Промінь ОC проходить між сторонами прямого кута AОB, причому
∠AОC = 30°. Знайдіть кути, що утворює бісектриса OK кута BOC із сто-
ронами кута AOB.

102. Промінь ОK проходить між сторонами кута МОN, причому ∠МОK = 46°, 
∠NОK = 100°. Знайдіть кут між бісектрисами кутів МОK і NОK.

103.  Промінь ОK проходить між сторонами кута NОМ. Знайдіть кути NОK і 
МОK, якщо ∠NОМ = 60°, а градусні міри кутів NОK і МОK відносяться, 
як 1 : 5.

104*. Між сторонами кута АОВ проведено промені ОС і ОD. Знайдіть кут АОС, 
якщо ∠СОВ = 55°, ∠АОD = 80°, ∠DОВ = 33°.

105*. Кут АОВ дорівнює 120°. Промінь ОС проходить між сторонами цього кута 
й утворює зі стороною ОА кут 80°. Знайдіть кут між променем ОС і бісек-
трисою кута АОВ.

106*. Промені, що проходять між сторонами кута α, розбивають його на 
2, або 4, або 6, ..., або 2n рівних кутів. Чому дорівнює кут між бісектрисами 
сусідніх кутів, якщо: 1) α = 180°; 2) α = 90°; 3) α = 120°; 4) α = 60°?

107*. Проведіть пряму АВ і позначте на ній точку О. Відкладіть від променя
ОА в один бік ∠АОС = 120°, а в другий бік — ∠АОD = 140°.
1) Який із променів — ОА чи ОВ — проходить між сторонами кута СОD?
2) Знайдіть градусну міру кута СОD.

ЗАСТОСУЙТЕ НА ПРАКТИЦІ
108. Північний вітер змінився на північноTсхідний. Який кут повороту вітру?

109. Автомобільна дорога Київ — Одеса проходить через місто Умань. Вважа-
тимемо, що всі три міста розташовані на одній прямій. Поясніть, до яких 
міст можуть прямувати два автомобілі, якщо вони виїхали з Умані:
1) у протилежних напрямках; 2) в одному напрямку.
Зробіть малюнок.

110. Туристи пройшли від базового табору в напрямку на північ 4 км і повер-
нули на схід. Пройшовши за цим напрямком 1 км, вони пройшли на північ 
ще 2,5 км. Накресліть їхній шлях на плані в масштабі: 1 км в 1 см. За до-
помогою лінійки з’ясуйте, на якій відстані від базового табору вони були, 
пройшовши: 1) 5 км, 2) 7,5 км.

Мал. 61 Мал. 62

Мал. 63 Мал. 64
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1. Поясніть, що таке відрізок; промінь; доповняльні промені.
2. Що таке кут? бісектриса кута?
3. Який кут називається гострим? прямим? тупим? розгорнутим?
4. У яких одиницях вимірюють відрізки? кути?
5. Які відрізки (кути) називаються рівними?
6. Сформулюйте властивість розміщення точок на прямій.
7. Сформулюйте властивість вимірювання відрізків (кутів).
8. Сформулюйте властивість відкладання відрізків (кутів).
9. Що називається відстанню між двома точками?

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ПЕРЕВІРТЕ, ЯК ЗАСВОЇЛИ МАТЕРІАЛ РОЗДІЛУ 1

Уважно прочитайте задачі і знайдіть серед запропонованих від-
повідей правильну. Для виконання тестового завдання потрібно 
10–15 хв. 

 1о   За даними на малюнку 66 знайдіть відстань між точками А і В. 
 Яке із співвідношень правильне?

Мал. 66

A. АВ = 90 см. Б. АВ < 10 см.        В. АВ > 30 см. Г. АВ = 60 мм.

 2о За даними на малюнку 67 знайдіть градусну міру кута АОВ. 
 Яке із співвідношень правильне?

Мал. 67

 A. ∠АОВ = 90°. Б. ∠АОВ = 56°.       В. ∠АОВ > 90°. Г. ∠АОВ < 90°.

 3о Бісектриса ОС  кута АОВ  утворює з його стороною ОВ  кут 75°. 
 Чому дорівнює кут АОС?

 A. 32°30'.  Б. 75°.         В. 150°.  Г. 25°.

  4 Точка М  — внутрішня точка відрізка АВ, причому середина цього відрізка 
лежить між точками А і М. Яке із співвідношень правильне?

 A. 
AM

MB
=1. Б. 

AM

MB
=0.        В. 

AM

MB
> 1. Г. 

AM

MB
< 1.

 5* Знайдіть кути АОС і СОВ, якщо їх сторони ОА  і ОВ  є доповняльними 
променями і ∠АОС = 0,5 ∠СОВ.

 A. 110° і 110°. Б. 180° і 90°.        В. 48° і 96°.  Г. 60° і 120°.

111. На малюнку 65 зображено, як порівнюють кути за допомогою аркуша
паперу. Поясніть, як це роблять.

112. Котра тепер година, якщо стрілки годинника утворюють кут 105°, а хвилинна 
стрілка показує на цифру 6?

Мал. 65

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ



У розділі 
дізнаєтесь:

 що таке аксіома, 
теорема, ознака;

 про суміжні та 
вертикальні кути, 
їх властивості;

 про взаємне 
розміщення
прямих та як 
зображати 
паралельні та 
перпендикулярні 
прямі за допомо-
гою лінійки і 
косинця;

 як установити, 
чи паралельні 
дві прямі, і які 
властивості
паралельних
прямих

РОЗДІЛ2 РОЗМІЩЕННЯ  ПРЯМИХ 
НА  ПЛОЩИНІ

ВЗАЄМНЕ
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 §4. СУМІЖНІ КУТИ

  
Побудуємо кут АОВ і 

проведемо доповняльний 
промінь до однієї з його сторін, наприклад ОС 
(мал. 68). Утворилося два кути — АОВ і СОВ. У 
них сторона ОВ — спільна, а сторони ОА і ОС — 
доповняльні промені. Такі кути є суміжними.

Два кути називаються суміжними, якщо в них одна сторона 
спільна, а дві інші сторони є доповняльними променями.

Чи можуть бути суміжними три кути? Не можуть, бо за означенням —
це два кути. 

Крім означень, у геометрії є твердження, істинність яких встанов-
люється міркуваннями — доведеннями. Такі твердження називаються 
теоремами.

Теорема (про суму суміжних кутів).
Сума суміжних кутів дорівнює 180°.

Дано:  ∠АОВ і ∠СОВ — суміжні (мал. 69).

Довести:  ∠АОВ + ∠СОВ = 180°.

Доведення.  Сторони ОА  і ОС суміжних кутів АОВ і СОВ  — доповняльні 
промені, тому кут АОС  — розгорнутий. Отже, ∠АОС = 180°. 
Промінь ОВ проходить між сторонами розгорнутого кута АОС, тому 
∠АОВ + ∠СОВ = ∠АОС = 180°.

Формулювання теореми містить умову (те, що відоме — дано) і вимо-
гу (те, що треба довести). Формулюючи теореми, часто вживають слова 
«якщо» і «то». Наприклад, теорему про суму суміжних кутів можна сфор-
мулювати так: «Якщо два кути суміжні, то їх сума дорівнює 180°». Умова 
цієї теореми міститься між словами «якщо» і «то» (два кути суміжні),
а її вимога — після слова «то» (їх сума дорівнює 180°).

Під час доведення спираються на означення, аксіоми, а також уже
доведені раніше теореми.

Що таке аксіома? Найбільш очевидні властивості елементарних геоме-
тричних фігур вважають істинними твердженнями і не доводять їх. Такі 

Мал. 70

твердження називають аксіомами. Наприклад, аксіомами є відомі вам 
властивості розміщення точок на прямій, вимірювання відрізків і кутів.

Щоб засвоїти теорему, уважно прочитайте і запам’ятайте її форму-
лювання. Зробіть малюнок і запишіть її скорочено. Прочитайте за під-
ручником доведення, а потім запишіть ланцюжок основних ви снов ків. 
Спробуйте відтворити цей ланцюжок, не підглядаючи в записи. Якщо ви 
зробили це без помилок, то засвоїли теорему.

Задача.  Один із суміжних кутів дорівнює 
135°. Яка градусна міра іншого кута?

Розв’язання.  Нехай ∠LОN  і ∠MОN – 
дані суміжні кути (мал. 70) і ∠LОN = 135°.
За теоремою про суму суміжних кутів, 
∠LОN + ∠MОN = 180°.
Звідси ∠MОN = 180° – ∠LОN  =
= 180° – 135° = 45°.

Щоб знайти кут, суміжний з даним кутом, відніміть від 180° градусну 
міру даного кута.

  ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ 

1. Зародження геометрії як науки датують VI ст. до н. е. і пов’язують із до-
слідженнями вчених Стародавньої Греції, зокрема наукової школи Піфагора. 
Найголов нішим здобутком того часу була розробка основ дедуктивного 
методу — методу доказових міркувань. Давньогрецькі вчені зрозуміли, що 
встановити правильність якоїсь властивості геометричної фігури можна лише 
шляхом доведення. Проте, якщо не мати вихідних істинних тверджень — аксі-
ом, тоді доведення триватиме нескінченно 
довго. На це вказував ще давньогрецький 
учений Аристотель (IV ст. до н. е.). Таку 
систему аксіом, на якій можна було б по-
будувати дедуктивну геометричну теорію, 
шукали впродовж багатьох століть. Перший 
систематичний курс геометрії (він не дійшов 
до нас) був написаний Гіппократом Хіось-
ким у другій половині V ст. до н. е.
2. Раніше градусну міру прямого кута по-
значали буквою d (від французького слова
droit — «прямий»). Це позначення викорис-
товували для скороченого запису градусних 
мір будьTяких кутів. Так, вважалося, що роз-
горнутий кут дорівнює 2d, а інші кути пода-
вали у вигляді дробів від d. 

Мал. 69

Мал. 68

Піфагор
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3. Слово «суміжний» означає «такий, що межує з чимTнебудь; прилеглий до 
чогось; розміщений поруч». У побуті кажуть, наприклад, про суміжні кімнати. 
Вони мають спільну стіну. Спільну межу мають подвір’я в сільській місцевості 
або дачному селищі. Хоча тоді частіше скажуть «сусідні подвір’я».

ПРИГАДАЙТЕ ГОЛОВНЕ

1. Які кути називаються суміжними?
2. Сформулюйте і доведіть теорему про суму суміжних кутів.
3. Поясніть, що таке теорема, аксіома. Наведіть приклади.

РОЗВ’ЯЖІТЬ ЗАДАЧІ  
113'.  На малюнках 71, 72 зображено кути 1 і 2. Назвіть:

1) суміжні кути;  2) кути, що не є суміжними.

120°. Кути α і β — суміжні. Накресліть у зошиті таблицю 5 і заповніть її.

Таблиця  5

  За даними таблиці 5 дайте відповіді на запитання:
1) на скільки градусів кут α менший від кута β, якщо α < 90°;
2) на скільки градусів кут α більший за кут β, якщо α > 90°;
3) на скільки градусів кут α більший за кут β, якщо β < 90°;
4) на скільки градусів кут α менший від кута β, якщо β > 90°?

121'. За даними, наведеними на малюнках 77, 78, знайдіть градусні міри суміж-
них кутів.

Мал. 77 Мал. 78

122°. Знайдіть суміжні кути, якщо:
1) гострий кут на 30° менший від суміжного з ним тупого кута;
2) тупий кут на 56° більший за суміжний з ним гострий кут;
3) гострий кут на 42° менший від суміжного з ним тупого кута.

123°. За даними, наведеними на малюнках 79, 80, знайдіть градусні міри суміж-
них кутів.

  Мал. 79  Мал. 80

124°. Знайдіть суміжні кути, якщо:
1) гострий кут у 4 рази менший від суміжного з ним тупого кута;
2) тупий кут удвічі більший за суміжний з ним гострий кут;
3) тупий кут у 8 разів більший за суміжний з ним гострий кут.

125°. Чи можуть обидва суміжні кути бути: 
1) гострими; 2) прямими; 3) тупими? 
Відповідь обґрунтуйте.

126. Чи можна стверджувати, що два кути суміжні, якщо їх сума дорівнює 180°?

127. Якщо один із суміжних кутів гострий, то другий кут тупий. Доведіть.

Мал. 71 Мал. 74

114'. На малюнках 73, 74 позначені дужками кути не є суміжними. Чому?

115'. Побудуйте довільний кут і кут, суміжний з даним. Виміряйте побудовані кути.

116'. Накресліть за клітинками кут: 1) 45°;   2) 90°.
Побудуйте два суміжні з ним кути і виміряйте їх.

117'. На малюнках 75, 76 зображено суміжні кути. Знайдіть невідомий кут. 

118°. Проведіть пряму АВ. Позначте на ній точку О, що лежить між точками А і 
В. Проведіть промінь ОС так, щоб один із суміжних кутів дорівнював:
1) 35°;   2) 145°;   3) 130°;   4) 50°.

119°. Знайдіть кут, суміжний із кутом:
1) 137°;   2) 54°;   3) 162°;   4) 23°.

Мал. 75 Мал. 76

Мал. 72 Мал. 73
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128. Якщо один із суміжних кутів тупий, то другий кут гострий. Доведіть.
129. Якщо два суміжні кути рівні, то вони прямі. Доведіть.

130. Побудуйте суміжні кути так, щоб один із них мав градусну міру:
1) меншу від 45°, але більшу за 40°;
2) більшу за 90°, але меншу від 100°;
3) яка дорівнює двом третинам розгорнутого кута.

131. Знайдіть суміжні кути, якщо їх різниця дорівнює:
1) 30°;   2) 105°;   3) 67°;   4) 0°.

132. Знайдіть суміжні кути, якщо їх частка дорівнює:
1) 9;   2) 11;   3) 1;   4) 17.

133. Знайдіть суміжні кути, якщо вони відносяться, як:
1) 1 : 9;   2) 11 : 1;   3) 1 : 1;   4) 1 : 17.

134. Знайдіть суміжні кути, якщо один із них становить 
від другого:

1) 
1

3
;   2) 

3

2
;   3) 

4

5
;   4) 

7

8
.

135. Знайдіть суміжні кути, якщо один із них становить 
від іншого: 
1) 20 %;   2) 60 %;   3) 80 %;   4) 25 %.

136. На малюнку 81 точки A, B  i C  лежать на одній прямій. Запишіть суміжні кути.

137. Якщо два кути рівні, то суміжні з ними кути також рівні. Доведіть.

138. Бісектриси суміжних кутів утворюють прямий кут. Доведіть.

139. Бісектриса одного із суміжних кутів утворює з їх спільною стороною кут α. 
Знайдіть суміжні кути, якщо:
1) α = 15°;   2) α = 75°;   3) α = 60°;   4) α = 45°.

140*. Позначте точки А, В  і С, що не лежать на одній прямій. Побудуйте суміжні 
кути, сторони яких проходять через ці точки, причому:
1) точка А  є їх вершиною, а точка С лежить на спільній стороні;
2) промінь ВС  є їх спільною стороною;
3) відрізок АС  не лежить на спільній стороні, але вершина міститься
в його середині.

141*. Який із суміжних кутів — α чи β — є гострим, якщо:

1) 
α
β

< 1;   2) 
α
β

> 1;   3) 
β
α

< 1;   4) 
β
α

> 1? 

142*. У яких межах може бути кут α, суміжний з кутом  β, якщо:
1) 20° ≤ β ≤ 30°;  2) 120° ≤ β ≤ 130°;  3) 38° ≤ β ≤ 45°;  4) 175° ≤ β ≤ 179°?

143*. Знайдіть суміжні кути, якщо їх різниця менша від їх суми на: 
1) 20°;   2) 105°;   3) 49°;   4) 123°.

144*. Знайдіть суміжні кути, якщо їх різниця відноситься до їх суми, як:
1) 2 : 3;   2) 3 : 4;   3) 4 : 5;   4) 5 : 6.

145*. Знайдіть суміжні кути, якщо один із них на 30° більший за:
1) різницю цих кутів;
2) середнє арифметичне цих кутів;
3) 25 % суми цих кутів;
4) потроєну піврізницю цих кутів.

146*. Чому дорівнює кут, якщо два суміжні з ним кути становлять в сумі: 
1) 80°;   2) 220°;   3) 120°;   4) 300°?

147*. Кути AOB  і BOC — суміжні. Промінь ON — бісектриса кута BOC, а про-
мінь OM  проходить між сторонами кута AOC. Доведіть, що промінь OM  
є бісектрисою ∠AOC, якщо ∠MON — прямий.

148*. Якщо сума двох кутів зі спільною вершиною і спільною стороною дорівнює 
180°, то ці кути суміжні. Чи правильне дане твердження?

149*. Бісектриси двох кутів утворюють прямий кут. Чи можна стверджувати, що 
дані кути суміжні? Поясніть відповідь.

ЗАСТОСУЙТЕ НА ПРАКТИЦІ

150.  Правильність виготовлення косинця пере-
віряють у такий спосіб. На аркуші паперу 
під лінійку проводять пряму. Косинець при-
кладають до прямої і будують другу сторону 
прямого кута (мал. 82). Потім косинець 
перевертають і прикладають до прямої так, 
як показано на малюнку. Якщо побудована 
сторона прямого кута не відхиляється від 
ребра косинця, то косинець правильний. 
Поясніть, чому це так.  

151. У туристичному поході користуються компасом (мал. 83) — приладом, 
стрілка якого показує напрямок на північ, а нанесені поділки допомагають 

Мал. 81

Мал. 82

Мал. 83
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визначати кут між цим напрямком і напрямком руху. Такий кут, якщо його 
відкладати від напрямку на північ за стрілкою годинника, називають ази-
мутом. Азимут напрямку визначають у межах від 0° до 360°.

   На малюнку 83 ви бачите: ОN — напрямок на північ; ОL і ОК — напрямки 
руху; азимут напрямку ОL становить 45°; азимут напрямку ОK дорівнює 225°. 
Як визначити азимут, більший за 180°, наприклад, азимут напрямку ОK?

 За картою України (див. мал. 24) визначте азимут напрямку: 
1) Київ — Чернігів; 2) Київ — Полтава; 3) Київ — Сімферополь; 4) Київ —
Одеса; 5) Київ — Вінниця; 6) Київ — Житомир; 7) Київ — Тернопіль;
8) Київ — Луцьк.

 §5. ВЕРТИКАЛЬНІ КУТИ

Побудуємо кут АОВ і 
проведемо доповняльні 

промені до його сторін (мал. 84). Дістанемо два 
кути — АОВ і СОD зі спільною вершиною О. 
У них сторони ОА і ОС доповнюють одна одну 
до прямої АС, а сторони ОВ і ОD — до прямої 
ВD. Такі кути є вертикальними.

Два кути називаються вертикальними, якщо сторони одного 
кута є доповняльними променями сторін іншого.

Чи можуть бути вертикальними три кути? 
Не можуть, бо за означенням — це два кути. 

Теорема (про вертикальні кути). 
Вертикальні кути рівні.

Дано:  ∠АОВ  і ∠СОD  — вертикальні (мал. 85).

Довести:  ∠АОВ = ∠СОD.

Доведення.  Кожен із кутів АОВ  і СОD суміж ний з кутом СОВ. За теоремою 
про суміжні кути, ∠АОВ + ∠СОВ = 180° і ∠CОD + ∠СОВ = 180°.
Звідси дістанемо: ∠АОВ = ∠СОD.

Мал. 84

Якщо два кути рівні, то чи вертикальні 
вони? Не обов’язково. Наприклад, на ма-
люнку 86 кути NОK і RSТ рівні, але вони 
не вертикальні.

Щоб спростувати деяке твердження, до-
статньо навести хоча б один приклад, який 
задовольняє умову твердження, але супе-
речить його вимозі. 

Задача.  Знайдіть вертикальні кути, якщо їх сума дорівнює 110°. 

Розв’язання.  Нехай ∠AОB і ∠CОD — дані вертикальні кути (мал. 87) і
∠AОB + ∠CОD = 110°. Оскільки вертикальні кути рівні, то ∠AОB  = ∠CОD =
= 110° : 2 = 55°.

Мал. 87 Мал. 88 Мал. 89

Дві прямі, перетинаючись, утворюють чотири кути зі спільною вер-
шиною (мал. 88). Якщо кути розглядати попарно, можна виділити шість 
пар відомих вам кутів. Це дві пари вертикальних кутів (∠1 і ∠3, ∠2 і ∠4) 
і чотири пари суміжних кутів (∠1 і ∠2, ∠2 і ∠3, ∠3 і ∠4, ∠4 і ∠1). 

Менший з утворених кутів вважається кутом між прямими, що пере-
тинаються. Якщо це кут α, то кажуть, що дані прямі перетинаються 
під кутом α. Можна також сказати, що α — це кут між прямими а і b.

Задача.  Дві прямі перетинаються під кутом 30°. Знайдіть три інші кути.

Розв’язання.  Нехай ∠1 = 30° (мал. 89). Тоді ∠3 = ∠1 як вертикальні,
тому ∠3 = 30°. ∠2 і ∠1 — суміжні, тому їх сума дорівнює 180°. Отже,
∠2 = 180° – 30° = 150°. ∠4 = ∠2 як вертикальні, тому ∠4 = 150°.

  ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ 

Слово «вертикальний» (verticalis) у перекладі з 
латинської мови означає «прямовисний», тобто той, 
що має напрямок виска. Висок — це невеликий пред-
мет на нитці. Його використовують, щоб визначати 
вертикальний напрямок. Будівельники користуються 
виском, коли кладуть стіни. Щодо кутів назву «верти-
кальні», можна зрозуміти з малюнків 90, 91. Форму 
вертикальних кутів можна побачити в зображенні 
піскового годинника.

Мал. 85

Мал. 86

Мал. 90 Мал. 91
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ПРИГАДАЙТЕ ГОЛОВНЕ

1. Які кути називаються вертикальними?
2. Сформулюйте і доведіть теорему про вертикальні кути.
3. Які пари кутів утворюються при перетині двох прямих?
4. Що таке кут між двома прямими? 

РОЗВ’ЯЖІТЬ ЗАДАЧІ  
152'. На малюнках 92, 93 зображено кути 1 і 2. Назвіть:

1) вертикальні кути;
2) кути, що не є вертикальними.

Мал. 92 Мал. 93 Мал. 94

153'. На малюнку 94 прямі AB i CD перетинаються в точці О. Назвіть:
1) кут, вертикальний з кутом 1;
2) кути, суміжні з кутом 1.

154'. Побудуйте довільний кут і кут, вертикальний з ним. Виміряйте побудовані 
кути.

155'. Накресліть за клітинками кут, що дорівнює: 
1) 45°;   2) 90°. 
Побудуйте вертикальний з ним кут. Яка його градусна міра?

156'. На малюнках 95, 96 зображено вертикальні кути. Знайдіть невідомий кут. 

157'. Побудуйте дві прямі, що перетинаються під кутом: 
1) 75°;   2) 60°;   3) 45°;   4) 30°.

Мал. 95 Мал. 96

158'. Кути 1 і 2 — вертикальні. Накресліть у зошиті таблицю 6 і заповніть її.
За даними таблиці з’ясуйте, який з кутів можна вважати кутом між прямими.

Таблиця  6

159°. За даними, наведеними на малюнках 97, 98, знайдіть вертикальні кути. 

Мал. 97 Мал. 98

160°. Знайдіть вертикальні кути, якщо їх сума дорівнює:
1) 30°;   2) 211°;   3) 67°;   4) 190°.

161°. Чи можуть вертикальні кути бути:
1) гострими;  2) тупими;  3) прямими?

162°. За даними, наведеними на малюнках 99, 100, знайдіть градусні міри кутів, 
які утворилися при перетині прямих AB  і CD.

Мал. 99 Мал. 100 Мал. 101

163°. Дві прямі перетинаються під кутом α. Знайдіть інші три кути, що утворюють 
дані прямі, якщо: 1) α = 40°;   2) α = 12°;   3) α = 25°;   4) α = 17°.

164°. При перетині двох прямих утворилися суміжні кути, один з яких більший
за інший на: 1) 14°;   2) 56°;   3) 38°;   4) 70°.
Знайдіть чотири кути, що утворюють дані прямі.

165°. Запишіть вертикальні й суміжні кути, що утворилися при перетині двох 
прямих на малюнку 101.
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166. Точки A, О, B  лежать на одній прямій. Запишіть 
вертикальні кути, якщо промені ОD  і ОL — допо-
вняльні, а промені ОC і ОK не доповнюють один 
одного до прямої (мал. 102).

167. Чому дорівнюють вертикальні кути, якщо їх сума 
більша за один із них на: 
1) 45°;   2) 90°;   3) 109°;   4) 130°?

168. Кут 1, суміжний з кутом 2, дорівнює α. Кути 2 і 3 — 
вертикальні. Чому дорівнює сума кутів 2 і 3, якщо:
1) α = 105°;   2) α = 71°30';   3) α = 93°35';   4) α = 120°45'?

169. Побудуйте вертикальні кути так, щоб вони були:
1) меншими від 85°, але більшими за 75°;
2) більшими за 100°, але меншими від 110°;
3) рівними третині прямого кута.

170. Якщо два кути не вертикальні, то чи можуть вони бути рівними? Поясніть 
відповідь.

171. Чи можна стверджувати, що два нерівні кути не вертикальні? Поясніть від-
повідь.

172. Прямі LF, DQ, KЕ  перетинаються в точках A, B i C  відповідно (мал. 103). 
Запишіть вертикальні кути.

173. Якщо два кути рівні, то вертикальні з ними 
кути також рівні. Доведіть.

174. На малюнку 104 три прямі перетинаються в 
точці С. Скільки при цьому утворилося вер-
тикальних кутів і суміжних кутів? 

175. Дві прямі перетинаються. Чому дорівнюють 
утво рені кути, якщо сума двох із них становить:
1) 102°;   2) 320°;   3) 238°;   4) 182°?

176. Знайдіть кути, які утворилися при перетині двох 
прямих, якщо різниця двох із них дорівнює:
1) 29°;   2) 115°;   3) 107°;   4) 53°.

177. Знайдіть кути, які утворилися при перетині двох 
прямих, якщо частка двох із них дорівнює:
1) 9;   2) 11;   3) 5;   4) 17.

178. Побудуйте дві прямі, які перетинаються під 
кутом α так, що суміжний з ним кут дорівнює:
1) 100°;   2) 92°;   3) 136°;   4) 108°.

179*. Знайдіть вертикальні кути, якщо їх сума кратна 9 і лежить у межах:
1) від 55° до 70°;   2) від 111° до 120°;   3) від 241° до 249°.

Мал. 102

180*. Доведіть, що бісектриси вертикальних кутів утворюють розгорнутий 
кут.

181*. Проведіть дві прямі, що перетинаються в точці О. Через цю точку прове-
діть ще одну пряму. Чи змінилася при цьому кількість вертикальних кутів? 
А суміж них кутів? Як саме? Як зміниться ця кількість, якщо через точку О 
провести четверту, п’яту пряму? 

182*. Під яким кутом перетинаються дві прямі, якщо сума трьох із чотирьох 
утворених кутів становить: 
1) сім шостих розгорнутого кута;
2) шістнадцять дев’ятих розгорнутого кута;
3) 25 % від суми п’яти розгорнутих кутів;

4) 
8

3
 від середнього арифметичного двох із цих кутів, що не є рівними? 

183*. Доведіть, що коли дві прямі перетинаються, то дві інші прямі, які містять 
бісектриси утворених суміжних кутів, перетинаються під прямим кутом.

184*. Доведіть, що коли дві прямі перетинаються, то дві інші прямі, які містять 
бісектриси утворених вертикальних кутів, перетинаються під прямим кутом.

ЗАСТОСУЙТЕ НА ПРАКТИЦІ

185. Як треба зігнути аркуш паперу, щоб на згинах отримати дві прямі, що
перетинаються під прямим кутом? А під кутом 45°?

186. Який кут утворюють напрямки компаса (румби) (див. мал. 83): 
1) північ і північTсхід; 
2) південь і південьTсхід;
3) північTсхід і південьTзахід?

187. Доведіть, що на компасі бісектриса кута між напрямками «північ» і «схід» та 
бісектриса кута між напрямками «південь» і «захід» лежать на одній прямій.

Мал. 103

Мал. 104

 §6. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІ
ПРЯМІ

   
Ви знаєте, що внаслідок перетину двох прямих 

утворюються чотири кути. Нехай один з кутів прямий 
(мал. 105). Тоді інші три кути також прямі, оскіль ки 
будьLякий із них або суміжний із прямим кутом, або 
вертикальний з ним. У цьому разі говорять, що прямі 
перетинаються під прямим кутом.

Дві прямі називаються перпендикулярни-
ми, якщо вони перетинаються під прямим 
кутом. Мал. 105
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Перпендикулярність прямих АВ і СD позначають знаком ⊥. Запису-
ють: АВ ⊥ СD (або СD ⊥ АВ) — і говорять: «Пряма АВ перпендикулярна
до прямої СD». 

На малюнках 106, 107 показано, як за допомогою транспортира
і лінійки побудувати пряму b, перпендикулярну до прямої a.

  Мал. 106  Мал. 107

Теорема (про єдиність перпендикулярної прямої).
Через будьLяку точку на прямій проходить тільки одна пряма, 
перпендикулярна до даної прямої.

Дано:  пряма АВ (мал. 108), 

О ∈ АВ, 

ОD ⊥ АВ.

Довести:  пряма ОD  тільки одна. 

Д о в е д е н н я .  За умовою, прямі АВ  і ОD 
перпендикулярні, тому ∠ВОD = 90°.
Припустимо, що існує інша пряма, наприклад ОС, 
яка проходить через точку О і перпендикулярна
до АВ. Тоді дістанемо два кути ВОD  і ВОС, кож-
ний із яких дорівнює 90°. 
Але, за аксіомою про відкладання кутів, від променя ОВ  в один бік від нього 
можна відкласти тільки один кут, що дорівнює 90°. Тому не може бути іншої 
прямої, крім ОD, яка проходить через точку О і перпендикулярна до прямої АВ.

У доведенні теореми про єдиність перпендикулярної прямої застосува-
ли особливий хід міркувань. Його називають доведенням від супротив-
ного. У такому доведенні є три етапи. На першому етапі формулюємо 
припущення, протилежне висновку теореми (нехай існує інша пряма, 
наприклад, ОС, яка проходить через точку О і перпендикулярна до АВ). 

Мал. 109 Мал. 110 Мал. 111

На другому етапі доходимо висновку, що суперечить або умові тео-
реми, або одній з аксіом, або доведеній раніше теоремі (отримали 
суперечність з аксіомою: «Від променя в один бік від нього можна 
відкласти тільки один кут даної градусної міри»). На третьому етапі 
доведення робимо висновок, що зроблене припущення неправиль-
не, а правильним є твердження теореми (пряма ОD тільки одна).

На малюнку 109 показано, як, користуючись косинцем, через точку 
на прямій можна провести перпендикулярну до неї пряму.

Виконуючи побудову, показану на малюнку 110, можна наочно пере-
конатися у справедливості такого твердження: через будь/яку точку, яка 
не лежить на прямій, проходить тільки одна пряма, перпендикулярна до 
даної прямої. Це твердження доведемо в § 8.

Задача.  Прямі АВ, СD  і МK  перетинаються в точці О (мал. 111). Кут 
між прямими АВ  і МK  дорівнює 30°, а між прямими СD  і МK — 60°. Чи 
перпендикулярні прямі АВ  і СD?

Розв’язання.  За умовою, ∠ВОK = 30°, ∠DОK = 60°. ∠ВОD = ∠ВОK +
+ ∠DОK = 30° + 60° = 90°. Отже, прямі АВ  і СD  перетинаються під
ку том 90°, тобто АВ ⊥ СD.

Промені або відрізки, що лежать на перпендикулярних прямих, також 
вважають перпендикулярними.

Перпендикуляром до даної прямої називається відрізок 
прямої, перпендикулярної до даної прямої, який має одним зі 
своїх кінців точку їх перетину. Ця точка називається основою 
перпендикуляра.

Відрізок DО (мал. 112) — перпендикуляр до 
прямої а, точка О — основа перпендикуляра. Цей 
відрізок — найменший з усіх відрізків, що спо-
лучають точку D з точками прямої a.

Тому довжину перпендикуляра DО називають 
відстанню від точки D до прямої а.

Мал. 108

Мал. 112
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  ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ 

1. Можна порівнювати відстані від даної точки до кількох прямих. На малюн-
ку 113 точка А лежить на однаковій відстані 2 см від прямих а  і b. Але від прямої 
с вона розміщена на більшій відстані 3 см. 

Про точку, яка розміщена на однаковій відстані від кількох прямих, кажуть, 
що вона рівновіддалена від цих прямих.

Мал. 113 Мал. 114

Може виникнути запитання: Що таке відстань від точки до будь(якої фігури?
Відстанню від точки А до фігури F називають відстань від точки А  до най-

ближчої до неї точки B  фігури F  (мал. 114).
2. Назва «перпендикулярний» походить від латинського слова perpendicularis, 
яке означає «прямовисний». Подібне значення має термін «вертикальний», 
проте ці два поняття розрізняють. Якщо пряма а розміщена горизонтально, 
то перпендикулярну до неї пряму b можна вважати вертикальною або, ко-
ротше, вертикаллю. Наприклад, лінії в зошиті в клітинку мають два напрямки 
— горизонтальний і вертикальний. Якщо ж пряма а розміщена інакше, то 
перпендикулярні до неї прямі не називають вертикальними. 

Знак ⊥ увів у 1634 р. французький математик П. Ерігон.

ПРИГАДАЙТЕ ГОЛОВНЕ

1. Які прямі називаються перпендикулярними?
2. Як побудувати пряму, перпендикулярну до даної прямої за допомогою: 

1) транспортира і лінійки; 2) косинця?
3. Сформулюйте і доведіть теорему про єдиність перпендикулярної прямої.
4. Поясніть, як доводять від супротивного.
5. Що таке перпендикуляр до прямої; основа перпендикуляра?
6. Що називається відстанню від точки до прямої?

РОЗВ’ЯЖІТЬ ЗАДАЧІ  
188'. На малюнках 115, 116 зображено пари прямих. Запишіть:

1) перпендикулярні прямі;
2) не перпендикулярні прямі. 

Мал. 115 Мал. 116 Мал. 117 Мал. 118

189'. На якому з малюнків 117, 118: 
1) відрізок АВ перпендикулярний до прямої а;
2) відрізок АВ є перпендикуляром до прямої а; 
3) довжина відрізка АВ є відстанню від точки А 
до прямої а?
Відповідь поясніть.

190'. Чи може перпендикуляр бути променем?

191'. Проведіть пряму а. За допомогою косинця по-
будуйте пряму b, перпендикулярну до прямої а. 

192'. Побудуйте в зошиті прямі а і b  так, як показано 
на малюнку 119. Через точку їх перетину про-
ведіть за клітинками пряму, перпендикулярну: 
1) до прямої а;   2) до прямої b.

193'. Позначте три точки А, В  і С, що не лежать на одній прямій. Проведіть від-
різок, довжина якого є відстанню:
1) від точки А  до прямої ВС;  
2) від точки В  до прямої АС; 
3) від точки С до прямої АВ. 

194'. Проведіть пряму а. Позначте точку А  на відстані 3 см від даної прямої.
З того самого боку від прямої позначте точку В так, щоб вона була:
1) на 2 см далі від прямої а, ніж точка А;
2) утричі ближче до прямої а, ніж точка А;
3) на 0,25 дм далі від прямої а, ніж точка А.

195°. На малюнках 120, 121 зображено перпендикулярні прямі а і b. Знайдіть 
невідомі кути.

Мал. 120 Мал. 121

Мал. 119
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196°. Перпендикулярні прямі АВ  і СD  перетинаються в точці 
О. Пряма ОТ перетинає пряму АВ під кутом α. Знайдіть 
градусну міру кута між прямими СD  і ОТ, якщо: 
1) α = 30°;   2) α = 53°;   3) α = 44°;   4) α = 79°.

197°. Прямі b і с перетинають пряму а в точці О. Кут між пря-
мими а  і b  дорівнює α, між прямими b  і с — β (мал. 122).
Накресліть у зошиті таблицю 7 і заповніть її за зразком, 
наведеним у другому стовпчику. 

Таблиця  7

198°. За даними, наведеними на малюнку 123, запишіть відстань:
1) від точки Р  до прямої AB;
2) від точки В  до прямої АР.

199°. На малюнку 124 точки А, В  і С  лежать на промені ОА, перпендикулярному 
до прямої а. Заповніть таблицю 8.

Таблиця  8

200. За малюнком 125 запишіть:
1) дві пари перпендикулярних променів;
2) чотири пари перпендикулярних відрізків;
3) три пари, до кожної з яких входять перпендикулярні промінь і відрізок.

201. Через точку М провели прямі а, b і с так, що прямі а і b перетинаються
під кутом α, а прямі а і с — під кутом β. Кути α і β лежать з різних боків
від прямої а. Чи перпендикулярні прямі b і с, якщо:
1) кут α становить третину розгорнутого кута і вдвічі більший за β; 

2) кут β на 50° менший від прямого кута і дорівнює 
4

5
α; 

3) α = 5β  і  α – β = 60°?

Мал. 122

Мал. 123 Мал. 124 Мал. 125

202. Пряма a перетинає сторони кута А в точках B і C. Чи можуть обидві 
прямі АB і АC бути перпендикулярними до прямої a?

203. Точки О, Р і Т лежать на прямій, перпендикулярній до прямої с. Точка Р є 
серединою відрізка ОТ і лежить на відстані 2 см від прямої с, ОТ = 7 см. 
Знайдіть відстань від точок О і Т до прямої с, якщо точки Р і Т лежать:
1) з одного боку від прямої с ; 
2) з різних боків від прямої с.

204. Прямі МN і a — перпендикулярні. Відстані від точок М і N до прямої a
відповідно дорівнюють 6 і 9 см. Знайдіть:
1) довжину відрізка МN ; 
2) відстань від середини відрізка МN до прямої а.
Скільки випадків треба розглянути?

205. Побудуйте довільний кут, менший від розгорнутого. Проведіть його бісек-
трису. Позначте на ній довільні точки А, В і С. Із цих точок проведіть перпен-
дикуляри до сторін кута і виміряйте їх. Яка закономірність спостерігається? 

206*. Із вершини розгорнутого кута АOВ проведено в один бік промені ОС і ОD 
так, що ∠AOC = ∠BOD. Доведіть, що бісектриса ОK кута СОD перпенди-
кулярна до прямої АВ. Скільки випадків треба розглянути?

207*. Через точку K прямої a провели прямі c і d відповідно під кутами 60° і 30° 
до даної прямої. Доведіть, що прямі с і d можуть бути перпендикулярними.

208*. Доведіть, що коли бісектриси кутів АВС і CВD перпендикулярні, то точки 
А, В і D  лежать на одній прямій.

209*. Побудуйте кут β, сторони якого перпендикулярні до сторін кута α,
а вершина лежить: 
1) у внутрішній області кута α;   2) у зовнішній області кута α.
Розгляньте випадки, коли кут α гострий, прямий або тупий.

210*. Через точку А, що не лежить на прямій a, проведені три прямі, які пере-
тинають пряму a. Доведіть, що принаймні дві з них не перпендикулярні до 
прямої a.
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На малюнку 129 показано, як за допомогою ліній-
ки і косинця провести через точку В пряму b, пара-
лельну даній прямій a. 

Чи можна через точку В провести ще одну пряму, 
паралельну прямій a? 

Відповідь дає аксіома паралельних прямих.   

Аксіома паралельних прямих. Через точку, 
що не лежить на даній прямій, можна про-
вести тільки одну пряму, паралельну даній.

Наслідок. Якщо пряма перетинає одну з двох паралельних
прямих, то вона перетинає і другу.
Справді, нехай a і b — паралельні прямі і пряма c перетинає пряму a

в точці A (мал. 130). Якби пряма c не перетинала пряму b, то через точку
A проходили б дві прямі (a і c), паралельні прямій b. Це суперечить
ак сіомі паралельних прямих. Отже, пряма c перетинає пряму b.

Твердження, яке безпосередньо випливає з доведеної теореми або
з аксіоми, називають наслідком.

Пряму, що перетинає дві дані прямі, називають їх січною. 
На малюнку 130 пряма с є січною паралельних прямих а і b. А на

малюнку 131 пряма p — січна прямих m і n, що не паралельні. 
У результаті перетину двох прямих січною утворюється вісім кутів 

(мал. 132). Їх можна об’єднати в пари і дати такі назви: 
• внутрішні односторонні кути — ∠2 і ∠5, ∠3 і ∠8;
• внутрішні різносторонні кути — ∠2 і ∠8, ∠3 і ∠5;
• відповідні кути — ∠1 і ∠5, ∠2 і ∠6, ∠3 і ∠7, ∠4 і ∠8;
• зовнішні односторонні кути — ∠1 і ∠6, ∠4 і ∠7;
• зовнішні різносторонні кути — ∠1 і ∠7, ∠4 і ∠6. 

Мал. 130 Мал. 131 Мал. 132

Мал. 129

ЗАСТОСУЙТЕ НА ПРАКТИЦІ

211. Для побудови перпендикулярних прямих на місцевості застосовують екер 
(мал. 126). Поясніть за малюнком 127, як за допомогою цього приладу 
будують прямий кут. 

Мал. 126 Мал. 127

 §7. ПАРАЛЕЛЬНІ ПРЯМІ 

         
Дві прямі на площині або мають спільну точку, 

тобто перетинаються, або не мають спільної точки, 
тобто не перетинаються. 

Дві прямі на площині називаються паралельними, якщо вони 
не перетинаються.

На малюнку 128 прямі АВ і СD — паралельні. 
Паралельність прямих позначають знаком ||. Запи-

сують: АВ || СD (або СD || АВ) — і говорять: «Пряма АВ 
паралельна прямій СD». 

Промені або відрізки, що лежать на паралельних пря-
мих, також вважають паралельними.

Навколо нас багато прикладів паралельних прямих. У зошиті в клі-
тинку горизонтальні лінії паралельні. Те саме можна сказати і про вер-
тикальні лінії. Краї парти, рейки залізничної колії, тролейбусні штанги 
також паралельні.

Мал. 128



ВЗАЄМНЕ РОЗМІЩЕННЯ ПРЯМИХ НА ПЛОЩИНІ 54 55Розділ 2

Задача.  Внутрішні односторонні кути при двох прямих і січній дорівнюють 
45° і 140°. Знайдіть решту кутів.

Розв’язання.  Позначимо кути при двох прямих і січній цифрами (мал. 133).
Нехай ∠1 = 45°, а ∠2 = 140°. Тоді дістанемо:
1) ∠3 і ∠2 — суміжні, тому ∠3 = 180° – ∠2 = 
=180° – 140° = 40°;
2) ∠4 і ∠2 — вертикальні, тому ∠4 = ∠2 = 140°;
3) ∠5 і ∠3 — вертикальні, тому ∠5 = ∠3 = 40°;
4) ∠6 і ∠1 — суміжні, тому ∠6 = 180° – ∠1 =
=180° – 45° = 135°;
5) ∠7 і ∠1 — вертикальні, тому ∠7 = ∠1 = 45°;
6) ∠8 і ∠6 — вертикальні, тому ∠8 = ∠6 = 135°.

  ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ 

1. Близько 300 р. до н. е. побачила світ фундаментальна праця «Начала» 
давньо грецького вченого Евкліда. Саме її упродовж 2 тис. років вважали взір-
цем математичної строгості. Хоча із сучасного погляду не всі положення, 
сформульовані Евклі дом, є бездоганними. Зокрема в «Началах» наведено 
означення всіх геометричних понять, навіть точки й прямої. За Евклі дом, 
«точка — це та, що не має розмірів», «пряма лінія — така, що однаково роз-
міщена відносно всіх своїх точок» тощо. Зрозумі ло, що такі формулювання не 
можна вважати означеннями.

Проте безсумнівним здобутком Евкліда була і за-
лишається побудова відносно стрункої дедуктивної 
геометричної теорії. У «Началах» чітко виділено систему 
аксіом, з якої виводяться всі інші твердження. Упродовж 
тривалого часу в різних країнах світу геометрію вивчали 
за «Началами» Евкліда. 

Вітчизняний переклад «Начал» (1880 р.) нале-
жить видатному українському математику Михайлу 
Єгоровичу ВащенкуTЗахарченку (1825–1912), який 
народився в с. Маліївка Золотоніського повіту на 
Полтавщині (нині — район Черкаської області). Інша 
його фундаментальна праця «Історія математики» 
(1883 р.) також добре відома всім знавцям і любите-
лям математики.
2. Особлива історія пов’язана з аксіомою паралель-
них прямих (від грецького слова paralelos — що йде 
поряд). У «Нача лах» ця аксіома називається V посту-

латом і формулюється так: «Якщо дві прямі перетинає третя пряма і якщо 
сума внутрішніх односторонніх кутів менша від 2d, то при продовженні прямі 
перетнуться з того боку, де ця сума менша від 2d». Протягом багатьох сто-
літь таке формулювання здавалося математикам складним і неочевидним. 
Вони намагалися довести це твердження, виходячи з інших аксіом Евкліда. 

Мал. 133

М. Є. Ващенко(
Захарченко 

Проте всі спроби були марними. Кожного разу ви-
являлося, що доведення містило помилку, зокрема 
спиралося на твердження, рівносильне V постулату 
Евклі да. Одне з таких тверджень ви щойно вивчи -
ли — це сучасна аксіома паралельних. 

На початку ХІХ ст. троє видатних геометрів —  
М. І. Лобачевський (1792–1856, Росія), К. Ф. Гаусс 
(1777–1855, Німеччина), Я. Бояї (1802–1860, Угорщи-
на) — незалежно один від одного дійшли висновку, 
що довести V постулат Евкліда неможливо. За аксіому 
взяли твердження, протилежне аксіомі паралельних: 
«Через точку поза прямою можна провести принай-
мні дві прямі, паралельні даній». Виводячи наслідки 
з цього твердження та інших аксіом Евкліда, кожний 
учений побудував нову, незвичну, але не менш струн-
ку геометричну теорію. 

3. Знак || для позначення паралельності прямих уперше ввів у своїх працях 
англій ський математик В. Оутред (1574–1660).

ПРИГАДАЙТЕ ГОЛОВНЕ

1. Які прямі називаються паралельними?
2. Сформулюйте аксіому паралельних.
3. Сформулюйте наслідок з аксіоми паралельних.
4. Що таке січна?
5. Як називаються пари кутів при двох прямих і січній? 

РОЗВ’ЯЖІТЬ ЗАДАЧІ  
212'. На малюнках 134, 135 зображено пари прямих. Запишіть прямі, які:

1) перетинаються;   2) паралельні.

213'. Проведіть пряму а. Позначте точку А, що не лежить на цій прямій. За допо-
могою лінійки і косинця проведіть пряму b, паралельну прямій а.

214'. Проведіть паралельні прямі а і b так, як показано на малюнку 136. Через 
точку О проведіть пряму с, паралельну прямій b. За допомогою лінійки
і косинця перевірте, чи паралельні прямі а і с. 

Мал. 134 Мал. 135 Мал. 136

М. І. Лобачевський 
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Мал. 137 Мал. 138 Мал. 139

215'. Запишіть назви пар кутів при двох прямих і січній (мал. 137):
1) ∠1 і ∠2;   2) ∠1 і ∠3;   3) ∠3 і ∠4;   4) ∠2 і ∠4.

216°. Прямі a і b не перетинаються. На прямій а позначено точки А, B і C,
а на прямій b — точки M і N. Зробіть малюнок і назвіть:
1) промені, паралельні відрізку AB;
2) відрізки, паралельні променю MN.

217°. Проведіть пряму a і позначте точку О, що не лежить на цій прямій. Через 
точку О проведіть пряму b, паралельну прямій a, і пряму c. 
Яка з побудованих прямих не перетинає пряму a, а яка — перетинає її? 
Висновок поясніть.

218°. Послідовно занумеруйте кути при двох прямих і січній так, щоб їх обхід
від кута 1 до кута 8 здійснювався:
1) за стрілкою годинника;
2) проти стрілки годинника;
3) за стрілкою годинника, і ∠1 був внутрішнім;
4) проти стрілки годинника, і ∠1 був зовнішнім.
Зробіть малюнки.

219°. Перемалюйте в зошит і заповніть таблицю 9, скориставшись позна -
ченнями на: 
1) мал. 138;   2) мал. 139.

Таблиця  9

Мал. 140 Мал. 141 Мал. 142

220°. За даними, наведеними на малюнках 140, 141, знайдіть внутрішні одно-
сторонні кути з обох боків від січної с. 

221°. Знайдіть внутрішні односторонні кути при двох прямих і січній, якщо:
1) внутрішні різносторонні кути дорівнюють 50° і 45°;
2) відповідні кути рівні і дорівнюють по 60°;
3) внутрішні різносторонні кути дорівнюють по 110°.

222. На малюнку 142 AB || DC і AD || BC. Запишіть:
1) паралельні відрізки;
2) три пари паралельних променів;
3) дві пари, кожну з яких утворюють паралельні промінь і відрізок.

223. Дано прямі а, b і с. Як розміщені прямі а і с, якщо а || b і пряма b перетинає 
пряму с? Зробіть малюнок.

224. Внутрішні односторонні кути при двох прямих і січній дорівнюють: 
1) 127° і 43°;   2) 15° і 165°;   3) 95° і 95°. 
Знайдіть решту кутів. 

225. Дві прямі утворюють із січною рівні внутрішні різносторонні кути, які позна-
чили α. Знайдіть решту кутів, якщо:
1) α = 30°;   2) α = 150°;   3) α = 80°30';   4) α = 99°30'. 

226. Доведіть, що коли внутрішні різносторонні кути рівні, то сума
внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180°.

227. Доведіть, що коли сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 
180°, то внутрішні різносторонні кути рівні.

228. Доведіть, що коли дві прямі паралельні третій прямій, то вони
паралельні.

229*. Проведіть дві прямі та січну. Послідовно занумеруйте утворені кути так, 
щоб під час їх обходу від кута 1 до кута 8 проти стрілки годинника:
1) кути 1 і 5 були внутрішніми різносторонніми, кути 4 і 6 були відповідними, 
а кути 1 і 8 були внутрішніми односторонніми;
2) кути 2 і 4 були відповідними, а кути 7 і 8 були внутрішніми односторонніми.
Скількома способами можна занумерувати кути?

230*. Доведіть, що відповідні кути при двох прямих і січній не можуть бути рівними, 
якщо внутрішні односторонні кути в сумі не становлять 180°.
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231*. Знайдіть кути при двох прямих і січній, якщо відповідні кути відносяться,
як 2 : 1, а сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 135°. 

232*. Січна перетинає одну з двох даних прямих під кутом α, а другу — під кутом 
β (α ≠ β). Чому дорівнює решта кутів при даних прямих і січній? 
Розгляньте випадки, коли кути α і β: 
1) внутрішні односторонні; 2) внутрішні різносторонні;   3) відповідні; 
4) зовнішні односторонні;   5) зовнішні різносторонні.

233*. Доведіть, що січна перпендикулярна до двох прямих, якщо кожний з двох 
відповідних кутів дорівнює середньому арифметичному внутрішніх одно-
сторонніх кутів.

ЗАСТОСУЙТЕ НА ПРАКТИЦІ

234. Вулиця проходить з північного сходу на південний захід. У якому напрямку 
проходить паралельна їй вулиця? А перпендикулярна? Зробіть малюнки, 
вважаючи вертикальний край зошита напрямком на північ.

Мал. 143 Мал. 144

Додавши ліві й праві частини цих рівностей, дістанемо:
∠1 + ∠3 + ∠2 + ∠4 = 180° + 180°.
За умовою, ∠1 + ∠2 = 180°. Тому ∠3 + ∠4 = 180°. 
Тоді, за припущенням, прямі а і b перетнуться і в точці О

1
, яка лежить з іншого 

боку від січної с, бо ∠3 + ∠4 = 180°. 

Дістали, що прямі а і b перетинаються у двох точках — О і О
1
. А це суперечить 

аксіомі: через дві точки можна провести тільки одну пряму.
Отже, наше припущення, що прямі а і b перетинаються, неправильне, тому 
а || b.

Наслідок 1.  Дві прямі паралельні, якщо внутрішні різносторонні 
кути рівні.

Справді, за умовою, ∠1 = ∠2, а ∠2 + ∠3 = 180° (мал. 145), бо ці кути 
суміжні. Тому ∠1 + ∠3 = 180°. Отже, за ознакою паралельності прямих, 
дані прямі — паралельні.

Наслідок 2. Дві прямі паралельні, якщо відповідні кути рівні.
Справді, за умовою, ∠1 = ∠2, а ∠2 + ∠3 = 180° (мал. 146), бо ці кути 

суміжні. Тому ∠1 + ∠3 = 180°. Отже, за ознакою паралельності прямих, 
дані прямі — паралельні.

Наслідок 3. Дві прямі паралельні, якщо вони перпендикулярні 
до третьої прямої. 

Справді, ∠1 = ∠2 = 90° (мал. 147). Тому ∠1 + ∠2 = 180° і, за ознакою 
паралельності прямих, дані прямі — паралельні.

Кожен наслідок є ознакою паралельності прямих.

Мал. 146Мал. 145 Мал. 147

 §8.
ОЗНАКИ
ПАРАЛЕЛЬНОСТІ
ПРЯМИХ

          
Щоб установити, користуючись означенням, паралельність двох 

прямих, треба їх продовжувати до нескінченності. Це неможливо. Тому 
доводять теорему, що дає змогу виявляти паралельність прямих, не про-
довжуючи їх. Таку теорему називають ознакою.

Теорема (ознака паралельності прямих). Якщо при перетині 
двох прямих третьою сума внутрішніх односторонніх кутів 
дорівнює 180°, то прямі паралельні.

Дано:  прямі а і b (мал. 143), січна с, ∠1 і ∠2 — внутрішні односторонні,
∠1 + ∠2 = 180°.

Довести:  а || b.
Д о в е д е н н я .  Припустимо, що дані прямі перетинаються, причому з 
того боку від січної, де сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180°.
За умовою, ∠1 + ∠2 = 180°, тому, за припущенням, прямі а і b перетинаються, 
наприклад, у точці О (мал. 144).
Позначимо кути, суміжні з кутами 1 і 2, цифрами 3 і 4 та знайдемо їх суму.
Оскільки кути 1 і 3, 2 і 4 суміжні, то ∠1 + ∠3 = 180°, ∠2 + ∠4 = 180°.



ВЗАЄМНЕ РОЗМІЩЕННЯ ПРЯМИХ НА ПЛОЩИНІ 60 61Розділ 2

Задача.  Доведіть, що через точку, яка не лежить на 
прямій, проходить тільки одна пряма, перпендикуляр-
на до даної прямої. 

Розв’язання.  Нехай точка А не лежить на прямій a 
(мал. 148). Припустимо, що через точку А проходять 
дві прямі b і с, перпендикулярні до прямої a. Тоді, за 
наслідком 3, прямі b і с мають бути паралельними, 
тобто не можуть мати спільної точки А.
Отже, наше припущення неправильне. Тому через точ-
ку А проходить тільки одна пряма, перпендикулярна 
до прямої a. 

  ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ 

Починаючи з ХVIII ст., багато вчених намагалися 
створити більш досконалий підручник з геометрії, ніж 
«Начала» Евкліда. Одним із них був Михайло Васильович 
Остроградський (1801–1862), який народився у с. Па-
шенне Кобеляцького повіту Полтавської губернії. Його 
підручник з елементарної геометрії вважається однією з 
перлин творчого доробку вченого. Ця книжка побачила 
світ у середині ХІХ ст.

У ХХ ст. більше уваги стали приділяти наочності й 
доступності в навчанні геометрії школярів. Одним із 
головних провідників цієї ідеї був український освітянин, 
професор Олександр Матвійович Астряб (1879–1962), 
який народився в м. Лубни на Полтавщині. Його підруч-
ник «Наочна геометрія» (1909 р.) та інші праці — яскраве 
тому підтвердження.

ПРИГАДАЙТЕ ГОЛОВНЕ

1. Сформулюйте і доведіть ознаку паралельності прямих за внутрішніми
одно сторонніми кутами.

2. Сформулюйте і доведіть ознаку паралельності прямих за внутрішніми
різносторонніми кутами.

3. Сформулюйте і доведіть ознаку паралельності прямих за відповідними 
кутами.

4. Сформулюйте і доведіть ознаку паралельності прямих за перпендикуляр-
ністю цих прямих до третьої прямої.

РОЗВ’ЯЖІТЬ ЗАДАЧІ  
235'.  За даними, наведеними на малюнках 149, 150, з’ясуйте, які прямі: 

1) паралельні;   2) не паралельні. 
Запишіть їх. 

О. М. Астряб

Мал. 149 Мал. 150 Мал. 151

236'. Побудуйте прямі а і b так, як показано на малюнку 151. Скориставшись 
транспортиром і лінійкою, побудуйте пряму с, паралельну:
1) прямій а;   2) прямій b.
Яка пряма є січною для двох паралельних прямих?

237'. Чи паралельні дві прямі, які із січною утворюють внутрішні односторонні кути:
1) 25° і 125°;   2) 38° і 142°;   3) 61° і 117°;   4) 56° і 124°? 

238°. На малюнку 152 показано, як провести паралельні прямі за допомогою 
лінійки і косинця. Поясніть побудову.

Мал. 152 Мал. 153 Мал. 154

239°. Обґрунтуйте, що дві прямі не паралельні, якщо вони із січною утворюють 
внутрішні односторонні кути:
1) 18° і 118°;   2) 130° і 102°;   3) 37° і 87°.

240°. За даними на малюнку 153 обґрунтуйте, що прямі а і b паралельні. 

241°. Чи паралельні дві прямі, які утворюють із січною внутрішні різносторонні 
кути:
1) 45° і 55°;   2) 168° і 168°;   3) 91° і 91°?

242°. За даними на малюнку 154 обґрунтуйте,
що прямі а і b паралельні. 

243°. Чи паралельні дві прямі, які утворюють
із січною відповідні кути:
1) 117° і 117°;   2) 63° і 163°;   3) 48° і 84°?

244. З’ясуйте, які з прямих на малюнку 155
паралельні.

112°

71°
68°

Мал. 155

Мал. 148
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ЗАСТОСУЙТЕ НА ПРАКТИЦІ

257.  Поясніть, як зігнути аркуш паперу, щоб лінія згину була паралельною краю 
аркуша.

258. Для проведення паралельних прямих столярі й теслі користуються при-
ладом, який називається малкою (мал. 156). Малка складається з двох 
пластин, з’єднаних гвинтом. Пластини можна встановити під будьTяким 
потрібним кутом і закріпити їх у такому положенні гвинтом. 
На малюнку 157 показано, як у креслярській практиці будують паралельні 
прямі за допомогою рейсшини. 
Поясніть, як користуватися цими приладами.

Мал. 156 Мал. 157

259. Учень ішов вулицею АВ, у точці В повернув ліворуч під кутом 60° і пройшов 
шлях ВС, а в точці С повернув праворуч під кутом 60° і пройшов шлях СD. 
Накресліть шлях учня. Чи буде АВ || СD?

245. Побудуйте паралельні прямі та їх січну так, щоб градусна міра одного
із внутрішніх односторонніх кутів була:
1) меншою від 59°, але більшою за 50°;
2) більшою за 122°, але меншою від 130°;
3) рівною третині розгорнутого кута. 

246. Один із внутрішніх односторонніх кутів при двох прямих і січній удвічі мен-
ший від другого. Чи паралельні прямі, якщо різниця даних кутів дорівнює: 
1) 30°;   2) 45°;   3) 60°;   4) 75°?

247.  Внутрішні односторонні кути при двох прямих і січній відносяться, як 1 : 3. 
Чи паралельні прямі, якщо різниця даних кутів дорівнює: 
1) 40°;   2) 80°;   3) 100°;   4) 90°?

248. Кути α і β — внутрішні різносторонні при двох прямих і січній. Чи можуть 
бути паралельними прямі, якщо:
1) α – β > 0°;   3) α + β = 180°; 
2) β – α = 0°;   4) α + β = 90°?

249. Кути α і β — відповідні при двох прямих і січній. Чи паралельні прямі, якщо:

1) α : β = 1 : 1;   2) 1<
β
α

;   3) 
2

3
=

β
α

;   4) α – β = 90°?

250*. Позначте точки А, В і С, що не лежать на одній прямій. Побудуйте паралельні 
прямі та їх січну так, щоб:
1) одна з паралельних прямих проходила через точки В і С, а точка А нале-
жала іншій паралельній прямій і січній, що проходить через точку В;
2) точка А була вершиною меншого з двох внутрішніх односторонніх кутів, 
точки В і С лежали на сторонах цього кута і січна не проходила через точку В.

251*. Доведіть, що прямі паралельні, коли бісектриси внутрішніх односторонніх 
кутів утворюють із січною кути, які в сумі дорівнюють 90°.

252*. Сума меншого із внутрішніх односторонніх кутів і половини більшого кута 
дорівнює: 1) 100°;   2) 135°. 
Якою має бути градусна міра меншого кута, щоб прямі були паралельними?

253*. Дві прямі утворюють із січною рівні внутрішні різносторонні кути. Доведіть, 
що бісектриси цих кутів не перетинаються. 

254*. Прямі а і b перетинають січні c і d, що проходять через точку A (A ∈ a). Січні 
утворюють з прямою а кути α і β. Чи паралельні прямі а і b, якщо:
1) кут, відповідний з кутом β, становить третину кута α, причому β : α = 2 : 1; 
2) кут, який є внутрішнім різностороннім із кутом α, удвічі менший від

кута β і 2=
α
β

?

255*. Бісектриса прямого кута перпендикулярна до прямої а. Доведіть, що пряма 
а не може бути паралельною жодній зі сторін кута, вертикального з даним.

256*. Доведіть, що пряма, перпендикулярна до однієї сторони гострого кута, 
перетинає другу його сторону. 

 §9. ВЛАСТИВОСТІ
ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРЯМИХ

За ознакою паралельності прямих, дві прямі па-
ралельні, якщо при їх перетині третьою сума вну-
трішніх односторонніх кутів дорівнює 180°. Обернене 
твердження також справедливе. Воно виражає властивість паралельних 
прямих.

Обернене твердження отримаємо, коли поміняємо місцями умову і 
вимогу доведеної теореми. У таблиці 10 показано, якими є умова і ви-
мога ознаки паралельності прямих (це пряма теорема) та властивості 
паралельних прямих (це обернена теорема).
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Мал. 160 Мал. 161 Мал. 162

Наслідок 2. Якщо дві паралельні прямі перетинає третя, то
відповідні кути рівні.

Справді, за умовою, дані прямі паралельні, тому ∠1 + ∠3 = 180° 
(мал. 161). Але ∠2 + ∠3 = 180°, бо ці кути суміжні. Отже, ∠1 = ∠2.

Наслідок 3. Якщо пряма перпендикулярна до однієї з двох па-
ралельних прямих, то вона перпендикулярна і до другої прямої. 

Справді, за умовою, дані прямі паралельні, тому ∠1 + ∠2 = 180° 
(мал. 162). Але ∠1 = 90°. Тому і ∠2 = 90°. Отже, січна перпендикулярна 
і до другої з двох даних паралельних прямих.

Кожен наслідок є властивістю паралельних прямих.

Задача.  Один із внутрішніх односторонніх кутів при двох паралельних
прямих і січній дорівнює 56°. Знайдіть решту кутів.

Розв’язання.  Позначимо менший із двох внутрішніх односторонніх кутів 
цифрою 1, а інші кути так, як на малюнку 163. Тоді ∠1 = 56°. За властивостями 
паралельних прямих дістанемо: 
1) ∠2 і ∠1 — внутрішні односторонні, тому
 ∠2 = 180° – ∠1 = 180° – 56° = 124°. 
2) ∠3 і ∠1 — внутрішні різносторонні, 
     тому ∠3 = ∠1 = 56°. 
3) ∠4 і ∠2 — внутрішні різносторонні, 
     тому ∠4 = ∠2 = 124°. 
4) ∠5 і ∠3 — відповідні, тому ∠5 = ∠3 = 56°. 
5) ∠6 і ∠2 — відповідні, тому ∠6 = ∠2 = 124°.
6) ∠7 і ∠1 — відповідні, тому ∠7 = ∠1 = 56°. 
7) ∠8 і ∠4 — відповідні, тому ∠8 = ∠4 = 124°. Мал. 163

Таблиця  10

Якщо правильна якась теорема, то це не означає, що буде правильним 
обернене твердження. Істинність оберненого твердження потрібно до-
водити.

Теорема (властивість паралельних прямих). Якщо дві пара-
лельні прямі перетинає третя, то сума внутрішніх односто-
ронніх кутів дорівнює 180°.

Дано:  а || b (мал. 158), с — січна, ∠1 і ∠2 — внутрішні односторонні.

Довести:  ∠1 + ∠2 = 180°.

Д о в е д е н н я .  Припустимо, що ∠1 + ∠2 ≠ 180°. Тоді можна побудувати
∠ABK ≠ ∠2 так, щоб він у сумі з ∠1 дорівнював 180° (мал. 159). 

Оскільки ∠1 + ∠ABK = 180°, то, за ознакою паралельності прямих, а || BK. 
Але, за умовою, а || b. Дістали, що через точку B проходять дві прямі —
b і BK, паралельні прямій а. Це суперечить аксіомі паралельних. Отже, наше 
припущення неправильне, тому ∠1 + ∠2 = 180°.

Наслідок 1. Якщо дві паралельні прямі перетинає третя, то
внутрішні різносторонні кути рівні.
Справді, за умовою, дані прямі паралельні, тому ∠1 + ∠3 = 180° 

(мал. 160). Але ∠2 + ∠3 = 180°, бо ці кути суміжні. Отже, ∠1 = ∠2.

Мал. 158 Мал. 159
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  ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ 

Знаючи властивості паралельних прямих, можна з’ясувати властивості 
кутів з відповідно паралельними сторонами. Три випадки взаємного розмі-
щення таких кутів показано на малюнках. На малюнку 164 відповідні сторони 
кутів мають однакові напрями відносно вершини. На малюнку 165 відповідні 
сторони кутів мають протилежні напрями відносно вершини. На малюнку 166 
у кутів одна пара відповідних сторін має однакові напрями, а інша пара — про-
тилежні. Кути з відповідно паралельними сторонами мають такі властивості. 

Мал. 166Мал. 165Мал. 164

Властивість 1. Кути з відповідно паралельними сторонами рівні, якщо
їх сторони мають однакові або протилежні напрями відносно вершини.

Властивість 2. Кути з відповідно паралельними сторонами в сумі дорівню-
ють 180°, якщо сторони однієї пари мають однакові напрями, а іншої пари —
протилежні.

ПРИГАДАЙТЕ ГОЛОВНЕ

1. Сформулюйте і доведіть теорему про властивість паралельних прямих.
2. Доведіть, що коли дві паралельні прямі перетинає третя пряма, то внутрішні 

різносторонні кути рівні. 
3. Доведіть, що коли дві паралельні прямі перетинає третя пряма, то відповідні 

кути рівні. 
4. Доведіть, що коли пряма перпендикулярна до однієї з двох паралельних 

прямих, то вона перпендикулярна і до другої прямої. 
5. Поясніть, що таке обернена теорема. Наведіть приклади.

РОЗВ’ЯЖІТЬ ЗАДАЧІ  
260'. На малюнках 167, 168 прямі а і b паралельні, с — січна. Чи правильно

вказано градусні міри внутрішніх односторонніх кутів? 

261'. На малюнках 169, 170 паралельні прямі m і n перетинає пряма l. Чи можуть 
внутрішні різносторонні кути мати наведену градусну міру? 

262'. Паралельні прямі x і y перетинає пряма z (мал. 171, 172). Чи правильно 
вказано на малюнках градусні міри відповідних кутів?

Мал. 167 Мал. 168 Мал. 169 Мал. 170

263'. Проведіть паралельні прямі та їх січну так, щоб один із внутрішніх одно-
сторонніх кутів дорівнював:
1) 30°;   2) 135°;   3) 150°;   4) 60°. 

264°. На малюнку 173 прямі а і b — паралельні, с — січна. Знайдіть невідомі кути.

Мал. 171 Мал. 172 Мал. 173

265°. Чому дорівнює один із внутрішніх односторонніх кутів при паралельних 
прямих і січній, якщо другий кут дорівнює:
1) 137°;   2) 54°;   3) 162°;   4) 23°?

266°. За даними на малюнках 174, 175 знайдіть внутрішні односторонні кути при 
паралельних прямих m і n та січній l. 

267°. Знайдіть внутрішні односторонні кути при паралельних прямих і січній, 
якщо: 
1) гострий кут на 30° менший від тупого кута;
2) тупий кут у 5 разів більший за гострий кут;
3) гострий кут становить половину тупого кута.

Мал. 174 Мал. 175
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268°. Чому дорівнюють внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих
і січній, якщо їх сума дорівнює: 1) 107°;   2) 94°;   3) 132°;    4) 43°?

269°. Чи можуть внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих і січній 
бути: 1) гострими;   2) прямими;   3) тупими? 
Відповідь поясніть.

270°. Чому дорівнюють відповідні кути при паралельних прямих і січній, якщо
їх сума становить:
1) 137°;   2) 54°;   3) 162°;   4) 23°?

271°. Чи можуть відповідні кути при паралельних прямих і січній бути:
1) гострими;   2) прямими;   3) тупими? 
Відповідь поясніть.

272. На малюнку 176  а || b і с || d. Чи правильно вказано градусні міри кутів?

273. Накресліть дві паралельні прямі. Побудуйте їх січну так, щоб градусна міра 
одного із внутрішніх односторонніх кутів була:
1) меншою від 50°, але більшою за 45°;
2) більшою за 100°, але меншою від 105°;
3) рівною двом п’ятим розгорнутого кута.

274. Знайдіть кути при паралельних прямих і січній, якщо різниця внутрішніх 
односторонніх кутів дорівнює:
1) 30°;   2) 105°;   3) 67°;   4) 0°.

275. Знайдіть кути при паралельних прямих і січній, якщо частка градусних
мір внутрішніх односторонніх кутів дорівнює:
1) 9;   2) 11;   3) 1;   4) 17.

276. Знайдіть кути при паралельних прямих і січній, якщо внутрішні односторонні 
кути відносяться, як:
1) 1 : 9;   2) 11 : 1;   3) 1 : 1;   4) 1 : 17.

277. Знайдіть кути при паралельних прямих і січній, якщо один із внутрішніх 
односторонніх кутів становить від другого: 

1) 
3

1
;   2) 

2

3
;   3) 

5

4
;   4) 

8

7
.

Мал. 176 Мал. 177

278. Знайдіть кути при паралельних прямих і січній, якщо один із внутрішніх 
односторонніх кутів становить від другого: 
1) 20 %;   2) 60 %;   3) 80 %;   4) 25 %.

279. За даними, наведеними на малюнку 177, знайдіть кути α, β і γ, якщо прямі 
AB і CD паралельні. 

280. Паралельні прямі а і b перетинають січні с і d. Доведіть, що два внутрішні 
односторонні кути при січній с і два внутрішні односторонні кути при січній 
d становлять у сумі 360°.

281*. Накресліть дві паралельні прямі. Позначте на них точки А, В і С так, щоб: 
1) той внутрішній односторонній кут при даних прямих і січній АС, що має 
вершину С, був удвічі більшим за внутрішній односторонній кут при січній 
АВ, вершина якого лежить на тій самій прямій, що й точка С;
2) січна АС була бісектрисою більшого із внутрішніх односторонніх кутів 
при даних прямих і січній АВ.

282*. Доведіть, що бісектриси внутрішніх односторонніх кутів при двох паралель-
них прямих і січній перетинаються.

283*. Який із внутрішніх односторонніх кутів при двох паралельних прямих
і січній — α чи β — є гострим, якщо:

1) 1<
β
α

;   2) 1>
β
α

;   3) 1<
α
β

;   4) 1>
α
β

? 

284*. Знайдіть кути при двох паралельних прямих і січній, якщо різниця внутрішніх 
односторонніх кутів менша від їх суми на:
1) 20°;   2) 105°;   3) 49°;   4) 123°.

285*. Знайдіть кути при двох паралельних прямих і січній, якщо різниця внутрішніх 
односторонніх кутів відноситься до їх суми, як: 
1) 2 : 3;   2) 3 : 4;   3) 4 : 5;   4) 5 : 6.

286*. Знайдіть кути при двох паралельних прямих і січній, якщо один із внутрішніх 
односторонніх кутів на 30° більший від:
1) різниці цих кутів;
2) середнього арифметичного цих кутів;
3) 25 % суми цих кутів;
4) потроєної піврізниці цих кутів.

287*. Доведіть, що бісектриси двох внутрішніх різносторонніх кутів при пара-
лельних прямих і січній паралельні.

288*. Доведіть, що бісектриси двох відповідних кутів при паралельних прямих
і січній не перетинаються.

289*. Доведіть паралельність прямих, що перпендикулярні до бісектрис: 
1) двох внутрішніх різносторонніх кутів при паралельних прямих і січній;
2) двох відповідних кутів при паралельних прямих і січній.

290*. Чотири прямі попарно перпендикулярні. Доведіть, що довільна пряма, яка 
проходить через точку перетину будьTяких двох даних прямих, не може 
бути паралельною жодній із двох інших даних прямих.
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ЗАСТОСУЙТЕ НА ПРАКТИЦІ

291. Два предмети Р
1
 і Р

2
 масою 10 кг і 5 кг підвішено 

на кінцях нитки (мал. 178), яку перекинуто через 
ролики А і В. Предмет Р

3
 масою 15 кг підвішений 

на тій самій нитці. Він урівноважує предмети Р
1
 і 

Р
2
. Доведіть, що ∠АСВ  = ∠САР

1
 + ∠СВР

2
.

Мал. 178

1. Які кути називаються суміжними? Вертикальними?
2. Поясніть, що таке аксіома; теорема; доведення.
3. Доведіть теорему про суму суміжних кутів; про вертикальні кути.
4. Які прямі називаються перпендикулярними? Паралельними?
5. Сформулюйте і доведіть теорему про єдиність перпендикулярної прямої.
6. Що таке «відстань від точки до прямої»?
7. Сформулюйте аксіому паралельних прямих.
8. Як називаються пари кутів при двох прямих і січній?
9. Сформулюйте і доведіть ознаки паралельності прямих; властивості

паралельних прямих.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ПЕРЕВІРТЕ, ЯК ЗАСВОЇЛИ МАТЕРІАЛ РОЗДІЛУ 2

Уважно прочитайте задачі і знайдіть серед запропонованих 
відповідей правильну. Для виконання кожного тестового завдання 
потрібно 10–15 хв.

     №1

 1о   Один із суміжних кутів на 100° менший від другого. Знайдіть ці кути.
A. 100° і 110°.   Б. 90° і 90°.   В. 140° і 40°.   Г. 80° і 180°.

 2о Один із кутів, утворених при перетині двох прямих, дорівнює 55°. 
 Чому дорівнюють інші кути?

A. 125°, 55°.   Б. 155°, 25°, 55°.   В. 125°, 55°, 55°.   Г. 125°, 55°, 125°.

 3о Знайдіть кут, якщо сума суміжного з ним кута і кута, суміжного з прямим 
кутом, дорівнює 120°.

A. 150°.   Б. 60°.   В. 90°.   Г. 180°.

  4 Сума трьох кутів, утворених при перетині двох прямих, дорівнює 200°. 
Чому дорівнюють ці кути?

A. 50°, 60°, 70°.   Б. 155°, 45°.   В. 90°, 90°, 20°.   Г. 20°, 20°, 160°.

 5* Тупий кут утричі більший за гострий кут. Знайдіть ці кути, якщо кут,
су міжний з одним із даних кутів, дорівнює 30°.

A. 120° і 40°.   Б. 90° і 30°.   В. 150° і 50°.   Г. 180° і 60°.

     №2

 1о   Дві прямі при перетині січною утворюють внутрішні односторонні кути 
вказаної градусної міри. У якому з випадків дані прямі паралельні?

A. 101° і 89°.   Б. 2° і 178°.   В. 60° і 160°.   Г. 83° і 87°.

 2о Які внутрішні односторонні кути можуть утворювати дві паралельні прямі  
із січною?

A. 1° і 189°.   Б. 112° і 68°.   В. 53° і 53°.   Г. 19° і 161°.

 3о У якому з випадків дві прямі паралельні, якщо із січною вони утворюють:
A. Внутрішні односторонні кути 130° і 90°. 
Б. Зовнішні односторонні кути 40° і 40°. 
В. Внутрішні різносторонні кути 80° і 80°.
Г. Відповідні кути 53° і 127°?

  4 Паралельні прямі із січною утворюють внутрішні різносторонні кути
α і β. Яке із співвідношень правильне?

A. 1=
β
α

.   Б. 0=
β
α

.   В. 1>
β
α

.   Г. 1<
β
α

.

 5* Один із зовнішніх односторонніх кутів при двох паралельних прямих і 
січній на 60° більший від їх середнього арифметичного. Знайдіть ці кути. 

А. 60° і 120°.   Б. 30° і 150°.   В. 25° і 85°.   Г. 90° і 110°.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


