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Я вдяч на всім своїм уч ням за спіль ний 
по шук шляхів відкрит тя світу, за те, що 
ра зом раділи й ди ву ва ли ся красі та гар-
монійності йо го ма те ма тич ної мо делі. 
У ць о му підруч ни ку є час точ ка від зустрі-
чі з кож ним із вас.

Ша нов ні друзі!

Цим підруч ни ком за вер шуєть ся вив чен ня кур су шкіль-
ної планіметрії, про те це не  ос танні ваші зустрічі з ца-
ри цею ма те ма ти ки – Ге о метрією. У стар ших кла сах ви 
вив ча тимете сте ре о метрію – ге о метрію фігур у прос то-
рі. Під час досліджен ня влас ти вос тей прос торо вих фігур 
ви бу де те розг ля да ти пло щи ни, в яких до ве ден ня й об чис-
лен ня спи ра ють ся на за ко ни планіметрії, бо на пло щині 
ви ко ну ють ся всі аксіоми і те о ре ми планіметрії. 

Ідеї ге о метрії втілені в усіх сфе рах нав ко лишнь о го 
світу, во ни з успіхом ви ко рис то ву ють ся у при род ни чих і 
технічних на у ках, у то му числі й у найрізно манітніших 
розділах ма те ма ти ки. Пе ре ко на ти ся в ць о му вам до-
по можуть влас ний досвід і ос танній розділ підруч ни ка 
«Цікаві до дат ки».

Про місце ге о метрії у роз вит ку лю ди ни важ ко ска-
за ти кра ще за ірландсь ко го філо со фа Дж. Берклі: «Дав-
но підміче но, що ге о метрія – це чу до ва логіка... На бу-
ваєть ся звич ка мірку ва ти точ но, послідов но і ме то-
дич но; ця звич ка по си лює й за го ст рює ро зум і стає в 
нагоді під час по шуків істи ни в інших га лу зях».

Ос таннє стає особ ли во ак ту аль ним, як що пра цю ва-
ти за підруч ни ком так, як відзна чив відо мий пси хо лог 
Д. Юнг: «Де сять сторінок ма те ма ти ки, які ти зро зу-
мів, кра ще за сто сторінок, вив че них на пам’ять і не-
засвоєних, а од на са мостійно оп раць о ва на сторінка 
краще, ніж де сять сторінок, зас воєних чітко, але па-
сивно».

Ба жаю вам успішно го нав чан ня за по ра дою Юн га, 
самостійних по шуків і відкриттів, от ри мати ес те тич-
не за до во лен ня від вив чен ня ге о метрії.

Автор
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Інформація для учнів

Перш ніж розпочати роботу за підручником, уважно прочитайте 
вступ, у якому узагальнюється вже вивчене вами, і зверніть увагу 
на форзаци і схеми наприкінці підручника – на них представлено 
основні опорні факти геометрії за курс сьомого і восьмого класів.

До маш ню ро бо ту доціль но по чи на ти з оп ра цю ван ня прак тич них 
робіт, по да них після кож но го па раг ра фа. Це до по мо же вам «відчу-
ти» ге о метрію, по лег шить зас воєння і за пам’ято ву ван ня вив че но го.

На по ля підруч ни ка ви не се но го лов ну (опор ну) інфор мацію, а на-
прикінці підруч ни ка на во дять ся уза галь ню ючі опорні конс пек ти з 
ок ре мих тем. Ко рис туй те ся ни ми під час підго тов ки до уро ку та під 
час розв’язу ван ня за дач.

Обов’яз ко вий (мінімаль ний) об сяг інфор мації поз на че но вер-
ти каль ною коль о ро вою рис кою. До нього відносяться завдання з 
нуликами біля номерів.

Зав дан ня за складністю поділе но на чо ти ри рівні: зав дан ня з ну-
ли ком біля но ме ра – найп ростіші, зав дан ня без поз нач ки біля но ме-
ра – де що складніші, зав дан ня із зіроч кою біля но ме ра ви ма га ють 
більш гли бо ких мірку вань, зав дан ня з дво ма зіроч ка ми – най склад-
ніші, їх ви ко нан ня ви ма гає твор чих зу силь.

Завдання «Для повторення» та «Готуємося до тематичного 
оцінювання» допоможуть вам повторити вивчене, підготуватися до 
підсумкової атестаційної роботи.

Окрім того, наприкінці підручника пропонуються завдання в те с-
товій формі «Перевір себе». Їхня мета – визначити рівень ваших умінь 
і знань та допомогти вам адаптуватися до майбутнього тестування.

«Відповіді і поради» допоможуть вам переконатися у правиль-
ності виконання завдань, а інколи вкажуть шлях до розв’язування.

Завдання рубрики «Для допитливих», параграфи з такою самою 
піктограмою та останній розділ «Цікаві додатки» призначені для 
ширшого і глибшого ознайомлення з геометрією, ніж це вимагається 
за програмою загальноосвітньої школи.

Наприкінці підручника на вас чекає «Словничок» термінів і не-
знайомих слів (із посиланнями на сторінки, де вони обговорю ють ся).

Піктограми в підручнику позначають: 

 
– оз на чен ня;    – те оре ма;    – наслідок; 

 

  
– ма теріал для оз найом лен ня;   

 
– до датко вий ма теріал.

Не че кай те вказівок учи те ля, пра цюй те са мостійно – підруч ник 
на дає вам та ку мож ливість. Пам’ятай те, що го ту ва ти ся до зовніш-
ньо го тес ту ван ня, до вступ них іспитів у ВНЗ із пев них тем тре ба 
тоді, ко ли ці те ми вив ча ють ся. 

Той, хто вчиться самостійно, 
досягне в сім разів більше, ніж 
той, кому все роз’яснюється.

Артур Гітерман (поет)

Apostolova_geom_pidr_9_klas_ukr.indd   4Apostolova_geom_pidr_9_klas_ukr.indd   4 7/1/2009   13:06:567/1/2009   13:06:56



5

Інформація для вчителів і батьків
Заз ви чай у під руч ни ку об сяг нав чаль но го ма те ріалу стро го об ме же ний – 

усе, що в ньо му на во дить ся, вчи тель по ви нен оп ра цю ва ти з кла сом. То му 
й ство рюють ся під руч ники ок ре мо для ЗОН З та для кла сів з пог либ ле ним 
ви в чен ням ма тема ти ки. А як бу ти уч ню, кот рий мо же і хо че зна ти біль ше? 
Як йо му го ту ва ти ся до ма тема тичних зма гань чи вступ них іс пи тів (тес ту-
вання)? Зро зу мі ло, що за та ко го під хо ду біль ше мож ли вос тей мають ді ти в 
мега по лі сах, де є спе ціалі зо ва ні нав чаль ні зак ла ди. Го лов на ме та цьо го під-
руч ника – на да ти рів ні мож ли вос ті всім уч ням, не за леж но від міс ця їхньо-
го про живан ня та нав чан ня, а вчи телю до по мог ти здійсни ти ди фе рен ці йо-
ва ний під хід до кож ної ок ре мої осо бис тос ті в кла сі, при род но про дов жи ти й 
пог либи ти вив чен ня геомет рії на по зак лас них за нят тях (або запро по нува ти 
де кот рим уч ням зроби ти це самос тійно).

Цей під руч ник є дво рів не вим – за ним мож на пра цю ва ти як за за галь но-
освітньою прог ра мою, так і в кла сах з пог либ ле ним вив чен ням ма тема ти ки 
(МК). Мож на ска за ти, що він є ба га торів не вим за фор мою, спектром і об сягом 
ди дак тич но го й теоре тич но го ма те ріалу. Це на дає змо гу пев ним уч ням плав но 
йти вго ру, а де кому, за пот ре би, «спус ти ти ся» й за ла та ти «про га ли ни».

Теоре тичний ма те ріал про по нує: 
• па раг ра фи, обов’ яз ко ві для вив чен ня, – за прог ра мою ЗОН З, ос нов ний 

ма те ріал (мі ні мум за держстан дар том) поз на че но вер ти каль ною кольо ро вою 
рис кою; 

• параг ра фи для оз на йомлен ня – не обов’ яз ко ві для оці нюван ня в ЗОН З; 
• параг ра фи, не обов’ яз ко ві для вив чен ня в ЗОН З; 
• ін фор ма цію руб ри ки «Для допит ли вих», яка до повнює параг ра фи іс то-

рич ною та ма тема тич ною ін фор ма цією; 
• ін фор ма цію роз ді лу «Ці ка ві до дат ки» для МК, гур тко вої та само-

стійної по зак ласної ро бо ти, під го тов ки до олім піад, ре фе ра тив них роз ро бок 
(міс тить спи сок лі те ра ту ри до кож ної з представле них тем).

Дидак тичний ма те ріал: 
• прак тичні ро бо ти (на во дять ся піс ля кож но го параг рафа); за да чі чо-

тирьо х рів нів складнос ті, за да чі пер ших трьо х рів нів з кольо рови ми но ме-
ра ми про по нують ся для до машньої ро бо ти в ЗОН З; 

• зав дан ня руб ри ки «Для допит ли вих» міс тять до датко ві за да чі під-
вищеної складнос ті і не тіль ки за прог рамним ма те ріалом; 

• зав дан ня роз ді лу «Ці ка ві до дат ки» – зав дан ня під вищеної складнос ті 
із про понова них у роз ділі тем; 

• зав дан ня для пов торен ня на во дять ся нап ри кін ці роз ділів і нап ри кін ці 
під руч ника (у тестовій фор мі); 

• «Го туємо ся до те ма тич но го оці нюван ня» – орієн тов ні зав дан ня те ма-
тич ної атес та ції (для ЗОН З). 

По лег шить зас воєн ня, пов торен ня, уза гальнен ня й ви ко ристан ня на-
вчаль но го ма те ріалу при роз в’язу ван ні за дач і по сіб ник «Геомет рія в опор-
них схе мах і ма люн ках. Ро бо чий зо шит уч ня 9 кла су». Він міс тить опор ні 
схе ми до теоре тич но го ма те ріалу під руч ника, уза галь нюючі опор ні схе ми й 
зав дан ня на го тових креслен нях. Вико ристан ня та ко го по сіб ника дас ть змо-
гу уч ням не но си ти під руч ник до шко ли (пра цю ва ти за ним ли ше вдо ма).

Наостанок варто підкреслити, що неможливо і не треба опрацьовувати 
в класі весь навчальний матеріал підручника, розв’язувати всі наведені 
завдання. Достатньо обрати рівень вашого класу, і завжди залишиться 
«запас» – комусь для повторення, а комусь для поглиблення або для 
опрацювання на факультативі чи для самостійної роботи учня. 

Під руч ник про по нує «мож ли вос ті», а от які саме й нас кіль ки во ни бу-
дуть реалі зо ва ні – це вже за ле жить від Вас осо бис то і Ва ших ді тей.

Талану вам, друзі!
 З повагою, автор
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По бу до ва ге о метрії: 
1) ос новні по нят тя; 
2) аксіоми; 
3) оз на чен ня інших 
фігур та до ве ден ня 
тверд жень про їхні 
влас ти вості.

На га даємо: 
тверд жен ням на зи -
ваєть ся ре чен ня, про 
яке мож на сказати 
або «так», або «ні», 
тоб то во но мо же бу-
ти або істин ним, або 
хиб ним.

Логічний крок до ве-
ден ня: 
1. Вихідне твер-
джен  ня (кіль ка 
твер     джень).
2. «Тоді».
3. Тверд жен ня-вис-
но вок.

Ге о метрія – це не прос то зібран ня пев них фактів 
і мірку вань, а стро га, цілісна й ес те тич на у своїй 
логічності на у ка. Ге о метрія як ма те ма тич на на у-
ка про прос то рові фор ми спи раєть ся на де дук тив ний 
метод – лан цю жок логічних пе ре ходів (кроків) від 
тверд жен ня-умо ви до тверд жен ня-вис нов ку. То му так 
важ ли во уза галь ни ти вже вив че не і виділи ти у ць о-
му ма теріалі ос новні опорні фак ти. До по мо жуть вам у 
цьо му «За пи тан ня для пов то рен ня», ма люн ки-схе ми 
на фор за цах і наприкінці підруч ника, «Словничок» та 
інфор мація, яка роз міще на на полі вступ но го розділу. 

За пи тан ня для пов то рен ня
1. Яку бу до ву має плані метрія? 
2. Яку бу до ву має логічний крок до ве ден ня? 
3. По ясніть, який вираз називають тверд жен ням. По ясніть, 

що та ке: а) ак сіо ма; б) те о ре ма; в) наслідок; г) оз на чен ня; 
д) оз на ка; е) влас тивість; є*) те о ре ма, обер не на до да ної; 
ж**) не об хід на і дос тат ня умо ви.

4. Що та ке «спосіб до ве ден ня від суп ро тив но го»? На ведіть 
прик лад до ве ден ня яко гось тверд жен ня цим спо со бом.

5. Які ку ти на зи ва ють ся: а) суміжни ми; б) вер ти каль ни ми?
 Які влас ти вості цих кутів ви знаєте? 

6

Вступаючи в геометрію 9-го класу, варто спочатку зупинитися й 
озирнутися на те, що було раніше. Роздивіться той «краєвид», відчуйте 
його логічність та цілісність, красу маленьких сюжетів опорних задач.  
Це допоможе вам опанувати нові простори Геометрії у 9-му класі.
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Оз на чен ня – наз ва 
(з по яс нен ням, що 
са ме так на зи ваєть-
ся).

Аксіома – прий ма-
єть ся без до ве ден-
ня.

Те о ре ма  –  до во-
дить ся пев ним ло-
гічним мірку ван-
ням (до ве ден ням).

До ве ден ня спи ра-
єть ся на аксіоми і 
тверд жен ня, до ве-
дені раніше (скла-
даєть ся з логічних 
кроків).

Наслідок – без по се-
редній вис но вок з 
те о ре ми або аксіо-
ми.

Пря ма й обер не на 
те о ре ми – міня ють-
ся місця ми умо ва і 
вис но вок.

ОБЕР НЕ НА ТЕ О-
РЕ МА ВИ МА ГАЄ 
ДО ВЕ ДЕН НЯ!

Мно жи на  –  су-
купність об’єктів, 
які ми уяв ляємо як 
єди не ціле.
Нап рик лад: мно -
жина ву са тих, мно-
жи на три кут ників.

7

6.  Дай те оз на чен ня па ра лель ності двох пря мих і сфор му-
люй те їхні: а) влас ти вості; б) оз на ки.

7.  Яка фігу ра на зи ваєть ся три кут ни ком? Які влас ти вості 
кутів три кут ни ка (внутрішніх і зовнішніх) та нерівності 
для сторін і кутів три кут ни ка ви знаєте? 

8.  Які три кут ни ки на зи ва ють ся рівно бед ре ни ми? Сфор му-
люй те влас ти вості й оз на ки рівно бед ре но го три кут ни ка.

9.  Які влас ти вості ви сот (бісект рис, медіан) три кут ни ка ви 
знаєте? 

10.  Яке ко ло на зи ва ють: а) впи са ним у три кут ник; б) опи са-
ним нав ко ло три кут ни ка; в**) зовнівпи са ним для да но го 
три кут ни ка? Які влас ти вості цих кіл ви знаєте? 

11*. Що та ке «ге о мет рич не місце то чок (ГМТ), яке за до воль-
няє пев ну умо ву»? Сфор му люй те влас ти вості бісект ри-
си ку та й се ре дин но го пер пен ди ку ля ра до від різ ка як 
відповідних ГМТ. Які ще ГМТ ви знаєте? 

12.  Яка фігу ра на зи ваєть ся ко лом? Які влас ти вості хорд кола 
ви знаєте? 

13.  Сфор му люй те оз на чен ня пря мої, до тич ної до ко ла, й при-
га дай те її влас ти вості.

14.  Які ви ди до ти ку двох кіл ви знаєте? Сформулюйте влас-
ти вості таких кіл. 

15.  Сфор му люй те оз на чен ня впи са но го та цент раль но го кутів 
ко ла. Які влас ти вості цих кутів і кутів, ут во ре них хор да-
ми, січни ми й до тич ни ми до кола, ви знаєте? 

16.  Сфор му люй те: а) те о ре му Фа ле са та те о ре му, обер не ну до 
неї; б) уза галь не ну те о ре му Фа ле са та те о ре му, обер не ну 
до неї.

17.  Які три кут ни ки на зи ва ють ся: а) рівни ми; б) по діб ни ми? 
18.  Сфор му люй те оз на ки й властивості: а) рівних три кут-

ників; б) по діб них три кут ників; в) рівних пря мо кут них 
три кут ни ків; г) подібних пря мо кут них три кут ників.

19.  Які влас ти вості пря мо кут них три кут ників ви знаєте? 
(При га дай те й мет ричні співвідно шен ня у пря мо кут но му 
три кут ни ку.)

20.  Яка фігу ра на зи ваєть ся: а) ба га то кут ни ком; б) опук лим 
ба га то кут ни ком; в) пра виль ним ба га то кут ни ком; г) впи-
са ним ба га то кут ни ком; д) опи са ним ба га то кут ни ком? 
Які влас ти вості ба га то кут ників ви знаєте? 

21*. а) У який ба га то кут ник мож на впи са ти ко ло? б) Нав ко ло 
яко го ба га то кут ни ка мож на опи са ти ко ло? 

22*. При га дай те влас ти вості й оз на ки впи са но го та опи са но го 
чо ти ри кут ників.

23.  Які ви ди чо ти ри кут ників ви знаєте? Сфор му люй те їхні 
оз на чен ня, влас ти вості й оз на ки.

24**. Яку фігу ру ут во рю ють бісект ри си: а) па ра ле ло гра ма; 
б) пря мо кут ни ка; в) ром ба; г) зовнішніх кутів пря мо кут-
ни ка? 

При міт ка для вчи те ля. Зі роч кою поз на че но дещо склад ні-
ші для уч нів пи тан ня, а дво ма – необов’язкові для вивчення 
у класах загальноосвітньої підготовки (при значені для 
маткласів). Біль шість з на ве де них пи тань сфор мульо ва-
но так, що ви маєте змо гу уточ ни ти ви мо ги щодо їхньо го 
зміс тов но го на пов нен ня опор ни ми фак та ми.
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Оз на ка – те о ре ма, 
яка за вис но вок має 
на лежність фігур 
певній мно жині 
(оз на чен ня якій бу-
ло да но раніше).

Влас тивість – те о-
ре ма, яка за вис но-
вок має ви ко нан ня 
пев них умов, як що 
фігу ра на ле жить 
да ній мно жині.

До ве ден ня від су-
про тив но го 
1. Чітко сфор му лю-
ва ти тверд жен ня, 
що са ме тре ба до-
вес ти. 
2. Сфор му лю ва ти 
тверд жен ня, обер-
не не до (1). 
3. Зро би ти при пу-
щен ня, що (2) ви-
ко нуєть ся. 
4. Прий ти логічни-
ми кро ка ми до про-
тиріччя.
5. Вис но вок: (2) є 
хиб ним і ви ко ну-
єть  ся (1).

Щоб вста но ви ти 
хиб ність яко гось 
твер д жен ня, до-
стат  ньо на вес ти 
один конт рпри-
клад.

Як що на вес ти при-
к ла ди (навіть ду-
же ба га то), ко ли 
твер джен ня ви ко-
нуєть ся, – це не є 
йо го до ве ден ням.

25*. Виз на чте вид чо ти ри кут ни ка, що має за вер ши ни се ре ди-
ни сторін: а) довіль но го чо ти ри кут ни ка; б) па ра ле лог ра ма; 
в) рівно бед ре ної тра пеції; г) ром ба. 

26.  Що та ке: а) се ред ня лінія три кут ни ка; б) се ред ня лінія 
тра пеції? Які влас ти вості цих відрізків вам відомі? 

27*. Які опорні за дачі тра пеції ви знаєте? 
28*. Які опорні за дачі рівно бед ре ної тра пеції ви знаєте? 
29.  а) Яким влас ти вос тям фігу ри відповідає по нят тя площі 

фігу ри? б) Які фігу ри на зи ва ють ся рівно ве ли ки ми? 
в**) Які багатокутники на зи ва ють ся рівноскла де ни ми? 

30.  За яки ми фор му ла ми об чис лю ють пло щу: а) квад ра-
та; б) пря мо кут ни ка; в) па ра ле лог ра ма; г) три кут ни ка; 
д) пря мо кут но го три кут ни ка; е) тра пеції; є**) рівно бед-
ре ної тра пеції, діаго налі якої взаємно пер пен ди ку лярні? 

31*. Як відно сять ся площі: а) три кут ників з рівни ми ос но-
вами; б) три кут ників з рівни ми ви со та ми; в) подібних 
три кут ників; г) па ра ле лог рамів, по дві сто ро ни яких 
містять ся на спіль них па ра лель них пря мих; д) тра пецій 
з відповідно рівни ми ос но ва ми; е) тра пецій, ос но ви яких 
містять ся на спіль них па ра лель них пря мих? 

32.  До ведіть ме то дом подібності опорні фак ти: а*) про від-
різки, на які бісект ри са три кут ни ка поділяє йо го сто ро-
ну; б**) фор му лу Лаг ран жа для дов жи ни бісект ри си три-
кут ни ка; в*) про до бу ток відрізків хорд ко ла, на які во ни 
поділя ють ся при пе ре тині; г**) про відстань між цент ром 
ко ла і точ кою на хорді ко ла (наслідок з факту в)); д*) про 
співвідно шен ня між відрізка ми до тич ної і січ ної, про ве-
де ни ми з однієї точ ки до ко ла; е**) те о ре му Пто ле мея.

33.  Які опорні за дачі ви вмієте до во ди ти ме то дом: а*) подіб-
ності; б**) допоміжного кола; в**) площ? 

34**. На сто роні АС три кут ни ка АВС взя то точ ку М, а на сто-
роні ВС – точ ку K так, що АМ : МС � m : n, BK : KC � p : t. 
У яко му відно шенні АK поділяє відрізок ВМ? 

35**. На сто роні АВ три кут ни ка АВС взя то точ ку М, а на сто-
роні ВС – точ ку K так, що СK : KВ � m : n, а точ ка пе ре ти-
ну АK і СМ поділяє СМ у відно шенні p : t. У яко му відно-
шенні точ ка М поділяє сто ро ну АВ? 

36.  Сфор му люй те оз на чен ня си ну са, ко си ну са, тан ген са і 
ко тан ген са гост ро го ку та пря мо кут но го три кут ни ка. Чи 
за ле жить зна чен ня цих три го но мет рич них функцій від 
розміщен ня і розмірів пря мо кут но го три кут ни ка? 

37.  За пишіть співвідно шен ня між три го но мет рич ни ми функ-
ціями: а) од но го і то го са мо го ку та; б) до пов няль них кутів 
(кутів, що в сумі ста нов лять 90�).

38*. Як змінюєть ся зна чен ня си ну са (ко си ну са, тан ген са, ко-
тан ген са) при зміні гра дус ної міри ку та від 0� до 90�? 

39.  За пишіть таб лич ку зна чень три го но мет рич них функ  цій 
для кутів гра дус ної міри: 0�; 30�; 45�; 60�; 90�.

40.  При га дай те за дачі на розв’язу ван ня пря мо кут них три-
кут ників: а) як за гра дус ною мірою од но го з гост рих кутів 
і довжиною однієї зі сторін знай ти другий гост рий кут та 
інші йо го сто ро ни; б) як за дов жи на ми двох сторін знай ти 
дов жи ну третьої сто ро ни й міри гост рих кутів.

41.  Що оз на чає «розв’яза ти за да чу на по бу до ву»? Які опор ні 
за дачі на по бу до ву ви знаєте?

8
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У ць о му розділі ви дізнаєте ся, у чо му по ля гає відкрит тя фран цузь ко го 
вче но го Де кар та і як во но дає змо гу пе рек ла да ти ге о мет ричні за дачі на мо-
ву ал геб ри, а ал геб раїчним за да чам на да ва ти ге о мет рич но го тлу ма чен ня. 
Зав дя ки са ме ць о му відкрит тю ми з ва ми, зок ре ма, маємо змо гу виз на чи ти 
три го но мет ричні функції ту пих кутів, знач но спрос ти ти розв’язу ван ня пев-
них ге о мет рич них за дач, зок ре ма – розв’язу ван ня три кут ників. Уза галі, 
сучас на ма те ма ти ка, ма буть, не існу ва ла б без ць о го відкрит тя Де кар та. 

   Де кар то ва сис те ма ко ор ди нат. 
Відстань між дво ма точ ка ми 
на ко ор ди натній пло щині і рівнян ня 
ко ла. Ко ор ди на ти се ре ди ни відрізка

У чо му по ля гає відкрит тя Де кар та (1596–1650)? 
Ми на зи ваємо йо го аналітич ною ге о метрією. Як і все 
геніаль не, во но геніаль но прос те. Де карт зму сив ал геб-
ру пра цю ва ти на ге о метрію.

Ба зо вим по нят тям аналі тич ної 
ге о метрії є по нят тя си с те ми ко ор-
ди нат. Найп рості шою сис те мою ко-
ор ди нат є так зва на де кар то ва пря-
мо кут на сис те ма. Її за да ють так: 
на пло щині ви би ра ють дві взаємно 
пер пен ди ку лярні числові осі – осі 
ко ор ди нат, які пе ре ти на ють ся 
в точці О – по чат ку ко ор ди нат 
(мал. 1.1). Мал. 1.1
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Осі ко ор ди нат на зи ва ють: го ри зон тальну – віссю 
абс цис (по зна чають як Оx), вер ти к аль ну – віссю ор ди-
нат (позначають як Оy). Для довіль ної точ ки пло щи ни 
М зна хо ди мо відстані від осей ко ор ди нат. Чис ла x і y – 
абсциса й ордината точки М – за мо ду ля ми дорівню-
ють цим відста ням (див. мал. 1.1 і мал. на полі). При 
ць о му, як що точ ки ле жать (мал. 1.2):
� пра во руч від осі ор ди нат – їхні абс ци си до датні;
� ліворуч від осі ор ди нат – їхні абс ци си від’ємні;
� над віссю абс цис – їхні ор ди на ти до датні;
� ниж че від осі абс цис – їхні ор ди на ти від’ємні.

Чис ла x і y саме у такій послідов ності і є де кар-
товими ко ор ди на тами точ ки М: x – її абс ци са; 
y – ор ди на та. Пи ше мо так: М(x; y). 

Пло щи ну, на якій уве де но де кар то ву сис те му ко ор-
ди нат, на зи ва ють ко ор ди нат ною пло щи ною, де кар то-
вою пло щи ною, або пло щи ною xy, і поз на ча ють (xОy) 
або прос то (xy). 

Осі ко ор ди нат роз би ва ють ко ор ди нат ну пло щи ну 
на чо ти ри час ти ни – чверті (мал. 1.2). Інко ли їх на зи-
ва ють ко ор ди нат ни ми ку та ми. У ме жах однієї коор-
динатної чверті зна ки обох ко ор ди нат зберіга ють ся.

За у ва жен ня. Точ ки на ко ор ди нат них осях відно-
ся ть до відповідних ко ор ди нат них чвер тей.

Точ ки, які ле жать на осі Оx, ма ють ор ди на ти, що 
дорівню ють ну лю (y � 0), а точ ки осі Оy ма ють абс ци си, 
що дорівню ють ну лю (х � 0) (мал. 1.3).

Кожній точці пло щи ни відповідає певна пара чисел, 
і навпаки – кожній парі чисел відповідає певна точка 
площини. Са ме ця взаємно однозначна відповідність і 
є пря мо кут ною сис те мою ко ор ди нат Де кар та.

Для допитливих
Доведіть методом від су про тив ного (спираючись на ознаки рівності прямо-
кут них три кутників й аксіоми геометрії) взаємно однозначну відповід ність 
між точкою координатної площини і парою чисел – її координат (необхідну й 
достатню умови).

На ща док ста ровинно го фран цузь ко го дво рянсь ко го ро ду Ре не Де карт 
(1596–1650) був справжнім улюб лен цем долі. Про та ко го го во рять, що при 
на род женні йо го поцілу ва ли всі му зи. Уда ча суп ро во ди ла йо го не тіль ки 
в на уці. Сміли вий і безстраш ний, він пе ре ма гав не лише інте лек том, а й 
інко ли зі зброєю в ру ках. Так, якось йо му вда ло ся за до-
по мо гою шпа ги, якою він во лодів з д’ар таньянівсь кою 
майс терністю, зму си ти піратів прис та ти до бе ре га і да ти 
мож ливість ви са ди ти ся йо му са мо му та йо го слузі.

Не має, ма буть, точ ної за ко номірності у співвідно-
шенні між сміливістю на у ко во го мис лен ня й осо бис тою 
мужністю вче но го. Про те поєднан ня цих рис ми ба чи мо в 
пе ре важній біль шості відо мих дослідників (Фалес, Піфа-
гор, Архімед, Ей лер, Ло ба че вс ький, Декарт...).
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Для допитливих
Ма ти Де кар та по мер ла від ту бер куль о зу че рез кіль ка днів після йо го на ро-
д жен ня, а з 8-ми років він пов ністю ут ри мувався ви хо ва телями єзуїтсь кої 
шко ли, зас но ва ної у той час за особ ли вого сприяння Генріха IV.

Щас ли вий ви па док спря му вав інте ре си Де кар та в бік ма те ма ти ки. Під 
час гарнізон ної служ би в гол ла ндсь ко му містеч ку якось ува гу йо го при вер-
ну ло ого ло шен ня, нак леєне на стіні. Про те на пи са не во но бу ло фла ма нд-
ською мо вою, якої Де карт не знав. З про хан ням пе рек лас ти текст він звер-
нув ся до найб лиж чо го з пе ре хо жих, який також заціка вив ся цим ого ло-
шен ням. Нез найо мець, до яко го звер нув ся Де карт, ви я вив ся про фе со ром 
ма те ма ти ки Бек ма ном, який не без іронії на ціка вість мо ло до го сол да та 
відповів, що це публічний вик лик до розв’язуван ня ге о мет рич ної за дачі і 
він пе рек ла де зміст за дачі, як що юнак візь меть ся розв’яза ти її. Дру го го ж 
дня Де карт приніс розв’язан ня, і це пок ла ло по ча ток йо го за нят тям ма те-
ма ти кою під керівницт вом Бек ма на, що три ва ли два ро ки.

Мал. 1.2 Мал. 1.3

А що мож на по ста ви ти у відповідність лінії на 
пло щині? Де карт про по нує у відповідність лініям 
пло щи ни ста ви ти рівнян ня з дво ма невідо ми ми x і y 
так, що: 
� ко ор ди на ти довіль ної точ ки, яка ле жить на цій 

лінії, за до воль ня ти муть це рівнян ня;
� ко ор ди на ти то чок, що не ле жать на цій лінії, не за-

до воль ня ти муть йо го.
Нап рик лад, для то чок пря мої лінії і тіль ки для 

то чок цієї лінії спра вед ли ва рівність y � kx � l (як що 
k і l – фіксо вані сталі). Цю рівність на зи ва ють рівнян-
ням пря мої.

А як за да ти рівнян ням ко ло? Ми знаємо з кур су гео -
метрії 7-го кла су, що ко ло – це ге о мет рич не місце то-
чок пло щи ни, рівновідда ле них від пев ної точ ки цієї 
пло щи ни – йо го цент ра. (Для будь-якої точ ки пло щи-
ни, що не на ле жить ко лу, ця відстань бу де мен шою або 
біль шою за радіус ко ла.) Тоді щоб знай ти рівнян ня ко-
ла, спо чат ку тре ба ви ра зи ти відстань між дво ма точ ка-
ми пло щи ни че рез їхні ко ор ди на ти. 

11
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Для допитливих
Де карт – ма те ма тик, за ко ха ний у по езію, пи сав: «У віль ний час зимою, 
порівню ючи таємниці при ро ди із за ко на ми ма те матики, я насмілю юсь 
сподіва тися, що знай шов ос но ву див ної на у ки». Уся літе ра тур на діяльність 
Де кар та роз ви ва ла ся про тя гом ли ше 12 ро ків; во на про май ну ла, як ме те ор, 
але за ли ши ла блис кучі й міцні сліди в усій конструкції су час ної ма те ма-
ти ки. Основи відкритої аналітичної гео мет рії Декарт опублікував у 1637 р. 
в книзі «Геометрія».

ВІДСТАНЬ  МІЖ  ДВО МА  ТОЧ КА МИ
Не хай маємо дві точ ки пло щи ни М1(x1; y1) і М2(x2; y2). 

Знай де мо дов жи ну відрізка М1М2 (мал. 1.4). 

Мал. 1.4

Відстані між про екціями да них то чок М1 і М2 на 
осі абс цис і ор ди нат дорівню ють |x1 � x2| і |y1 � y2| від-
повідно. Ка те ти пря мо кут но го три кут ни ка М1СМ2 ма-
ють такі самі дов жи ни (як сто ро ни ут во ре них пря мо-
кут ників). 

За те о ре мою Піфа го ра зна хо ди мо дов жи ну гіпо-
те ну зи три кут ни ка М1СМ2 – відстань між точ ка ми 
М1(x1; y1) і М2(x2; y2):

За у ва жен ня. Як що відрізок M1M2 па ра лель ний од-
ній з ко ор ди нат них осей, то або |x1 – x2| � 0, або |y1 – y2| � 0 
і на ве де на фор му ла для обчислення довжини M1M2 теж 
є правильною.

РІВНЯН НЯ  КО ЛА
Те пер мож на за пи са ти рівнян ня ко ла, як геометрич-

не місце точок М(x; y), відстань від яких до цент ра ко-
ла – точ ки O(а; b) є ста лою і дорівнює 
радіусу ко ла r:

.

Тоді рівнян ня ко ла з цент ром О(а; b) 
і радіусом r має виг ляд

(x � a)2 � (y � b)2 � r2.
Нап рик лад, на малюн ку 1.5 зоб ра-

же но ко ло, за да не рівнян ням
(x � 1)2 � (y � 3)2 � 22.

12

Мал. 1.5
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Для допитливих
1. По лем про хо дить пря молінійна до ро га. Лю ди на, яка стоїть на цій до-
розі в точці А, мо же ру ха ти ся: по лем зі швидкістю не більш як 3 км/год; 
до ро гою – не більш як 6 км/год. Знайдіть мно жи ну то чок, у які во на мо же 
діста ти ся за 1 год.
2. У селі Се ми хат ки сім хат – для довільних трьох ха т відстань хо ча б між 
дво ма з них дорівнює 50 м. Нак ресліть план розташування хат у ць о му селі.

КО ОР ДИ НА ТИ  СЕ РЕ ДИ НИ  ВІДРІЗКА
Ко рис но зна ти ще й ви раз для об чис лен ня ко ор ди-

нат точ ки, що є се ре ди ною відрізка, за ко ор ди на та ми 
йо го кінців.

1) Не хай відрізок з кінцями А(х1; y1), В(х2; y2) не па ра-
лельний осям координат, тобто х1 � х2, y1 � y2. Знай де мо 
ко ор ди на ти його се ре ди ни – точ ки С(хC; yC) (мал. 1.6). 

Проведемо: 
АK � Ох, СM � Ох, ВN � Ох.
Тоді АK �� ВN �� СM. Звідси, 

враховуючи, що АС � СВ, 
отримаємо KM � MN, тоб то 
|x1 � xC| � |x2 � xC|. 

Тоді (x1 � xC) � (x2 � xC), або 
(x1 � xC) � � (x2 � xC).

За умовою x1 	 x2  і вико-
нується лише друга рівність, з якої маємо:

. Ана логічно  .

2) Якщо АB �� Ох, то y1 � y2 � yC,  а  . 

Якщо АВ ��
Оy, то x1 � x2 � xC,  а  .

Тобто отримані раніше співвідношення також є пра-
виль ними.

Та ким чи ном, ко ор ди на ти се ре ди ни відрізка, кінця-
ми яко го є точ ки (х1; y1) і (х2; y2), об чис лю ють за фор-
му ла ми:

,   .

За у ва жен ня. При розв’язу ванні ге о мет рич ної за-
дачі ме то дом ко ор ди нат тре ба не ли ше «пе рек лас ти» 
мо вою ал геб ри її умову і розв’яза ти ал геб раїчну за да-
чу, а ще й да ти ге о мет рич не тлу ма чен ня от ри ма но го 
ал геб раїчно го ре зуль та ту. Розглянемо приклади.

1. Рівнян ня x2 � y2 � c2 опи сує ко ло, цент ром яко го є 
по ча ток ко ор ди нат О(0; 0), а радіус r � |c|.

2. Рівнян ня x2 � y2 � nx � my � p � 0 виз на чає: 
або ко ло, або точ ку, або по рож ню мно жи ну. 
Щоб визначити, який са ме ви па док має місце, 

13

Нагадаємо 
позна чення:

� – «не збі га є ться»,
«не є тотожністю»;
� – «належи ть»;
[AB] – відрізок AB.

Мал. 1.6
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Для допитливих
Термін ко ор ди на та по хо дить з ла тині й оз на чає «впо ряд ко ваність». 

Співтворцем аналітичної геометрії Декарта вважають любителя мате ма-
тики, автора численних блискучих відкриттів французького юриста П’єра 
Ферма (1601–1665).

у рівнян ні тре ба виділи ти квад ра ти двоч ленів віднос но 
x та y:

Як що пра ва час ти на о триман о го співвідношен ня:
� дод ат на – це рівнян ня ко ла;
� дорівнює нулю – це точ ка;
� від’ємна – це по рож ня мно жи на.
Нап рик лад, x2 � y2 � 2x � 4y � 1 � 0 пе рет во рюємо так:

(x2 � 2x � 1) � (y2 � 4y � 4) � 1 � 4 � 1 � 0, 
(x � 1)2 � (y � 2)2 � 22.

Розг ля ну те рівнян ня за дає ко ло з цент ром О(1; �2), 
радіус якого дорівнює 2.

3. З аксіоми про вимірювання відрізків і не рів-
ності для сторін трикутника маємо таке. Якщо на 
пло щині за да но три точ ки А, В, С і для відста ней 

між ни ми ви ко нуєть ся співвідно шен ня |AB| � |AC| � |CB|, 
то ці точ ки ле жать на одній прямій (при чо му точ ка С 
ле жить між точ ка ми А і В). Правильним є й обернене 
твердження.

КО ОР ДИ НА ТИ  ТОЧ КИ,  ЯКА  ДІЛИТЬ 
   ВІДРІЗОК  У  ЗА ДА НО МУ  ВІДНО ШЕННІ

Не хай точ ка С(x; y) ле жить на відрізку з кінця ми у 
точ ках А(x1; y1) та В(x2; y2) і ділить цей відрізок у відно-
шенні |AC| : |CB| � n : m (мал. 1.7). Знай де мо ко ор ди на ти 
точ ки С.

Мал. 1.7

14

x2 � y2 � nx � 
� my � p � 0
визначає:

або 
коло � r2 �
,

або 
точку � r2 �
,

або 
порожню 

множину � r2 �
�

x2 � y2 � c2

O(0; 0); r � |c|

|AB| � |AC| � |CB|

�
A, B, C на одній 

прямій і C � [AB]
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Для допитливих
ПРА ВИ ЛО  МНО ЖЕН НЯ

Про а налізуємо та ку уяв ну си ту ацію, яка зреш тою мо же ви я ви тись і 
цілком ре аль ною. Не хай із пунк ту А до пунк ту В прок ла де но 2 турис тичні 
марш ру ти, а з пунк ту В до пунк ту С – 3 маршрути. Запитується: скіль ко ма 
спо со ба ми мож на здійсни ти туристичну по до рож із пунк ту А до пунк ту С? 

Оскільки після по до лан ня кож но го з двох марш рутів, що сполучають 
пунк ти А і В, за ли шаєть ся по три мож ли вості діста ти ся з В до С, то всь о  го з 
А до С мож на дістатися 2�3 � 6 спо со ба ми. 

Уза галь нен ня цієї прос тої за дачі є ос нов ним пра ви лом комбіна то ри-
ки, яке ще на зи ва ють пра ви лом мно жен ня. Як що об’єкт Х мож на об ра ти 
m спо со ба ми, а об’єкт Y – n спо со ба ми (не за леж но від ви бо ру Х), то па ру Х 
і Y мож на об ра ти m � 
n спо со ба ми.

Прямі АА1, СС1 і ВВ1 пер пен ди ку лярні до осі Оx, от-
же, во ни па ра лельні між со бою. Тоді, за те о ре мою Фа-
ле са, маємо:

Мож ливі два ви пад ки: x2 > x > x1; x1 > x > x2. В обох 
ви пад ках вираз під знаком модуля додатний. Тоді:

.

Ана логічно маємо, що

.

Та ким чи ном, ко ор ди на ти точ ки С, яка ділить 
відрізок з кінця ми в точ ках А(x1; y1) і В(x2; y2) у відно-
шенні |AC| : |CB| = n : m, дорівню ють

;  .

ПРИК ЛА ДИ  РОЗВ’ЯЗУ ВАН НЯ  ЗА ДАЧ

Прик лад 1. Знайдіть усі точ ки (x; y) ко ор ди нат-
ної пло щи ни, які за до воль ня ють 
умо ву xy > 0.

Розв’язан ня
Умо ва xy > 0 рівно силь на то-

му, що чис ла x і y ма ють од на-
ко ві зна ки, тоб то x > 0 і y > 0 або 
x < 0 і y < 0. Тоді розв’яз ком за-
дачі буде мно жи на то чок, які 
ле жать у І або ІІІ ко ор ди натній 
чверті, але не на ко ор ди нат них 
осях (мал. 1.8).

15

Мал. 1.8
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Для допитливих
Розв’язування геометричних задач інколи пов’язано з комбіна то рним 
перебором варіан тів конфігурацій (див. с. 15). Цілесп ря мо ва ний пе ребір 
різних мож ли вих варіантів потрібний і для скла дан ня розк ла ду ру ху 
транс пор ту, занять у школі, шиф ру ван ня та де шиф ру ван ня пись мо вої 
інфор мації, у то му числі ко ду ван ня то що. Нап рик лад, ко да ми є дер жавні 
но мерні знаки для транс пор ту, то варні зна ки (штрих-ко ди) тощо.

Прик лад 2. До ведіть, що се ре ди на відрізка з кінця-
ми в точ ках А(5; 7) і В(8; �7) ле жить на осі Ох.

Доведен ня
Не хай С(x0; y0) – се ре ди на відрізка АВ. Тоді 

Щ. в. д.

Прик лад 3. За пишіть рівнян ня ко ла з цент ром у 
точці (�1; 3), яке про хо дить че рез по ча ток ко ор ди нат.

Розв’язан ня
1) Точ ка (�1; 3) – центр ко ла, тоді йо го рівнян ня має 

виг ляд:
(x � (�1))2 � (y � 3)2 � r2,    (x � 1)2 � (y � 3)2 � r2.

2) Ко ло про хо дить че рез точ ку О(0; 0), тому зна чен-
ня х � 0 і y � 0 за до воль ня ють рівнян ня цього ко ла: 

(0 � 1)2 � (0 � 3)2 � r2,   r2 � 10.
3) Вис но вок: рівнян ня шу ка но го ко ла має виг ляд:

(x � 1)2 � (y � 3)2 � 10.
Відповідь: (x � 1)2 � (y � 3)2 � 10.
За у ва жен ня. Відповідь до ос тан ньої за дачі мож на 

за пи са ти й інак ше, наприклад (як що розк ри ти дуж ки 
і звес ти по дібні до дан ки) x2 � y2 � 2x � 6y � 0.

Прик лад 4. Знайдіть точ ку на осі ор ди нат, рів но -
від да ле ну від по чат ку ко ор ди нат і точ ки А(3; �1).

Розв’язан ня
1) Шу ка на точ ка М ле жить на осі Оy, то му М(0; yM) і 

|MO| � yM, 

2) |MO|2 � |AM|2, тоді yM
2 � 9 � (1 � yM)2,  yM � �5.

Відповідь: (0; �5).
Прик лад 5. Знайдіть точ ку, яка на ле жить ко лу 
(x � 2)2 � (y � 3)2 � 3 і рівновідда ле на від осей ко ор-
ди нат.

Розв’язан ня
Точ ки C(xC; yC), які рівновідда лені від осей ко ор ди нат, 

ле жать на бісект ри сах кутів, ут во ре  них ко ор ди нат ни ми 
ося ми, тобто за до воль  ня ють умо ву xC � yC або xC � �yC.  

Коло з цент  ром О(2; 3) і радіусом  містить ся в І чвер-
ті коор  ди нат ної пло щи ни (бо ). 

16
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Для допитливих
1. Із села C до міста М веде 6 доріг, а з міста М до міста В – 
4 дороги (див. мал. А). Скількома способами можна про-
їха ти із села C до міста В?
2. Недалеко від пунктів C, М і В попередньої задачі по бу-
дували селище Р і кілька нових доріг (див. мал. Б). Скіль-
кома способами тепер можна дістатися із села C до міста В?
3. Скіль ки існує відрізків, довжини яких (в метрах) є дво-
цифровими цілими числами з різни ми циф ра ми? 
4. Кожну клітинку квадратної таблиці 5�5 можна по фар-
бувати в жовтий або синій колір. Скільки існує різних 
варіантів розфарбування цієї таблиці?

Тоді шу ка на точ ка мо же на ле жа ти тіль ки бісект рисі 
І чвер ті ко ор ди нат ної пло щи ни і xC � yC. Маємо:

(xC � 2)2 � (хC � 3)2 � 3,     2xC
2 � 10хС � 13 � 3, 

xC
2 � 5хС � 5 � 0.

Ко ре ня ми ос тан нь о го рівнян ня є до датні чис ла 

Відповідь: 

Прик лад 6. Знайдіть точ ку, рівновідда ле ну від 
осей ко ор ди нат і точ ки А(�3; �6).

Розв’язан ня
Ко ор ди на ти то чок C(xC; yC), рівновідда ле них від 

осей Ох і Оy, за до воль ня ють умо ву |xC| � |yC|. Тоб то тре ба 
розг ля ну ти два ви пад ки, ко ли xC � yC; xC � �yC.

1) Не хай xC � yC. Тоді
СА2 � (хС � 3)2 � (хС � 6)2 � xC

2;   xC
2 � 18хС � 45 � 0.

Ос таннє рівнян ня має два розв’яз ки {�3; �15}. Та-
ким чи ном, точ ки (�3; �3) і (�15; �15) рівновідда лені 
від осей ко ор ди нат і точ ки А.

2) Не хай xC � �yC. Тоді
СА2 � (хС � 3)2 � (� хС � 6)2 � xC

2;   xC
2 � 6хС � 45 � 0.

Отримане рівнян ня не має ко ренів.
Відповідь: (�3; �3), (�15; �15).

 

Прик лад 7. До ведіть, що 
су ма квад ратів відста ней 
від довіль ної точ ки ко ла до 

вер шин впи са но го в нь о го пра-
виль но го три кут ни ка не за лежить 
від по ло жен ня точ ки на колі.

До ве ден ня
Че рез центр О ко ла, опи са -

ного нав ко ло рівнос то рон нь о го 
три кут ни ка АВС, і йо го вер ши-
ну В про ве де мо вісь Оy; вісь Ох – 
паралельно АС (мал. 1.9).

17

Точ ки, рівновідда-
лені від осей ко ор-
ди нат, на ле жать 
бі сект ри сам ко ор-
ди нат них кутів і 
нав па ки.

Мал. 1.9
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Ко ор ди на ти довіль ної точ ки ко ла М(х; y) за до воль-
ня ють рівнян ня ко ла x2 � y2 � R2.

Дов жи на сто ро ни три кут ни ка АВС а � , тому ко-

ор ди на ти вер шин три кут ни ка 
 

,

,  мож на за пи са ти у та ко му ви-

г ляді: 

 

Тоді

;  MB2 � x2 � (y � R)2; 

.

Шу ка на су ма має виг ляд: 

MA2 � MB2 � MC2 �
 

 

3(x2 � y2) � 3R2 � 6R2, 

тоб то не за ле жить від по ло жен ня точ ки М на колі.
Щ. в. д.

18

Уміння роз в’я зува -
ти за дачі – та ке ж 
прак тич не мис те-
цт во, як і вміння 
пла ва ти, біга ти чи 
танцювати. Цього 
мож на навчитися 
тіль ки шля хом на-
слі ду ван ня і трену-
ван ня.

Д. Пойя

Прак тич на ро бо та 1

1. Нак ресліть де кар то ву сис те му ко ор ди нат і в ній поз нач те по дві точ ки: а) з абс ци-
са ми, що дорівнюють 3; б) з ор ди на та ми, що дорівнюють �2. За пишіть ко ор ди на-
ти цих точок.

2. Нак ресліть де кар то ву сис те му ко ор ди нат і в ній поз нач те дві точ ки та знайдіть 
їхні ко ор ди на ти. Об числіть відстань між точ ка ми за відповід ною фор му лою. 
Виміряй те відстань між задани ми точками і порівняй те отри мані резуль та ти.

3. Нак ресліть де кар то ву сис те му ко ор ди нат і поз нач те в ній точ ку. Знайдіть її ко ор-
ди на ти і нак ресліть ко ло з цент ром у цій точці. Виміряй те радіус ко ла і за пишіть 
йо го рівнян ня. Поз нач те довіль ну точ ку на колі. За пишіть її ко ор ди на ти. Чи по-
винні ко ор ди на ти цієї точ ки за до воль ня ти рівнян ня ко ла? Пе ревірте відповідь 
відповідним об чис лен ням.

Для допитливих
Опорна задача.  Доведіть, що координати центроїда трикутника дорів-
нюють середньому арифметичному відповідних координат вершин цього 
трикутника.
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4. Нак ресліть де кар то ву систему координат і в ній довільний три кут ник. За пишіть 
ко ор ди на ти йо го вер шин. Ко рис ту ю чись лінійкою, відміть те се ре ди ни йо го сторін 
і знайдіть ко ор ди на ти цих то чок. Об числіть ко ор ди на ти се ре дин йо го сторін за 
відповідною фор му лою. Порівняй те от ри мані ре зуль та ти.

Зав дан ня 1

1�. За пишіть ко ор ди на ти то чок, поз на че них на ко ор ди натній пло щині (ху) 
(мал. 1.10).

Мал. 1.10 Мал. 1.11

2�. Позначте на ко ор ди натній пло щині точ ки M(5; 4), N(�5; 4), K(�5; �4), T(5; �4), 
A(4; 0), B(�4; 0), C(0; 5), D(0; �5).

3�. По бу дуй те чо ти ри кут ник, як що відомі ко ор ди на ти йо го вер шин A(2; 3), B(3; �5), 
C(�4; �1), D(�5; 3).

4�. Не ви ко ну ю чи по бу до ви, вкажіть, у яких координатних чвер тях ле жать точ ки 
M(�0,3; 80), N(100; 200), K(�500; �1000), T(200; �0,1), L(�100; 0,3), S(120; �5).

5. На якій осі декартової системи координат зна хо дять ся точ ки з ко ор ди на та ми: 
а) A(0; 4); б) B(�2; 0); в) C(5; 0); г) D(0; �10)?

6. Че рез точ ку K(�4; 1) про ведіть прямі m і n, па ра лельні осям ко ор динат. 
а) Чи ле жать на пря мих m і n точ ки A(�4; 3), B(4; �3), C(2; 1), 
D(�2; �1)? б) Укажіть на пря мих m і n ко ор ди на ти то чок, які відда лені від точ-
ки K на 2 оди ниці.

7. За малюн ком 1.11 знайдіть ко ор ди на ти вер шин пря мо кут ни ка АВСD, сто ро ни 
яко го па ра лельні осям ко ор ди нат.

8. Три вер ши ни пря мо кут ни ка міс тять   ся в точ ках (�1; 4), (3; 4), (�1; �2). Знай діть 
ко ор ди на ти чет вер тої вер ши ни.

19

Для допитливих
Важ ли ву роль ма ла аналітич на ге ометрія у роз вит ку по нят тя чис ла. 
Від’ємні чис ла, відомі ще індійцям у VI–XI ст., євро пейсь кі ма те ма ти ки 
вва жа ли аб су рд ни ми. Навіть Вієт не виз на вав їх. Тіль ки зав дя ки аналі-
тичній ге о метрії Де кар та (пра ви ло ви бо ру знаків ко ор ди нат точ ки на ко ор-
ди натній пло щині) від’ємні чис ла повністю ут вер ди ли ся в ма те ма тиці.

Ціка во, що відкрит тя де кар то вих ко ор ди нат не на ле жить Де кар ту. 
Так, ста ро давній ма те ма тик Алек сандрійсь кої шко ли Апо ллоній (ІІІ–ІІ ст. 
до н. е.) фак тич но ко рис ту вав ся пря мо кут ною сис те мою ко ор ди нат, але 
замість ал геб раїчної сим воліки (яка ще не існу ва ла тоді) здійсню вав опис 
рівнянь че рез ге о мет ричні по нят тя. 
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Для допитливих
Фран цузь кий ма те ма тик Орезм у XIV ст. ко рис ту вав ся пря мо кут ни ми ко-
ор ди на та ми для графічної ілюстрації за леж ності двох змінних. Замість су-
час них термінів «абс ци са» і «ор ди на та» він ви ко рис то ву вав терміни «дов-
го та» і «ши ро та». Ідеї Орез ма не ма ли поширен ня, бо в ті ча си по нят тя 
функціональ ної за леж ності бу ло ще ду же ту ман ним.

9. Пе ревірте, чи ле жать на лінії y2 � x2 � 7 точ ки A(1; 8), B(3; 16), C(�5; 4).
10. Яка з то чок А(2; �1), В(�1; 3), С(0; �2) на ле жить лінії, рівнян ня якої |x| � 2y2 � 4?
11*. Сто ро на квад ра та дорівнює 6. Од на його вер ши на містить ся в по чат ку ко ор-

ди нат, а дві – на осях і ма ють невід’ємні ко ор ди на ти. Знайдіть ко ор ди на ти 
всіх вер шин квад ра та.

12*. Точ ка пе ре ти ну діаго на лей ром ба збі га єть  ся з по чат ком ко ор ди нат. Діаго налі 
ромба ле жать на осях ко ор ди нат. Дов жи на однієї діаго налі дорівнює 8 оди-
ниць, дру гої – 4 оди ниці. Які ко ор ди на ти мо жуть ма ти вер ши ни ром ба?

13. Да но точ ку A(2; 4). По бу дуй те точ ку, записавши її координати: 
 а) A1, си мет рич ну точці A віднос но осі Ox; 
 б) A2, си мет рич ну точці A віднос но осі Oy; 
 в) A3, си мет рич ну точці A віднос но по чат ку ко ор ди нат; 
 г*) A4, си мет рич ну точці A1 віднос но точ ки A2. 
14. Да но точ ку A(�3; 2). По бу дуй те точ ку: 
 а) A1, си мет рич ну точці A від нос но осі Ox; 
 б) A2, си мет рич ну точці A віднос но осі Oy; 
 в) A3, си мет рич ну точці A віднос но по чат ку ко ор ди нат; 
 г*) A4, си мет рич ну точці A3 віднос но точ ки A1. 
 За пишіть ко ор ди на ти по бу до ва них то чок.
15*. Чи на ле жать точ ки координатної пло щи ни, що за до воль ня ють рівнян ня 

y � x, мно жині то чок, яка за даєть ся рівнян ням |y| � y2 � |x| � x2?

Зав дан ня 2

1�. Знайдіть відстань між точ ка ми: а) A(3; 2) і B(1; �7); б) M(�4; �8) і N(2; 0); 
в) F(2; �1) і D(2; 4); г) G(3; �5) і H(6; �5).

2�. Знайдіть відстань від по чат ку ко ор ди нат до точ ки: а) A(2; 3); б) B(�7; 5); 
в) M(�3; 4); г) N(�4; �3).

3. Знайдіть пе ри метр три кут ни ка ABC, як що A(2; �1), B(�1; 3), C(2; 7).
4. До ведіть, що три кут ник FGH рівно бед ре ний, як що F(4; �2), G(�4; 4), 

H(�12; 10).
5*. До ведіть, що точ ки A, R і T ле жать на одній прямій, як що A(�3; �7), R(2; 3), 

T(0; 1). Яка з то чок ле жить між дво ма інши ми?
6*. Не ви ко ну ю чи по бу до ви то чок, з’ясуй те, чи ле жать точ ки K(0; �4), M(3; �2), 

N(7; 1) на одній прямій.
7. Відстань між точ ка ми А(m; �3) і В(1; 5) дорівнює 10. Знайдіть ко ор ди на ту m.
8*. На осі абс цис знайдіть точ ку, рівновідда ле ну від то чок M(�1; 4) і N(5; �7).
9*. На осях ко ор ди нат знайдіть точ ку, відда лену від точ ки P(6; �8) на: а) 16 оди-

ниць; б) 10 оди ниць; в) 4 оди ниці.
10*. Знайдіть точ ку, рівновідда ле ну від то чок K(4; �5) і T(�7; 8), як що: а) шукана 

точ ка ле жить на осі абс цис; б) шукана точ ка ле жить на осі ор ди нат; в) абс ци-
са й ор ди на та шуканої точ ки рівні.

11*. До ведіть, що чо ти ри кут ник з вер ши на ми А(4; 8), В(7; 3), С(4; �2) і D(1; 3) – 
ромб.

12**. Ко ор ди на ти всіх вер шин три кут ни ка – парні чис ла. До ведіть, що пло ща ць о-
го три кут ни ка ви ра жаєть ся на ту раль ним чис лом.

20
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Для допитливих
1. Чи мо жуть три ли царі, кож ний зі своїм зброє нос цем, пе реп ра ви ти ся че-
рез річку в човні, що вміщує ли ше двох осіб, як що зброє нос ці відмов ля-
ють ся за ли ша ти ся з нез найо ми ми ли ца ря ми без своїх ха зяїв? 
2. Учи тель на уроці ге о метрії за дав «хит ру» за да чу. Чис ло хлопців, які її 
розв’яза ли, дорівнює чис лу дівчат, які ць о го не зро би ли. Ко го в класі біль-
ше – тих, хто розв’язав за да чу, чи дівчат?

13**. Ко ор ди на ти вер шин А і В квад ра та ABCD – цілі чис ла. До ведіть, що ко ор ди-
на ти вер шин C і D – та кож цілі чис ла.

14�. Складіть рівнян ня ко ла з цент ром у точці О, радіус якого дорівнює R, як що: 

а) О(1; 2), R � 3;   г) О(3; 0), R � 4; 
б) О(�3; 4), R � 8;    д) О(0; �2), R � 6;
в) О(�5; �4), R � 1;   е) О(0; 0), R � 3.

15�. Запишіть ко ор ди на ти цент ра та радіус ко ла, за да но го рівнян ням: 

а) (х � 4)2 � (у � 5)2 � 4;  в) (х � 1)2 � у2 � 36;
б) (х � 3)2 � (у � 7)2 � 16; г) х2 � у2 � 100.

16�. На ко ор ди натній пло щині по бу дуй те ко ло, за да не рів  нян ням: 

а) х2 � у2 � 25;  б) (х � 1)2 � (у � 2)2 � 9;   в) х2 � (у � 4)2 � 16.

17�. Які з то чок А(0; 5), В(1; 2), С(5; �1), D(�5; 0), Е(�4; 3), F(�3; �4) ле жать на колі 
х2 � у2 � 25?

18�. Які з то чок A(0; 3), B(1; �4), C(�4; �3) нале жать колу (x � 1)2 � (y � 2)2 � 26?
19�. На ко ор ди натній пло щині по бу дуй те ко ло із цент ром у точ ці В(0; 4), діамет р 

якого дорівнює 4. За пишіть рівнян ня ць о го ко ла.
20. Складіть рівнян ня ко ла, що про хо дить че рез точ ку A(1; 7), як що йо го цент-

ром є точ ка М(�3; 5).
21. На колі х2 � у2 � 25 знайдіть точ ки: 
 а) з ор ди на тою �2; б) з абс ци сою 4; в) такі, що ле жать на осі абс цис; г) такі, 

що ле жать на осі ор ди нат.
22*. Знайдіть центр і радіус ко ла: 

а) x2 � 2x � y2 � 4y � 6; 

б) x2 � y2 � 6x � 8 � 3.

23. Яко му ко лу (мал. 1.12) відповідає рів нян  ня: 

а) (х � 2)2 � (у � 2)2 � 4; 

б) х2 � у2 � 4;

в) (х � 2)2 � (у � 2)2 � 4?
24*. Знайдіть відстань між цент ра ми кіл: 

а) x2 � y2 � 6x � 8y � 0  і  x2 � y2 � 10x � 6y � 2; 

б) x2 � y2 � 2x � 2y � 2  і  x2 � y2 � 6x � 4y � 3.

25*. Ко ло до ти каєть ся до ко ор ди нат них осей. 
Знайдіть ко ор  ди на ти точ ки до ти ку ко ла до 
осі Оy, як що точ ка М(3; 0) – точ ка до ти ку до 
осі Оx. 

26*. За пишіть рівнян ня ко ла, яке до ти каєть ся до ко ор ди нат них осей і про хо дить 
че рез точ ку (0; �1).

27*. Знайдіть ко ор ди на ти цент ра ко ла, радіус яко го дорів нює 2 і яке до ти каєть ся 
до осей ко ор ди нат.

28*. За пишіть рівнян ня ко ла, яке до ти каєть ся до ко ор ди нат них осей і про  хо дить 
че рез точ ку (1; 2).

21

Мал. 1.12
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Для допитливих
1. Декіль ка шахістів у пар ку цілий день гра ли в ша хи. Оскіль ки во ни ма-
ли ли ше один комп лект шахів, то вста но ви ли та кий по ря док гри. Той, хто 
виг рає партію, – про пус кає дві нас тупні. Той, хто прог рає партію, – про-
пус кає чо ти ри нас тупні. У ви пад ку нічиєї – у прог раші за ли шаєть ся той, 
хто грав біли ми фігу ра ми. Скіль ки бу ло шахістів, як що цих пра вил вда ло-
ся дот ри ма ти ся?
2. Існу ють шахівниці, що ма ють бор ти ки для то го, щоб фігу ри не па да ли з 
них під час гри, нап рик лад у поїзді. Спро буй те розмісти ти на такій дошці 
28 плас ти нок доміно, кож на з яких зай має тіль ки дві клітин ки дош ки, 
так, щоб жод ну з плас ти нок не мож на бу ло зру ши ти з місця у пло щині 
шахівниці.

29�. Знайдіть ко ор ди на ти се ре ди ни відрізка AB, як що A(�4; 7), B(12; �5).
30. Точ ка K – се ре ди на відрізка NP, K(5; �7), P(�3; 8). Знай діть ко ор ди на ти точ-

ки N.
31. Знайдіть дов жи ну медіани AM три кут ни ка ABC, як що A(5; 1), B(�3; �2), 

C(�5; �6).
32. Складіть рівнян ня ко ла, діамет р якого дорівнює АВ, як що A(4; �9), B(�6; 5). 
33*. Діагоналі па ра ле лог рама ABCD пе ре ти наються в точці O. Знайдіть ко ор ди на-

ти то чок C і D, якщо відомо ко ор ди на ти точок A(�1; 6), B(8; �3), O(3; �2). 
34*. Чотирикутник MNPK – па ра ле лог рам, причому M(1; �2), N(2; 3), P(5; 6). 

Знайдіть ко ор ди на ти точ ки K.
35**. На осі ор ди нат знайдіть точ ки, з яких відрізок АВ вид но під пря мим ку том, 

як що: 
 а) А(�4; �1), В(12; 1);  б) А(0; 6), В(6; 14).
36**. На осі абс цис знайдіть точ ки, з яких відрізок АВ вид но під пря мим ку том, 

як що: 
 а) А(�4; �1), В(12; 1);  б) А(4; 0), В(6; 14).
37*. Відрізок АВ поділе но на 3 рівні час ти ни: АС � CD � DB. Знайдіть ко ор ди на ти 

то чок C і D, як що А(1; �2), В(4; 4).
38*. Відрізок MN поділе но на 4 рівні час ти ни MP � PT � TK � KN. Знайдіть ко ор-

ди на ти то чок P, K, N, як що M(7; �13) і T(�5; 1).
39**. Не хай A(xA; yA), B(xB; yB), M(xM; yM). Відо мо, що точ ка М на ле жить відріз- 

ку АВ і АМ : МВ � �. До ведіть, що
 

.

40**. Відрізок АВ поділе но точ кою M у відно шенні 1 : 2. Знайдіть ко ор ди на ти точ-
ки M, як що А(5; 3), В(�1; �3).

41**. За да ни ми вер ши ною три кут ни ка А(3; �2) і се ре ди ною про ти леж ної сто ро ни 
М(�6; 2) знайдіть ко ор ди на ти цент ра мас три кут ни ка.

42**. Знайдіть ко ор ди на ти точ ки пе ре ти ну медіан три кут ни ка АВС, як що відо мо 
ко ор ди на ти: 

 а) йо го вер шин: А(4; 1), В(2; 1), С(4; 3); 
 б) се ре дин сторін три кут ни ка: М1(�3; 2), М2(1; 0), М3(3; 4). 
43**. Доведіть, що AL – бісектриса внутрішнього кута трикутника АВС, якщо: 

а) А(4; 1), В(6; 5), С(2; 7), L(3; 4); 
 б) А(0; 7), В(�4; �1), С(12; 1), L(2,4; �0,2).
44**. Точ ки А(9; 4), В(�3; �1), C(3; 4) є вер ши на ми три кут ни ка АBC, АK – його 

бісект ри са. Знайдіть: 
 а) ко ор ди на ти точ ки K; 
 б) дов жи ну бісектри си АK.
45**. Скільки на площині існує таких точок, сума квадратів відстаней від кожної з 

яких до даних двох точок А(2; 3) і В(�2; �1) дорівнює 5,5?

22

Apostolova_geom_pidr_9_klas_ukr.indd   22Apostolova_geom_pidr_9_klas_ukr.indd   22 7/1/2009   13:07:007/1/2009   13:07:00



Для допитливих
1. А чи мо же те ви відповісти на запи тан ня, чо му в ал гебрі лінійну функцію 
не за да ють у виг ляді ax � by � c � 0? По ра да. При га дай те оз на чен ня функції.
2. Якій мно жині то чок на ко ор ди натній пло щині відповідає ви па док а � 0, 
b � 0 і с 	 0? А ви па док а � 0, b � 0 і с � 0?

    Рівнян ня  пря мої

  ЗА ГАЛЬ НЕ  РІВНЯН НЯ  ПРЯ МОЇ
З кур су ал геб ри відо мо, що графіком функції y � kx � l 

є пря ма. Цю рівність ще на зи ва ють рівнян ням пря мої.
Ми з’ясуємо, чи будь-якій прямій на ко ор ди натній 

пло щині відповідає рівнян ня y � kx � l. 
З цією метою знай де мо рівнян ня довіль ної пря мої n 

де кар тової площини, спи ра ю чись на влас тивість се-
редин  но го пер пен ди ку ля ра до 
від різка. 

Позначи мо на ко ор ди-
нат ній пло щині дві точ  ки 
А(х1; y1) і В(х2; y2) так, щоб 
пря ма n бу ла се ре дин ним 
пер пен ди ку ля ром до відрізка 
АВ (мал. 1.13). Тоді, за влас-
тивістю се ре дин но го пер пен-
ди ку ля ра до відріз ка, довіль-

на точ ка М(x; y) пря мої n рівновідда ле на від кінців 
від різка АВ, тоб то АМ � ВМ і АМ2 � ВМ2: 

(x � x1)2 � (y � y1)2 � (x � x2)2 � (y � y2)2.
Після розк рит тя ду жок і зве ден ня подібних до дан-

ків от ри маємо: 
2(x1 – x2)x � 2(y1 – y2)y � x2

2 � y2
2 – x1

2 – y1
2 � 0.

У ць о му співвідношенні зна чен ня чи сел x і y мо жуть 
змі ню  ва ти ся (як ко ор ди на ти довіль ної точ ки М пря мої 
n), а чис ла х1, y1, х2, y2 при ць о му не зміню ють ся. 

Звідси ко ор ди на ти x і y довіль ної точ ки пря мої n за-
до воль ня ють рівнян ня

ax � by � c � 0, 
де a � 2(x1 � x2), b � 2(y1 � y2) і c � x2

2 � x1
2 � y2

2 – y1
2 – 

сталі ве ли чи ни для да ної пря мої.
Важливе зауваження. Як що де я ка точ ка K не 

на ле жить за даній прямій n (мал. 1.13), то АK2 	 ВK2 (за 
власти вістю серединного перпендикуляра до відрізка), 
і ко ор ди на ти цієї точ ки не за до воль ня ють рівнян ня 
пря мої n.

Рівнян ня ax � by � c � 0 на зи ва ють за галь ним рів-
нян  ням пря мої. Ще ка жуть, що пря му за да но 
рівнян ням за галь но го виг ля ду, або рівняння пря-
мої записано у загальній (канонічній) формі.

23

З усіх мов світу 
найк ра ща – це мо-
ва штуч на, вель ми 
стис ла, мо ва ма те-
ма ти ки.

М. І. Ло ба чевсь кий

ax � by � c � 0
загальне рівняння 

прямої,
або

рівняння прямої 
у загальній 

(канонічній) формі

Точка (x0; y0) 
НАЛЕЖИТЬ пря-
мій ax + by + c � 0 
тоді і тільки тоді, 
ЯКЩО 
ax0 + by0 + c � 0.

K

Мал. 1.13
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Для допитливих
У про цесі на у ко вих досліджень лю ди на праг не з уже відо мих їй знань 
діста ти нові. Ці нові знан ня на зи ва ють вивідни ми. Давньоіндійські логіки 
час то на во ди ли та кий прик лад. Не хай відомо, що «там, де дим, є і во гонь» 
і що «на па горбі є дим». Тоді на ос нові цих відо мос тей діста не мо но ве – 
вивідне знан ня: «на па горбі є во гонь». Як що вихідні дані бу ли істин ни ми, 
то не треба підніматися на па горб, аби пе ре ко на ти ся, що там є вог онь.

Ви ни кає за пи тан ня, чи мож на ска за ти, що за галь не 
рівнян ня пря мої і рівнян ня пря мої y � kx � l, з яким ми 
оз найо ми ли ся в курсі ал геб ри, рівно сильні?

Як що рівнян ня ax � by � c � 0 поділи ти на b, то йо го 
справді мож на предс та ви ти у виг ляді y � kx � l. Але це 
мож на зро би ти ли ше у ви пад ку, ко ли b 	 0! 

Нап рик лад, прямій, зоб ра женій на малюн ку 1.14, 
відповіда ють рівно сильні рів нян ня 4x � 2y � 13 � 0 і 
y � 2x � 6,5. (Друге можна отримати з першого, якщо 
його поділити на b � �2 	 0.)

Як що b � 0 і a 	 0, рівнян ня прямої можна записати 

у вигляді  . Його за до воль ня ють точ ки з довільною

ор ди на тою і ста лою абс ци сою. Це мо же бу ти тіль ки 
пря ма, па ра лель на осі Оy (мал. 1.15).

Мал. 1.14     Мал. 1.15

Ви пад ок а � 0 і b 	 0 відповідає пря мій , точ ки

якої ма ють ста лу ор ди на ту і довіль ну абс ци су. Це пря-
ма, па ра лель на осі Ох (мал. 1.16).

Як що с � 0, то ко ор ди на ти точ ки (0; 0) за до воль ня ють 
рівнян ня пря мої і вона про хо дить че рез по ча ток ко ор ди-
нат. У цьому випадку рівнян ня прямої можна записати 
у вигляді прямої пропорційності y � kx (мал. 1.17). 

Мал. 1.16     Мал. 1.17
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Рівняння 
прямої n:

 

n � Oy
можна записати як

y � kx � l;

n � Oy
має вигляд 

x � const;

n � Ox
має вигляд 

y � const;

має вигляд 
y � kx – пряма 

пропорційність.

Нагадаємо:
(1) � (2) � 

тверд жен ня рівно-
сильні, (1) � (2) і 
(2) � (1).
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Для допитливих
На у ка про за ко ни і фор ми мис лен ня на зи ваєть ся логікою. До триман ня за-
конів логіки – не одмінна умо ва до ка зо вості й істин ності на ших мірку вань. 

За кон то тож ності (один із чо тирь ох ос нов них за конів логіки) ви ма гає, 
щоб од на й та са ма дум ка, яка на во дить ся в да но му умо ви воді, при пов то-
ренні ма ла один і той са мий зміст. 

За кон су пе реч ності по ля гає в то му, що не мо жуть бути од но час но істин-
ни ми два про тилежні твердження. 

За кон вик лю чен ня треть о го (з ла тинсь кої – «треть о го не да но») стве р-
д жує, що з двох су пе реч ли вих вис лов лювань про один і той са мий об’єкт 
одне – обов’яз ко во істин не (пригадайте спосіб доведення від супротивного). 

За кон дос татньої підста ви ви ма гає, щоб кож на істин на дум ка бу ла 
обґ рун то ва на.

Вис но вок.
Загальне рівняння прямої ax + by + c = 0. При 

цьому: 
� тіль ки за умо ви b 	 0 рівнян ня пря мої мож на за пи-

са ти у виг ляді y = kx + l; графік пря мої не  па ра лель-
ний осі Оy; 

� при b � 0, a 	 0 – пря ма, па ра лель на осі Оy; її 
рівнян ня x � m не мож на предс та ви ти у виг ляді 
y = kx + l;

� при а � 0, b 	 0 – пря ма, па ра лель на осі Ох;  її рів-
нян ня y � l;

� при с � 0, a 	 0, b 	 0 – рівнян ня пря мої про пор-
ційності y � kx.

РІВНЯН НЯ  ПРЯ МОЇ,  ЩО  ПРО ХО ДИТЬ 
ЧЕ РЕЗ  ДВІ  ЗА ДАНІ  ТОЧ КИ

Че рез дві точ ки мож на про вес ти пря му і до того ж 
ли ше од ну – це аксіома геометрії. Знайде мо рівнян ня 
пря мої, яка про хо дить че рез дві за дані точ ки ко ор ди-
нат ної пло щи ни А(х1; y1) і В(х2; y2). 

Мож ливі два ви пад ки: пря ма АВ па ра лель на осі Оy і 
пря ма АВ не па ра лель на осі Оy. 

ВИПАДОК 1.
Як що пря ма па ра лель на осі Оy, то абс ци си всіх 

її то чок од на кові. Тобто це ви пад ок, ко ли х1 � х2 � �. 
Рівнян ня шу ка ної пря мої: x � �. 

Рівнян ня пря мої, яка про хо дить че рез дві за дані 
точ ки, абс ци си яких од на кові, А( ; y1) та В( ; y2), має 
виг ляд x  .

ВИПАДОК 2. 
Нехай абс ци си заданих точок різні: x1

 	 x2.
Шу ка на пря ма не  па ра лель на осі Оy, тоді її рівнян-

ня мож на за пи са ти у виг ляді y � kx � l. 
Точ ки А і В нале жать цій прямій. Тоді їхні ко ор ди-

на ти за до воль ня ють рівнян ня пря мої: 
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– якщо x1 � x2 � n
x � n;

– якщо y1 � y2 � m
y � m;

– якщо x1 	 x2

y � kx � l,
де k і l знайдемо з:

.

Шукаємо 
рівняння прямої:

Нагадаємо:
� � «позначили як».
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Для допитливих
Анг лійсь кий ма те ма ти к Чарль з Лютвідж Дод жсо н (1832–1898) дру ку-
вав свої каз ки і збірни ки з ціка вої ма те ма ти ки та логіки під псев донімом 
Льюїса Кер ро ла. Який із законов логіки (с. 25) порушив у його казці 
Чеширський кіт, коли розмовляв з Алісою?

– А звідки Ви знаєте, що Ви не у своєму ро зумі? – спитала Аліса.
– Поч не мо з то го, що Пес у своєму ро зумі. Згод на? – відповів Кіт.
– При пус ти мо, – погодилася Аліса. 
– Далі, – сказав Кіт, – Пес гар чить, ко ли сер дить ся, а ко ли за до во ле-

ний, ви ляє хвос том. Ну а я мур ко чу, ко ли за до во ле ний, і ви ляю хвос том, 
ко ли серд жу ся. То му я не у своєму ро зумі.

Маємо сис те му двох лінійних рівнянь для двох 
невідо мих ко ефіцієнтів k і l. Як що від дру го го рівнян-
ня відня ти пер ше, діста не мо

y2 � y1 � k(x2
 � x1),   

Як що підста ви ти це зна чен ня k в од не з двох вихід-
них рівнянь системи, можна знай ти і зна чен ня ко ефі-
цієнта l.

У ви пад ку, що розг ля даєть ся, пря му на ко ор ди-
натній пло щині мож на зоб ра зи ти так, як предс тав ле но 
на малюн ку 1.18. 

Мал. 1.18

Тоді маємо:  або 

Та ким чи ном, ко ефіцієнт k у рівнянні пря мої 
y = kx + l з точністю до зна ка дорівнює тан ген су ку та, 
під яким ця пря ма перетинає пря му, що збігаєть ся з 
віссю абсцис. То му цей ко ефіцієнт на зи вають  ку то вим 
ко ефіцієнтом пря мої.

НЕ ОБХІДНА  І  ДОС ТАТ НЯ  УМО ВА 
НАЛЕЖНОСТІ  ТРЬ ОХ  ТО ЧОК  ОДНІЙ  ПРЯМІЙ

Те о ре ма. Не обхідною і дос татнь ою умо вою роз-
мі щен ня трь ох то чок С(x; y), А(x1; y1), В(x2; y2) на 
одній прямій є ви ко нан ня співвідно шень

(Тоб то існує та ке чис ло �, що вка зані співвідно шен ня 
ви ко нують ся.)
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Для допитливих
У казках Льюїса Ке рро ла зна хо ди мо чу дові прик ла ди «до ве день», у про цесі 
яких його ге рої до пус ка ють по ру шен ня за ко ну дос татньої підста ви (с. 25):

– Зніми сво го ка пе лю ха, – ска зав Ко роль Ка пе лю ш нику.
– Він не мій, – відповів Ка пе люшник.
– Кра де ний! – зак ри чав Ко роль і тріумфуюче по вер нув ся до при сяж них, 

які миттю взя ли ся за гри фелі.
– Я їх три маю для про да жу, – по яс нив Ка пе люш ник. – У ме не своїх не-

має, ад же я ка пе лю хо вих справ майс тер.

І. До ве де мо не обхідну умо ву. Як що точ ка С(x; y) на -
лежить прямій, що про хо дить че рез точ ки А(x1; y1) і 
В(x2; y2), то 

До ве ден ня

Мож ливі два випадки: С � [АВ] і С � [АВ].
1  Точ ка С на ле жить відрізку АВ (мал. 1.19-а).
Маємо ви па док, який бу ло розг ля ну то раніше 

(c. 15), ко ли точ ка С поділя ла відрізок АВ у відно шенні 
|AC| : |CB| � n : m. Тоді

Ана логічно  і тверд жен ня умови ви ко-
нуєть ся.

2  Точ ка С не на ле жить відрізку АВ (мал. 1.19-б).

Мал. 1.19

По з на чи мо за те о ре мою Фа ле са |AC| : |CB| � n : m � �.

Вираз під знаком модуля додатний (див. с. 15), тоді

Ана логічно  і тверд жен ня умови ви ко -

нуєть ся.
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НЕОБХІДНІСТЬ
І

ДОСТАТНІСТЬ

�
Точки (x; y), (x1; y1), 

(x2; y2) лежать 
на одній прямій.

Геометрія є пізнан-
ня всього існую чо-
го.

Платон
(IV ст. до н. е.)

Нагадаємо:
� � «належить»;
� � «не належить»;
[AB] � відрізок AB.
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Для допитливих
Логіка геометрів, або методи доведення, які Евклід з’ясував і встановив 
щодо теореми, – це поширення загальної логіки.

Г. Лейбніц

По вер не мо ся до за ко ну вик лю чен ня треть о го (див. с. 25). Цей за кон 
співстав ляє два тверд жен ня, од не з яких є за галь но ст ве рд жу валь ним, а 
дру ге – час тково  за пе ре чу валь ним. Нап рик лад: «Нав ко ло будь-яко го чо-
ти ри кут ни ка не мож на опи са ти ко ло» і «Нав ко ло де я ких чо ти ри кут ників 
мож на опи са ти ко ло»; «Усі парні чис ла скла дені» і «Де які парні чис ла не є 
скла де ни ми». 

Зауважимо, як що зістав ля ти два про ти лежні за галь но ст ве рд жу вальні 
вис лов люван ня, то во ни обид ва мо жуть бу ти хиб ни ми. Нап рик лад: «Усі 
парні чис ла скла дені» і «Усі парні чис ла неск ла дені» (існує тре тя мож-
ливість: «Де я ке пар не чис ло є неск ла де ним» – це просте чис ло 2). 

Тоб то з істин ності тверд жен ня А вип ли ває хибність тверд жен ня, про ти-
леж но го до А; з хиб ності тверд жен ня А не вип ли ває істинність тверджен-
ня, про ти леж но го до А (во но мо же бу ти як пра виль ним, так і хиб ним).

ІІ. До ве де мо дос тат ню умо ву (тверд жен ня, обер не-
не до тверджен ня І): як що для то чок С(x; y), А(x1; y1), 
В(x2; y2) ви ко нуєть ся співвідно шен ня 

то ці точ ки на ле жать одній прямій. 
До ве ден ня

Про ве де мо до ве ден ня від суп ро тив но го. Не хай ви ко-
ну ють ся вка зані умо вою співвідно шен ня, але С � (AB). 

Візь ме мо на прямій АВ та ку точ ку Р, для якої: 
|AP| : |CP| � �. Тоді (за необхідною умовою I) ко ор ди на ти 
точ ки Р дорівню ють:

  і  

– координатам точки C, тоб то точ ки Р і С збіга ють ся, 
що су пе ре чить при пу щен ню. Тоді твердження умови 
виконується.

Те о ре му до ве де но.

Наслідок. Рівнян ня пря мої у відрізках. Рів нян ня 
пря мої, яка про хо дить че рез точ ки А(x1; y1) і 
В(x2; y2) і яка не па ра лель на осям ко ор ди нат (x1 	 x2 

і y1 	 y2), мож на за пи са ти у виг ляді  

За до ве де ною те о ре мою маємо, що всі точ ки да ної 
пря мої (x; y) і тіль ки во ни за до воль ня ють умо ву

Знайдемо з кожного співвідно шення вирази для �
 і 
прирівняємо їх:
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рівняння прямої 
у відрізках

необхідна й 
достатня умови 

належності трьох 
точок одній прямій
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Для допитливих
Прий няв ши кож не із суд жень за істин не, з’ясуй те, чи є перше з тверд жень 
в кожній парі дос татнь ою підста вою (див. с. 25) для дру го го.
1. «Три кут ник АВС дорівнює три кут ни ку АВD»; «Три кут ни ки АВС і АВD 
рівно ве ликі».
2. «Ця кни жка ціка ва»; «У цій книжці чу дові ма люн ки».
3. «Діаго налі да но го чо ти ри кут ни ка взаємно пер пен ди ку лярні»; «Да ний 
чо ти ри кут ник – ромб».
4. «З А вип ли ває В, і з В вип ли ває С»; «З А вип ли ває С».
5. «Вис ловлення p � q істин не»; «Вис ловлення � q � � p істин не». (Знак 
«�» оз на чає «про ти леж не тверд жен ня».)

Тоді умову належності трьох точок одній прямій 
можна записати у вигляді

ПРИК ЛА ДИ  РОЗВ’ЯЗУ ВАН НЯ  ЗА ДАЧ
Прик лад 1. За пишіть рівнян ня пря мої, яка про хо-

дить че рез точ ку А(� 6; 7) па ра лель но осі ординат.
Розв’язан ня

Шу ка на пря ма па ра лель на осі Оy, тоді абс ци си то-
чок цієї прямої од на кові й дорівню ють абс цисі точ ки А. 
Рівнян ня пря мої х � �6.

Відповідь: х � �6.
Прик лад 2. Да но три точ ки: А(1; �3); В(�5; 4) і 

С(3; 1). За пишіть рівнян ня пря мої, що містить медіану 
AM три кут ни ка АВС.

Розв’язан ня
1) Ко ор ди на ти се ре ди ни від  різ ка ВС – точ ка 

М(xM; yM) (мал. 1.20):

2) Знай де мо рівнян ня пря-
мої АМ. Маємо xM 	 xA, тоді 
рівнян ня (АМ) мож на шу ка ти 
у виг ляді y � kx � l. Точ ки А і М 
ле жать на цій прямій, тоб то їх 
координати за до воль ня ють шу-
ка не рівнян ня:

   l � �0,25,   k � �2,75.

Відповідь: y � �2,75x � 0,25.

29

Рівняння прямих, 
паралельних осям 
координат:

1)

x � xA

2)

y � yB

Ми ніколи не ста не-
мо матема тика ми, 
на віть знаючи напа-
м’ять усі чужі до ве-
дення, якщо наш 
розум не здат ний са-
мостійно роз  в’я зу-
вати проб леми.

Р. Декарт

Мал. 1.20

Зав дан ня 3

1�. Знайдіть ко ор ди на ти то чок пе ре ти ну з ося ми ко ор ди нат пря мої: 
а) 4х � 3у � 12 � 0; б) y � �4x � 7; в) y � �0,5x � 2,5.
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Для допитливих
Софізм (від грець ко го «хит рий вик ру тас», «ви гад ка», «хибний умо ви від») – 
мірку ван ня, по бу до ва не так, що містить нав мис не до пу ще ну логічну по-
мил ку і при во дить до хиб них вис новків. Першим увів софізми Протагор із 
Абдери (бл. 480–410 рр. до н. е.).

Най частіше софістичні мірку ван ня ґрун ту ють ся: на зовнішній подіб-
ності явищ; на нав мис не неп ра виль но му до борі по си лок; на то му, що пев-
ний факт ви ри ваєть ся із за галь но го зв’яз ку об’єктів; на двоз нач ності слів; 
на підміні по нять то що.

Спро буй те роз га да ти софізм М. Г. Чер ни шевсь ко го, який він зап ро по ну-
вав у 1846 році своєму бра тові Олек са нд ру.

Квад рат будь-якої сто ро ни ту по кут но го три кут ни ка, що ле жить про ти 
ту по го ку та, дорівнює сумі квад ратів двох інших сторін ць о го три кут ни ка.

До ве ден ня
У три кут нику АВС кут В тупий. Прове  де мо перпендикуляр СD до 

прямої AВ. Тоді АС2 � AD2 � CD2 і СD2 � СВ2 � BD2. Підста ви  мо зна че ння CD2 
з дру гої рівності у пер шу: AC2 � AD2 � BC2 � BD2. Звідси AC2 � BC2 � AD2 – 
– BD2. Але AD � AB � BD, то му AD2 – BD2 � АВ2. Тоді AC2 � BC2 � АВ2.

Тверд жен ня до ве де но?!
Чер ни шевсь кий закінчив лист із софізмом сло ва ми: «Десь тут має при-

хо ву ва ти ся об ман; віднайшов ши йо го, ти зро биш ве ли ку пос лу гу люб ля чо-
му те бе бра ту Ми колі Чер ни шевсь ко му».

2�. Пря ма за да на рівнян ням x – 4y � 8 � 0. Які з то чок A(0; 2), B(�1; 1), C(2; 0,5), 
D(8; 0) на ле жать цій прямій, а які не на ле жать?

3�. Пе ревірте, чи про хо дить пря ма y � 7x – 1 че рез точ ки A(1; �1), B(0; �1), C(1; 6), 
D(�3; 2).

4�. По бу дуй те на координатній площині прямі: 

 а) 3x � 6y � 1 � 0; б) x � y � 7; в) y � 5x; г) 
 
д) y � 3; е) x � – 2.

5�. По бу дуй те на координатній площині прямі, які про хо дять че рез точ ку K(�4; 3) 
па ра лель но осям ко ор ди нат. За пишіть їх рівнян ня.

6�. За пишіть рівнян ня пря мої, яка па ра лель на осі ор ди нат і про хо дить че рез точ-
ку (�6; 0).

7. За пишіть рівнян ня пря мої, яка па ра лель на осі абс цис і відсікає на до датній 
півосі ор ди нат відрізок, дов жи на яко го дорівнює 10.

8. За пишіть рівнян ня пря мих, які па ра лельні осі абс цис і кож на з яких відсікає 
на півосі ор ди нат відрізок, дов жи на яко го дорівнює 4.

9. Відо мо, що графік функції y � ax � 5 про хо дить че рез точ ку М(4; 13). Знайдіть 
зна чен ня па ра мет ра а.

10�. Знайдіть точ ки пе ре ти ну з ося ми ко ор ди нат пря мої: 
 а) y � 3x � 1; б) 2x � 3y � 7; в) y � 5; г) x � 3; д) 4x � 3y � 12 � 0; е) 5x � 3y.
11. Од на з вер шин квад ра та зна хо дить ся в по чат ку ко ор ди нат, а про ти леж на вер-

ши на має ко ор ди на ти (�2; 2). За пишіть рівнян ня пря мих, на яких ле жать сто-
ро ни квад ра та.

12. Од на з вер шин пря мо кут ни ка має ко ор ди на ти (0; 0), а про ти леж на вер ши на – 
координати (5; �3). За пишіть рівнян ня пря мих, на яких ле жать сто ро ни пря-
мо кут ни ка, як що во ни па ра лельні осям ко ор ди нат.

13*. Од на з вер шин квад ра та ле жить у точці (5; 5). Точ ка пе ре ти ну діаго на лей має 
ко ор ди на ти (7; 7). 
1) Складіть рівнян ня пря мих, на яких ле жать сто ро ни квад ра та.
2) Знайдіть: а) дов жи ну сто ро ни квад ра та; б) дов жи ни діаго налей квадрата.

14�. За пишіть рівнян ня пря мої у виг ляді y � kx � l і знайдіть її ку то вий 
ко е фіцієнт: 

 а) 2x � 4y � 5; б) 3x � y � 7; в) x � 2y � 3 � 0; г) 3x � 4y � 1 � 0; д) 3x � 5y; е) 5y � 12.
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15. Складіть рівнян ня пря мої, що про хо дить че рез точ ку M(1; �3) і має куто вий 
ко ефіцієнт: 

 а) �2; б)  в)  г) 

16. Пря ма про хо дить че рез по ча ток ко ор ди нат і має ку то вий ко ефіцієнт, що 
дорівнює 4. За пишіть рівнян ня цієї пря мої. Чи на ле жить їй точ ка М(2; 5)?

17*. Знайдіть рівнян ня пря мої, яка про хо дить че рез точ ки: а) А(�1; 0) і В(0; 2); 
б) А(�5; 16) і В(�5; 12,5); в) А(1; �2) і В(3; 2); г) А(1; �12) і В(23; �12).

18*. Складіть рівнян ня пря мої, графік якої про хо дить че рез точ ки A і B: а) A(4; 0), 
B(0; 5); б) A(1; 1), B(2; 2); в) A(�1; 7), B(�1; 4); г) A(�3; 2), B(�1; 5); д) A(7; �3), 
B(0; 0).

19*. За пишіть рівнян ня кож ної з пря мих, гра фі-
ки яких зоб ра же но на малюн ку 1.21.

20*. Знайдіть ку то вий ко ефіцієнт пря мої, як-
що во на про хо дить че рез точ ки A і B, які 
ма ють такі ко ор ди на ти: а) A(0; 3), B(8; 1); 
б) A(�1; 3), B(4; �5); в) A(1; �4), B(�7; 1); 
г) A(�8; �1), B(�3; �5).

21*. Знайдіть градусні міри кутів, які ут во рює 
з до дат ним нап ря мом осі абс цис пря ма: 

 а) у � х – 2; б) х � у – 3 � 0; в) .
22*. Знайдіть ко ефіцієнти а і b у рівнянні пря-

мої ах � bу � 1, як що во на про хо дить че рез 
точ ки A(1; 2) і B(2; 1).

23*. Складіть рівнян ня пря мої, яка про хо дить 
че рез цент ри двох за да них кіл:
а) x2 � y2 � 4x � 2y � 0  і  x2 � y2 � 10x � 6y � 2; 
б) x2 � y2 � 2x � 2y � 2  і  x2 � y2 � 6x � 4y � 3.

24*. На пишіть рівнян ня пря мої, яка про хо дить че рез точ ку A(8; 2) і ут во рює з до-
дат ним нап ря мом осі абс цис кут: а) 30�; б) 45�; в) 60�; г) 135�.

25*. Дов жи ни діаго на лей ром ба дорівню ють 8 оди ниць і 4 оди ниці. За пишіть 
рівнян ня пря мих, на яких ле жать сто ро ни ром ба, як що йо го біль ша діаго наль 
нале жить осі Ox, а мен ша – осі Oy.

26*. Вер ши ни три кут ни ка ма ють ко ор ди на ти M(2; 6), N(�6; 0), K(�3; �4). Складіть: 
а) рівнян ня пря мих, що містять сто ро ни три кут ни ка; 

 б) рівнян  ня пря мих, що містять медіани три кут ни ка. 
27*. Пе ревірте, чи ле жать на одній прямій точ ки з ко ор ди на та ми: 
 а) (0; �2), (3; 0), (6; 2), (5; 7); б) (1; �2), (4; 1), (0; �5), (3; 0). 
28*. Знайдіть ор ди на ту точ ки M(10; y), яка ле жить на пря мій, що про хо дить че рез 

точ ки (2; 0) і (0; �3).
29*. Знайдіть абс ци су точ ки K(x; 4), яка ле жить на прямій, що про хо дить че рез 

точ ки (5; 0) і (0; 5).
30*. Точ ка K ле жить на одній прямій з точ ка ми A(2; 1) та B(�4; �2) і має рівні між 

со бою ко ор ди на ти. Знайдіть зна чен ня ко ор ди нат точ ки K.
31**. Знайдіть ко ор ди на ти вер ши ни С три кут ни ка АВС і запишіть рівнян ня його 

сторін, як що да но ко ор ди на ти вер шин А(3; 4) і В(�5; 6) і се ре ди ну сто ро-
ни ВС – точ ку М(�5; 3).

31

Мал. 1.21
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  Взаємне  розміщен ня  двох  пря мих 
на  ко ор ди натній  пло щині

Розг ля не мо усі три мож ливі ви пад ки взаємно го роз-
міщен ня двох пря мих на пло щині. 

ПРЯМІ  ЗБІГА ЮТЬ СЯ
Як що прямі збіга ють ся, то 

їхні рівнян ня a1x � b1y � c1 � 0 і 
a2x � b2y � c2 � 0 – рівно сильні, 
тоб то опи су ють од ну й ту са му 
мно жи ну то чок координатної 
пло щи ни. То ді во ни мо жуть 
від різня ти ся ли ше мно жен ням 
на деяке чис ло � 	 0:

Нап рик лад, рівнян ня 2x � 4y � 6 � 0 і x � 2y � 3 � 0 
рівно сильні, бо перше відрізня єть ся від другого м но -

женням на чис ло 
 

Во ни опи су ють од ну 

й ту са му мно жи ну то чок – од ну пря му (мал. 1.22).

Зауваження. Ми розглянули випадок, коли a1,2 	 0, 
b1,2 	 0 і c1,2 	 0.  Зрозуміло, якщо якась з цих пар до-
рів нює нулю, то її не можна включати у наведене 
відношення (ділити на нуль не можна). Наприклад, 
якщо c1,2 � 0, a1,2 	 0 і b1,2 	 0, маємо два рівняння 
прямої пропорційності, що описують одну пряму за 

умови  .

ПРЯМІ  ПА РА ЛЕЛЬНІ
Нехай прямі не паралельні осям координат. Тоді їх 

рівняння можна записати у вигляді y � k1x � l1 і y � k2x � l2. 
Як що ці прямі па ра лельні, то ку ти, ут во рені ними 

з прямою, що містить вісь Ох, рівні (мал. 1.23). Тоді 
зна чен ня тан генсів цих кутів та кож рівні і ку тові 
коефіцієнти у рівнян нях цих пря мих рівні між со бою: 
k1 � k2 (але l1 	 l2).

Мал. 1.23
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k1 � k2,  l1 	 l2

Мал. 1.22
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Як що такі прямі за да но рівнян ня ми за галь но го ви-
г ля ду a1x � b1y � c1 � 0 і a2x � b2y � c2 � 0, то маємо

Звідси 
 тоб то 

Ці прямі не збігатимуться за умови , 

тобто . 

Тоді прямі бу дуть па ра лель ни ми за умо ви

Нап рик лад, прямі 2x � 4y � 6 � 0 і x � 2y � 1 � 0 па ра-
лельні, бо

Це оз на чає, що сис те ма лінійних рівнянь

не має розв’язків. Справді, як що у цій системі рівнянь 
перенести у праві частини вільні коефіцієнти і поді ли-
ти пер ше рівнян ня на дру ге, от ри маємо 

 тоб то 2 � 6,

чо го бу ти не мо же.
За у ва жен ня. У ви пад ку a1 � a2 � 0 або b1 � b2 � 0 

пря мі па ра лельні одній і тій самій координатній осі, 
от же, па ра лельні од на одній.
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Для допитливих
Інспек тор Пет рен ко при був на місце події і опитав свідків.

Пер ший із них стве рд жу вав, що по ряд з «Мер се де сом» сто я ла біла ма-
ши на, а тро хи далі від неї – си ня.

Дру гий свідок ска зав, що він учи тель ма те ма ти ки і то му доб ре за пам’я-
тав, що ма шин бу ло чо ти ри. «Но мер однієї з них, – вів він далі, – 23-30, 
і во на не жов та і не си ня. По ряд з ма ши ною 32-30 сто я ла ма ши на 30-23. 
Дру гим у ря ду був «Моск вич», що сто яв по ряд з ма ши ною чер во но го кольо-
ру. А біля ма ши ни 23-30 «Мер се де са» не бу ло».

Третій свідок по ка зав, що но мер білої ма ши ни був 32-30 і що сам він 
сто яв біля дру гої ма ши ни.

Чет вер тий за пам’ятав, що по ряд із «Моск ви чем» сто яв «За по ро жець».
П’ятий свідок, який був ху дож ни ком, доб ре за пам’ятав, що єди на си ня 

ма ши на сто я ла по руч із чер во ною, причо му си ня не бу ла «Моск ви чем».
Зіста вив ши от ри мані дані, інспек тор Пет рен ко вста но вив, яко го коль о-

ру бу ли «Жи гулі» і яка ма ши на ма ла но мер ний знак 30-23.
Спро буй те і ви зро би ти те са ме.

a1, 2 	 0, b1, 2 	 0
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Для допитливих
Діти пус ту ва ли і ви пад ко во роз би ли ва зу. Ко ли бать ки по вер ну ли ся з ро бо ти, 
во ни спи та ли, хто са ме роз бив ва зу. Діти відповіли та ке.
Ган на. Я не роз би ва ла ва зу, я сиділа і чи та ла. Ма руcя знає, хто вин ен.
Ма ру ся. Я ва зу не роз би ва ла, про це знає Бо рис, бо ми з ним у цей час роз-

мов ля ли. Це зро би ла Ган на.
Бо рис. Я не  ви нен. Це Да ни ло, а з Ма ру сею я дав но не то ва ри шую.
Да ни ло. Я не  ви нен. Це Ма ру ся. Бо рис обманув, ко ли го во рив, що ва зу 

роз бив я.
Кож ний з дітей тіль ки двічі ска зав прав ду. То хто роз бив ва зу?

ПРЯМІ  ПЕ РЕ ТИ НА ЮТЬ СЯ

Як що прямі пе ре ти на ють ся (ма ють ли ше од ну спіль-
ну точ ку), то во ни не збіга ють ся і не є па ра лель ни ми 
(мал. 1.24). Тоді ці прямі ут во рю ють різні ку ти із віссю 
Ох, і зна чен ня їхніх кутових коефіцієнтів різні: k1 	 k2. 

Для за галь ної фор ми за пи су 
рів нян ня пря мих це виг ля дає так:

 
тоб то 

Для то го щоб знай ти ко ор ди  на-
ти точ ки пе ре ти ну двох пря мих, 
тре ба розв’яза ти сис те му двох лі-
ній них рівнянь, які за да ють ці 
пря мі на ко ор ди натній пло щині. 

ВИСНОВОК

Система двох лінійних рівнянь

а) має безліч розв’язків, як що 

б) не має розв’язків, як що 

в) має єди ний розв’язок, як що 

За у ва жен ня. Для то го щоб знай ти ко ор ди на ти 
спільних то чок пря мої та ко ла, тре ба розв’яза ти сис те-
му рівнянь, од не з яких є рівнян ням да ної пря мої, а дру-
ге – рівнян ням за да но го ко ла. Мож ливі такі ви пад ки:

а) сис те ма має два розв’яз ки – пря ма пе ре ти нає ко ло;
б) сис те ма має один розв’язок – пря ма до ти каєть-

ся до ко ла;
в) сис те ма не має розв’язків – пря ма і ко ло не ма-

ють спіль них то чок.
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Мал. 1.24

y � kx � l

(x � a)2 � (y � b)2 � r2,

(x � a)2 � 
� (kx � l � b)2 � r2

D � 0 – перетин;
D � 0 – дотик;
D � 0 – немає спіль-

них точок.
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ПРЯМІ  ВЗАЄМНО ПЕР ПЕН ДИ КУ ЛЯРНІ

 Не хай маємо дві взаємно 
пер  пен ди ку лярні прямі, які не 
паралельні ося м ко ор ди нат: 
y � k1x � l1 і y � k2x � l2 (мал. 1.25).

Тан ген си гост рих кутів, які 
ут во рю ють ці прямі з віссю Ох, 
дорівню ють tg �1 � k1 і tg � 2 � � k2 
відповідно (див. с. 26).

Із прямокутного три кут ни ка 
ACB, який ут во ре ний ци ми пря-
ми ми і віссю абс цис, маємо:

От же, як що прямі взаємно пер пен ди ку лярні, то

ПРИК ЛА ДИ  РОЗВ’ЯЗУ ВАН НЯ  ЗА ДАЧ

Прик лад 1. За пишіть рівнян ня пря мої, що про хо-
дить че рез точ ку Р(�1; 1) па ра лель но прямій y � 2x �
3.

Розв’язан ня
1) Шу ка на пря ма па ра лель на прямій з кутовим 

коефіцієнтом 2. Тоді її рівнян ня y � 2x � l.
2) Ця пря ма містить точ ку (�1; 1), тоді: 

1 � 2 · (�1) � l,  l � 3.
Відповідь: y � 2x � 3.

Прик лад 2. На пло щині за да но точ ки А(0; 0), 
В(1; �3), D(�2; 4). Які ко ор ди на ти по вин на ма ти 
точ ка С, щоб чо ти ри кут ник АВСD був па ра ле ло-
гра мом?

Розв’язан ня
Поз на чи мо ко ор ди на ти шу каної точ ки С через x0 і y0 

відповідно.
1) АВСD – па ра ле лог рам. Тоді (АВ) �� (CD) і (AD) �� (CB).
2) Рівнян ня (АВ) і (AD) – рівнян ня пря мої про пор-

цій ності, тоб то ма ють виг ляд y � kx. Вра ховуючи, що 
В(1; �3) � (АВ), D(�2; 4) � (AD), отримаємо рівнян ня 
(АВ) і (AD): y � �3x і y � �2x відповідно.

3) (CD) �� (АВ), а (CB) �� (AD). Тоді рівнян ня (CD) і (CB) 
ма ють відповідно виг ляд y � �3x + m  і  y � �2x + n.

4) Вра хуємо, що (CD) про хо дить че рез точ ку D(�2; 4), 
а (СВ) – че рез В (1; �3), маємо:

4 � �3 · (�2) + m  і  �3 � �2 · 1 + n; m � �2  і n � �1.
5) (CD) і (СВ) про хо дять че рез точ ку С(x0; y0). Тоді 

y0 � �3x0 + (�2)  і  y0 � 2x0 + (�1).
З останньої сис те ми рівнянь маємо: x0 � �1, y0 � 1.
Відповідь: С(�1; 1).
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Мал. 1.25

n ⊥ m

n || m

Нагадаємо:
� � «належить»;
(AB) � пряма AB.

Apostolova_geom_pidr_9_klas_ukr.indd   35Apostolova_geom_pidr_9_klas_ukr.indd   35 7/1/2009   13:07:037/1/2009   13:07:03



Прик лад 3. За пишіть рівнян ня пря мої, що до-
ти каєть ся до ко ла x2 � y2 � 4x � 6y � �8 у точ-
ці K(1; 1).

Розв’язан ня
1) У рівнянні ко ла виділи мо квад ра ти двоч ленів 

віднос но змінних x і y:
(x � 3)2 � (y � 2)2 � 2.

Цент ром за да но го ко ла є точ ка О(3; 2).
2) Абс ци си то чок K і О різні, то му рівнян ня пря мої 

ОK, що містить радіус ко ла [ОK], мож на шу ка ти у ви-
г ляді y � kx � l.

3) Точ ки О(3; 2) і K(1; 1) на ле жать (ОK). Тоді

  і 

4) Шу ка на до тич на пер пен ди ку ляр на до (ОK), рів нян-

 ня якої  Тоді рівнян ня до тич ної має виг ляд 

y � �2x � n. 
5) Точ ка K(1; 1) на ле жить шу каній прямій, то му

1 � �2 · 1 � n   і   n � 3.
Відповідь: y � �2x � 3. 

Прик лад 4. За пишіть рівнян ня пря мої, яка до -
ти каєть ся до ко ла (x � 1)2 � y2 � 1 і про хо дить че-
рез точ ку K(0; 5).

Розв’язан ня
1) Не хай шу ка на пря ма па ра лель на осі Оy або збі-

гаєть ся з нею, тоб то її рівнян ня має виг ляд x � c � 0. 
Підста ви мо зна чен ня x � 0 в рівнян ня ко ла – отри-

ма ємо квадратне рівняння з y. Як що воно має один 
розв’язок, то пря ма x � 0 – до тич на до ко ла. Як що це 
рівнян ня має два розв’яз ки або не має розв’язків, то 
x � 0 не є рівнян ням шу ка ної до тич ної.

Маємо: (0 � 1)2 � y2 � 1, 1 � y2 � 1 і y � 0 – один розв’язок.
Вис но вок: пря ма x � 0 – до тич на до ко ла.
2) Не хай шу ка на пря ма не па ра лель на осі Оy, її рів-

нян ня можна записати у вигляді y � kx � l. Вра хуємо, 
що точ ка K(0; 5) на ле жить цій прямій: 5 � 0 � l, тоб то 
рівнян ням шу ка ної пря мої бу де y � kx � 5.
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Для допитливих
На пишіть співвіднош ен ня, які опи су ють:
1) мно жи ни то чок, рівновідда ле них від осей ко ор ди нат;
2) мно жи ни то чок, рівновідда ле них від осі Оy на 2;
3) усі точки пло щи ни, розміщені ближче до осі Оy, ніж до осі Оx;
4) усі точки зовні квадрата, діагоналі якого перетинаються в початку коор-
ди нат, а довжина сторони дорівнює 4.

Дотична n 
до кола �
через т. K:

K � �
(n) � Oy шукаємо 

як y � kx � l:

Не забудьте 
проаналізувати 
випадок n �� Oy

(n) � Oy шукаємо 
як y � kx � l:

;

(x � a)2 � 
� (kx � l � b)2 � r2

має один розв’язок 
відносно x:

D � 0.

K � �

Apostolova_geom_pidr_9_klas_ukr.indd   36Apostolova_geom_pidr_9_klas_ukr.indd   36 7/1/2009   13:07:037/1/2009   13:07:03



Для допитливих
На пишіть співвідно шен ня, які опи су ють такі мно жи ни то чок:
1) час ти ну пло щи ни між пря ми ми y � 3x і y � x � 3 (включно з цими 
прямими);
2) усю по ло су між пря ми ми y � 0 і y � 1 (без цих пря мих);
3) усі внутрішні точ ки квад ра та з вер ши на ми (0; 0), (0; 1), (1; 1), (1; 0) (ра-
зом з йо го сто ро на ми).

3) Пря ма y � kx � 5 як до тич на до ко ла має з ним од-
ну спіль ну точ ку – точ ку до ти ку. От же, тре ба знай ти 
такі зна чен ня k, при яких сис те ма рівнянь 

має єди ний розв’язок.
Підста вляємо y з пер шо го рівнян ня сис те ми у дру ге:

(1 � k2)x2 � 2(1 � 5k)x � 25 � 0.
Диск римінант цього рівняння прирівнюємо до нуля: 

, 1 � 10k � 25 � 0, k � �2,4.

Вис но вок: пря ма y � �2,4x � 5 – до тич на до ко ла.
Відповідь: x � 0; y � �2,4x � 5.

Прик лад 5. За пишіть рівнян ня пря мої, яка па-
ра лель на прямій y � x � 3 і до ти каєть ся до ко ла 
(x � 1)2 � y2 � 1.

Розв’язан ня
1) Шу ка на пря ма па ра лель на прямій y � x � 3, тоді її 

рівнян ня y � x � l.
2) Точ ка до ти ку K(xK; yK) – єди на спіль на точ ка шу-

ка ної пря мої і ко ла. От же, тре ба знай ти такі зна чен ня 
l, при яких має єди ний розв’язок сис те ма

3) Ця сис те ма має єди ний розв’язок, ко ли диск-
римінант рівнян ня (xK � 1)2 � (xK � l)2 � 1 дорівнює ну лю:

Маємо дві до тичні: 

Відповідь: 

Прик лад 6. До ведіть самостійно, зас то су вав ши 
фор му лу відста ні між дво ма точ ка ми ко ор ди нат ної 
пло щи ни, та ку тео  ре му. Поміркуй те, як зручніше 

розмісти ти осі ко ор ди нат, чи залежатиме відповідь від 
їх розмі щення.

Те о ре ма. Як що АВСD пря мо кут ник, то для 
будь-якої точ ки М йо го пло щи ни спра вд жуєть ся 
рівність: АМ2 � СМ2 � ВМ2 � DM2.
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�

AM2 � CM2 � 
�
BM2 � DM2

�

Дотична до кола 
n � m

(n) шукаємо як
y � kx � l,

k � k0;

(x � a)2 � 
� (k0x � l � b)2 � r2

має один роз в’я зок 
відносно x:

D � 0.
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Для допитливих
РІВНЯН НЯ ПРЯ МОЇ У ВІДРІЗКАХ

Те о ре ма. Як що пря ма пе ре ти нає осі координат у точках (а; 0),  a 	 0 і (0; b), 

b 	 0, то всі точ ки цієї пря мої за до воль ня ють рівнян ня , яке на зи -

ва ють рівнян ням пря мої у відрізках.

До ве ден ня

Пря ма, що розг ля даєть ся, не па ра лель на осі Oy, тоді її 
рівнян ня мож на предс та ви ти у виг ляді y � kx � l.

Ко ор ди на ти то чок А(а; 0) і В(0; b) на ле жать цій прямій 
(див. мал.). Тоді маємо сис те му рівнянь 

     

Рівнян ня за да ної пря мої має виг ляд , тоб то ay � bx � аb. Як що
 

поділи ти ос таннє рівнян ня на до бу ток аb, от ри маємо шу ка не співвідно-

шен ня  .

Зав дан ня 4

1. Як розміщені пря мі (па ра лельні, збіга ють ся чи пе ре ти на ють ся)? Як що прямі 
пе ре ти на ють ся, вкажіть точ ку їх пе ре ти ну. 
а) x � 6y � 1 � 0 і x � 2y � 3 � 0; е) 5x � 1 � 0 і 4x � 3y � 5 � 0;
б) 3x � 6y � 1 � 0 і x � 2y � 1 � 0; є) 2x � 3y � 1 � 0 і x � y � 2 � 0;
в) 3x � 6y � 4 � 0 і 9x � 18y � 3 � 0; ж) y � 5x � 7 і y � 5x � 8;
г) 2x � y � 0 і 4x � 2y; з) y � 3x � 1 і y � 8x � 5;
д) x � 5 � 0 і 4x � 20 � 0; и) y � 4x � 2 і y � 8x � 4.

2**. Чи бу дуть взаємно пер пен ди ку лярні прямі: 
а) y � 5x � 3 і y � 7 � 0,2x; г) 7x � 5y � 1 � 0 і 5x � 7y � 4 � 0;
б) y � 4x � 1 і y � �4x � 1; д) 8x � 7y � 3 � 0 і 7y � 8x � 3 � 0?
в) 2x � 3y � 6 і 3x � 2y � 1;

3*. При яко му зна ченні па ра мет ра m прямі бу дуть па ра лельні: 
 а) y � (m � 1)x � 3 і y � 3x � 7;
 б) mx � 3y � 5 і 4x � (m � 1)y � 15?
4**. Знайдіть зна чен ня па ра мет ра m, при яких прямі, за да ні у по пе редній за дачі, 

бу дуть взаємно пер пен ди ку лярними.
5*. Складіть рівнян ня пря мої, яка па ра лель на за даній прямій і про хо дить че рез 

точ ку A: 
 а) y � 7x � 3, A(�1; 4);     б) 3x � y � 1, A(1; 1);     в) 3x � 2y � 6, A(2; �3). 
6**. Знайдіть рівнян ня пря мої, яка пер пен ди ку ляр на до за да ної пря мої і про хо дить 

че рез точ ку B:
 а) y � 8x � 3, B(3; �1);     б) 4x � y � 6, B(�2; 6);  в) 5x � 35y � 13, B(�4; �3).
7**. Запишіть рівнян ня пря мої, яка про хо дить че рез точ ку M(3; �4):
 а) пер пен ди ку ляр но до пря мої AB, де A(2; 0), B(0; 2);
 б) па ра лель но прямій CD, де C(1; 1), D(5; 0).
8*. Знайдіть рівнян ня пря мих, які про хо дять че рез точ ку пе ре ти ну за да них пря-

мих 2x � 7y � 1 і y � x � 3 па ра лель но осям ко ор ди нат.
9**. Складіть рівнян ня пря мих, на яких ле жать ви со ти три кут ни ка ABC, як що 

A(4; 5), B(0; 0) і C(�6; 1).
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Для допитливих
1. Знайдіть дов жи ни відрізків, які відти нає на осях ко ор ди -

нат пря ма  (ра зом із по чат ком ко ор ди нат). Як ви ду -

маєте, чо му вка за не співвідно шен ня назва ли рівнян ням пря-
мої у відрізках?
2. Назвіть усі ви пад ки, ко ли рівнян ня пря мої не  мож на за-
пи са ти у виг ляді рівнян ня пря мої у відрізках.
3. Ско рис тай те ся рівнян ням пря мої у виг ляді, запро по но ва-
но му на с. 29, для то го, щоб от ри ма ти рівнян ня пря мої, яка 
про хо дить че рез точ ки (а; 0) і (0; b); пе ре тво ріть йо го до ви-

г ля ду  

4. Чо му рівнян ня, на ве де не на с. 29, також на зи ва ють рів-
нян ням у відрізках? 
5. Скориставшись записом рівняння прямої у відрізках, 
розв’яжіть такі задачі.
1) На пишіть рівнян ня кож ної із чо тирь ох пря мих, зоб ра же-
них на ма люн ку А.
2) На пишіть співвідно шен ня, яке за до воль ня ють усі точ ки зафарбованої 
фігу ри на ма люн ку Б.

10**. Знайдіть відстань від точ ки М(4; �2) до пря мої 3x – 4y � 5.
11**. Знайдіть відстань між па ра лель ни ми пря ми ми 3x � 4y � 8 � 0 і 3x � 4y � 

� 12 � 0.
12**. За пишіть рівнян ня се ре дин но го пер пен ди ку ля ра до відрізка пря мої 4x � 5y �


�  20, що ле жить між ося ми ко ор ди нат.
13**. Знайдіть ко ор ди на ти точ ки, си мет рич ної точці A(�2; �2) віднос но пря мої 

x � y � 3 � 0.
14**. Знайдіть ко ор ди на ти точ ки пе ре ти ну медіан три кут ни ка АВС, як що 

А(�1; �3), В(1; 3) і С(0; 6).
15*. Да но точ ки M(�7; 3), N(5; 2), P(3; �3), K(�2; �4). По кажіть, що чо ти ри кут ник 

з вер ши на ми, які ле жать на се ре ди нах сторін чоти ри кут ни ка MNPK, �
па ра-
ле лог рам.

16*. До ведіть, що чо ти ри кут ник ABCD, де A(�2; 10), B(1; 3), C(�2; �4), 
D(�5; 3), �
ромб.

17**. Чи є три кут ник із вер ши на ми в точ ках M(4; �5), N(7; 6), P(�7; �2) пря мо кут-
ним?

18*. У яких точ ках пря ма x � 2y � 4 � 0 пе ре ти нає ко ло x2 � y2 � 14x � 10y � 11?
19*. Дві пря мі пе ре ти нають ко ло x2 � y2 � 25 у точ ках з ор ди на та ми 3 і з ор ди на та-

ми �4 відповідно. За пишіть рівнян ня цих пря мих.
20*. Рівнян ня ко ла (x � 1)2 � (y � 3)2 � 36. Знайдіть дов жи ни хорд, що ле жать на 

осях ко ор ди нат.
21*. За пишіть рівнян ня ко ла, центр яко го зна хо дить ся в по чат ку ко ор ди нат і яке 

до ти каєть ся до пря мої y � x � 3.
22**. Знайдіть ко ор ди на ти центрів кіл, од не з яких впи са не в три кут ник АВС, а 

дру ге – опи са не нав ко ло ць о го три кут ни ка, як що: 
 а) А(0; 0), В(4; 0), С(0; 3);  б) А(1; 2), В(5; 2), С(1; 5). 
23**. Дві вер ши ни три кут ни ка АВС містять ся в точ ках А(0; �2) та В(2; 0), 

а тре тя вер ши на С(x; y) ле жить на прямій y � �x, якщо пло ща три кут ни-
ка АВС дорівнює 8. Виз нач те зна чен ня x і y, як що x < 0.

24**. Скіль ки спіль них то чок ма ють пря ма y � �x і ко ло (x � a)2 � (y � 2)2 � 1 за леж но 
від зна чен ня па ра мет ра a?
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Для допитливих
Термін си нус ла тинсь ко го по ход жен ня і оз на чає «за то ка». Який зв’язок 
має за то ка із си ну сом? 

Ду гу ко ла мож на уподібни ти до зігну то го лу ка, а хор ду, що її стя гує, – 
до тя ти ви ць о го лу ка. Індійсь кий ма те ма тик – скла дач таб лиці си нусів – 
саме і наз вав півхор ду тя ти вою. 

Один з арабсь ких ма те ма тиків, пе рек ла да ю чи індійсь кий текст на 
арабсь ку мо ву, пе рек лав йо го як і тре ба бу ло: півхор ду наз вав тя ти вою. Але 
арабсь ка мо ва має та ку особ ливість, що в ній ви пи су ють ся тіль ки при го-
лосні літери, а го лосні про пус ка ють ся. Те, які са ме го лосні сто ять у слові, 
до во ди ло ся вста нов лю ва ти з кон те кс ту. Сло во «за то ка» арабсь кою має 
од на кові при го лосні із словом «тя ти ва». Пе рек ла дач, який пізніше пе ре-
кла дав арабсь кий текст ла тинсь кою мо вою, умуд рив ся про чи та ти йо го як 
«за то ка», що ла ти нню зву чить як «си нус».

 Три го но мет ричні  функції  кутів 
від  0�до  180�

Досі зна чен ня три го но мет рич них функцій си ну са, 
ко си ну са, тан ген са і ко тан ген са бу ли оз на чені ли ше 
для кутів від 0� до 90�. Розширимо ці поняття.

На ко ор ди натній пло щині з 
цент ром у по чат ку ко ор ди нат 
О(0; 0) по бу дуємо в І і ІІ ко ор ди-
нат них чвертях півко ло оди-
нич но го ра діу са. Поз на чи мо 
через � кут між радіусом ОВ 
ць о го півко ла і до дат ним на пря-
мом осі абс цис (мал. 1.26). 

Як що кут � гост рий, то з 
прямо кут но го три кут ни ка ОСВ 
(мал. 1.26-а) маємо, що 

.

Такі співвідно шен ня ми знає -
мо з 8eго кла су. 

ПРИ R � 1 ЧИ СЕЛЬ НО: 
sin � � BC � y, cos � � OC � x, 

де B(x; y).
Підкрес ли мо, що ос танні рів-

ності ви ко ну ють ся са ме чи сель-
но. Тоб то якщо кут ВОС гост-
рий, то зна чен ня си ну са цьо го 
ку та чисельно дорівнює ор ди-
наті точ ки В(x; y), а ко си ну са – 
її абс цисі:

sin � � y,  cos � � x.
Ана логічно бу де мо виз на ча-

ти си нус і ко си нус для ту по го 
(мал. 1.26-б), пря мо го, роз гор-

40

Мал. 1.26

чисельно 
sin � � y
cos � � x
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Для допитливих
1. Не хай пра виль ни ми є такі тверд жен ня: «Се ред лю дей, які ма ють те левізо-
ри, є такі, які не є ма ля ра ми»; «Лю ди, які щод ня пла ва ють у ба сейні і не є 
ма ля ра ми, не ма ють те ле візорів». Чи пра виль ними бу дуть тоді тверд жен-
ня: а) «Не всі ті, хто ма ють те левізо ри, щод ня пла ва ють у ба сейні»; б) «Не 
всі ті, хто не ма є те левізо ра, щод ня пла ва ють у ба сейні»? 
2. В одній кімнаті три ви ми качі, а в другій – три лам поч ки. Кож ний ви ми-
кач приз на че ний для однієї лам поч ки. Як вста но ви ти, який із ви ми качів 
відповідає кожній із лам по чок, як що в кімна ту з лам поч ка ми мож на зай ти 
ли ше один раз? 
3. Пе ре ми кач має 6 по ло жень, при яких світить ся різна кількість лам по-
чок – від 0 до 5. Кіль ка лам по чок пе ре горіло. Чи мо же лю ди на, не обізна на 
з ро бо тою ць о го пе ре ми ка ча, виз на чи ти, які лам поч ки пе ре горіли? Як?

ну то го кутів і ку та, міра якого дорів нює ну лю 
(мал. 1.26-в).

Розг ля даєть ся кінець радіуса одиничного півко-
ла з цент ром у по ча тку ко ор ди нат (той, що 
міститься на півколі); відповідний кут відкла-
даєть ся від осі Ох про ти го дин ни ко вої стрілки.

Для довіль но го ку та з проміжку від 0� до 180�:
� си нус ку та – ор ди на та (чисельно) кінця радіуса 

оди нич но го півко ла, що відповідає цьому куту;
� ко си нус ку та – абс ци са (чисельно) кінця радіуса 

оди нич но го півко ла, що відповідає ць о му ку ту. 
Ко ор ди на ти (х; y) то чок оди нич но го півко ла зміню-

ють ся в ме жах:
0 � y � 1,  �1 � x � 1.

То му для довіль но го ку та � з проміжку 0� � � � 180� 
ви ко ну ють ся нерівності

0 � sin � � 1,  �1 � cos � � 1.
При ць о му:

� для гост ро го ку та �: sin � � y > 0 і cos � � x > 0;
� для ту по го ку та �: sin � � y > 0 і cos � � x < 0.

Знай де мо зна чен ня си ну са і ко си ну са кутів міри 0�, 
90� і 180�. Для ць о го розг ля не мо про мені ОА, ОK і ОМ, 
що відповіда ють цим ку там (див. мал. 1.26-в). 
Враховуючи, що А(1; 0), K(0; 1) і М(�1; 0), отримаємо:

sin 0�  0,  cos 0�  1;
sin 90�  1,  cos 90�  0;
sin 180�  0,  cos 180�  �1.

Тан ген сом ку та  бу де мо на зи ва ти відно шен ня 
sin�  до cos , а ко тан ген сом ку та  – відно шен-
ня cos  до sin . Як відо мо, на нуль діли ти не 

мож на. Тоді це оз на чен ня тре ба до пов ни ти умо вою, що 
чис ло, на яке ділять, не дорівнює ну лю. Тоб то

,  за умо ви  90�; 

,  за умо ви  0� і  180�.

41

,

при � � 90�

,
 

при � � 0�, � � 180�

� 0� 90� 180�

sin � 0 1 0

cos � 1 0 �1

tg � 0 — 0

ctg � — 0 —
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Для допитливих
Знайдіть ге о мет рич не місце то чок, різни ця квад ратів відста ней від яких  до 
двох за да них то чок А і В дорівнює даній ве ли чині с. При яких значеннях с 
за да ча не має розв’язку?

Співвідно шен ня між три го но мет рич ни ми функція-
ми од но го й то го са мо го ку та, які ми вив ча ли у 8eму 
класі для гост рих кутів, пра вильні і для кутів � з 
проміжку 0� � � � 180�. До ве де мо це.

Півко ло, яке ми розг ля да ли, є ду гою оди нич но го 
ко ла, рівнян ня яко го має виг ляд x2 	 y2 � 1. Як що 
підста ви ти у це рівнян ня зна чен ня y � sin � і x � cos �, 
от ри маємо відо му нам ос нов ну три го но мет рич ну 
то тожність 

sin2   cos2   1 ,

яка ви ко нуєть ся для довіль но го ку та � з проміжку 
0� � � � 180�.

Пра виль ни ми бу дуть й інші, вже відомі вам фор му ли:

,

при � � 90�

,

при � 
 {0�; 180�}

tg � � ctg � � 1,

при � 
 {0�; 90�; 180�}

Знай де мо співвідно шен ня 
між зна чен ня ми три го но мет рич-
них функцій суміжних ку тів, 
тобто кутів 180� � � і �. 

Розг ля не мо �ОСВ і �ОС1В1 
(мал. 1.27). Вони рівні за гіпо те-
ну зою і гост рим ку том, то му 
y1 � y, а х1 � � х. Тоб то

sin (180� � �) � sin �, 
cos (180� � �) � � cos �,

tg (180� � �) � � tg � (при � � 90�), 
ctg (180� � �) � � ctg � (при � � 0� і � � 180�).

Скориставшись отриманим співвідношенням між 
тангенсами суміжних кутів, твердження про значення 
кутового коефіцієнта прямої (с. 26) можна сформулю-
ва ти так.

Кутовий коефіцієнт k у рівнянні прямої  y  kx  l 
дорів нює тангенсу кута, який утворює ця пря-
ма з додатним напрямом осі абсцис.
За у ва жен ня. 
� При зрос танні ку та від 0� до 90� си  нус ку та 

зрос тає від 0 до 1, а ко си нус спа дає від 1 до 0. 
� При зрос танні кута від 90� до 180� си нус ку та 

спа дає від 1 до 0 (мал. 1.28-а), а ко си нус спа дає 
від 0 до �1 (мал. 1.28-б).

42

sin2 � 	 cos2 � � 1

tg � · ctg � � 1

sin (90� � �) � cos �
cos (90� � �) � sin �
tg (90� � �) � ctg �
ctg (90� � �) � tg �,

кут ����гострий

sin(180� � �) � sin �
cos(180���) � –cos �
tg(180���) ��� tg �

ctg(180���)��ctg �

Якщо
� � [0; 90�]:

sin �   0 � sin � � 1

cos ��   0 � cos � � 1

Мал. 1.27
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Для допитливих
По ряд з де кар то вою пря мо кут ною сис те мою ко ор ди нат ви ко рис то ву ють й 
інші сис те ми ко ор ди нат на пло щині. На ма люн ку ви ба чи те де кар то ву 
ко со кут ну сис те му ко ор ди нат. Як виз на ча ють ко ор ди на ти точ ки у такій 
сис темі, зро зуміло з ма люн ка. 

Інко ли доціль но оби ра ти по осях ко ор ди нат різ-
ні оди ниці масш та бу (див., наприклад, додаток 2). 

Існу ють системи ко ор ди на т, які більш суттєво 
відрізня ють ся від де кар то вих. Прикла дом є  по ляр на 
сис те ма ко ор ди нат, про яку ви дізнаєте ся пізніше у 
§ 20.

Прак тич на ро бо та 2

1. На роз гор ну то му подвійно му ар куші па пе ру нак ресліть де кар то ву систе му ко ор-
ди нат (за оди ни цю візьміть 10 см). У І і ІІ чвертях по бу дуй те півко ло оди нич но го 
радіуса з цент ром у по чат ку ко ор ди нат. За до по мо гою транс пор ти ра поз нач те на 
півколі точ ки, що ділять йо го на 12 рівних час тин. Підпишіть, яким ку там 
відповіда ють ці точ ки. 

2. Ко рис ту ю чись лінійкою, виз нач те ко ор ди на ти кож ної з поз на че них то чок. 
За пишіть зна чен ня три го но мет рич них функцій кутів, що відповіда ють цим точ-
кам. За повніть таб ли цю.

0� 15� 30� 45� 60� 75� 90� 105� 120� 135� 150� 165� 180�
sin х

cos x

tg x

ctg x

3. Збіль шуєть ся чи змен шуєть ся зна чен ня розг ля ну тих три го но мет рич них функцій 
при зрос танні ку та: а) від 0� до 90� ; б) від 90� до 180�?

4. Ко рис ту ю чись цією таб ли цею, знайдіть наб ли же не зна чен ня: 

а) sin 165� 	 соs 120�;  в) sin 75� соs 135�; 
б) 2соs 105� – sin 120�; г) tg 150� : sin 135�.

Зав дан ня 5

1�. Гост рим чи ту пим є кут � три кут ни ка, як що значення його: а) ко си нуса від’ємне; 
б) тан генса від’ємне; в) ко тан генса до дат не; г) ко си нуса до дат не?

2�. Відо мо, що 90� < � < 180�. Який знак ма є значення cos �, sin �, tg �, ctg �? 
3�. Спростіть вираз: 
 а) sin (180� � x);  б) cos (180� � x); в) tg (180� � x).
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Мал. 1.28

Якщо
� � [90�; 180�]:

sin ��  0�sin��1

cos ��  �1�cos��0
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4�. Спростіть вираз: 
 а) sin (90� � �); б) cos (90� � �); в) tg (90� � �).
5. Спростіть ви раз:
 а) 2sin (90� � �) – cos (180� � �); в) tg (90� � �) 	 3ctg (180� � �); 
 б) cos (90� � �) 	 sin (180� � �);  г) ctg (90� � �) � tg (180� � �). 
6. Спростіть ви раз:
 а) 2sin (90� � �) – sin � 	 cos (180� � �) 	 cos (90� � �);
 б) cos (90� � �) 	 cos (180� � �) 	 sin � � sin (90� � �);
 в) tg (90� � �) 	�3ctg (90� � �) 	 2 (tg � 	 tg �).

7. Спростіть ви раз: 
 а) 1 � cos2 (90� � �);   б) 1 � (cos2 (180� � �) 	 cos2 (90� � �)).
8*. Спростіть ви раз: 

 а) 
 

б) 
 

в) 

 г) (1 	 ctg(90� � �))2 	 (1 	 tg(180� � �))2;    д) 

9. Ско рис тай те ся фор му ла ми зв’яз ку між зна чен ня ми три го но мет рич них функцій 
суміжних кутів та об числіть:

 а) cos 120�; б) sin 135�; в) tg 150�; г) cos 135�; д) ctg 150�.
10. Знайдіть зна чен ня ви ра зу: 

 а) 2 cos 60� 	 cos 150�;  г) 3 cos 60� tg 45� tg 60�;
 б) 5 sin 30� 	 сtg 135�;  д) tg 150� sin 60� сos 40� � ctg 120� cos 150� cos 140�.
 в) (cos 60� 	 sin 150�)(sin 30� � cos 150�); 

11*. Знайдіть зна чен ня ви ра зу: 
 а) 2 tg2 120� 	 4 cos2 150�;   г) tg3 60� sin 120� � ctg2 60� sin 150�;
 б) 3 cos2 150� 	 5 sin2 135� � tg3 135�;  д) sin 157� cos 67� 	 cos 23� sin 113�.
 в) 3 cos2 60� tg 135� tg2 120�;
12*. Відо мо, що 0� < � < 180�. Знайдіть зна чен ня sin �, tg �, ctg �, як що: 

 а) cos � � �0,3; б) cos � � �0,2; в)  г) 

13*. Відо мо, що 0� < � < 180�. Знайдіть зна чен ня sin �, cos �, ctg �, як що:

  а) tg � � �1;    б) tg � � �1,5;   в) tg � � 3.
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Для допитливих
1. З усіх пря мо кут них три кут ників із за да ною гіпо те ну зою знайдіть три-
кут ник з найдовшою бісект ри сою пря мо го ку та.
2. З усіх пря мо кут них три кут ників із за да ною бісект ри сою пря мо го ку та 
знайдіть три кут ник із найменшою гіпо те ну зою.
3. Че рез точ ку М, яка лежить на бісект рисі пря мо го ку та, про ведіть пря му 
так, щоб її відрізок, обмежений сто ро на ми ку та, мав най мен шу дов жи ну.
4. Ка нал зав ши рш ки 6 м має пря мо кут ний по во рот.
а) Якої найбіль шої дов жи ни мож на спла ви ти колоду ци м ка на лом (тов щи-
ною колоди нех туємо)? б) Якої найбіль шої дов жи ни мож на спла ви ти 
колоду, що має діаметр по пе реч но го пе рерізу 40 см? в) Якої найбіль шої 
ши ри ни мож на спла ви ти пліт дов жи ною 5 м?
5. Ко ри дор гур то жит ку зав ши рш ки 2 м і заввишки 3 м має пря мо кут ний 
по во рот. 
а) Якої найбіль шої дов жи ни дош ку завтовшки 4 см мож на про нес ти че рез 
цей ко ри дор? Запи тан ня б) і в) (аналогічно до завдання 4) сфор му люй те 
са мостійно та знайдіть відповіді до них.
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14. Знайдіть зна чен ня tg �, як що sin ��� 0,3.
15. Знайдіть зна чен ня cos �, tg �, ctg �, як що: 

а) � – гост рий кут і sin � � 0,2;   в) � – ту пий кут і 

б) � – ту пий кут і sin � � 0,4;

16*. По бу дуй те кут, ко си нус яко го дорівнює: а) �1; б) 

17*. По бу дуй те кут, тан генс яко го дорівнює: а) �1; б) �3.
18*. Порівняй те тупі ку ти � і �, як що: 

а) sin � < sin �;  б) cos � > cos �;  в) tg � > tg �;  г) ctg � < ctg �.
19*. Порівняй те: 

а) sin 130�  і  sin 150�;       в) tg 100�  і  tg 130�;      д) sin 120�  і  sin 50�.
б) cos 100�  і  cos 140�;      г) ctg 50�  і  tg 100�;

20**. Знайдіть співвідно шен ня між три го но мет рич ни ми функ ціями ку тів 90� 	 � і �, 
ско рис тав шись то тож ністю 90� 	 � � 180� � (90� � �).

21*. Знайдіть су му квад ратів ко си нусів кутів пря мо кут но го три кут ни ка.
22*. Знайдіть су му квад ратів си нусів кутів пря мо кут но го три кут ни ка.
23**. Спростіть ви раз (кут ����гострий): 

а) sin (90� 	 �) � cos � sin2 �;   г) (1 	 cos (90� 	 �))(1 	 sin �); 
б) сtg2 (180� � �) � cos2 � сtg2 �;   д) (tg2 � 	 1) cos2 (180� � �).
в) cos2 (90� � �) 	 ctg2 � cos2 (90� 	 �); 

24**. Спростіть ви раз (кут ����гострий): 

а) ;   б) .

25**. Спростіть ви раз (кут ����гострий): 

а)
 

б)
 

26**. Знайдіть значення виразу, якщо tg � � 7: 

а) ;  б) .
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Для допитливих
1. Із пунк ту, разміще но го на бе резі річки, відпли ває до про ти леж но го бе ре-
га ка тер зі швидкістю 40 км/год. Швидкість течії 5 км/год. Під яким кутом 
до бе ре га треба спрямувати ка те р, щоб при бу ти до найб ли ж чої точ ки про ти-
леж но го бе ре га річки? 
2. Під яким ку том до бе ре га тре ба спря му ва ти човен, щоб під час пе ре п ра ви 
че рез річку його якнай мен ше знес ло течією, за умо ви, що течія річки 
6 км/год, а швидкість човна віднос но во ди 3 км/год?
3. У гост ро кут но му три кут ни ку ви со ту, медіану і бісект ри су, про ве дені з 
однієї вер ши ни, про дов жи ли до пе ре ти ну з опи са ним нав ко ло три кут ни ка 
ко лом. Яка з от ри ма них хорд найбіль ша, а яка най мен ша?
4. Че рез да ну точ ку М по за да ним ко лом про ведіть січну до ко ла так, щоб 
су ма відста ней від то чок пе ре ти ну січної з ко лом до да ної точки М бу ла: 
а) найбіль шою; б) най мен шою.
5. Запишіть рівняння прямих, що містять бісектриси трикутника, якщо 
задано координати вершин цього трикутника.
6. Скільки обертів за добу робить бісектриса кута між великою і маленькою 
стрілками годинника?
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  Те о ре ма си нусів

Те о ре ма. Пло ща три кут ни ка дорівнює по ло ви ні 
до бут ку двох йо го сторін на си нус ку та між ни ми.

Тре ба до вес ти, що в усіх мож ли вих ви пад ках – ко ли 
кут С три кут ни ка АВС гост рий (мал. 1.29-а), ту пий 
(мал. 1.29-б) або пря мий (мал. 1.29-в) – пло щу три кут-
ни ка АВС мож на об чис ли ти за фор му лою 

До ве ден ня
Ми знаємо, що пло щу довіль но го три кут ни ка АВС 

мож на об чис ли ти за фор му лою  де ha – ви со та 

три кут ни ка, про ве де на до йо го сто ро ни а (мал. 1.29). 
Із пря мо кут но го три кут ни ка АСD маємо: 
ha � bsin C, як що кут С – гост рий (мал. 1.29-а); 
ha � bsin (180� � C) �� bsin C, як що кут С – ту пий 

(мал. 1.29-б). 

Тоді , і тверд жен ня те о ре ми ви ко нуєть ся. 

Мал. 1.29

Як що кут С – пря мий (мал. 1.29-в), то 
sin C � sin 90� � 1, 

і пло щу пря мо кут но го три кут ни ка мож на предс та ви ти 
у шу ка но му ви гляді:

Те о ре му до ве де но.

Те о  ре ма си нусів.  У три кут ни ку відно шен ня 
дов жи ни сто ро ни до си ну са про ти леж но го ку та є 
ве ли чи ною ста лою.

У три кут ни ку АВС про ти кутів А, В і С ле жать сто ро-
ни a, b і c. Тре ба до вес ти, що

Доведемо цю теорему двома способами.

46
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Для допитливих
За часів Пас ка ля (XVI ст.) ма те ма ти ку най частіше на зи ва ли ге о метрією. 
Якось 12eрічний Блез Пас каль за пи тав у бать ка, Етьєна Пас ка ля, що та ке 
«ге о метрія». Етьєн Пас каль, не на да ю чи своїм сло вам особ ли во го зна чен ня, 
ска зав, що ге о метрія – це та ка собі те орія, яка вив чає спо со би крес лен ня 
фігур і вка зує співвідно шен ня між їх еле мента ми. Че рез де я кий час бать ко 
по ба чив, що син зо се ред же но розмірко вує над скла де ни ми з па ли чок три кут-
ни ка ми. Як з’ясу ва ло ся, Блез як раз до ду му вав до ве ден ня відкри то го ним 
ціка во го фак ту: у будьeяко му три кут ни ку су ма всіх трь ох кутів ра зом скла-
дає два прямі ку ти. Тоді Етьєн відімкнув ша фу з кни га ми і дав Бле зу «На ча-
ла» Евкліда. 13eрічний Блез опа ну вав її як за хоп люючий ро ман. Нев довзі 
Бле за Пас ка ля до пус ти ли до участі в засідан нях на у ко во го па ризь ко го гурт-
ка (пізніше на базі ць о го гурт ка бу ло ство ре но Па ризь ку ака демію на ук).

СПОСІБ І
За те о ре мою про пло щу три кут ни ка маємо:

Тоді з пер ших двох рівнос тей от ри маємо:

  і  

З ос танніх двох рівнос тей от ри маємо:

  і  

Маємо:

Те о ре му до ве де но.

СПОСІБ ІІ

Опишемо навколо трикутника АВС коло і проведемо 
діаметр СD � 2R (мал. 1.30–1.32). Кут DBC спирається 
на діаметр, отже, є прямим. 

1) Якщо кут А – гострий (мал. 1.30), він спирається 
на ту саму дугу, що і кут СDВ. Тоді  і з 
трикутника СВD  маємо: 

,   .

Мал. 1.30

2) Якщо кут А – тупий (мал. 1.31), то 
 (бо чотири кутник АВСD – вписаний) і 

47

Теорема синусів
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Для допитливих
Шахівни цю зак ри ва ють 32 плас тин ки доміно, кож на з яких зак ри ває рівно 
2 кліти н ки. 8 плас ти нок зак ри ва ють 8 кліти нок однієї діаго налі ша хів ниці, 
при чо му деякі плас тин ки зак ри ва ють ще од ну клітин ку ви ще від діаго налі, 
а інші – ще од ну клітин ку ниж че від діаго налі. По кажіть, що при будьeяко му 
пок ритті шахівниці пер шого і дру гого видів плас ти нок бу де порівну.

. З трикутника СВD  маємо: 

,   .

3) Якщо кут А – пря мий (мал. 1.32), маємо:

а � 2R,  sin A � sin 90� � 1  і  

Мал. 1.31         Мал. 1.32

Таким чином, для довільного трикутника ABC 

. 

Аналогічно отримаємо: 

,  .

То  ді

.

Теорему доведено.
Останнє співвід но шен ня, записане у вигляді

,

ще називають розширеною теоремою синусів.

Наслідок. Площа трикутника ABC, вписаного в 

коло радіуса R, дорівнює: , це випливає з 

фор мул:   і  .

Ко рис ту ю чись те о ре мою си нусів, можна до вес ти 
тверд жен ня, відо ме нам ще з 7eго кла су, що про ти 
біль шої сто ро ни у три кут ни ку ле жить біль ший 

кут і нав па ки. Та ке до ве ден ня про по нуємо ви ко на ти 
са мостійно (не за будь те при ць о му розг ля ну ти ви па док 
ту по кут но го три кут ни ка).

48

Розширена 
теорема синусів

�A � �C

�

a � c

Про ти біль шої сто-
ро ни у три кут ни ку 
ле жить біль ший кут 
і нав па ки.
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Прак тич на ро бо та 3

1. Нак ресліть довіль ний три кут ник. Виміряй те дов жи ни сторін три кут ни ка.
2. Виміряй те гра дус ну міру кутів три кут ни ка. Знайдіть зна чен ня си нусів цих 

кутів, ви ко рис то ву ю чи таб лиці Брадіса або каль ку ля тор.
3. Об числіть пло щу три кут ни ка че рез дов жи ни двох йо го сторін і си нус ку та між 

ни ми.
4. Про ведіть од ну з ви сот три кут ни ка. Виміряй те її дов жи ну. Об числіть пло щу 

три кут ни ка че рез дов жи ну цієї ви со ти і порівняй те з от ри ма ним раніше зна чен-
ням площі.

5. Об числіть відно шен ня дов жин сторін три кут ни ка до зна чен ня си нусів про ти-
леж них цим сто ро нам кутів. Зробіть вис но вок.

Зав дан ня 6

1�. Знайдіть пло щу три кут ни ка, як що дві йо го сто ро ни і кут між ни ми дорівню- 

 ють: а)  см, 4 см і 45�; б)  см, 4 см і 135�; в) 6 см, 4 см і 150�; г) 6 см, 4 см і 
30�.

2. Знайдіть пло щу три кут ників за малюн ком 1.33.

3�. Дві сто ро ни три кут ни ка дорівню ють 8 см і  см. 
Знайдіть кут між ни ми, як що пло ща три кут ни ка 

 дорівнює: а) 16 см2 ; б)  см2.
4�. Пло ща три кут ни ка АВС дорівнює 16 см2, сто ро на 

АВ � 8 см, �ABC � 150�. Знайдіть сто ро ну ВС.
5. Знайдіть пло щу три кут ни ка за дво ма ку та ми � і � та 

радіусом R опи са но го нав ко ло нь о го ко ла. 
6�. Два ку ти три кут ни ка дорівню ють 45� і 60� відповідно. 

Знайдіть сто ро ну, яка ле жить про ти ку та 45�, як що 
про ти ку та 60� ле жить сто ро на, довжи на якої: 

 а) 3 см; б)  см; в)  см.

7�. Да но три кут ник АВС, у яко го  BC � 1, 
�ABC � 45�. Знайдіть кут ВАС.

8�. Да но три кут ник АВС, у яко го  BC � 1. Знай-
діть кут АВС, як що: а) �BAC � 45�; б) �BAC � 30�. 

9. Су ма двох сторін три кут ни ка дорівнює 18 см. Знай діть дов жи ни цих сторін, 
як що про ти них ле жать ку ти: а) 60� і 45�; б) 30� і 135�; в) � і �.

10. Різни ця двох сторін три кут ни ка дорівнює t. Знайдіть дов жи ни цих сторін, 
як що про ти них ле жать ку ти: а) 60� і 45�; б) 30� і 90�; в) � і �.

11. Сто ро на три кут ни ка дорівнює b, а при леглі ку ти дорівню ють � і �. Знайдіть 
пе ри метр три кут ни ка.

12. Знайдіть сто ро ни три кут ни ка, пе ри метр яко го дорівнює Р, а два ку ти – � і �.
13�. Знайдіть радіус опи са но го нав ко ло три кут ни ка ко ла, як що відо мо, що в нь о му 

про ти сто ро ни 2 см ле жить кут: а) 30�; б) 135�; в) 90�.
14�. Радіус опи са но го нав ко ло три кут ни ка ко ла дорівнює  дм. Знайдіть дов жи ну 

сто ро ни, яка ле жить про ти ку та міри: а) 45�; б) 150�; в) 135�.

15.  Знайдіть радіус ко ла, як що відо мо, що в нь о му хор да зав до вж ки 12 см стя гує 
ду гу градусної міри: а) 60�; б) 90�; в) 180�.

16. Радіус опи са но го нав ко ло тра пеції ко ла дорівнює  дм. Знайдіть дов жи ну її 
діаго налі, як що один із кутів тра пеції дорівнює: а) 45�; б) 150�; в) 135�.

17. У ко ло впи са но дві тра пеції з відповідно па ра лель ни ми сто ро на ми. До ведіть, 
що діаго налі тра пецій рівні.

18*. Бічна сто ро на впи са ної тра пеції дорівнює a, се ред ня лінія – b, а один із кутів – 
30�. Знайдіть радіус опи са но го ко ла. 
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Мал. 1.33
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19*. Од на з бічних сторін тра пеції ут во рює з біль шою ос но вою кут �, а дру га бічна 
сто ро на, дов жи ною a, ут во рює з мен шою ос но вою кут �. Знайдіть се ред ню 
лінію тра пеції, як що дов жи на її мен шої ос но ви дорівнює b. 

20*. У рівнос то ронній три кут ник АВС впи са но рівнос то ронній три кут ник ТРН так, 
що на сто ронах АВ, ВС і АС ле жать відповідно точки Т, Р і Н. Знайдіть відно шен-
ня сторін цих три кут ників, як що �CHP � �.

21*. Ка те ти пря мо кут но го три кут ни ка дорівню ють 3 дм і 4 дм. Знайдіть радіус ко ла, 
що про хо дить че рез вер ши ни гост рих кутів ць о го три кут ни ка і се ре ди ну біль шо-
го ка те та. 

22*. У три кут ни ку АВС: �A � �, �C � �, AB � c, AD – бісект ри са. Знай діть BD.
23*. Сто ро на три кут ни ка дорівнює b, а при леглі ку ти до рів ню ють � і �. Знайдіть дов-

жи ну бісект ри си треть о го ку та.
24*. Гострі ку ти три кут ни ка дорівню ють � і �. Бісект ри са, про ве де на з вер ши ни 

треть о го ку та, дорівнює l. Знай діть пе ри метр три кут ни ка.
25*. Гострі ку ти три кут ни ка дорівню ють � і �. Бісект ри са, про ве де на з вер ши ни 

треть о го ку та, дорівнює l. Знай діть бісект ри си да них кутів.
26*. У три кут ни ку АВС про ве де но медіану ВМ, дов жи на якої дорівнює m. Знайдіть 

АВ, як що �ABM � �, �CBM � �.
27**. У три кут ни ку АВС: ВМ – медіана, �ABM � �, �CBM � �. Знайдіть ВМ, як що 

ВС � а.
28*. Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 8 см і 16 см, бічна сторона – 5 см. 

Знайдіть радіус кола, описаного навколо цієї трапеції.
29**. Усе ре дині гост ро го ку та взя то точ ку А. З неї на сто ро ни ку та опу ще но пер пен-

ди ку ля ри. Відстань між ос но ва ми цих пер пен ди ку лярів дорів нює 12 см. 
Знайдіть від стань від точ ки А до вер ши ни ку та, як що гра дус на міра ку та 
дорівнює: а) 30�; б) �.

30**. Усе ре дині гост ро го ку та 30� взя то точ ку А. З цієї точ ки на сто ро ни ку та опу-
ще но пер пен ди ку ля ри. Знайдіть відстань між ос но ва ми цих пер пен ди ку-
лярів, як що точ ка А відда ле на від вер ши ни ку та на 10 см.

31**. Усе ре дині гост ро го ку та взя то точ ку А. З цієї точ ки опу ще но пер пен ди ку ля ри 
 на сто ро ни ку та. Відстань між ос но ва ми пер пен ди ку лярів дорівнює  дм, а 

відстань від точ ки А до вер ши ни ку та – 4 дм. Знай діть гра дус ну міру ку та.
32**. По бу дуй те три кут ник за ку том і радіуса ми впи са но го та опи са но го кіл.
33**. Да но відрізок АВ і точ ку С на нь о му (точ ка С не є се ре ди ною відріз ка АВ). 

Знайдіть ге о мет рич не місце то чок пе ре ти ну двох рівних кіл, од не з яких про-
хо дить че рез точ ки А і С, а дру ге – че рез точ ки В і С.
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Для допитливих
Бле зу Пас ка лю (1623–1662) не бу ло ще й 17 років, ко ли він відкрив тео-
рему, сь о годні відо му як те о ре ма Пас ка ля. Про відкрит тя Пас ка ля ма те-
ма ти ки то го ча су дізна ли ся з афіш, які бу ло над ру ко ва но у кіль кості 
50 примірників і розк леєно на стінах бу динків і церков Па ри жа (на той час 
ще не існу ва ло на у ко вих жур налів). 

Те о ре ма Пас ка ля. Позначимо на колі довіль ним чи ном шість то чок, 
про ну ме руємо їх у довіль но му по ряд ку як 1, 2, 3, 4, 5, 6 (не обов’яз ко во у 
то му, як во ни розміщені на колі). Сполучимо ці точ ки відрізка ми І, ІІ, ІІІ, 
ІV, V у послідов ності ну ме рації то чок 
(див. мал.), а ос таннім відрізком VI спо лу-
чимо шос ту точ ку з пер шою. Три точ ки 
пе ре ти ну пря мих, що містять от ри мані 
відрізки, узя тих че рез два номери (І з ІV, 
II з V, III з VI), ле жа тимуть на одній 
прямій. (Далі див. с. 53).
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  Те о ре ма ко си нусів

Те о ре ма ко си нусів. Квад рат сто ро ни три кут-
ни ка дорівнює сумі квад ратів двох інших сторін 
мінус под воєний до бу ток цих сторін на ко си нус 

ку та між ни ми. 

Доведемо для довільного три кут ни ка АВС: 

c2 ��a2 	 b2 � 2ab cos C.

До ве ден ня

Вве де мо сис те му ко ор ди нат із по чат ком у точці С 
так, як по ка за но на малюн-
ках 1.34.

Тоді точ ки А і В ма ють ко ор ди-
на ти: 

A(b cos C; b sin C) і В(а; 0).

Запише мо квадрат від стані 
між точ ка ми А і В:
AB2 � (b cos C � a)2 	 (b sin C � 0)2 � 
� b2cos2 C � 2abcos C 	 a2 	 b2sin2 C.

Згру пуємо у ць о му ви разі пер-
ший до да нок з ос таннім і вра ху-
ємо, що sin2 � 	 cos2 � � 1:

c2 � b2(cos2 � 	 sin2 �) 	 a2 � 
� 2abcos C � b2 	 a2 � 2abcos C.

Те о ре му до ве де но.

Наслідок 1. У па ра-
ле ло грамі су ма квад-
ратів діа го на лей до рів-

нює сумі квад ратів усіх йо го 
сторін.

АВСD – па ра ле лог рам із дов-
жи на ми сторін а і b та гост рим 
ку том � (мал. 1.35). Йо го ту пий 
кут дорівнює 180� � �. 

З три кут ників АВD і АВС за 
тео ре мою ко си нусів маємо: 

ВD2 � a2 	 b2 � 2ab cos �� 
AC2 � a2 	 b2 � 2ab cos (180� � �) � 

��a2 	 b2 � 2ab(�cos �).

Поч лен но до да мо ліві й праві 
час ти ни цих рівнос тей і от ри-
маємо шу ка не співвідно шен ня:

ВD2 	�АС2 � 2a2 	 2b2.
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c2� a2	 b2� 2abcos C

Теорема 
косинусів

Для паралелограма:

d1
2 	 d2

2 � 2(a2 	 b2)

Мал. 1.34

Мал. 1.35
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Наслідок 2. Квад рат 
медіани, про ве де ної до 
сто ро ни три кут ни ка, 

дорівнює півсумі квад ратів двох 
інших сторін ць о го три кут ни ка 
мінус чверть квад ра та сто ро ни, до 
якої про ве де но медіану. 

Тоб то для медіани mc три кут-
ника АВС (мал. 1.36) ви ко нуєть ся 

рів ність 

До ве ден ня
Про дов жи мо медіану mc на від різок MK � mc.
Ут во ре ний чо ти ри кут ник ACBK – па ра ле лог рам (бо 

CM � MK, AM � MB). Тоді, за наслід ком 1, маємо:

c2 	 (2mc)
2 � 2(a2 	 b2),   

За у ва жен ня.  Те о ре му ко си нусів інко ли на зи ва-
ють уза галь не ною те о ре мою Піфа го ра. Це по яс нюєть-
ся тим, що ко ли кут С пря мий, то cosC � cos 90� � 0, і 
для гіпо те ну зи с пря мо кут но го три кут ни ка АВС, із тео-
ре ми ко си нусів, маємо: c2 � b2 	 a2 � 2ab cosC � b2 	 a2 – 
тверд жен ня те о ре ми Піфа го ра.
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Мал. 1.36

Прак тич на ро бо та 4

1. Нак ресліть довіль ний три кут ник і виміряй те дов жи ни його сторін.

Для допитливих
Те о ре ми си нусів і ко си нусів у за да чах на до ве ден ня

У за да чах, що про по ну ють ся далі, тра диційно поз на чаємо відповідно: сто-
ро ни три кут ни ка АВС, що ле жать про ти кутів А, В, С, як а, b, с; медіани і 
ви со ти, про ве дені до сторін а, b, с, як ma, mb, mc і ha, hb, hc; R і r – радіуси опи-
са но го нав ко ло три кут ни ка і впи са но го у три кут ник кіл; S – йо го пло ща.

1. Опор на за да ча. До ведіть, що для три кут ни ка АВС: ,
 

.

2. Точ ка D ле жить на ос нові АС рівно бед ре но го три кут ни ка АВС. До ведіть, 
що радіуси кіл, опи са них нав ко ло три кут ників АВD і CBD, рівні.
3. У гост ро кут но му три кут ни ку АВС про ве ли ви со ти АР і СМ. Точ ки Р1 і М1 
си мет ричні точ кам Р і М віднос но се ре дин сторін ВС і АВ відповідно. 
До ведіть, що пря ма, яка сполучає вер ши ну В із цент ром О кола, опи са но го 
нав ко ло да но го три кут ни ка, ділить відрізок Р1М1 навпіл.

4. Опор на за да ча. До ведіть, що: .

5. До ведіть, що 

6. Дов жи ни сторін па ра ле лог ра ма дорівню ють а і b, дов жи ни діаго на лей – 
m і n. До ведіть, що a4 	 b4 � m2n2 тоді і тіль ки тоді, ко ли гост рий кут па ра ле-
лог ра ма дорівнює 45�.
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2. Виміряй те гра дус ну міру кожного кута три кут ни ка. Знайдіть за таб ли цями Бра ді-
са або використовуючи калькулятор зна чен ня ко си нусів цих кутів і за пишіть їх.

3. За до по мо гою відповідних об чис лень пе ре ко най те ся, що те о ре ма ко си нусів пра-
виль на для ва шо го три кут ни ка.

Зав дан ня 7
1�. Знайдіть невідо му сто ро ну три кут ни ка АВС, як що: 

  а) �C � 60�, АС � 25 дм, СВ � 40 дм;  в) �B � 60�, ВС � 6 см, АС �  см;

  б) �C � 120�, АС � 3,5 м, СВ � 4 м;  г) �B � 135�, ВС � 4 см, АС �  см.
2�. Знайдіть дов жи ну діаго налі ВD чо ти ри кут ни ка АВСD, у яко го �С � 60�, 

ВС � 50 мм, СD � 35 мм.
3. Залізний стер жень зав до вж ки 5 дм зігну то по се ре дині під ку том 120�. Обчисліть 

відстань між йо го кінця ми (з точністю до 0,1 см).
4. Знайдіть рівнодійну двох сил в 3Н і 2Н, прик ла де них в од ній точці під 

ку том 135�.
5. У па ра ле лог рамі АВСD сто ро ни АВ і ВС дорівню ють 20 см і 12 см відповідно, 

а �D � 120�. Знайдіть дов жи ну діаго налі АС.
6. Визначте вид три кут ника (гост ро кут ний, ту по кут ний чи пря мо кут ний), як що йо го 

сто ро ни дорівню ють: а) 3 см, 5 см, 7 см; б) 3 см, 4 см, 3 см; в) 3 см, 4 см, 5 см?
7*. Пе ревірте, чи є три кут ник НРТ ту по кут ним, як що Н(�2; 5), Р(4; 8), Т(10; 6).
8. У три кут ни ку АВС сто ро ни АВ, ВС і АС дорівню ють 15 см, 13 см і 14 см 

відповідно. Знайдіть: а) ко си ну си найбіль шо го і най мен шо го кутів три кут ни-
ка; б) про ек ції сторін АВ і ВС на пряму АС.

9. Не хай AD і BC – ос но ви рівнобічної тра пеції ABCD. До ведіть, що AC2 � 
� AD  ·  BC 	 AB2.

10. Ос но ви тра пеції дорівню ють 3 см і 8 см. Од на з бічних сторін дорівнює 5 см і ут во-
рює з мен шою ос но вою кут 120�. Знайдіть: а) діаго налі тра пеції; б) площу тра-
пеції.

11. Ос но ви тра пеції дорівню ють 6 см і 16 см. Од на з бічних сторін до рівнює 10 см 
і ут во рює з біль шою ос но вою кут 60�. До ведіть, що тра пеція рівнобічна.

12. Діаго налі па ра ле лог ра ма дорівню ють 17 см і 19 см, а сто ро ни відно сять ся як 
2:3. Знайдіть пе ри метр па ра ле лог ра ма. 

13*. Діаго налі па ра ле лог ра ма дорівню ють 24 см і 28 см, а од на зі сторін мен ша за 
дру гу на 8 см. Знайдіть площу па ра ле лог ра ма. 

14. Сто ро ни па ра ле лог ра ма дорівню ють 6 м і 7 м. Знайдіть йо го діаго налі, як що 
од на з них дов ша за дру гу на 4 м. 

15*. З однієї точ ки ко ла про ве де но дві хор ди зав до вж ки 5 см і 8 см. Кінці цих хорд 
спо лу че но відрізком, що стя гує ду гу 120�. Об числіть дов жи ну ць о го відрізка, 
як що він і задана точ ка ле жать по різні бо ки від цент ра ко ла.

16*. З однієї точ ки ко ла про ве де но дві хор ди зав до вж ки 7 см і 8 см. Кінці цих хорд 
спо лу че но відрізком, що стя гує ду гу 120�. Об числіть дов жи ну ць о го відрізка, 
як що він і задана точ ка ле жать по один бік від цент ра ко ла.
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Для допитливих
1. Спро буй те зро би ти кіль ка дослідів за умо вою те о ре ми Пас ка ля (с. 50) для 
довільного розміщен ня то чок на колі і різних способів їх ну ме рації. Причо-
му мо же ста ти ся, що дві пря мі, точ ку пе ре ти ну яких ми шу каємо, – па ра-
лельні. Тоді те о ре му Пас ка ля тре ба ро зуміти так, що 
пря ма, яка проходить через дві інші задані точ ки, 
па ра лель на вка за ним пря мим (див. мал.). 
2. У коло вписано трапецію MNPQ (MQ �� NP). Точка А – 
довільна точка прямої, що містить діаметр, пара лель-
ний основам трапеції. Доведіть, що 

АМ2 	 АQ2 � AN2 	 AP2.
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Для допитливих
1. У три кут ни ку АВС ви со та АН дорівнює медіані ВМ. Знайдіть кут МВС.
2. Знайдіть за лежність між ку та ми три кут ни ка, в яко му од ну з медіан із 
цент ра ко ла, опи са но го нав ко ло ць о го три кут ни ка, вид но під пря мим 
ку том.

17*. З однієї точ ки ко ла про ве де но хор ди зав до вж ки  см і 6 см. Кінці цих хорд 
спо лу че но відрізком, що стя гує ду гу 90�. Об числіть дов жи ну ць о го відрізка, 
як що він і задана точ ка ле жать: а) по різні бо ки від цент ра ко ла; б) по один бік 
від цент ра ко ла.

18*. Медіана АМ три кут ни ка АВС ут во рює зі сто ро ною ВС кут 60�. Знайдіть сто -

 ро ну АС, як що ВС � 32 см,  см.
19*. Медіана три кут ни ка, що про ве де на до сто ро ни, дов жи на якої дорів нює 20 см, 

 ут во рює з нею кут 60�. Сто ро на, що ле жить про ти ць о го ку та, дорівнює 

  см. Знайдіть тре тю сто ро ну три кут ни ка.
20*. Бісект ри са АР три кут ни ка АВС ут во рює зі сто ро ною ВС кут 60�. Сто ро ни АС 

і АВ дорівню ють 6 см і 8 см відповідно. Знайдіть дов жи ну сто ро ни ВС.
21*. Знайдіть най дов шу медіану три кут ни ка, сто ро ни яко го дорівню ють 7 см, 

 6 см і  см.
22*. Різни ця двох сторін три кут ни ка дорівнює 8 см, тре тя сто ро на – 32 см, 

а медіана, про ве де на до неї, – 28 см. Об числіть пе ри метр три кут ни ка.
23*. Сто ро на три кут ни ка біль ша за медіану, про ве де ну до неї, на 4 см, а дві інші 

сто ро ни дорівню ють 28 см і 36 см. Об числіть пе ри метр три кут ни ка. 
24*. Дві сто ро ни три кут ни ка дорівню ють 6 см і 7 см, а медіана, про ве де на до мен-

шої з них, дорівнює 5 см. Знайдіть тре тю сто ро ну три кут ни ка.

25**. Медіани три кут ни ка дорівню ють 5 см,  см і  см. До ведіть, що цей три-
кут ник пря мо кут ний. 

26**. Усе ре дині ку та міри 60� взя то точ ку А, яка відда ле на від сторін цього ку та на 
2 см і 4 см. Знайдіть відстань від точ ки А до вер ши ни ку та.

27**. До ведіть, що різни ця квад ратів двох сторін три кут ни ка дорівнює: а) різниці 
квад ратів їх про екцій на тре тю сто ро ну; б) под воєно му до бут ку третьої сто ро-
ни і про екції її медіани на цю саму сто ро ну.

28*. У колі з цент ром О хор да АВ пе ре ти нає діаметр у точці М і ут во рює з цим 
діамет ром кут 60�. Знайдіть ОМ, як що АМ � 10 см, ВМ � 4 см.

29**. До ведіть, що медіани три кут ни ка ABC, про ве дені до сторін a і b, взаємно 
перпен ди ку лярні, як що виконується співвідно шен ня a2 	 b2 � 5c2.

30*. До ведіть, що в па ра ле лог рамі про ти біль шо го ку та ле жить біль ша діаго наль.
31**. До ведіть, що в будьeяко му три кут ни ку: а) найбіль шій сто ро ні відповідає мен-

ша з медіан; б) біль ша з медіан перетинає мен шу зі сторін.
32**. До ведіть, що у па ра ле лог ра мі з гост рим ку том 45� до бу ток квад ратів діаго на-

лей дорівнює сумі чет вер тих сте пенів двох йо го суміжних сторін.

33**. За да ни ми відрізка ми a і b по бу дуй те відрізок .

34**. Вер ши ни опук ло го чо ти ри кут ни ка ABCD на ле жать ко лу. Відо мо, що 
AB2 	 BC2 � AD2 	 CD2. До ведіть, що �ABC � 90�.

35**. За допомогою теореми косинусів доведіть теорему Птолемея: в чо ти ри кут-
ни ку, впи са но му в ко ло, до бу ток діаго на лей дорівнює сумі до бутків йо го про-
ти леж них сторін.

36**. Для медіан три кут ни ка спра вед ли ва рівність: ma
2 	 mb

2 � 5mc
2. Чи пра виль но, 

що три кут ник пря мо кут ний? Відповідь обґрунтуйте.
37**. Для медіан три кут ни ка спра вед ли ва нерівність: ma

2 	 mb
2 > 5mc

2. Яким має 
бу ти кут С – ту пим чи гост рим? Відповідь обґрунтуйте.
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Для допитливих
Упер ше аналіз і кла сифікацію софізмів дав Аріс то тель (384–322 рр. до н. е.) 
у трак таті «Про софістичні спрос ту ван ня» (див.: Арис то тель. Соб ра ние 
со чи не ний. В 4e х т. М., 1978, т. 2).

Роз га дай те софізм М. Г. Чер ни шевсь ко го. У будьQяко му ту по кут но му 
три кут ни ку дов жи на сто ро ни, про ти леж ної ту по му ку ту, біль ша від су ми 
дов жин двох інших йо го сторін.

До ве ден ня
1) Нехай у �АВС кут А – ту пий. Тоді �A  � �B + �C.

2) За те о ре мою си нусів маємо: 
 
де R – радіус ко ла,

опи са но го нав ко ло три кут ни ка АВС.
3) Із по пе реднь о го маємо, що sin A : sin B : sin C � a : b : c.
4) Як відо мо, біль шо му ку ту відповідає біль ше зна чен ня йо го си ну са. Тоді 

a > b 	 c?!

  Розв’язу ван ня три кут ників

Наз ве мо ос нов ни ми еле мен та ми три кут ни ка йо го 
внутрішні ку ти і сто ро ни.

Розв’язу ван ням три кут ника на зи ва ють об чис лен-
ня усіх йо го ос нов ни х еле ментів за значеннями трьох з 
них, як що три кут ник ви з на че ний. (Три кут ник виз на-
че ний, як що за да ни ми еле мен та ми мож на по бу ду ва ти 
конк рет ний трик ут ник.) 

Зауваження. Набір за да них трь ох еле ментів не 
мо же бу ти довіль ним. Нап рик лад, не мож на виз на чи ти 
три кут ник, за дав ши три йо го ку ти.

Ми вже розв’язу ва ли у 8eму класі такі за дачі для 
пря мо кут но го три кут ни ка. Те пер, ко рис ту ю чись те о ре-
ма ми си нусів і ко си нусів, мо же мо зна хо ди ти сто ро ни і 
ку ти довіль них три кут ників.

Розг ля не мо розв’язу ван ня три кут ника на прик ла-
дах. Причому бу де мо ви ко рис то ву ва ти тра диційні 
позна чен ня: у три кут ни ку АВС про ти кутів А, В і С 
ле жать сто ро ни а, b і с.

Прик лад 1.  За дво ма відо ми ми сто ро на ми і ку том 
між ни ми (мал. 1.37) знай ти всі 
інші еле мен ти три кут ни ка.
Да но: а, b, �С.
Знай ти: с, �A, �B.
__________________________________

1) За те о ре мою ко си нусів

2) За те о ре мою ко си нусів

3) �B � 180� � �A  � �C.
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���������a, b, c, – 
основні елементи 

трикутника

Трикутник 
визначений,

�якщо

за даними елемен-
тами його можна 
однозначно побуду-
вати.

Мал. 1.37
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Для допитливих
Роз га дай те софізм. У будьQяко му три кут ни ку всі ку ти рівні.

До ве ден ня
Не хай АВС – довіль ний три кут ник, ку ти і сто ро ни яко го поз на чи мо, як 

пока за но на ма люн ку. 

�ВЕС і �ВDС:  

за те о ре мою си нусів 

Звідси:  і � � �. 

Ана логічно отримаємо, що � � �?!

Прик лад 2.  За відо ми ми сто ро ною і при лег ли ми до 
неї ку та ми (мал. 1.38) знай ти всі інші основні еле мен ти 
три кут ни ка.

Да но: а, �C, �B.
Знай ти: �A, b, с.
__________________________________ 

1) �A  � 180� � �B � �C.
2) За те о ре мою си нусів

Прик лад 3.  За трь о ма відо ми ми сто ро на ми знай ти 
всі кути три кут ни ка (мал. 1.39).

Да но: а, b, с.
Знай ти: �A, �B, �C.
__________________________________

1) За те о ре мою ко си нусів

2) �C � 180� � �A  � �B.

За у ва жен ня. Ос танні два прик лади мають роз-
в’язки не при довіль них зна чен нях заданих елементів, 
а ли ше за умови �C 	 �B < 180� та a 	�b > c, a 	 c > b, 
c 	 b > a відповідно.

Уміння розв’язу ва ти три кут ни ки мож на ви ко рис то-
ву ва ти і на прак тиці. Нап рик лад, як що тре ба знай ти 
відстань між дво ма пунк та ми А і В, які розділе но пе ре-
ш ко дою, мож на ско рис та ти ся прик ла дом 2. Тоб то об ра-
ти на місце вості точ ку С (див. мал. на полі), виміря ти 
відстань СВ, ку ти С і В та за те о ре мою си нусів об чис ли-
ти дов жи ну відрізка АВ. 
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Мал. 1.38

Мал. 1.39
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Не мож на не розг ля ну ти і чет вер тий ви па док 
розв’я зу вання три кут ни ка за дво ма йо го сто ро на-
ми і ку том не між ни ми.

Да но: a, b, �B
Знай ти: c, �A, �C.
_______________________________ 

За те о ре мою си нусів 

звідси кут A мо же бу ти або гост-
рим, або ту пим, бо sin (180� � �) � sin � – маємо два 
розв’яз ки: A1 � � < 90� або A2 � 180� � � > 90� (мал. 1.40).

Тоді 
�C1 � 180� � �B � �, 
�C2 � 180� � �B � (180� � �) � � � �B.
Зро зуміло, що градусна міра кута три кут ни ка не 

мо же бу ти від’єм ною. Тоді дру гий розв’язок існує за 
умо ви � > �B, тоб то ко ли a > b (у три кут ни ку про ти 
біль шо го ку та ле жить біль ша сто ро на).

Як що a � b, то маємо один розв’язок, тоб то три кут-
ник ABC ви зна чаєть ся од ноз нач но. 

Зро зуміло, що да на за да ча має один розв’язок та кож 
у ви пад ку, ко ли за да ний кут B – ту пий.
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Мал. 1.40 Як що за да но a, b, 
�B, то розв’язок 
	ABC єди ний у 
ви пад ках:
1) a � b;
2) �B – ту пий.

Зав дан ня 8

1�. У три кут ни ку АВС про ти кутів А, В, С ле жать відповідно сто ро ни a, b, c. Знайдіть 
невідомі сто ро ни та ку ти три кут ни ка, як що: 

 а) �A  � 25�, �B � 48�, a � 27 см; е) �C � 32�, a � 25, b � 40;
 б) �C � 30�, �B � 48�, b � 70; є) �B � 81�, �C � 45�, a � 105 см;
 в) �A  � 85�, a � 30, b � 9,81; ж) �A � 30�, �B � �C � 60�, c � 38;
 г) �C � 17�, c � 5, b � 8;  з) �A � 44�, �B � 77�, c � 13;
 д) �C � 51�, a � 15, b � 17,9; и) a � 7, b � 8, c � 6.

2. Щоб виз на чи ти відстань між дос туп ною точ кою С і не дос туп ною точ кою А 
(мал. 1.41), виб ра ли дру гу дос туп ну точ ку В. Знайдіть АС, як що СВ � 100 м, 
�C � 82�, �B � 61�.

3. Виз нач те ши ри ну річки при та ких да них ге о де зич них вимірів: �A � 85�, �C � 81�, 
AC � 490 м (мал. 1.42-а).�

4. Виз нач те дов жи ну озе ра (мал. 1.42-б) за та ки ми да ни ми: �C � 48�, b � 56,7 м, 
a � 129 м.

 Мал. 1.41   Мал. 1.42
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5*. Три до ро ги ут во рю ють три кут ник АВС: АВ – шо се, АС і СВ – ґрун тові до ро ги. 
По шо се мож на їха ти вдвічі швид ше, ніж ґрун то вою до ро гою. Ав то мобіліст хо че 
швид ше діста ти ся з пунк ту А до пунк ту С. Який марш рут кра ще ви б ра ти ав то-
мобілісту – навп рос тець чи в об’їзд, як що: а) �CAB � 20�, �ABC � 120�; 
б) �ACB � 60�, �CAB � 45�?

6*. О 12e00 по руш ник з’їхав з ос нов ної магістралі і пом чав по шо се зі швидкістю 
140 км/год. У цей са мий час інспек тор ДАІ от ри мав повідом лен ня і поїхав 
ґрун то вою до ро гою зі швидкістю 70 км/год на пе реріз по руш ни ку. В яко му 
ви пад ку інспек тор встиг не зу пи ни ти по руш ни ка на пе ре хресті (мал. 1.43)?

Мал. 1.43

7*. До од ної точ ки прик ла дені три си ли: F1 � 10 Н, F2 � 10 Н, F3 � 20 Н. Си ли F1 і F2 
при к ла дені під ку  том 120�, а си ли F2 і F3 – під ку том 90�. Ви зна чте зна чен ня 
рівнодійної си ли.

8. У три кут ни ку АВС про ти кутів А, В і С ле жать сто ро ни a, b, c від повідно. Ви со-
ти і медіани, про ве дені до цих сторін, позначено як ha, hb, hc і ma, mb, mc відпо-
відно; бісект ри си кутів – la, lb, lc. Знайдіть невідомі сто ро ни і ку ти три кут ни ка, 
як що: 

 а) �A  � 58�, �B � 73�, b � c � 12 см;  є) mc � 8 см, с � 18 см, b � 13 см;
 б) �A  � 81�, �B � 68�, a 	 c � 63,4 см; ж) ma � 17 см, a � 24 см, ha � 15 см;
 в) �A  � 36�, �B � 60�, a 	 b 	 c � 94 см; з) ha � 12 см, hb � 15 см, hc � 18 см;
 г) ha � hb � 4 см, hc � 6 см;    и) �A  � 38�, �B � 63�, lc � 15,6 см;
 д) �B � 48�, �C � 68�, ha � 32 см;  і) ha � 24 см, hb � 20 см, a � 24 см;
 е) mc � 11 см, a � 9 см, b � 19 см;   ї) a � b � 2 см, a � c � 5 см, �B � 60�.
9*. Дов жи на хви лин ної стрілки го дин ни ка дорівнює 

60 мм, а го дин ної – 54 мм. Че рез який час попо луд ні 
відстань між кінця ми стрілок упер ше дорівню ва ти ме 
90 мм?

10*. Щоб знай ти відстань між дво ма не дос туп ни ми точ ка-
ми А і В (мал. 1.44), виб ра ли дві дос тупні точ ки C і D. 
Знайдіть АВ за та ки ми вимірами: CD � 920 м, 
�ADC � 81�, �BDC � 62�, �DCB � 88�, �ACB � 32�.

11*. Сто ро ни три кут ни ка дорівню ють 1 см і 2 см, а кут між 
ни ми – 60�. Че рез центр впи са но го у цей три кут ник 
кру га і кінці третьої сто ро ни про ве де но ко ло. Знайдіть 
радіус цього кола.
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Мал. 1.44

Для допитливих

1. До ве діть та ку те о ре му. 
Т е  о  р е  м а .  Для кутів А, В, С і бі се кт рис lA, lB, lC три кут ни ка АВС нерівності 
А � В � С і lA 
 lB 
 lC рівно сильні. 
П о  р а  д а .  До веді ть, що з вер ши ни меншо го ку та ви хо дить біль ша бісект-
ри са і навпаки.
2. Да но дов жи ни сторін три кут ни ка АВС. Знайдіть дов жи ни бісект рис ць о-
го три кут ни ка.
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Для допитливих
1. За до по мо гою те о ре ми си нусів до ведіть відо мий факт, що бісект ри са три-
кут ни ка ділить сто ро ну на відрізки, про порційні прилеглим сто ро нам. 
2. Пря ма, що про хо дить че рез вер ши ну пря мо го ку та три кут ни ка, ут во рює 
з мен шим ка те том кут 30� і пе ре ти нає гіпо те ну зу в точці, яка поділяє її у 
відно шен ні 1 : 2. Знайдіть дов жи ну гіпо те ну зи, як що дов жи на мен шо го ка-

те та дорівнює .
3. По бу дуй те пря мо кут ний три кут ник за йо го гіпо те ну зою і бісект ри сою 
гос тро го ку та.
4. По бу дуй те три кут ник за стороною, протилежним кутом і бісектрисою 
цього кута (задача Паппа).
5. По бу дуй те три кут ник ABC за: 
а) �A, ma, la; б) �A, la, 2p; в) ha, hb, lc; г) ha, ma, la.

12*. У три кут ни ку АВС відо мо, що АС � b і �ABC � �. Знайдіть радіус ко ла, що про-
хо дить че рез вер ши ни А і С та центр впи са но го в три кут ник ко ла. 

13. Знайдіть радіус ко ла, опи са но го нав ко ло три кут ни ка зі сто ро на ми 13 см, 
14 см, 15 см.

14**. Ви со ти три кут ни ка пе ре ти на ють ся в точці Н. До ведіть, що радіуси кіл, опи са-
них нав ко ло три кут ників АВС, АВН, ВСН і АСН, рівні між со бою.

15**. У гострокутному три кут ни ку АВС відо мо, що АВ � 2 см, АС � 5 см, ВС � 6 см. 
Знайдіть з точністю до сотих відстань від вер ши ни В до ортоцентра трикутника 
(точ ки пе ре ти ну його ви сот).

16**. У гост ро кут но му три кут ни ку АВС провели ви со ти АР і СН. Пло ща три кут ни-
ка АВС дорівнює 18 см2, пло  ща три кут ни ка ВРН – 2 см2, а РН �  см. 
Знайдіть радіус ко ла, опи са но го нав ко ло три кут ни ка АВС. 

17**. Че рез вер ши ни А і В три кут ни ка  АВС про хо дить ко ло, радіус якого дорівнює 
r, яке пе ре ти нає сто ро ну ВС у точці D. Знайдіть радіус ко ла, що про хо дить 
че рез точ ки А, С і D, як що АВ � с і АС � b. 

18**. Про дов жен ня ви сот АМ і СN гост ро кут но го три кут ни ка АВС пе ре ти на ють 
опи са не навколо цього трикутника ко ло в точ ках Р і Q відповідно. Знайдіть 
радіус вказа но го ко ла, як що АС � а, PQ � 1,2 a.

19**. У пря мо кут но му три кут ни ку бісект ри са пря мо го ку та дорівнює 18 см і ут во-
рює з медіаною, про ве де ною до гіпо те ну зи, кут 10�. Знайдіть гіпо те ну зу.

20**. У три кут ник впи са но три од на кові ко ла так, що кож не з них до ти каєть ся до 
двох сторін три кут ни ка і всі три ко ла ма ють од ну спіль ну точ ку. Знайдіть 
радіуси цих кіл, як що радіуси впи са но го та опи са но го кіл три кут ни ка 
дорівню ють r і R.

21**. Знайдіть радіус опи са но го нав ко ло три кут ни ка АВС ко ла, якщо: АВ � 20, 
АС � 24; через вер ши ну С, інцентр трикутника і точ ку пе ре ти ну бісект ри си 
ку та А з ВС можна провести ко ло, центр яко го нале жить АС. 

22**. До ведіть, що для кутів А, В, С довіль но го три кут ни ка ви ко нуєть ся співвідно-
шен ня: 

 а) cos2 A � cos2 C 	 sin2 B � 2 sin A sin B cos C;  
 б) sin C � sin A cos B 	 cos A sin B; 
 в) sin B sin C � cos B cos C 	 cos A;

 г) .

23**. Доведіть, що sin(� 	 �) � sin � cos � 	 cos � sin �, де � і � – кути, сума яких не 
перевищує 180�.
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Для допитливих
Чи існує три кут ник зі сто ро на ми 8 см і 3 см та ви со тою, про ве де ною до 
третьої сто ро ни ць о го три кут ни ка, що дорівнює се реднь о му ге о мет рич но му 
двох інших ви сот?

  Площа три кут ни ка і чо ти ри кут ни ка

Вам уже відомі певні формули для обчислення площ 
трикутника, паралелограма і трапеції. У цьому пара-
графі ми їх повторимо і доведемо ще кілька формул для 
обчислення площ фігур. 

ПЛО ЩА ОПИСАНОГО БАГАТОКУТ НИ КА
Площу описаного багатокутника S можна обчис-

лити, знаючи його півпериметр p і радіус r вписаного 
кола: S � p · r.

Для доведення цієї формули тре-
ба сполучити центр О вписаного у 
багатокутник кола з вершинами 
цього багатокутника (мал. 1.45). 
В утворених трикутниках радіуси 
кола, проведені в точки дотику, є 
висотами. Площа багатокутника 
до рів нює сумі площ цих трикут-
ників: 

.

ПЛО ЩА ТРИ КУТ НИ КА

Для обчислення площі трикутника ви знаєте такі 
формули: 

  
S � pr,

  
  і   

де: p – півпе ри метр три кут ни ка; r і R – радіуси його 
впи са но го й описаного кі л; a і b – дов жи ни двох йо го 
сторін, а �C – кут між ци ми сто ро на ми; ha – довжина 
ви со ти, про ве де ної до сто ро ни а. 

До ве де мо ще кіль ка ко рис них фор мул для об чис-
лен ня площі три кут ни ка:

(1) S � 2R2sin A sinB sinC,

(2) 

(3)  – фор му ла Ге ро на, 

де a, b і c – дов жи ни сторін три кут ни ка; А, В і С – міри

йо го відповідних кутів (мал. 1.46); ; R – ра-

діус ко ла, опи са но го нав ко ло ць о го три кут ни ка.
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Описаний 
багатокутник

S � p � r, 
де p – півпериметр

;

ha � hb � b � a;

;

O

Мал. 1.45

Apostolova_geom_pidr_9_klas_ukr.indd   60Apostolova_geom_pidr_9_klas_ukr.indd   60 7/1/2009   13:07:117/1/2009   13:07:11



Для допитливих
1. Да но три кут ник АВС. Знайдіть ге о мет рич не місце та ких то чок М, щоб 
три кут ник АВМ був рівно ве ли кий три кут ни ку АВС.
2. Три ви со ти три кут ни ка менші за оди ни цю. Чи мо же йо го пло ща бу ти 
біль шою за 10 квад рат них оди ниць?
3. Се ред усіх рівно бед ре них три кут ників, опи са них нав ко ло да но го ко ла, 
знайдіть та кий, що має най мен шу пло щу.

До ве ден ня
1. За роз ши ре ною те о ре мою 

си ну сів a � 2R sin A, b � 2RsinB. 
Тоді

2. Після підстанов ки у фор му-
лу (1) зна чен ня R �  от ри -

маємо:

3. Перш ніж пе рей ти до до ве ден ня фор му ли Ге ро-
на, за у ва жи мо, що

ана логічно  і 

Доведемо формулу (3). З те о ре ми ко си нусів маємо, що 

Знай де мо sin C з ос нов ної три го но мет рич ної то тож-
ності, вра хо ву ю чи, що зна чен ня си ну са ку та від 0� до 
180� є ве ли чи ною невід’ємною:

Розг ля не мо пе рет во рен ня кож но го з підко ре не вих 
множ ників ок ре мо:

Тоді

і
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S	 � 
��2R2 sin A sin Bsin C,

Формула Герона

p � (a 	 b 	 c) � 2

Мал. 1.46
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Зауваження. Формулу Герона легко довести, 
скориставшись властивостями зовнівписаного 
кола трикутника. Зробіть це самостійно, скори-

став шись наступною теоремою (або зазирніть на с. 63).

Те о ре ма. Пло щу три кут ни ка АВС мож на 
об чис ли ти за фор му лою 

S � (p � a)ra, 
де ra – радіус зовнівпи са но го ко ла a, яке до ти каєть ся 
до сто ро ни а три кут ни ка АВС, р – півпе ри метр ць о-
го три кут ни ка. 

Доведення
Не хай I і Ia – цент ри впи са но го і зовнівпи са но го кіл 

три кут ни ка АВС відповідно; K і K1 – точ ки до ти ку цих 
кіл до (АС); Ka і K2 – точ ки до ти ку �a до (СВ) і (АВ) 
(мал. 1.47).

Мал. 1.47

1) За опор ною за да чею (див. форзац) АK � p – a.
2) За влас тивістю до тич них до ко ла, проведених з однієї 
точки: 

АK1 � AK2; CK1 � CKa; BKa � BK2. 
Тоді АK1 	 AK2 � AC 	 CKa 	 AB 	 BKa � 2p і AK1� AK2 � p.
3) Із три кут ників АKI і AK1Ia маємо:

Звідси:   і  .

4) Вра хуємо, що S � pr. Тоді . 

Те о ре му до ве де но.
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Зовнівписане 
коло

Центр Ia рівновід-
далений від [BC],  
(AB) і (AC).

AK1 � AK2 � p

SABC � (p – a)ra
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ПЛО ЩА ЧО ТИ РИ КУТ НИ КА

Як відомо, діагональ паралело-
грама ділить його на два рівні три-
кут ники. Тоді з того, що площа 
трикутника дорівнює половині 
добутку двох його сторін на синус 
кута між ними, маємо: 

площа пара лелограма дорівнює 
добутку двох його суміжних сторін 
на синус кута між ними.

Наприклад, площа паралело гра ма, зобра женого на 
малюнку 1.48, дорівнює . 

Зауважимо, що за властивістю парале ло грама 
  і  .

Те о ре ма. Як що d1 і d2 – діаго налі довіль но го 
чо ти ри кут ни ка, а  – кут між ни ми, то пло ща цьо-
го чо ти ри кут ни ка дорівнює 

До ве ден ня
Розг ля не мо чо ти ри кут ник АВСD 

(мал. 1.49). Діаго налі АС і ВD по ді-
ля ють йо го на чо ти ри час ти ни – 
три кут ни ки АВK, ВKС, СKD і 
AKD. Тоді пло ща ць о го чо ти ри кут-
ни ка дорівнює сумі площ ука за них 
три кут ників.
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Мал. 1.49

Мал. 1.48

S � absinA

�

absinB

ABCD  – 
ПАРАЛЕЛОГРАМ

Для допитливих
ДОВЕДЕННЯ  ФОРМУЛИ  ГЕРОНА

На ма люн ку зоб ра же но зовнівпи са не ко ло �a три кут ни ка АВС, Ia – центр 
ць о го ко ла, I – інцентр три кут ни ка АВС, K і K1 – точ ки до ти ку впи са но го і 
зовнівпи са но го кіл три кут ни ка АВС до (АС).

. Тоді .

З подібності три кут ників СKI і IaK1C вип ли ває:

, тоб то   і  rra � (p – b)(p – c).

За пи ше мо такі три рівності:
S � pr,  S � (p � a)ra,  rra � (p � b)(p � c).

Пе рем но жи мо перші дві з них і вра хуємо тре тю:
S2 � р(р � а)(р � b)(р � с), 

маємо фор му лу Ге ро на  . 

Доведіть, що площу трикутника ABC можна обчислити за форму лою

.

S � a · ha

�

b · hb
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Вра хуємо, що sin(180� � �) � sin � і ви не се мо спільні 
множ ни ки:

Те о ре му до ве де но.

За у ва жен ня. Ви ве де на 
фор   му ла спра вед ли ва для 

будьeяко го чо ти ри кут ни ка – як 
опук ло го, так і не о пук ло го 
(мал. 1.50). 

До ве ден ня цієї фор му ли для 
неопук ло го чо ти ри кутни ка про-
по нуємо про вес ти са мостійно.
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Для допитливих
1. До ведіть, що пло щу гост ро кут но го три кут ни ка мож на об чис ли ти за 
форму лою S � r ·  pH, де r – радіус ко ла, впи са но го у цей три кут ник, а pH – 
півпе ри метр ор то це нт рич но го три кут ни ка (три кут ни ка, що має за ве рши-
ни ос но ви ви сот за да но го три кут ни ка).
По ра да.  Ско рис тай те ся зовнівпи са ним ко лом за да но го три кут ни ка.
2. До ведіть, що точ ка до ти ку зовнівпи са но го ко ла три кут ни ка до сто ро ни 
ць о го три кут ни ка, се ре ди на ви со ти, про ве де ної до цієї сто ро ни, та інцентр 
ле жать на одній прямій.
3. По бу дуй те три кут ник, як що да но три точ ки, які є цент ра ми зовнівпи-
саних кіл ць о го три кут ни ка.
4. По бу дуй те три кут ник, як що да но радіуси йо го зовнівпи са них кіл.
5. По бу дуй те три кут ник за: стороною; радіусом зовнівписаного кола, що 
дотикається до заданої сторони; бісектрисою кута, прилеглого до цієї 
сторони.

Мал. 1.50

Зав дан ня 9

1�. Знайдіть пло щу три кут ни ка, як що дві сто ро ни і кут між ни ми дорів ню ють від-
 повідно: 

 а) 2 см, 3 см і 30�; б) 5 см, 4 см і 150�; в)  мм, 6 мм і 60�; г) 4 дм, 2 дм і 135�.
2�. Об числіть пло щу па ра ле лог ра ма, як що суміжні сто ро ни па ра ле логра ма і кут 

між ни ми дорівню ють відповідно: 

 а) 6 см, 7 см і 150�; б)  мм, 4 мм і 60�.
3�. Об числіть пло щу па ра ле лог ра ма, як що діаго наль і сто ро на па ра ле логра ма та кут 

між ни ми дорівню ють відповідно: 

 а) 6 см, 8 см і 30�; б)  мм, 8 мм і 60�.
4. Ка те ти пря мо кут но го три кут ни ка відно сять ся як 3 : 4, а гіпо те ну за дорівнює 

45 см. Об числіть пло щу три кут ни ка.
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Для допитливих
Дві вер ши ни три кут ни ка АВС ле жать у точ ках А(2; 2) та В(2; 0), а тре тя 
вер ши на С(x; y) – на прямій x � 5. Знайдіть пло щу три кут ни ка АВС і ко ор-
ди на ти вер ши ни C.

5. Знайдіть пло щу три кут ни ка, як що йо го сторона дорівнює а, а при леглі ку ти: 
а) 30� і 45�; б) 45� і 60�. 

6�. Об числіть пло щу три кут ни ка, як що сто ро ни йо го дорівню ють: 
 а) 13 см, 14 см, 15 см;  в) 9 см, 10 см, 17 см;
 б) 4 см, 13 см, 15 см; г) 13 см, 20 см, 21 см.
7. Знайдіть радіуси впи са но го та опи са но го кіл три кут ни ка, як що сто ро ни йо го 

дорівню ють: а) 13 см, 14 см, 15 см; б) 4 см, 13 см, 15 см; в) 9 см, 10 см, 17 см; 
г) 13 см, 20 см, 21 см.

8*. Впи са не в три кут ник АВС ко ло до ти каєть ся до йо го сторін у точ ках D, E, F. 
Знайдіть пло щу три кут ни ка DEF, як що сто ро ни три кут ни ка АВС дорів ню ють 
6 см, 8 см, 10 см.

9*. Знайдіть пло щу рівно бед ре но го три кут ни ка, у яко го бісект ри са ку та при 
ос нові ділить: а) ви со ту, про ве де ну до ос но ви, на відрізки 15 см і 9 см; б) бічну 
сто ро ну – на відрізки 25 см і 30 см, по чи на ю чи від вер ши ни.

10*. Ви со та, опу ще на на бічну сто рону рівно бед ре но го три кут ни ка, дорів нює 
24 см. Об числіть пло щу три кут ни ка, як що: а) ви со та, опу ще на на ос но ву три-
кут ни ка, дорівнює 20 см; б) бічна сто ро на відно сить ся до ос но ви як 5:6.

11*. Гіпо те ну за пря мо кут но го три кут ни ка відно сить ся до од но го з ка те тів як 5:4. 
Об числіть площі час тин три кут ни ка, на які він поділяєть ся ви  со тою, опу ще-
ною на гіпо те ну зу, як що: а) ви со та, опу ще на на гіпо те  ну зу, ділить її на від-
різки, різни ця яки х дорівнює 7 см; б) бісект ри са пря мо го ку та три кут ни ка 
ділить гіпо те ну зу на відрізки, різни ця яких дорівнює 5 см; в) бісект ри са гост-
ро го ку та три кут ни ка ділить ка тет на відрізки, різни ця яки х 2 см.

12**. Інцентр пря мо кут но го три кут ни ка відда ле ний від вер шин гост рих кутів на 

  см і  см. Знайдіть пло щу три кут ни ка.
13**. У три кут ни ку АВС: АВ � 112 см, АС � 108 см. На АВ взя то та ку точ ку М, що 

АМ � 84 см. Че рез M про ве де но прямі, які поділи ли три кут ник на час ти ни, 
площі яких (ра ху ю чи від вер ши ни А) відно сять ся як 1:2:3:4:5. На які час ти-
ни ці прямі поділяють сто ро ну АС?

14*. На сто ро нах три кут ни ка ABC взя то такі точ ки D, E, F, що AD : DB � BE : EC � 
��CF : FA � 1 : 2. Як відно сять ся між со бою площі три кут ників ABC і DEF?

15*. Сто ро ни три кут ни ка ABC про дов жено так, що AB � BA1, BC � CB1, CA � CA1. 
Як відно сять ся площі три кут ників ABC і A1B1C1?

16*. Точ ка O – центр ко ла, впи са но го в три кут ник ABC, сто ро ни яко го дорівню ють 
15 см, 28 см, 41 см. Знайдіть площі три кут ників ABO, ACO, BCO.

17**. Точка дотику, впи са ного у пря мо кут ний три кут ник ко ла, ділить йо го гіпо те-
ну зу на відрізки, що дорівню ють m і n. Знайдіть пло щу три кут ни ка. 

18**. Впи са не в три кут ник ABC ко ло, радіус яко го дорівнює r, до ти каєть ся до йо го 
сторін у точ ках D, E, F, причому AD � AE � m, BD � BF � n, CE � CF � t. До-

 ведіть, що пло ща три кут ни ка 

19**. Медіана, про ве де на з вер ши ни пря мо го кута три кут ни ка, дорівнює 20 см. 
Се ре дин ний пер пен ди ку ляр до цієї медіани пе ре ти нає біль ший ка тет у точці, 
відда леній від медіани на 7,5 см. Знайдіть пло щу три кут ни ка.

20*. Найбіль ша медіана пря мо кут но го три кут ни ка дорівнює m і на хи ле на до біль-
шо го ка те та під ку том 15�. Знайдіть пло щу три кут ни ка.

21*. Че рез точ ку M на сто роні AB три кут ни ка ABC про ведіть пря му, яка поділяє 
три кут ник на дві рівно ве ликі час ти ни.
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Для допитливих
На шахівниці розс та ви ли 15 фігур так, що в кож но му го ри зон таль но му 
ряд ку і кож но му вер ти каль но му ряд ку стоїть хо ча б од на фігу ра. До ведіть, 
що із шахівниці мож на заб ра ти од ну фігу ру так, що всі інші зно ву 
за доволь ня тимуть сфор муль о ва не ви ще пра ви ло.
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22*. Че рез точ ку M на сто роні AC три кут ни ка ABC про ведіть дві прямі, які поділя-
ють три кут ник на три рівно ве ликі час ти ни.

23*. Об числіть пло щу тра пеції, як що: а) її ос но ви дорівню ють 8 см і 26 см, а ку ти 
при більшій ос нові – 30� і 60�; б) ос но ви дорівню ють 7 см і 55 см, а бічні сто-
ро ни – 29 см і 35 см; в) ви со та тра пеції дорівнює 18 см, а діаго налі – 30 см і 
82 см; г) ос но ви дорівню ють 10 см і 42 см, а ку ти при меншій ос нові – 105� і 
165�.

24*. Бічна сто ро на рівнобічної тра пеції дорівнює а, кут при більшій основі – 60�. 
Діаго наль є бісект ри сою гост ро го ку та. Знайдіть пло щу тра пеції.

25*. Знайдіть пло щу рівнобічної тра пеції, як що її діаго наль має дов жи ну d і ут во-
рює з більшою ос но вою кут �.

26*. Три менші сто ро ни пря мо кут ної тра пеції дорівню ють 8 см, 8 см і 10 см. 
Знайдіть її пло щу.

27*. Центр ко ла, впи са но го у пря мо кут ну тра пецію, відда ле ний від кінців однієї з 
її бічних сторін на 3 см і 9 см. Знайдіть пло щу тра пеції. 

28*. Бічні сто ро ни і ви со та тра пеції дорівню ють 25 см, 30 см і 24 см відповідно. 
Об числіть пло щу тра пеції, як що: а) бісект ри си гост рих кутів тра пеції пе ре ти-
на ють ся на меншій ос нові; б) бісект ри си ту пих кутів тра пеції пе ре ти на ють ся 
на більшій ос нові.

29. Об числіть пло щу тра пеції, опи са ної нав ко ло ко ла, як що: а) тра пеція пря мо-
кут на, її най мен ша сто ро на дорівнює 6 см, а гост рий кут – 30�; б) тра пеція 
рівнобічна, гост рий кут ста но вить 60�, а радіус впи са но го ко ла – 4 см.

30. Нав ко ло ко ла з радіусом 12 см опи са на рівнобічна тра пеція. Її бічна сто ро на 
ділить ся точ кою до ти ку у відно шенні 4:9. Знайдіть пло щу тра пеції.

31. Пло ща рівнобічної тра пеції, описаної навколо кола, дорівнює 200 см2, а її 
ви со та – по ло вині бічної сто ро ни. Знайдіть радіус даного ко ла.

32. Пло ща рівнобічної тра пеції дорівнює 20 см2, а радіус ко ла, впи са но го в цю 
тра пецію, дорівнює 2 см. Знайдіть усі сто ро ни тра пеції.

33*. Об числіть пло щу тра пеції, як що радіус впи са но го в неї ко ла дорівнює 5 см, а 
радіус опи са но го ко ла – 6 см.

34**. Радіус ко ла, впи са но го в рівнобічну тра пецію, дорівнює R, відстань між точ-
ка ми до ти ку ць о го ко ла до бічних сторін тра пеції дорівнює 8 см. Знайдіть 
пло щу тра пеції.

35**. Дов жи на мен шої ос но ви тра пеції дорівнює 70 см, центр впи са но го у тра пецію 
ко ла відда ле ний від кінців цієї ос но ви на 65 см і 75 см. Знайдіть пло щу тра-
пеції.

36**. Ос но ви тра пеції дорівню ють 89 см і 142 см, а діаго налі – 120 см і 153 см. 
Знайдіть пло щу тра пеції.

37**. Прямі, що містять бічні сто ро ни АВ і СD рівнобічної тра пеції АВСD, пе ре ти-
на ють ся під пря мим ку том. Пло ща тра пеції дорівнює 12 см2, а її ви со та – 
2 см. Знайдіть усі сто ро ни тра пеції.

38**. Ос но ви тра пеції дорівню ють а і b. Знайдіть дов жи ну відрізка, па ралель но го 
ос но вам тра пеції, який поділяє її на дві рівно ве ликі час ти ни.

39**. До ведіть, що пло ща тра пеції дорівнює до бут ку однієї з її бічних сторін на 
відстань від се ре ди ни її дру гої бічної сто ро ни до пер шої. 

40**. Че рез се ре ди ну діаго налі ВD опук ло го чо ти ри кут ни ка АВСD про ве де но пря му, 
па ра лель ну діаго налі АС. Ця пря ма пе ре ти нає сто ро ну АD у точ ці Е. До ведіть, 
що відрізок СЕ поділяє чо ти ри кут ник на рівно ве ликі фігури.
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   Метод пло щ у те о ре мах 
і за да чах

По нят тя площі мож на ви ко рис то ву ва ти для до ве-
ден ня те о рем і розв’язу ван ня за дач. При ць о му в умові 
та ких за дач не о бов’яз ко во йдеть ся про пло щу. То му 
мож на го во ри ти про ме тод площ у ге о метрії.

При зас то су ванні ме то ду площ час то ви ко рис то ву-
ють відомі вам з 8eго кла су фак ти про пло щу три кут-
ників:
� медіана три кут ника поділяє його на два рівно ве ликі 

три кут ни ки;
� як що ви со ти три кут ників рівні, то їхні площі відно-

сять ся як дов жи ни сторін, до яких про ве де ні ці 
ви соти.

З фор му ли для об чис лен ня площі три кут ни ка, че рез 
си нус од но го з йо го кутів, вип ли ває та кий ко рис ний 
опор ний факт:
� площі три кут ників, що ма ють спіль ний кут, відно-

сять ся як до бут ки дов жин сторін три кут ників, що 
містять цей кут.

Ме то дом площ мож на до вес ти вже відо му вам влас-
тивість бісек три си три кут ни ка.

Те о ре ма. Як що АL – бісект ри са три кут ни ка АВС, 
то CL : LB � AC : AB.

До ве ден ня

Не хай �A  � 2� (мал. 1.51).
Три кут ни ки АСL і ABL ма ють 

спіль ну ви со ту, про ве де ну з вер-
ши ни А. Тоді 

Те о ре му до ве де но. 

Розг ля не мо до ве ден ня (ме то дом площ) тео ре ми про 
точ ку пе ре ти ну медіан три кут ни ка.

Теорема. Медіани три кут ни ка пе ре ти на ють ся в 
од ній точці і діля ть ся цією точ кою у відно шенні 
2 : 1, як що ра ху ва ти від вер ши ни три кут ни ка.

Не хай АD і BN – медіани три кут ни ка АВС, які пе ре-
ти на ють ся в точці М (мал. 1.52). Тре ба до вес ти, що: 

(1) пря ма СМ ділить сто ро ну АВ навпіл; 
(2) АМ : МD � 2 : 1.
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Мал. 1.51
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Доведення
Поз на чи мо площі три кут ників, на які медіани АD, 

BN і пря ма СМ поділя ють три кут ник АВС так, як зоб ра-
же но на малюн ку 1.52.
1) MD і MN – медіани три кут ників СMВ і СMА, тоді 

S1 � S2 і S3 � S4. 
2) АD і BN – медіани три кут ни ка АВС, тоді

Мал. 1.52

Відніме мо від пер шої рівності дру гу: 
S4 � S1 � S1 � S4 і S1 � S4.

3) Маємо: S1 � S2, S3 � S4, S1 � S4. Звідси:
S2 � S1 � S4 � S3 � s.

4) СМ – спіль на сто ро на три кут ників СМВ і СМА, а 
SCMB � 2s � SCMA. Тоді відповідні ви со ти цих три кут ників 
рівні: h � h�.
5) МK – спіль на сто ро на три кут ників АМK і BМK, а 
відповідні ви со ти цих три кут ників рівні (h � h�). Тоді 
SAMK � SBMK, тобто S5 � S6.
6) Три кут ни ки АМK і BМK ма ють спіль ну ви со ту, 
про ве де ну зі спільної вер ши ни М, а SAMK � SBMK. Тоді 
АK � KB. Тверд жен ня (1) те о ре ми до ве де но.
7) Три кут ни ки АМС і СМD ма ють спіль ну ви со ту, про-
ве де ну з вер ши ни C, а SAMC  :  SCMD � 2s :  s � 2  :  1. Тоді 
АM  :  MD � 2  :  1. Тверд жен ня (2) те о ре ми до ве де но.

Те о ре му до ве де но.

Методом площ можна довес ти корисну тео рему, 
твердження якої сфор му лю вав і яку довів італій-
сь кий ма те ма тик Джо ванні Че ва (1648–1734).

Відрізок, який спо лу ча є вер ши ну три кут ни ка з точ-
кою на про ти лежній сто роні ць о го три кут ни ка, на зи ва-
ють  чевіаною (на честь Джо ванні Че ви).
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BM :  MM1 � 
��CM :  MM2 � 
� AM :  MM3 � 2 : 1

Медіани три кут ни-
ка ділять йо го на 
шість рівно ве ли ких 
три кут ників пло-
щею:

AT, BP, CK � 
чевіани.
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Те о ре ма Че ви. На 
сто ро нах ВС, АС і АВ 
три кут ни ка АВС взято 

точки X, Y і Z від повідно 
(мал. 1.53). Для то го щоб чевіани 
АX, ВY і СZ пе ре ти на лися в одній 
точці, не обхідно і до с тат ньо, щоб

.

Доведення
I. НЕОБХІДНІСТЬ
Як що чевіани АX, ВY і СZ пе ре ти на ю ться в одній 

точці, то ви ко нуєть ся співвідно шен ня 

.

У трикутнику АВС (мал. 1.53): 

BX : XC � SABX : SAXC � SPBX : SPXC � t; 

(SABX – SPBX) � t � (SAXC – SPXC). 
Маємо: 

BX : XC � t � (SABX – SPBX) : (SAXC – SPXC) ��SABP : SCAP. 

Ана ло гічно CY : YA � SBCP : SABP і  AZ : ZB � SCAP : SBCP.
Пе рем но жив ши поч лен но три здо буті рівності, ді-

ста  не мо:
  
Щ. в. д.

II. ДОСТАТНІСТЬ
Як що для чевіан АX, ВY і СZ ви ко нуєть ся співвідно- 

шен ня , то во ни пе ре ти на ють ся в одній 

точці.
Не хай АX � ВY � Р � СZ. Про ве де мо че рез точ ку Р 

чевіану СZ1, Z1 � Z. Тоді за до ве де ним: 

тоб то Z1 
� Z, що суперечить при пу щен ню. 

Теорему доведено.

Наслідок. Тригонометрична форма тео-
ре ми Чеви. На сто ронах ВС, АС і АВ три-
кутника АВС взято точки X, Y і Z відповід-

но. Для того щоб чевіани AX, BY і CZ перетиналися в 
одній точці, необхідно і достатньо, щоб

.
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Мал. 1.53

Тригонометрич-
на форма 

теореми Чеви:

Теорема Чеви

Чевіа ни AX, BY і 
CZ перетинаються 
в одній точці.

Нагадаємо:
� � «позначили як».
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За теоремою синусів із трикутників АСZ і ZСВ маємо: 

  і  , 

тобто

.

Аналогічно

  і  .

Для завершення доведення залишилося перемно жи-
ти отри мані рівності.

Наслідок. Наслідками тео ре ми Че ви є такі ві до-
мі тео ре ми.

1. Медіани три кут ни ка пе ре ти на ють ся в одній точці.
2. Бісект ри си три кут ни ка пе ре ти на ють ся в одній точці.
3. Ви со ти три кут ни ка пе ре ти на ють ся в одній точці.
4. Прямі, які про хо дять че рез вер ши ни три кут ни ка і 

ділять йо го пе ри метр навпіл, пе ре ти на ють ся в одній 
точці.

5. Прямі, які спо лу ча ють вер ши ни три кут ни ка з точ ка-
ми до ти ку до про ти леж них сторін три кут ни ка впи-
са но го в цей три кут ник ко ла, пе ре ти на ють ся в одній 
точці.

6. Прямі, які спо лу ча ють вер ши ни три кут ни ка з точ-
ка ми до ти ку до про ти леж них сторін зовнівпи са них 
кіл ць о го три кут ни ка, пе ре ти на ють ся в одній точці.
До ве ден ня вка за них наслідків про по нуємо провести 

са мостійно.
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Для допитливих
Фран цузь ким ма те ма ти ком Жер го ном у 1818 р. бу ла до-
ве де на та ка те о ре ма.

Те о ре ма Жер го на. Як що прямі АD, BE, CF про хо-
дять че рез вер ши ни А, В, С три кут ни ка АВС і пе ре ти на-
ють ся в точці О все ре дині три кут ни ка АВС, то ви ко ну-
ють ся співвідно шен ня

До ве ден ня
Площі три кут ників АОС і АВС (див. мал.) відно сять ся як їхні ви со ти, 

а ос танні відно сять ся як ОЕ до ВЕ (як що з точок В і О про вес ти перпенди-

куляри до  AC, от ри маємо подібні трикут ни ки). Тоді 
 
Аналогічно 

 
Якщо додати отримані рівності, дістанемо:

AK1, BK2, CK3 – 
пере тинаються 
в од ній точці.

AKa, BKb, CKc – 
пе ре тинаються 
в од ній точці.
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Для допитливих
1. До ведіть, що для будьeяко го а існує три кут ник зі сто ро на ми ,  

, , пло ща яко го не за ле жить від а. Знайдіть йо го пло щу. 
2. Точ ки Е і F – се ре ди ни сторін BC і AD па ра ле лог ра ма ABCD. Знайдіть 
пло щу чо ти ри кут ни ка, ут во ре но го пря ми ми АЕ, ED, BF і FC, як що пло ща 
па ра ле лог ра ма АВСD дорівнює S.

Опор на за да ча 1 
До ведіть, як що на двох пря мих с 
і b, що пе ре ти на ють ся в точ ці A, 
поз на чи ти по дві точ ки C і C1 та В 
і В1 від по відно (мал. 1.54), то

_________________________

.

Опор на за да ча 2 
До ведіть, що sin2� � 2sin�cos�, кут � – гострий.

Да но: �B � 2�.
До вес ти: sin 2� � 2sin � cos �.
____________________________

1) АВ � ВС � 1, BK � lB за по бу до вою 
(мал. 1.55). Тоді BK � AC і 

AK � AB sin � � sin �, 
BK � AB cos � � cos �.

2) SABC � SABK + SCBK. Звідси:

 

і sin 2� � 2sin � cos �.

Опор на за да ча 3 
До ведіть, що дов жи ну бісек-

три си ку та А три кут ни ка АВС 
(мал. 1.56) мож на об чис ли ти за фор-
му лою

��������������������������������

1) SABC � SABK + SCAK, тоб то 

.
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sin2� � 2sin� cos�

Мал. 1.54

Мал. 1.55

Мал. 1.56
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Для допитливих
Опор на за да ча. Знайдіть пло щу  три кут ни ка АВС за йо го ви со та ми.
1) Пло ща три кут ни ка АВС дорівнює: 

, тоді 

2) Три кут ник АВС подібний (з ко ефіцієнтом подібно сті k) до три кут ни- 

 ка А1В1С1, що має за сторони відрізки: а1 � hb, b1 � hа і . 

3) Пло щу S1 три кут ни ка А1В1С1 знай де мо за фор му лою Ге ро на. Шу ка на 
пло ща три кут ни ка S � k2S1.

2) Ско рис таємо ся фор му лою sin 2� � 2sin � cos � (О.З.-2):

 2cb sin � cos � � (c + b)lA sin �, звідси 

Опор на за да ча 4
До ведіть, що в довіль но му опук ло му чо ти ри кут ни ку 
АВСD діа гональ АС ділить ся точ кою О пе ре ти ну діаго-
на лей у відно шенні АО : ОС � SABD : SCBD (мал. 1.57).

__________________________

1) За побудовою: АK � DB, CN � DB; 
АK � h1, CN � h2.

2) �AKO � 90� � �ONC, �AOK � 
���CON як вер ти кальні. Тоді 
�АОK  �CON і АО : ОС � h1: h2.

3) ВD – спіль на сто ро на три кут ни-
ків АВD і СВD. Тоді 
SABD : SCBD � h1: h2 � АО : ОС.

  

 

Опор на за да ча 5
Точ ка K ділить сторону АВ 
три кут ни ка АВС у відно-

шенні AK : KB � 2 : 3 (мал. 1.58). 
У яко му відно шенні медіана AD 
ділить відрізок СK?

Да но: AK : KB � 2 : 3; AD � ma.
Знай ти: СО : ОK.
������������������������������

Поз на чи мо пло щу три кут ни-
ка АВС че рез S.
1) У чо ти ри кут ни ку АKDC за О.З.-4: 

СО : ОK � SACD : SAKD.

2) AD – медіана, тоді 

3) AK : KB � 2 : 3, тоді маємо:
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Мал. 1.57

Мал. 1.58

АО : ОС � SABD : SCBD

x � y – ?

Запишіть:
1) x � y � SACD � SAKD.
2) SACD � SADB ������.
3) SADK � SKDB ������.
4) Поділіть 
 (2) на (3).
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Для допитливих
1. По бу дуй те три кут ник за йо го трь о ма ви со та ми.
Порада. Див. опорну задачу на с. 72.
2. Ви со ти од но го три кут ни ка дорівню ють відповідно ви со там дру го го. 
До ведіть рівність цих три кут ників.
3. Ви со ти од но го три кут ни ка відповідно пропорційні ви со там дру го го. 
До ведіть подібність цих три кут ників.

SADK : SKDB � 2 : 3 і 

4) 

Відповідь: СО : ОK � 5 : 2.
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Зав дан ня 10

1*. Пло ща пря мо кут но го три кут ни ка в 4 ра зи мен ша від площі квад ра та, по бу до-
ва но го на гіпо те нузі. Знайдіть гострі ку ти три кут ни ка.

2*. До ведіть, що в кож но му три кут ни ку відно шен ня пе ри мет ра до однієї з йо го 
сторін дорівнює відно шен ню ви со ти три кут ни ка, про ве де ної до цієї сто ро ни, 
до радіуса впи са но го ко ла.

3*. До ведіть, що в кож но му три кут ни ку зі сто ро на ми a, b, c і пло щею S вико нуєть-
ся нерівність ab 	 ac 	 bc > 6S.

4**. До ведіть, що пло ща чо ти ри кут ни ка не біль ша за до бу ток півсум про ти леж них 
сторін чо ти ри кут ни ка.

5**. У три кут ник впи са но па ра ле лог рам із сто ро на ми 3 см і 5 см та діаго нал лю 6 см. 
Знайдіть сто ро ни три кут ни ка, як що діаго налі па ра ле лог ра ма па ра лельні двом 
йо го сто ро нам, а мен ша із сторін па ра ле лог ра ма ле жить на третій сто роні три-
кут ни ка.

6**. До ведіть, що су ма відста ней від довіль ної внутрішньої точ ки пра виль но го три-
кут ни ка до йо го сторін не за ле жить від її розміщен ня все ре дині три кут ни ка.

7**. До ведіть, що су ма відста ней від довіль ної точ ки ос но ви рівно бед ре но го три кут-
ни ка до його бічних сторін є величиною сталою для даного трикутника.

8**. Да но �AOB � 120�, ОС – йо го бісект ри са. Точ ка М містить ся все ре дині ку та 
АОС на відстані a, b, c від ОА, ОВ, ОС відповідно. До ведіть, що b � a 	 c.

9*. Два ко ла, цент рами яких є точ ки О1 і О2, а радіуси дорівню ють 21 см і 35 см, пе ре-
ти на ють ся в точ ках А і В, при чо му �O1AO2 � 120�. Знайдіть АВ.

10**. Діаго налі тра пеції діля ть її на чо ти ри три кут ни ки. До ведіть, що три кут ни ки, 
при леглі до бічних сторін, рівно ве ликі і їхня пло ща дорівнює се реднь о му ге о-
мет рич но му площ три кут ників, при лег лих до основ тра пеції.

11*. Пло ща квад ра та, по бу до ва но го на гіпо те нузі пря мо кут но го три кут ни ка, у 
8 разів біль ша від площі три кут ни ка. Знайдіть гострі ку ти три кут ни ка. 

12*. Як що різни ця двох сторін три кут ни ка дорівнює різниці ви сот, про ве дених до 
цих сторін, то наз вані сто ро ни ле жать про ти гост рих кутів. До ведіть це.

13*. Кожна з двох ви со т три кут ни ка не менша від обох сторін, до яких про ве дено ці 
висоти. Знайдіть ку ти три кут ни ка. 

14*. Кожна з двох ви со т три кут ни ка поділя є йо го на дві рівно ве ли кі час тини. Ви -
знач те ку ти три кут ни ка.

15*. Дов жи ни ка тетів пря мо кут но го три кут ни ка дорівню ють 21 см і 28 см. 
Знайдіть радіус ко ла, з центром на гіпо те нузі цього трикутника, що до ти-
каєть ся до ка тетів.

16*. Центр півко ла, впи са но го в пря мо кут ний три кут ник, ле жить на гіпо те нузі ць о го 
три кут ни ка і ділить її на відрізки 30 см і 40 см. Знайдіть радіус півко ла.

Усе досліджуй, 
на дай розуму 
перше місце.

Піфагор
(VI ст. до н. е.)
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17**. Півко ло, центр яко го ле жить на одній із сторін три кут ни ка, до ти каєть ся до 
двох інших йо го сторін з дов жи нами а і b. Радіуси ць о го півко ла, про ве дені в 
точ ки до ти ку, ут во рю ють між со бою кут �. Знайдіть відстань між точ ка ми 
до ти ку та радіус півко ла.

18**. Точ ка О – центр ко ла, впи са но го в три кут ник АВС. Площі три кут ників ОАВ, 
ОВС і ОАС дорівню ють 30 см2, 52 см2 і 74 см2 відповідно. Знайдіть сто ро ни 
три кут ни ка АВС.

19**. Діаго налі тра пеції діля ть її на чо ти ри три кут ни ки. Площі три кут ників, при-
лег лих до ос нов тра пеції, дорівню ють p2 і q2. До ведіть, що пло ща тра пеції 
дорівнює (p 	 q)2.

20**. Діагоналі опуклого чотирикутника АВСD при перетині в точці O поділяють 
його на чотири трикутники: AOB, BOC, COD, AOD. Доведіть, що SAOB ·  SCOD � 
��SBOC ·  SAOD.

21**. Діаго налі опуклого чо ти ри кут ни ка АВСD пе ре ти на ють ся в точці О. До ведіть, 
що три кут ни ки АОВ і СОD рівно ве ликі тоді і тіль ки тоді, ко ли ВС �� AD.

22**. Не хай K, L, M, N – се ре ди ни сторін АВ, ВС, CD і DA опук ло го чо ти ри кут ни-
ка ABCD відповідно; відрізки KM і LN пе ре ти на ють ся в точці О. До ведіть, що 
SAKON 	 SCLOM ��SBKOL 	 SDNOM.

23**. Діаго налі опук ло го чо ти ри кут ни ка АВСD пе ре ти на ють ся в точці Р. Відомо 
площі три кут ників АВР, ВСР і СDР. Знайдіть пло щу три кут ни ка АDР.

24**. Діаго налі опук ло го чо ти ри кут ни ка поділя ють йо го на чо ти ри три кут ни ки, 
площі яких ви ра же но ціли ми чис ла ми. До ведіть, що до бу ток цих чи сел є точ-
ним квад ра том.

25**. Діаго налі опуклого чо ти ри кут ни ка АВСD пе ре ти на ють ся в точці Р. При чо му 
S2

ABP 	 S2
CDP � S2

BCP 	 S2
ADP. До ведіть, що Р – се ре ди на однієї з діаго на лей.

26**. В опук ло му чо ти ри кут ни ку АВСD позначили три внутрішні точ ки Р1, Р2 і Р3, 
що не на ле жать одній прямій. Причому су ма площ 	АВРn і 	CDPn дорівнює 
сумі площ  	ВCРn і 	ADPn для кожного n � {1; 2; 3}. До ведіть, що АВСD – 
па ра ле ло грам. 
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Для допитливих
1. Знайдіть площу трикутника АВС за його медіанами ma, mb, mc. (Див. с. 68.)
2. У три кут ни ку АВС точ ка Е – се ре ди на сто  ро ни ВС, точ ка D ле жить на 
сто  ро ні АС; АС � 1; �BAC � 60�; �ABC � 100�; �ACB � 20�; �DEC � 80� 
(мал. А). Знайдіть су му площі три кут ни ка АВС і подвійної площі три кут-
ни ка CDE.
3. У три кут ник Та � 	А1А2А3 впи са но 
три  кут ник Тb � 	В1В2В3, а в три кут-
ник Тb впи са но три кут ник Тс � 	С1С2С3. 
Сто ро ни три кут ників Та і Тb по пар но 
па ра лельні. Знайдіть пло щу три кут ни-
ка Тb, як що площі три кут ників Та і Тс 
відо мі.
4. На сто ро нах три кут ни ка АВС взя то 
точ ки А1, В1 і С1, при цьому ВА1 : А1С � р, 
СВ1 : В1А � q; AC1 : C1B � t. Точ ки пе ре ти-
ну відрізків АА1, ВВ1 і СС1 розміще но і 
поз на че но так, як по ка за но на ма люн-
ку Б. Знайдіть відно шен ня площ три-
кут ників PQD і АВС.
5. Доведіть, що для довжин сторін a, b, c трикутника АВС, його площі S та 
радіусів r і R вписаного й описаного кіл трикутника виконується не  рів ність
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  Ме тод  ко ор ди нат  як  засіб 
розв’язу ван ня  ге о мет рич них  
за дач

Щоб проілюст ру ва ти ефективність зас то су ван ня ме -
то ду ко ор ди нат, розг ля не мо розв’язу ван ня трь ох за дач. 
У кожній із цих за дач тре ба по бу ду ва ти ко ло, що, з точ-
ки зо ру аналітич ної ге о метрії, рівноз нач не скла дан ню 
рівнян ня шу ка но го ко ла або зна ход жен ню йо го радіуса 
і ко ор ди нат цент ра.

До кож ної за дачі на ве де мо розв’я зан ня дво ма спо со-
ба ми: пер ший – ме то дом ко ор ди нат, дру гий – за со ба ми 
еле мен тар ної ге о метрії. 

Ха рак тер но, що розв’язу ван ня пер шим спо со бом 
про во дять ся за за галь ним пла ном і схо жі за ідеєю, а 
розв’язу ван ня дру гим спо со бом мають мало спіль них 
рис і ґрун тують ся на зас то су ванні різних те о рем. 

Прик лад 1. Че рез довіль ну точ ку P мен шо го з двох 
кон це нт рич них кіл, радіуси яких – R і r, про ве ли пря-

му, яка пе ре ти нає біль ше ко ло в точ-
ках В і С. Пер пен ди ку ляр до (ВС), 
про ве де ний че рез точ ку Р, пе ре ти-
нає мен ше ко ло в точці А. Знайдіть 
|PA|2 + |PB|2 + |PC|2.

Пер ший спосіб
Че рез центр О да них кіл про ве де-

мо осі Ох || ВС і Оy (мал. 1.59-а). 
В об раній сис темі ко ор ди нат маємо:
P(x1; y1), A(x1; –y1), C(x2; y1), B(–x2; y1).

Знай де мо шу ка ну су му:
|PA|2 + |PB|2 + |PC|2 � (2y1)2 + (x1 + x2)2 + 
+ (x1 – x2)2 � 2(x1

2 + y1
2) + 2(x2

2 + y1
2) ��

��2r2 + 2R2.
Дру гий спосіб

Про ве де мо че рез центр кіл прямі 
FO || BC і OK � BC (мал. 1.59-б). Тоді 
маємо: MK ��KP, BK ��KC, PF ��FA і 
PB ��BK + KP, PC ��BK – KP, OK2 + 
+ KP2 ��r2, OK2 + BK2 ��R2.

Шу ка на су ма дорівнює:
(BK + KP)2 + (BK – KP)2 + (2OK)2 ��4OK2 + 2BK2 + 
+ 2KP2 ��2(OK2 + BK2) + 2(OK2 + KP2) ��2r2 + 2R2.

Прик лад 2. Че рез точ ки А(4; 1) і В(11; 8) про ведіть 
ко ло, яке до ти каєть ся до осі Ох.

Пер ший спосіб
Оче вид но, що шу ка не ко ло ле жить над віссю Ох. 

При ць о му во но до ти каєть ся до осі Ох. Тоді ор ди на та 
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Що саме ти не 
ви вчав би, – ти 
на вчаєшся для 
себе.

Гай Петроній

Мал. 1.59

Суть ко ор ди нат но-
го ме то ду – ви ра зи-
ти за леж ності між 
еле мен та ми ге о мет-
рич ної фігу ри за 
до по мо гою ал геб-
раїчних співвідно-
шень.
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цент ра ко ла дорівнює йо го радіусу: b � r. То му рівнян ня 
шу ка но го ко ла має виг ляд:

(х � а)2 	 (y � r)2 � r2, або (х � а)2 	 y2 � 2ry � 0.
Підстав ля ю чи в це рівнян ня послідов но ко ор ди на ти 

то чок А і В, діста не мо рівності
(4 � а)2 	 1 � 2r � 0,    (11 � а)2 	 64 � 16r � 0.

Звідси: а1 � 7; а2 � �1; b1 � r1 � 5; b2 � r2 � 13.
От же, існує два ко ла, що за до воль ня ють умо ву за дачі:

(х � 7)2 	 (y � 5)2 � 25   і   (х 	 1)2 	 (y � 13)2 � 169.

Дру гий спосіб

Аналіз
Не хай пря ма АВ пе ре ти нає вісь Ох у точці С, а ко ло 

до ти каєть ся до цієї осі в точці D. 
Дов жи на відрізка СD є се реднім ге о мет рич ним (про-

пор цій ним) відрізків січної СВ та СА. 
Шу ка не ко ло про хо дить че рез три точ ки: А, В і D.

План по бу до ви
1. Про во ди мо пря му АВ. Точ ку пе ре ти ну її з віссю Ох 

поз на чи мо че рез С (мал. 1.60).
2. Маємо відрізки СВ і СА, бу дуємо відрізок  

(як се реднє пропорційне).
3. Відкла даємо на осі Ох по різні бо ки від точ ки С 

відрізок t: маємо точ ки D1 і D2.
4. Бу дуємо два ко ла �1 і �2, кож не з яких про хо дить 

че рез три точ ки А, В, D1 і В, А, D2 відповідно.

Мал. 1.60
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Розв’язу ван ня за -
дач ко ор ди нат ним 
ме то дом:

1) бу дуємо пря мо-
кут ну сис те му ко -
ор  ди нат;

2) зна хо ди мо ко ор-
ди на ти то чок;

3) виз на чаємо від-
стані між точ ка ми, 
скла даємо рівнян-
ня пря мих то що;

4) аналізуємо от ри-
мані співвідно шен-
ня.

Пря мо кут ну сис те-
му ко ор ди нат мож-
на вво ди ти довіль-
но – ре зуль тат не 
за ле жить від ви бо-
ру сис те ми ко ор ди-
нат. Про те від вда ло-
го її ви бо ру за ле жить 
раціональність шля-
ху розв’язу ван ня, 
швидкість і лег-
кість одер жан ня 
шу кано го ре зуль та-
ту.

Для допитливих
На прямій n дано три точки А, В і С,  В � [AC]. З одного боку від пря мої n 
побудовано рівносторонні трикутники АМВ і ВNC. Доведіть, що середини 
відрізків МС і NА та точка В – вершини рівностороннього трикутника.
Порада. Оберіть точку В за початок координат, а пряму n – за вісь 
абсцис.
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До ве ден ня

Маємо за по бу до вою:  ко ла �1 
і �2 про хо дять че рез три точ ки А, В, D1 і А, В, D2 від-
повідно.

До вес ти: D1 і D2 – точ ки до ти ку кіл до осі Ох.
За вер ши ти до ве ден ня про по нуємо са мостійно.

Прик лад 3. Дано дві взаємно перпендикулярні 
пря мі та точка A, відстань від якої до однієї з цих пря-
мих удвічі більша, ніж до іншої. Че рез точ ку А про-
ведіть ко ло, яке до ти каєть ся до заданих прямих.

Пер ший спосіб
Спрямуємо осі Ох і Оy вздовж заданих прямих. Тоді: 

A(2; 1); шу ка не ко ло ле жить у першій чверті ко ор ди нат-
ної пло щи ни; ко ор ди на ти цент ра ць о го ко ла дорівню ють 
йо го радіусу: а � b � r. То му рівнян ня шу ка но го ко ла має 
виг ляд:

(х � r)2 	 (y � r)2 � r2.
Підста вив ши в це рівнян ня ко ор ди на ти точ ки А, 

діста не мо:
(2 � r)2 	 (1 � r)2 � r2, або r2 � 6r 	 5 � 0.

Звідси: r1 � 1; r2 � 5. От же, маємо два ко ла, які за до-
воль ня ють умо ву за дачі: 

(х � 1)2 	 (y � 1)2 � 1   і   (х � 5)2 	 (y � 5)2 � 25.

Дру гий спосіб

Аналіз 
Як що по бу ду ва ти в першій чверті довіль не ко ло, яке 

до ти каєть ся до осей Ох і Оy, то во но бу де го мо те тич ним 
шу ка но му ко лу з цент ром го мо тетії О.

План по бу до ви
1. Бу дуємо довіль не ко ло �0, до тич не до осей Ох і Оy 
(мал. 1.61) (йо  го центр K ле жить на бісект рисі ОL ко ор-
 динатно го ку та).

Мал. 1.61
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Зас то су ван ня ко ор-
ди нат но го ме то ду не 
пот ре бує розг ля ду 
склад них ге о мет-
рич них конфігу-
рацій, ви ко нан ня 
до дат ко вих по бу дов 
і їх обґрун ту ван ня.

К о о р д и н а т н и й 
ме тод доз во ляє ал -
го ритмізу ва ти роз -
в’я зу ван ня ге о мет-
рич них за дач.

Кож на розв’яза на 
мною за да ча ста ва-
ла взірцем, який 
на далі слу гу вав для 
розв’язу ван ня ін -
ших за дач.

Ре не Де карт,
«Роз ду ми про 

метод»
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Для допитливих
Ви, бе зу мов но, знаєте, що точ ка, яка ру хаєть ся по пло щині і прито му за ли-
шаєть ся рівновідда ле ною від двох не ру хо мих то чок А і В, опи сує пря му 
(се ре дин ний пер пен ди ку ляр до [AB]). А от яку кри ву опи ше точ ка, як що 
відстань від неї до А бу де в пев не число разів пе ре ви щу ва ти відстань до В? 
Виявляєть ся, що це бу де ко ло (коло Аполлонія). Спро буй те це до вес ти. 
Якщо вам це не вдасть ся, скористайтеся додатком 1.

2. Про во ди мо пря му ОА – во на пе ре ти нає ко ло �0 в точ ках М і N. 
3. Че рез точ ку А про во ди мо прямі па ра лель но пря мим KN і KM – во ни 
пе ре ти на ють бісект ри су ОL у точ ках T і P відповідно.

Точ ки Р і Т – цент ри шу ка них кіл �1 і �2, радіуси яких дорівню ють РА і 
ТА відповідно.

До ве ден ня
Маємо за по бу до вою: ОL – бісект ри са ку та О; K – центр ко ла �0, яке 

до ти каєть ся до Ох і Оy; АТ ����KN; АР ����KМ; r1 ��PA; r2 ��TA.
До вес ти: ко ла �1 і �2 до ти ка ють ся до Ох і Оy.
Спра вед ливість по бу до ви вип ли ває з те о рем про подібність фігур. Про по-

нуємо до ве ден ня про вес ти са мостійно.

Опор на за да ча
Ка те ти пря мо кут но го три кут ни ка дорівню ють а і b. Знайдіть відстань 

між цент ра ми впи са но го і опи са но го кіл ць о го три кут ника.
Як відо мо, цент ром впи са но го в три кут ник ко ла є 

точ ка пе ре ти ну йо го бісект рис I (інцентр), а центр 
опи са но го нав ко ло пря мо кут но го три кут ни ка ко ла O 
збігаєть ся із се ре ди ною гіпо те ну зи. Тоді маємо та ку 
за да чу (мал. 1.62).

Да но: �C � 90�, СВ � а, АС � b, АО � ОВ, I – інцентр. 
Знай ти: ОI.
��������������������������������������������������������������
Розмісти мо по ча ток ко ор ди нат у точці С, а осі коор-

динат спря муємо вздовж ка тетів три кут ни ка. Тоді: 
А(0; b), В(а; 0), С(0; 0), I(r; r). 

О(хO; yO) – се ре ди на відрізка  AB, тоді: 

Вра хо ву ю чи, що в прямокутному трикутнику , 

знай де мо від стань між точ ка ми I(r; r) і О(хО; yO):

ОI2 � (r � xO)2 	 (r � yO)2 � 2r2 � 2r(xO 	 yO) 	 xO
2 	 yO

2 � 2r (r � xO � yO) 	 xO
2 	�yO

2 �

� (a 	 b � c)

Відповідь: 

Для порівнян ня спро буй те розв’яза ти цю за да чу без ви ко рис тан ня ме то-
ду ко ор ди нат. (Як що з точ ки I опусти ти пер пен ди ку ляр IK до CB, то він 
поділить ка тет на відрізки, дов жи ни яких дорівню ють r і a � r. З прямо-  
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Для допитливих
У нас туп них за да чах ви ко рис та но традиційні поз на чен ня елементів для 
трикутника АВС. 
1. До ведіть, що се ред усіх три кут ників з фіксо ва ни ми ку том А і пло щею S 
най мен шу дов жи ну сто ро ни а має рівно бед ре ний три кут ник з ос но вою а.
2. До ведіть, що се ред усіх три кут ників з фіксо ва ними ку том А і півпе ри мет-
ром р найбіль шу пло щу має рівно бед ре ний три кут ник з ос но вою а. 
По ра да.  При га дай те опорні за дачі зовнівпи са но го ко ла.
3. Розг лянь те множину всіх гост ро кутних три кут ни ків із за да ни ми сто ро-
ною а і ку том А. Знайдіть найбільше значення су ми квад ратів дов жин сто-
рін b і с.
4. Не хай О – центр ко ла, опи са но го нав ко ло три кут ни ка АВС, а точка М – 
йо го цент роїд. До ведіть, що пря ма ОМ пер пен ди ку ляр на до медіани СK 
тоді і тіль ки тоді, ко ли а2 	 b2 � 2c2.

 кут но го три кут ни ка IKB мож на знай ти IB та . Те пер з �BOI, за теоре-

мою косинусів, мож на отримати OI, як що ви ра зи ти  че рез )

Зав дан ня 11
1. До ведіть методом координат, що се ре ди на гіпо те ну зи пря мо кут но го три кут ни-

ка рівно від да ле на від усіх йо го вер шин.
2*. Зас то со ву ю чи ме тод ко ор ди нат, до ведіть те о ре му про се ред ню лінію три кут ни ка.
3*. До ведіть, що в тра пеції: а) відрізок, який спо лу чає се ре ди ни діаго на лей тра-

пеції, па ра лель ний ос но вам і дорівнює піврізниці ос нов; б) су ма квад ратів діаго-
на лей дорівнює сумі квад ратів бічних сторін плюс по двоєний до бу ток ос нов.

4*. У ромб АВСD з ку том 45� впи са но ко ло, радіус яко го дорівнює R. До ведіть, що 

 для довіль ної точ ки ко ла М має місце рівність MA2 + MB2 + MC2 + MD2 � 
 
AB2.

5*. Пло ща пря мо кут ни ка АВСD дорівнює 48, а дов жи на його діаго налі – 10. На 
пло щині, в якій розміще но пря мо кут ник, виб ра но точ ку K так, що KВ � KD � 13. 
Знайдіть відстань від точ ки K до найбільш відда ле ної від неї вер ши ни пря мо-
кут ни ка.

6**. До ведіть, що в опуклому чо ти ри кут ни ку: а) су ма квад ратів діаго на лей дорівнює 
под воєній сумі квад ратів відрізків, що спо лу ча ють се ре ди ни про ти леж них 
сторін; б) су ма квад ратів сторін дорівнює сумі квад ратів йо го діаго на лей плюс 
квад рат под воєної відстані між се ре ди на ми діаго на лей.

7*. До ведіть, що су ми квад ратів відста ней від довіль ної точ ки пло щи ни до про ти-
леж них одна одній вер шин пря мо кут ни ка рівні між со бою.

8�. Нав ко ло ко ла оди нич но го радіуса опи са но квад рат АВСD. До ведіть, що відстані а, 
b, c і d від довіль ної точ ки ко ла до вер шин квад ра та пов’язані співвідно шен ням: 

 а) а2 + b2 + с2 + d2 � 12;  б) а2с2 + b2d2 � 10.
9**. У ко ло з цент ром О впи са но чо ти ри кут ник АВСD з пер пен ди куляр ни ми діаго-

на ля ми, які пе ре ти на ють ся в точці Р. До ведіть, що се ре ди ни сторін АВ і СD, 
точ ки О і Р, є вер ши на ми па ра ле ло гра ма.

10*. Знайдіть ге о мет рич не місце то чок пло щи ни: а) су ма відста ней від яких до двох 
за да них то чок А і В є ве ли чи ною ста лою і дорівнює дов жині відріз ка АВ; 
б) мо дуль різниці відста ней від яких до двох за да них то чок А і В є ве ли чи ною 
ста лою і дорівнює дов жині відрізка АВ.

11*. Знайдіть (методом координат) ге о мет рич не місце то чок, для кож ної з яких 
відстані до двох за да них то чок рівні.

12*. Знайдіть ге о мет рич не місце то чок, су ма квад ратів відста ней від яких до двох 
да них то чок є ве ли чи ною ста лою.
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13**. Да но рівнос то ронній три кут ник АВС. Знайдіть ге о мет рич не місце то чок М, 
для яких МС2 � МА2 	 МВ2.

14**. Да но точ ки А і В. Знайдіть ге о мет рич не місце всіх то чок М, для кож ної 
з яких:  а) МВ2 � МА2 � 2АВ2;  б) 2АМ2 � ВМ2 � 2АВ2;   в) АМ2 	 2ВМ2 � 6АВ2.

15**. Да но квад рат зі сто ро ною 2а. Знайдіть ге о мет рич не місце то чок, су ма квад-
ратів відста ней від яких до вер шин ць о го квад ра та є ве ли чи ною ста лою і 
дорівнює 12a2.

16*. Знайдіть ге о мет рич не місце то чок, су ма квад ратів відста ней від яких до 
да них двох то чок А(2; �3) і В(2; �1) є ве ли чи ною ста лою і дорівнює 6.

17**. Да но дві точ ки А і В. Знайдіть ге о мет рич не місце та ких то чок М, для яких 
AM : MB � k, k ���.

18**. По бу дуй те ге о мет рич не місце то чок пло щи ни, ко ор ди на ти яких за до воль ня-
ють співвідно шен ня:

 а) ;  г) ;

 б) ;   д) ;

 в) ; е) .

Зав дан ня для пов то рен ня розділу І
1�. Якій чверті на ле жить точ ка М(х; у), як що: а) x > 0; y > 0; б) x < 0; y > 0; 

в) x < 0; y < 0?
2�. За пишіть фор му ли для об чис лен ня відстані між точ ка ми: а) A(xA; yA) і B(xB; yB); 

б) A(xA; yA) і по чат ком ко ор ди нат.
3�. За пишіть рівнян ня ко ла, радіус яко го дорівнює r, з цент ром у: а) точ ці Q(a; b); 

б) по чат ку ко ор ди нат.
4�. За пишіть коор ди на ти се ре ди ни відрізка АВ, як що: а) A(xA; yA) і B(xB; yB); 

б) A(xA; yA) і B(0; 0).
5�. За пишіть за галь не рівнян ня пря мої.
6�. За пишіть умо ву па ра лель ності пря мих: а) a1x 	 b1y 	 c1 � 0  і  a2x 	 b2y 	 c2 � 0; 

б) y � k1x 	 b1 і y � k2x 	 b2.
7�. Дай те оз на чен ня си ну са, ко си ну са, тан ген са і ко тан ген са ку та від 0� до 180�.
8�. За пишіть основні співвідно шен ня між три го но мет рич ни ми функціями одного 

і того самого кута.
9�. За пишіть співвідно шен ня між три го но мет рич ни ми функціями кутів: а) 90� � � 

і �; б) 180� � � і �.
10�. Сфор му люй те те о ре му: а) си нусів; б) ко си нусів.
11. До ведіть те о ре му: а) си нусів; б) ко си нусів.
12. Сфор му люй те: а) роз ши ре ну те о ре му си нусів; б) наслідки з те о ре ми ко си нусів.
13�. Запишіть формули для обчислення площі трикутника: а) Герона; б) за двома 

сторонами і кутом між ними; в) через радіус вписаного кола; г) через радіус 
описаного кола.

14*. Запишіть відношення площ двох трикутників, що мають: а) одну спільну 
сторону; б) одну спільну висоту; в) один спільний кут.

15. Запишіть відношення площ двох частин трикутника, на які його поділяє: 
а) медіана; б*) пряма, що проходить через вершину трикутника і ділить його 
сторону у відношенні m : n.

16�. За да но ко ор ди на ти вер шин три кут ни ка: A(�7; 1), B(5; �4), C(5; 1). Знай  діть: 
а) ко ор ди на ти се ре ди ни сто ро ни АB; б) дов жи ну сто ро ни АВ; в) рів нян ня ко ла, 
діамет ром яко го є сто ро на AB; г) пе ревірте, чи на ле жить вер ши на С ць о му 
ко лу.

17. Відомі рівнян ня двох кіл: x2 	 2x 	 y2 – 4y � 20 і x2 	 y2 � 2x � 0. а) Знайдіть ко ор-
ди на ти центрів да них кіл; б) виз нач те радіуси цих кіл; в) за пи шіть рівнян ня 
ко ла, цент ром яко го є се ре ди на відрізка, що спо лу чає цент ри двох да них кіл, 
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а радіус – се реднє ариф ме тич не радіусів двох да них кіл; г) з’ясуйте, чи пе ре ти-
на ють ся дані ко ла. 

18*. Як за пи са ти рівнян ня пря мої, що про хо дить че рез дві точ ки, ні абс ци си, ні 
ор ди на ти яких не збіга ють ся? 

19. Як за пи са ти рівнян ня пря мої, яка про хо дить че рез дві точ ки, що мають рівні: 
а) ор ди на ти; б) абсциси?

20�. По бу дуй те на координатній площині пряму, за дану рівнян ня м: 
 а) у � 4; в) x 	 3 � 0;   д) 3х 	 2у � 0; є) 3y � 2x � 1;
 б) х � �1; г) y � 2x � 3;  е) 4у – 3х � 0; ж) х 	 у � 0.
21*. Знайдіть координати точок перетину кола x2 	 y2 � 1 і прямої y � ax.
22. При яких зна чен нях па ра мет ра a ко ло x2 	 у2 � 4 до ти каєть ся до пря мої: 
 а*) y � 2a;  б*) x � �4a;  в**) y � ax 	 2;  г) ax 	 (a � 2)y 	 4 � 0?
23. Складіть рівнян ня пря мої, що про хо дить че рез точ ку В(2; 3) і:
 а) па ра лель на осі ор ди нат; в) через по ча ток ко ор ди нат;
 б) па ра лель на осі абс цис; г*) через точ ку А(1; 4). 
24. Складіть рівнян ня пря мих, зоб ра же них на малюн ку 1.63.

Мал. 1.63
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25. Складіть рівнян ня пря мої, яка про хо дить че рез точ ку А(3; 5) і ут во рює з до дат-
ним нап ря мом осі абс цис кут: а) 45�; б) 135�.

26. Складіть рівнян ня пря мої, яка про хо дить че рез точ ку А(�1; 5) і: а) па ра лель на 
осі абс цис; б) па ра лель на осі ор ди нат; в*) па ра лель на бісект рисі пер шо го і 
третьо го ко ор ди нат них кутів; г*) па ра лель на прямій у � 2х; д*) па ра лель на 
прямій у � 1 � 3х; е**) пер пен ди ку ляр на до пря мої у � 2х.

27. По бу дуй те три кут ник АВС за ко ор ди на тами йо го вер шин: А(5; 5), В(�5; 6), 
С(1; �4). Знайдіть: а) дов жи ну сто ро ни АС; б) рівнян ня пря мої АС; в*) пло щу 
три кут ни ка АВС; г) ко ор ди на ти се ре ди ни сто ро ни АС; д*) рівнян ня медіа-
ни ВМ; е**) рівнян ня пря мої, що містить ви со ту ВН; ж**) ко ор ди на ти точ-
ки Н – ос но ви ви со ти ВН; з**) дов жи ну ви со ти ВН. 

28. Знайдіть ко ор ди на ти то чок пе ре ти ну ко ла x2 	 (y � 2)2 � 4 з віссю ор ди нат.
29*. Не бу ду ю чи кіл, вкажіть, чи пе ре ти на ють ся ко ла: (x � 1)2 	 (y 	 2)2 � 4 і 
 x2 	 (y � 2)2 � 4.
30**. При яких зна чен нях па ра мет ра a ко ла (x � a)2 	 (y 	 2)2 � 4 і x2 	 (y � 2)2 � 4 

до ти катимуть ся одне до одного? 
31. Сто ро ни па ра ле лог ра ма дорівню ють  см і 4 см. Один з йо го кутів дорівнює 

30�. Знайдіть діаго налі па ра ле лог ра ма.
32. З’ясуй те, чи є три кут ник зі сто ро на ми 30 см, 26 см і 28 см ту по кут ним.
33**. Бісект ри са три кут ника перетинає про ти леж ну сто ро ну під кутом 60� і ділить 

її на відрізки 3 см і 4 см. Знайдіть цю бісект ри су.
34*. Медіана три кут ни ка, про ве де на до сто ро ни, дов жи на якої 32 см, ут во рює з нею 

 кут 120�. Сто ро на, що ле жить про ти вказано го ку та, дорівнює  см. Знайдіть 
тре тю сто ро ну три кут ни ка.

35*. Сто ро на три кут ни ка дорівнює a, а при леглі до неї ку ти – � і �. Знайдіть ви со ту 
три кут ни ка, проведену до да ної сто ро ни.

36**. За да ним пе ри мет ром P знайдіть сто ро ни три кут ни ка, як що йо го гострі ку ти 
дорівню ють � і �.

37. Знайдіть радіус опи са но го ко ла, невідомі сто ро ни і невідомі ку ти три кут ни-
ка АВС, як що АВ � 3 см, �C � 45�, �B � 30�.

38*. До ведіть, що медіани три кут ни ка пе ре ти на ють ся в одній точці і ділять ся нею 
у відно шенні 2:1, по чи на ю чи від вер шини.

39*. Ви ведіть фор му лу для об чис лен ня площі чо ти ри кут ни ка через довжини його 
діагоналей.

40**. Діагональ BD поділяє опуклий чотирикутник ABCD на два трикутники, 
площі яких відносяться як 2 : 3. У якому відношенні ця діагональ поділяє 
відрі зок AC?

41. Об числіть пло щу три кут ни ка, як що: 
 а) дві його сто ро ни дорівню ють 2 см і 6 см, а кут між ни ми – 150�; 
 б) сто ро ни три кут ни ка дорівню ють 15 см, 26 см і 37 см;
 в*) дві сто ро ни дорівню ють 25 см і 40 см, а ви со та, проведе на до тре тьої – 

24 см; 
 г) два ку ти три кут ни ка дорівню ють � і �, а ви со та, проведе на з вершини тре тього 

кута, – h;
 д*) два ку ти три кут ни ка дорівню ють � і �, а бісект ри са треть о го ку та – l; 

 е*) дві сто ро ни три кут ни ка дорівню ють 1 і , а медіана, про ве де на до третьої 
сто ро ни, – 2.

42. Об числіть пло щу пря мо кут но го три кут ни ка, як що: 
 а) ви со та, проведе на до гіпо те ну зи, ділить її на відрізки завдовжки 4 см і 

16 см; 
 б) ка те ти відно сять ся як 3 : 4, а гіпо те ну за дорівнює 25 см; 
 в) різни ця ка тетів дорівнює 2 см, а гіпо те ну за – 10 см; 
 г*) бісект ри са пря мо го ку та ділить гіпо те ну зу на відрізки завдовжки 15 см і 

20 см; 
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 д*) ви со та, проведе на до гіпо те ну зи, дорівнює 12 см і ділить її на відрізки, 
різни ця яких – 7 см; 

 е*) бісект ри са гост ро го ку та ділить ка тет на відрізки завдовжки 20 см і 
16 см.

43. Об числіть пло щу па ра ле лог ра ма, як що: 
 а) діаго налі па ра ле лог ра ма дорівню ють 15 см і 20 см, а кут між ни ми – 30�; 
 б) сто ро ни і діаго наль дорівню ють 13 см, 14 см і 15 см відповідно;
 в*) дві ви со ти, про ве дені з вер ши ни ту по го ку та, дорівню ють 12 дм і 15 дм, 

а кут між ни ми – 30�.
44*. Об числіть пло щу ром ба, як що: 
 а) пер пен ди ку ляр, проведе ний з вер ши ни ту по го ку та ром ба на сто ро ну, ділить 

її на відрізки 7 см і 18 см, по чи на ю чи від вер ши ни гост ро го ку та; 
 б) су ма йо го діаго на лей дорівнює 34 см, а сто ро на – 13 см; 
 в) різни ця діаго на лей дорівнює 14 см, а сто ро на – 13 см; 
 г) ви со та дорівнює 24 мм, а діаго налі відно сять ся як 3 : 4.
45. Об числіть пло щу тра пеції, як що: 
 а) її ос но ви дорівню ють 18 см і 13 см, а бічні сто ро ни – 3 см і 4 см; 
 б) її ос но ви дорівню ють 11 мм і 4 мм, а діаго налі – 9 мм і 12 мм.
46*. Об числіть пло щу рівнобічної тра пеції, як що в неї: 
 а) ос но ви дорівню ють 40 дм і 24 дм, а діаго налі – взаємно пер пен ди ку лярні; 
 б) ос но ви дорівню ють 50 см і 14 см, а діаго наль – 40 см; 
 в) ос но ви дорівню ють 39 см і 15 см, а діаго налі – пер пен ди ку лярні до бічних 

сторін; 
 г) ос но ви дорівню ють 50 см і 30 см, а бічна сто ро на – 26 см; 
 д) ос но ви дорівню ють 11 см і 25 см, а діаго налі є бісект ри са ми ту пих кутів.
47*. Об числіть пло щу пря мо кут ної тра пеції, як що: 
 а) різни ця її ос нов дорівнює 7 см, біль ша бічна сто ро на – 25 см, а мен ша діаго-

наль є бісект ри сою пря мо го ку та; 
 б) один з її кутів дорівнює 135�, а ос но ви – 2 см і 4 см.
48*. У па ра ле лог рамі ABCD кут BAD дорівнює 60�, а сто ро на АВ – 3 см. Бісект ри са 

ку та А пе ре ти нає сто ро ну ВС у точці Е. Об числіть пло щу три кут ни ка АВЕ.
49**. Медіани AN і BM три кут ни ка ABC, що дорівню ють 6 см і 9 см відповідно, 

пере ти на ють ся в точці K, причому кут AKB дорівнює 30�. Знайдіть пло щу 
три кут ни ка ABC.

50**. У три кут ник впи са но ко ло, радіус яко го дорівнює 4 дм. Од на із сторін три кут ни-
ка точ кою до ти ку ділить ся на відрізки 6 дм і 8 дм. Знайдіть дві інші сто ро ни.
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Для допитливих
У нас туп них за да чах ви ко рис та но традиційні поз на чен ня для елементів 
трикутника АВС. 

1. До ведіть, що 

2. На сто ро нах три кут ни ка АВС (SАВС � S) зовні по бу до ва но квад ра ти 
з цент ра ми А1, В1, С1. Не хай а1, b1, с1 – дов жи ни сторін трикутника А1В1С1, а 
S1 – йо го площа.
До ведіть: а) а1

2 	 b1
2 	 с1

2 � а2 	 b2 	 с2 	 6S; б) S1 � S � (a2 	 b2 	 c2) : 8.
3. Один із па пуг А, В, С завж ди ка же прав ду, інший завж ди бре ше, а третій 
хит рує: інко ли ка же прав ду, а інко ли – ні. На за пи тан ня: «Хто ви?» – во ни 
відповіли:

А: – Я бре хун!
В: – Я хит рун!
С: – Я чес ний па пу га!
Хто з па пуг бре хун, а хто хит ру н?
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51**. Вер ши ни три кут ни ка спо лу че но із цент ром впи са но го ко ла. Про ве дені від-
різки поділи ли три кут ник на три час ти ни, площі яких дорівню ють 28, 60 і 
80 квадратних одиниць. Знайдіть сто ро ни три кут ни ка.

52**. До ведіть, що ко ли діаго налі опук ло го чо ти ри кут ни ка рівні, то йо го пло ща 
дорівнює до бут ку дов жин відрізків, що спо лу ча ють се ре ди ни про ти леж них 
сторін.

53**. До ведіть, що ко ли відрізки, які спо лу ча ють се ре ди ни про ти леж них сторін опук-
ло го чо ти ри кут ни ка рівні, то йо го пло ща дорівнює по ло вині до бут ку діаго на лей.

Го туємо ся до те ма тич но го оціню ван ня № 1
Варіант І

1. Знайдіть ко ор ди на ти се ре ди ни відрізка АВ, як що А(�7; 2), В(�3; 4).
2. За пишіть рівнян ня ко ла з цент ром у точці А(�3; 4), радіус яко го дорівнює 5 см.
3. Які з точ ок А(3; 6), В(2; 4), С(0; 7), D(2; 0), K(–5; 5) на ле жать прямій 

5x 	 3y – 22 � 0?
4. Знайдіть ко ор ди на ти цент ра і радіус ко ла, що за да не рівнян ням 
 х2 	 y2 – 4х 	 6у 	 9 � 0.
5. Сто ро ни три кут ни ка дорівню ють 13 см, 14 см і 15 см. Об числіть найбільшу 

висоту три кут ни ка.

Варіант ІІ

1. Знайдіть дов жи ну відрізка АВ, як що А(�7; 9), В(�4; 5).
2. Точ ка С(0; 1) – се ре ди на відрізка АВ. Знайдіть ко ор ди на ти точ ки В, як що А(�2; �1).
3. Які з то чок A(1; 2), B(3; 4), C(�4; 3), D(0; 5), K(5; �1) ле жать на колі, що задане 

рівнян ням х2 	 у2 � 25?
4. Складіть рівнян ня пря мої, що про хо дить че рез точ ку K(�2; 5) і па ра лель на 

прямій у � 4х – 2.
5. Знайдіть най мен шу ви со ту три кут ни ка, сто ро ни яко го дорівню ють 7 м, 8 м і 

9 м.

Го туємо ся до те ма тич но го оціню ван ня № 2

Варіант І

1. По бу дуй те кут �, як що tg � � �0,4.
2. Сто ро ни три кут ни ка дорівню ють 16 см, 6 см і 14 см. Об числіть кут між найбіль-

шою і най мен шою сто ро на ми три кут ни ка.
3. У три кут ни ку од на сто ро на дорівнює 32 см і ут во рює з другою кут 45�, а третя 

має довжину 28 см. Знайдіть невідому сторону три кут ни ка.

4. Сто ро на три кут ни ка дорівнює 9  см, а про ти леж ний до неї кут – 60�. Знайдіть 
радіус ко ла, опи са но го нав ко ло три кут ни ка.

Варіант ІІ

1. Об числіть sin � і tg �, як що cos � � �0,8.
2. Чи існує три кут ник АВС, в якого: ВС � 0,3; АС � 0,8; sin А � 0,4?
3. Виз нач те вид три кут ни ка, як що його сто ро ни дорівню ють 8 см, 4 см і 5 см.
4. Діаго налі па ра ле лог ра ма дорівню ють 7 см і 11 см, а сто ро ни відно сять ся як 6 : 7. 

Об числіть пе ри метр па ра ле лог ра ма.
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