
ТЕМА: Перпендикуляр і похила. Двогранний  кут. 

Вимірювання відстаней і кутів у просторі 

 

Мета ‒ формування вмінь і навичок розв’язувати типові задачі з теми, 

розвиток графічних здібностей побудови просторових рисунків на площині, 

розвиток культури математичних записів, виховання працелюбності, 

наполегливості, прагнення до самоосвіти. 

 

Формування компетентностей: 

Предметна: засвоєння властивостей перпендикуляра, похилої її проекції, 

поняття та властивостей двогранного кута, поняття вимірювання відстаней у 

просторі; 

Процедурна: здатність розв’язувати типові задачі стереометрії;  

Логічна: набуття навичок дедуктивного методу мислення для доведення та 

спрощення тверджень; 

Уміння вчитися впродовж життя: вміння визначати мету навчальної 

діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності 

для досягнення цієї мети; 

Обізнаність та самовираженість у сфері культури: здатність унаочнювати 

умову задачі, виконувати рисунки відповідно до умови задачі. 

 

 

Теоретичні відомості. 
Перпендикуляром, проведеним із даної точки до площини, називають 

відрізок, що сполучає дану точку з 

точкою площини і лежить на прямій, 

перпендикулярній до площини.  

 

Відстанню від точки до площини 

називають довжину перпендикуляра, 

проведеного із цієї точки до площини. 

 

Похилою, проведеною з даної точки 

до даної площини, називають будь-який 

відрізок, який сполучає цю точку з 

точкою площини і не є 

перпендикуляром. 

 

Відстані у просторі. 
Відстань від точки до прямої – це довжина перпендикуляра, проведеного 

з цієї точки до цієї прямої. 

Відстань від точки до площини – це довжина перпендикуляра, 

проведеного із цієї площі до цієї площини. 
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Відстанню від прямої до паралельної їй площини називають довжину 

перпендикуляра, проведеного з будь-якої точки прямої до площини. 

Відстанню між двома паралельними площинами називають довжину 

перпендикуляра, проведеного з будь-якої точки однієї площини до другої. 

   
 

 

Двогранним кутом називають фігуру, яка 

утворена двома півплощинами зі спільною 

прямою, що їх обмежує. Градусною мірою 

двогранного кута є градусна міра його лінійного 

кута. (Рис.3) 

 

 

Вимірювання кутів у просторі 
Кут між прямими, що перетинаються, називають менший із кутів, що 

утворився при перетині цих прямих. 

Кутом між мимобіжними прямими називають кут між прямими, що 

паралельні даним мимобіжним прямим і 

перетинаються. 

Якщо пряма перетинає площину і не є 

перпендикулярною до неї, то кутом між прямою і 

площиною називають кут між прямою і її 

проекцією на цю площину. 

 
Кутом між прощинами, що перетинаються, 

називаються кут між прямими, проведеними в цих 

площинах перпендикулярною до їх лінії перетину. 
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Кутом між площинами є величина меншого із двогранних кутів, що 

утворилися при перетині двох площин. 

 

Опорний факт 1. Якщо точка поза площиною многокутника 

рівновіддалена від усіх його вершин, то основою перпендикуляра, 

проведеного із заданої точки до площини многокутника, є центр кола, 

описаного навколо многокутника. 

 
 

 

 

 

Опорний факт 2. Якщо точка поза 

площиною многокутника рівновіддалена від 

усіх його сторін, то основою 

перпендикуляра, проведеного із заданої 

точки до площини многокутника, є центр 

кола, що вписане в многокутник. 

 

 

 

Приклади розв’язування задач 

Задача 1. З точки до площини проведено дві похилі, які дорівнюють 10 

см і 17 см. Різниця проекцій цих похилих становить 9 см. Знайдіть проекції 

похилих. 

Розв’язання. Нехай АВ   α. AC = 17 см, AD = 10 см,  

СB – BD = 9 см.  

Нехай BD = x см, тоді CB = (x + 9) см.  

Із ΔАВD: АВ2 = AD2 – BD2 = 100 – x2.  

Із ΔАСВ: АВ2 = AC2 – BC2 = 289 – (x+ 9)2.  

Тоді 100 – x2 = 289 – (x + 9)2;  

100 – x2 = 289 – x2 – 18x – 81;  

18x = 108;  

x = 6.  

Отже, BD = 6 CM, CB = 6 + 9 = 15 (см).  

Відповідь. 6 см і 15 см. 
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Задача 2. Через одну сторону ромба проведено площину на відстані 4 м 

від протилежної сторони. Проекції діагоналей на цю площину дорівнюють 8 м 

і 2 м. Знайдіть проекції сторін. 

Розв'язання. Нехай ABCD — ромб; ВВ1  α;  

СС1 α; AD α; ВВ1=СС1=4 м, B1D = 2 м,  

АС1 = 8 м (рис. )???. 

Оскільки AD||ВС; ВС||В1C1; AD=ВС=В1С1, 

то AB1C1D — паралелограм.  

Із ΔВВ1D : BD= 22 42  = 20 =2 5 м.  

Із ΔАСС1: АС=
22 48  = 80 =4 5 м.  

Із ΔАОВ: АВ= 22 ВОАО  = 205 = 25

=5 м.  

Із ΔАВВ1: АВ1=
2

1

2 ВВАВ  = 1625 = 9 =3 м.  

Відповідь. 3 м і 5 м.  

Ї 

 

Задача 3. Квадрат АBCD і прямокутник ABC1D1 мають спільну сторону, а 

кут між їх площинами дорівнює 60⁰.Знайти відстань між точка D i D1, якщо 

SABCD=9 см2, 24
11
DABCS см2. Розгляньте можливі варіанти знаходження 

розв’язків. 

Розв’язання. Оскільки AD AB і AD1 AB, то 

кутом між площинами можна вважати менший із 

кутів, що утворилися при перетині прямих AD і  

AD1 (рис.11). Менший з них за умовою 

дорівнює 60⁰.Тому кут DAD1 може дорівнювати 60⁰ 

або 120⁰. Отже, задача має два розв’язки. 

9ABCDS см2, тому АВ=AD=3 см. 

24ABCDS см2, тому AD1= 8
3

24
 см.  

1) Якщо  601DAD , то із 1ADD  за теоремою косинусів: 

4960cos83283DD 222

1  ; 

71 DD см. 

2) Якщо  1201DAD , то із 1ADD  за теоремою косинусів: 

97120cos83283DD 222

1  ; 

971 DD см. 

Відповідь. 7 см і 97 см. 

 

 

Рис.10 
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Варіанти завдань 

 

Варіант 1 

Задача №1. 
З точки А до площини   проведено похилі АВ і АС, довжини яких 15см і 

20см відповідно. Знайти відстань від точки А до площини, якщо проекції 

похилих на цю площину відносяться як 9:16. 

Задача №2. 
Точка S знаходиться на відстані 12см від кожної із сторін ромба, діагоналі 

якого дорівнюють 18см і 12см. Знайти відстань від точки S до площини ромба. 

Задача №3. 

Рівнобедрені трикутники АВС і АВD мають спільну основу АВ, рівну 24 

см. Кут між їх  площинами дорівнює 60о. Знайти довжину відрізка СD, якщо 

ВС=15см і ВD=13см.  

Задача 4. 

Відрізок довжиною 25см опирається кінцями на дві взаємно 

перпендикулярні площини. Відстані від кінців відрізка до площин дорівнюють 

15см і 16см. Знайти проекції відрізка на кожну із площин. 

 

 

Варіант 2 

Задача №1. 
З точки, яка лежить поза даною площиною, проведено до неї дві похилі, 

довжини яких дорівнюють 15см і 27см. Сума довжин проекцій цих похилих на 

площину дорівнює 24см. Знайти проекцію кожної з похилих. 

Задача №2. 
Точка М  належить діагоналі АС прямокутника ABCD. З точки М до 

площини прямокутника проведено перпендикуляр MF довжиною 4см. Знайти 

відстань від точки F до сторони АВ, якщо AB=8см, BC=15см, AM:MC=3:1. 

Задача №3. 
Через гіпотенузу АВ прямокутного трикутника АВС проведено площину, 

яка утворює з площиною трикутника кут 30о. Знайти відстань від вершини С 

до цієї площини, якщо катети трикутника дорівнюють 6см і 8см. 

Задача №4. 
Кінці відрізка лежать у двох взаємно перпендикулярних площинах. 

Проекції відрізка на кожну із площин відповідно дорівнюють 369см і 20см. 

Відстань між основами перпендикулярів, проведених із кінців відрізка до 

площин, дорівнює 12см. Знайти довжину даного відрізка. 

 

 

 

Варіант 3 

Задача №1. 



Два відрізка, довжини яких дорівнюють 13см і 20см, спираються своїми 

кінцями у паралельні площини. Знайти відстань між площинами, якщо різниця 

проекцій цих відрізків на одну з площин дорівнює 11см. 

Задача №2. 
З вершини прямого кута В трикутника АВС до його площини проведено 

перпендикуляр BN. Відстань від точки N до прямої АC дорівнює 13см. Знайти 

відстань від точки  N до площини трикутника, якщо AC=25см, AB=15см. 

Задача №3. 
Два рівнобедрених трикутника АВС і DВС мають спільну основу СВ, 

рівну 12см. Знайти кут між площинами АВС і DВС, якщо АВ=2 21  см, АD=2

15 см, ВDС=90о. 

Задача №4. 
Двогранний кут дорівнює 45о. На одній із граней дано точку, яка 

знаходиться на відстані 8см від другої грані. Знайти відстань від цієї точки до 

ребра кута.  

 

 

Варіант 4 

Задача №1. 

З точки М до площини   проведено похилі MN і MK, довжини яких 

відносяться як 25:26. Знайти відстань від точки М до площини  , якщо 

довжини проекцій похилих MN i MK дорівнюють14см і 20см. 

Задача №2. 
З точки А до площини   проведено перпендикуляр АВ довжиною 12см і 

похила АС. Знайти відстань від точки А до прямої l, яка належить площині   

і проходить через точку С перпендикулярно прямій ВС, якщо ВС=16см. 

Задача №3. 

Два рівнобедрених трикутника MNK і MEK мають спільну основу MK, 

рівну 10см. Знайти кут між площинами MNK і MEK, якщо MN=5 3 см, 

EK=13см, EN= 74 см. 

Задача №4. 

Із кінців відрізка, що належить двом взаємно перпендикулярним 

площинам, до лінії перетину даних площин проведено перпендикуляри, 

відстань між основами яких дорівнює 3см. Проекції відрізка на ці площини 

дорівнюють 3 2 см і 3 3 см. Обчислити кути, утворені відрізком з даними 

площинами. 

 

 

 

Варіант 5 

Задача №1. 



З точки, що лежить поза даною площиною, проведено до неї дві похилі, 

довжини яких дорівнюють 9см і 5см. Знайти довжини похилих, якщо різниця 

їх довжин дорівнює 2 см. 

Задача №2. 
З вершини С трикутника АВС до його площини проведено перпендикуляр 

CN. Відстань від точки N до прямої АВ дорівнює 26см. Знайти відстань від 

точки N до площини трикутника, якщо АС=30см, АВ=28см, ВС=26см. 

Задача №3. 
Через сторону АВ трикутника АВС проведено площину, яка утворює з 

площиною трикутника кут 45о. Знайти відстань від вершини С до цієї 

площини, якщо АВ=14см, ВС=13см, АС=15см. 

Задача №4. 
Кінці відрізка, довжина якого дорівнює 24см, належать двом 

перпендикулярним площинам. Відстані від кінців відрізка до лінії перетину 

даних площин відповідно дорівнюють 12см і 12 2 см. Обчислити кути, 

утворені відрізком з цими площинами. 

 

 

Варіант 6 

Задача №1. 

Два відрізка довжиною 10см і 17см спираються своїми кінцями в 

паралельні площини. Знайти відстань між цими площинами, якщо сума 

проекцій цих похилих на одну з площин дорівнює 21см. 

Задача №2. 

З точки О перетину діагоналей ромба ABCD до його площини проведено 

перпендикуляр OF довжиною 2см. Знайти відстань від точки F до сторін 

ромба, якщо АС=16см, BD=12см. 

Задача №3. 

Рівнобедрені трикутники АВС і АDС мають спільну основу АС, рівну 12 

см. Кут між їх  площинами дорівнює 60о, АВС=60о, АDС=120о. Знайти 

довжину відрізка ВD.  

Задача №4. 

Кінці відрізка довжиною 6см належать двом взаємно перпендикулярним 

площинам. Проекція відрізка на одну із площин дорівнює 3 3 см, а відстань 

від його кінця до другої площини – 3 2 см. Обчислити кути, утворені 

відрізком з даними площинами. 

 

 

Варіант 7 

Задача №1. 

З точки М до площини   проведено дві похилі MВ і MА, довжини яких 

відносяться як 5:7. Знайти відстань від точки М до площини, якщо проекції 

похилих дорівнюють 12см і 12 5 см. 



Задача №2. 

Сторони прямокутника дорівнюють 15см і 20см. З середини М його 

більшої сторони до площини прямокутника проведено перпендикуляр МК 

довжиною 8см. Знайти відстань від точки К до діагоналей прямокутника. 

Задача №3. 

Знайти кут між площинами трикутників АВС і АМС, якщо 

АВ=ВС=АС=12см, АМ=МС, АМС=90о, ВМ=6см.  

Задача №4. 

Із кінців відрізка, що належить двом взаємно перпендикулярним 

площинам, до лінії перетину даних площин проведено перпендикуляри, що 

дорівнюють 4 2 см і 4см. Відстань між основами перпендикулярів дорівнює 

4см. Обчислити кути, утворені відрізком з даними площинами.  

 

 

Варіант 8 

Задача №1. 
З точки, яка не належить даній площині, проведені до неї дві похилі, 

довжини проекцій яких дорівнюють 12см і 16см, а сума довжин похилих – 

56см. Знайти довжини похилих. 

Задача №2. 
З вершини прямого кута С трикутника АВС до його площини проведено 

перпендикуляр СК. Відстань від точки К до прямої АВ дорівнює 13см. Знайти 

відстань від точки К до площини трикутника, якщо його катети дорівнюють 

15см і 20см. 

Задача №3. 

Через сторону ВС трикутника АВС проведено площину, яка утворює з 

площиною трикутника кут 60о. Знайти відстань від вершини А до цієї 

площини, якщо АВ=ВС=13см, АС=10см. 

Задача №4. 
Точка, взята на одній із граней двогранного кута, знаходиться від ребра 

на відстані в 2 рази більшій, ніж від другої грані. Знайти величину двогранного 

кута. 

 

 

Варіант 9 

Задача №1. 

Два відрізка довжиною 10см і 17см спираються своїми кінцями в 

паралельні площини. Знайти відстань між цими площинами, якщо сума 

проекцій цих похилих на одну з площин дорівнює 21см. 

 

 

Задача №2. 



З вершини прямого кута С трикутника АВС до його площини проведено 

перпендикуляр СМ довжиною 4 7 см. Знайти відстань від точки М до АВ, 

якщо АС=ВС=8см. 

Задача №3. 

Кут між площинами трикутників АВС і АВD дорівнює 60о, АС=ВС=20см, 

АВ=24см, АD=ВD, АDВ=90о. Знайти довжину відрізка СD. 

Задача №4. 
Відрізок довжиною 25см опирається кінцями на дві взаємно 

перпендикулярні площини. Проекції відрізка на ці площини дорівнюють 

369см і 20см. Знайти відстань від кінців відрізка до даних площин.  

 

 

Варіант 10 

Задача №1. 
З точки М до площини   проведено похилі MN і MK, довжини яких 

відносяться як 25:26. Знайти відстань від точки М до площини  , якщо 

довжини проекцій похилих MN i MK дорівнюють14см і 20см 

Задача №2. 
Сторони прямокутника дорівнюють 12см і 16см. З середини F меншої 

сторони до площини прямокутника проведено перпендикуляр FT довжиною 

2см. Знайти відстань від точки T до діагоналей прямокутника. 

Задача №3. 
Два рівнобедрених трикутника АВС і DВС мають спільну основу СВ, 

рівну 12см. Знайти кут між площинами АВС і DВС, якщо АВ=2 21  см, АD=2

15 см, ВDС=90о. 

Задача №4. 

Із кінців відрізка, що лежать у двох взаємно перпендикулярних площинах, 

проведено перпендикуляри до цих площин, довжини яких відповідно 

дорівнюють 16см і 15см. Відстань між основами цих перпендикулярів 

дорівнює 12см. Знайти довжину даного відрізка. 

 

 


