ʦ͘˄͘ ʶ̡̨̲̌̌̚


ГЕАМЕТРЫЯ
Вучэбны дапаможнік для 7 класа
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі
з беларускай мовай навучання

Дапушчана
Міністэрствам адукацыі
Рэспублікі Беларусь

Мінск «Народная асвета» 2017

УДК 514(075.3=161.3)
ББК 22.151я721
К14

Пераклад з рускай мовы К. І. Даніленка
У афармленні вокладкі выкарыстаны фрагмент фрэскі
Рафаэля Санці «Афінская школа»

Р э ц э н з е н т ы:
кафедра метадаў аптымальнага кіравання факультэта прыкладной матэматыкі
і інфарматыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
(кандыдат фізіка-матэматычных навук дацэнт Л. І. Лаўрыновіч);
настаўнік матэматыкі вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі
дзяржаўнай установы адукацыі «Нясвіжская гімназія» П. М. Раманчук

ISBN 978-985-03-2820-5

© Казакоў В. У., 2017
© Даніленка К. І., пераклад на беларускую
мову, 2017
© Афармленне. УП «Народная асвета», 2017

УВОДЗІНЫ
Геаметрыя ўзнікла ў глыбокай старажытнасці і лічыцца адной з першых навук. З’яўленне геаметрычных ведаў звязана з практычнай дзейнасцю людзей. У перакладзе са старажытнагрэчаскай мовы «геаметрыя» абазначае
«вымярэнне зямлі». Некаторыя геаметрычныя
факты сустракаюцца ўжо ў вавілонскіх клінапісных таблічках і егіпецкіх папірусах (3-е тысячагоддзе да н. э.). Старажытныя грэкі надавалі вялікую ўвагу вывучэнню геаметрыі. ІмёСтатуя ў гонар
ны такіх вучоных, як Эўклід, Архімед, ПіфаЭўкліда ў Музеі
гор назаўсёды ўвайшлі ў гісторыю чалавечага
натуральнай
мыслення. На акадэміі старажытнагрэчаскага
гісторыі
філосафа Платона быў выбіты надпіс: «Ды не
Оксфардскага
ўвойдзе сюды той, хто не ведае геаметрыі».
ўніверсітэта
Адукаваны чалавек абавязаны быў ведаць геа(Англія)
метрыю.
На вокладцы вучэбнага дапаможніка выкарыстаны фрагмент карціны вялікага італьянскага мастака эпохі Адраджэння Рафаэля Санці «Афінская школа» (акадэмія Платона), дзе
паказаны Эўклід і яго вучні, якія рашаюць геаметрычную задачу.
Сёння, як і ў часы Эўкліда, геаметрыя — запатрабаваная
навука. Ва ўніверсітэтах усяго свету вывучаюць начартальную,
аналітычную і камп’ютарную геаметрыю. Геаметрыя шырока
выкарыстоўваецца ў інжынернай справе, архітэктуры, жывапісе, у вытворчасці і ў практычнай дзейнасці чалавека.
Вывучэнне геаметрыі развівае ўменне чалавека разважаць
лагічна, абгрунтоўваць свой пункт гледжання.
А зараз пра тое, што вывучае геаметрыя. Свет вакол нас
складаецца з прадметаў, якія характарызуюцца некаторымі
ўласцівасцямі: колерам, шчыльнасцю, складам рэчыва і г. д.
З усіх уласцівасцей матэматыкаў цікавіць толькі форма, памеры і размяшчэнне прадметаў адносна адзін аднаго. Таму прадметы ў геаметрыі называюцца фігурамі, а сама геаметрыя займаецца вывучэннем уласцівасцей гэтых фігур.
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Уводзіны

Геаметрычныя фігуры — гэта ідэалізаваныя мадэлі навакольных прадметаў. На рысунку вы бачыце будынак Нацыянальнай бібліятэкі, яго геаметрычную мадэль, а далей — разгортку паверхні гэтай фігуры, што складаецца з трохвугольнікаў і квадратаў.
Геаметрычныя фігуры могуць быць плоскімі і характарызавацца, напрыклад, шырынёй і даўжынёй, як прамавугольнік. А могуць быць прасторавымі і характарызавацца яшчэ і
вышынёй, як паралелепіпед. Частку прасторы, абмежаваную
з усіх бакоў, называюць геаметрычным целам.
Геаметрычныя целы маюць паверхню — гэта мяжа (абалонка) цела. Так, паверхня куба складаецца з шасці квадратаў,
паверхняй шара з’яўляецца сфера. Некаторыя паверхні з’яўляюцца плоскімі, як шыба, іншыя — крывымі, як паверхня
кубка. Пры перасячэнні дзвюх паверхняў утвараюцца лініі.
Вы бачыце гэтыя лініі на кантах куба і піраміды.
Калі шар перасячы плоскасцю, то на яго паверхні атрымаем замкнутую крывую лінію — акружнасць. На глобусе
гэта, напрыклад, лінія экватара. Пры перасячэнні дзвюх ліній атрымліваюцца пункты. У куба ці піраміды — гэта вяршыні, дзе сыходзяцца канты.

Куб

Піраміда

Шар

Уводзіны

Геаметрычныя фігуры, такія як пункт, прамая і плоскасць, — гэта ўяўныя, ці так званыя абстрактныя паняцці.
Рэальны пункт, адзначаны на паперы, заўсёды мае памеры,
няхай і малыя. А вось матэматычны пункт памераў не мае,
гэта ўяўны пункт. Матэматычная прамая не мае таўшчыні і
бясконцая ў абодва бакі. Плоскасць таксама не мае таўшчыні
і бясконцая ва ўсе бакі. Прамая лінія атрымліваецца пры перасячэнні дзвюх плоскасцей. Прамую нельга адлюстраваць на
лісце паперы цалкам, а толькі якую-небудзь яе частку ў выглядзе адрэзка.
Лічыцца, што прамая, плоскасць, любая лінія, паверхня,
геаметрычнае цела складаюцца з пунктаў. І наогул, усякую
геаметрычную фігуру мы ўяўляем сабе складзенай з пунктаў.
Калі на прамой адзначыць пункт, то ён разаб’е прамую на
дзве паўпрамыя (на два прамені). Калі на плоскасці правесці
прамую, то яна разаб’е плоскасць на дзве паўплоскасці. Плоскасць, размешчаная ў прасторы, разбівае яе на дзве паўпрасторы.
паўплоскасць

паўпрастора

паўпрамая
паўпрамая
паўплоскасць

паўпрастора

Для даследавання рэальных аб’ектаў разглядаюць іх матэматычныя мадэлі. Так, мадэллю слупа можа быць адрэзак. Мадэллю бочкі можа быць цыліндр, а мадэллю зямнога
шара — геаметрычны шар.
І цяпер некалькі слоў пра тое, як арганізаваны дапаможнік. Матэрыял у ім складаецца з 5 глаў. Кожная глава па-
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дзелена на параграфы. У параграфе сфармуляваны і даказаны
ўласцівасці геаметрычных фігур. У канцы параграфа дадзены
заданні, якія ўключаюць у сябе:
а) ключавыя задачы параграфа з рашэннямі;
б) задачы для самастойнага рашэння, дзе знакам (*) адзначаны задачы павышанай цяжкасці.
Іншыя заданні да параграфа прызначаны для раскрыцця
творчых здольнасцей навучэнцаў. У гэтых заданнях неабходна перакласці якую-небудзь праблему на мову матэматыкі і
рашыць яе (рубрыка «Мадэляванне»), прымяніць геаметрычныя веды ў практычнай дзейнасці (рубрыка «Рэальная геаметрыя»), азнаёміцца з геаметрычным матэрыялам, які будзе вывучацца пазней (рубрыка «Геаметрыя 3D).
У кожнай главе маюцца заданні для работы з Інтэрнэтам.
Прывядзём прыклад такога задання.
Пры дапамозе Інтэрнэту высветліце, ці жылі ў адзін
перыяд два вялікія старажытнагрэчаскія вучоныя:
Эўклід і Архімед. Чым знакаміты кожны з іх? У якіх
гарадах яны жылі і якім краінам належаць гэтыя гарады сёння?

На форзацах у пачатку і ў канцы вучэбнага дапаможніка
прыводзіцца вучэбны матэрыял у кароткай форме.
Мы спадзяемся, што навучэнцам будзе цікава вывучаць
геаметрыю ў 7-м класе, і жадаем поспеху ў спасціжэнні адной
з самых прыгожых навук!

Глава I

Пачатковыя

паняцці
геаметрыі

˄ ̯̜̐̾̌ ̣̖̐̌̏ ̼̏ ̶̖̖̖̭̔̌̏̔̌́͗
ˋ̼̥ ̶̶̜̥̖̌̌̌̚ ̖̥̖̯̬̼̐̌́͘
˄ ̸̼̥ ̨̬̦̖̦̦̖̌̔̚ ̡̬̱̐̌ ̌̔ ̶̡̬̱̙̦̭̞̌̌͘
˔̡̞́ ̱̣̼̏̐ ̶̶̦̼̌̏̌̀̌̚ ̭̱̥̖̙̦̼̥̞͘
˔̡̌́ ̴̞̱̬̐̌ ̶̶̦̼̖̌̏̌̌̚ ̡̪̖̬̪̖̦̼̱̣̬̥̔́̌͘ 
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Глава 1. Пачатковыя паняцці геаметрыі

§ 1. Паўтарэнне геаметрычнага
матэрыялу 5—6-га класаў
Вам ужо вядомыя такія геаметрычныя фігуры, як прамая,
прамень, адрэзак, акружнасць, вугал, а таксама паралельныя
і перпендыкулярныя прамыя. Успомнім раней атрыманыя
звесткі пра гэтыя фігуры.

1.1. Прамая, прамень, адрэзак
Прамую можна ўявіць як туга нацягнутую
нітку, бясконцую ў абодва бакі. Прамая адпрамая
люстроўваецца адрэзкам, які можа быць прапрамень
доўжаны ў абодва бакі.
Прамень і адрэзак — гэта часткі прамой.
Прамень можна ўявіць як прамень ад ліхтарыадрэзак
ка, а адрэзак — як аловак. Прамень складаецРыс. 1
ца з пункта прамой (пачатак праменя) і ўсіх
яе пунктаў, якія ляжаць па адзін бок ад дадзенага пункта. Адрэзак складаецца з двух пунктаў прамой (канцоў адрэзка) і ўсіх
яе пунктаў, якія ляжаць паміж двума дадзенымі пунктамі.
На рысунку 1 паказаны прамая АВ (або ВА, або а), прамень
АВ (або b), адрэзак АВ (або ВА, або m). Пры называнні ці запісе праменя дзвюма літарамі на першым месцы ставіцца пачатак праменя.

1.2. Вымярэнне адрэзкаў
Для параўнання адрэзкаў іх можна накласці адзін на адзін.
Калі адрэзкі супадуць сваімі канцамі, то яны роўныя, калі
не — то адрэзак, які ляжыць унутры іншага адрэзка, будзе
меншым. На рысунку 2 адрэзак АВ меншы за адрэзак CD, гэта
значыць АВ + CD. Роўныя адрэзкі на чарцяжы часам абазначаюць роўнай колькасцю рысачак на іх.
Адрэзкі можна параўнаць, вымераўшы іх
даўжыні. Адрэзак вымяраецца пры дапамозе
іншых адрэзкаў, якія прыняты за адзінку даўжыні: 1 мм, 1 см, 1 дм, 1 м, 1 км і г. д. Калі на
Рыс. 2
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дадзеным адрэзку АВ укладваецца
Тэст 1
тры адрэзкі па 1 дм, пяць адрэзкаў па
1 см і два адрэзкі па 1 мм, то даўжыНазавіце прамыя, адрэзкі
ня адрэзка АВ роўна 3 дм 5 см 2 мм.
і прамені, адлюстраваныя
на рысунку.
Пры рашэнні геаметрычных задач
даўжыні ўсіх адрэзкаў звычайна
запісваюць у адных адзінках даўжыні: АВ = 352 мм ці АВ = 3,52 дм.
Калі ва ўмове размернасць не названа, то маецца на ўвазе, што даўжыні адрэзкаў выяўлены ў адных
адзінках.
Часта замест слоў «даўжыня адрэзка роўна 12 см» кажуць
«адрэзак роўны 12 см», замест «знайдзіце даўжыню адрэзка» — «знайдзіце адрэзак».
А цяпер выканайце Тэст 1.

1.3. Акружнасць і круг
Акружнасць

Радыус

Рыс. 3

Акружнасць — гэта замкнутая лінія на
плоскасці, усе пункты якой знаходзяцца на аднолькавай адлегласці ад аднаго пункта — цэнтра акружнасці.
Круг — гэта ўнутраная частка плоскасці,
абмежаваная акружнасцю.
Памеры акружнасці і круга вызначаюцца
іх радыусам — адрэзкам, які злучае цэнтр з
пунктам на акружнасці (рыс. 3).
У матэматыцы «акружнасць» і «круг» — два
розныя, хоць і звязаныя паміж сабой, паняцці.
Акружнасць, напрыклад, з’яўляецца мадэллю
абруча, а круг — мадэллю века люка.
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1.4. Вугал
Калі з пункта правесці два прамені, то атрымаем вугал. Гэтыя прамені называюцца старанамі вугла, а іх агульны пункт — яго вяршыняй. Пры запісе вугла трыма вялікімі літарамі вяршыня вугла запісваецца ў цэнтры.
На рысунку 4 прамені АВ і АС — стораны
вугла ВАС (або САВ), пункт А — вяршыня вугРыс. 4
ла. Калі зразумела з рысунка, пра які вугал
ідзе гаворка, то яго абазначаюць адной літарай пры вяршыні вугла: ∠ А. Часта вуглы абазначаюць лікамі, пастаўленымі
ўнутры вугла ля яго вяршыні, або малымі літарамі грэчаскага
алфавіта: α (альфа), β (бэта), γ (гама), ϕ (фі). Звычайна роўныя
вуглы на чарцяжы абазначаюць роўнай колькасцю дуг.
Вугал, адлюстраваны на плоскасці, дзеліць яе на дзве часткі, кожная з якіх называецца плоскім вуглом. На рысунку 5
гэта вуглы α і β. Далей мы будзем разглядаць плоскія вуглы.
Слова «плоскі» пры называнні вуглоў ужываць не будзем.

Рыс. 6

Рыс. 5

Параўнаць вуглы можна накладаннем, сумясціўшы старану
аднаго вугла са стараной іншага. Калі вуглы супадуць, то яны
роўныя; калі не, то вугал, які ляжыць унутры іншага вугла,
лічыцца меншым. На рысунку 6 ∠ВАС меншы, чым ∠МKN.

1.5. Вымярэнне вуглоў
Калі стораны вугла павярнуць вакол яго вяршыні так, каб
яны ўтварылі прамую, то атрымаем разгорнуты вугал (рыс. 7).
Вуглы можна параўнаць, вымераўшы іх веРазгорнуты вугал
лічыню. Вуглы вымяраюцца ў градусах. Велічыню разгорнутага вугла прымаюць за 180°.
Тады 1° — гэта 1 частка разгорнутага вугРыс. 7

180
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востры

Рыс. 8

прамы

тупы

Рыс. 9

ла, якая атрымаецца, калі з яго вяршыні правесці прамені,
што дзеляць разгорнуты вугал на 180 роўных частак. Вуглы
вымяраюць пры дапамозе транспарціра (рыс. 8). Транспарцір
таксама дазваляе пабудаваць вугал дадзенай градуснай меры.
Тэст 2
Віды вуглоў: вугал, меншы за
90°, называецца вострым; роўны
Назавіце ўсе вуглы на ры90°, — прамым; большы за 90°, але
сунку і вызначыце іх від.
меншы за 180°, — тупым (рыс. 9).
Невядомы вугал пры рашэнні
задач часам абазначаюць x ці x°.
Літарамі α, β, γ, … абазначаюць і
вугал, і яго градусную меру.
А цяпер выканайце Тэст 2.

1.6. Паралельныя і перпендыкулярныя
прамыя
На рысунку 10 прамыя а і b маюць агульны пункт М.
Пункт А належыць прамой а, але не належыць прамой b. Гавораць, што прамыя а і b перасякаюцца ў пункце М. Гэта можна запісаць так: А ∈ а, А ∉ b, а  b = М, дзе «∈» — знак пры-

Паралельныя прамыя

Рыс. 10

Рыс. 11
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належнасці пункта прамой, «» — знак перасячэння геаметрычных фігур.
На плоскасці дзве прамыя могуць або перасякацца, або не перасякацца. Тыя прамыя
на плоскасці, якія не перасякаюцца, называПерпендыкулярныя юцца паралельнымі. Калі прамыя а і b папрамыя
ралельныя (рыс. 11, с. 11), то пішуць а 1 b.
Рыс. 12
Дзве прамыя, якія пры перасячэнні ўтвараюць прамы вугал, называюцца перпендыкулярнымі прамымі. Калі прамыя а і b перпендыкулярныя (рыс. 12), то пішуць а ⊥ b.

ВАЖНА!
Прамыя, якія супадаюць, будзем лічыць адной прамой. Таму,
калі сказана «дадзены дзве прамыя», гэта азначае, што дадзены дзве
розныя прамыя, якія не супадаюць. Гэта датычыцца таксама пунктаў, праменяў, адрэзкаў і іншых фігур.
Есць два спосабы практычнага параўнання адрэзкаў, а таксама
даўжынь вуглоў: 1) накладанне; 2) параўнанне вынікаў вымярэння. Абодва спосабы з’яўляюцца прыблізнымі. У геаметрыі адрэзкі
і вуглы могуць быць роўныя, калі гэта дадзена па ўмове або вынікае
з умовы на падставе лагічных разважанняў.

Заданні да § 1
1. Перанясіце пункты А, В, С і D у сшытак,
захаваўшы іх размяшчэнне (рыс. 13).

2. Вызначыце па рысунку, ці перасякаюцца: а) адрэзкі ВС і АD; б) адрэзкі АС і ВD;
в) прамыя ВС і АD; г) прамені СВ і АD.

3. Адзначце пункт K, у якім перасякаюцца
прамені ВС і АD. Пры дапамозе транспарціра вызначыце велічыню вугла АKВ.

Рыс. 13

4. Пабудуйце вугал BCF, роўны 60°, і вугал DАМ, роўны 120°.
5. Правядзіце пры дапамозе чарцёжнага трохвугольніка прамую ВН, перпендыкулярную да прамой АD.

Глава 1. Пачатковыя паняцці геаметрыі

6. Пабудуйце цыркулем акружнасць з цэнтрам у пункце D,
радыус якой роўны адрэзку DА. Вызначыце, якія з пунктаў А, В, С, D, K ляжаць на акружнасці, якія — унутры
акружнасці, а якія — па-за акружнасцю.
Заўвага. У главах 1—4 усе пабудовы выконваюцца пры дапамозе
чарцёжных інструментаў: лінейкі, чарцёжнага трохвугольніка, транспарціра, цыркуля. Гарызантальныя (вертыкальныя) лініі разметкі ў
школьным сшытку паралельныя, гарызантальная і вертыкальная лініі
перпендыкулярныя. Памеры адной клетачкі 0,5 см на 0,5 см.

§ 2. Прадмет геаметрыі
2.1. Асноўныя фігуры
Асноўныя геаметрычныя фігуры — пункт, прамая і плоскасць. Гэта абстрактныя матэматычныя паняцці, якія прымаюцца без азначэння. Пункт абазначаецца вялікай літарай,
прамая — дзвюма вялікімі або адной малой літарай лацінскага алфавіта. Плоскасць абазначаецца трыма вялікімі літарамі лацінскага або адной малой літарай грэчаскага алфавіта.
На рысунку 14 адлюстраваны пункты
А, В, С і М, прамыя ВС і b, плоскасць α
(альфа). Пункт А і прамая ВС належаць
плоскасці α (альфа). Пункт М належыць
прамой b.
Школьны курс геаметрыі падзяляюць на
планіметрыю і стэрэаметрыю.
Рыс. 14

2.2. Планіметрыя і стэрэаметрыя
У планіметрыі вывучаюцца ўласцівасці плоскіх геаметрычных фігур, гэта значыць тых, якія ўсімі сваімі пунктамі
могуць быць размешчаны ў адной плоскасці. Гэта трохвугольнік, квадрат, акружнасць і іншыя фігуры (рыс. 15).
У стэрэаметрыі разглядаюцца ўласцівасці прасторавых
геаметрычных фігур, якія не могуць цалкам размяшчацца
ў адной плоскасці (рыс. 16). Такіх, напрыклад, як куб, прамавугольны паралелепіпед, піраміда, шар.
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Рыс. 15

Рыс. 16

У стэрэаметрыі таксама разглядаюцца ўласцівасці пунктаў, прамых і плоскасцей у прасторы. Напрыклад, дзве прамыя на плоскасці або перасякаюцца, або не перасякаюцца,
г. зн. паралельныя. У прасторы ж існуе яшчэ адзін выпадак
узаемнага размяшчэння дзвюх прамых — гэта
скрыжаваныя прамыя. Яны і не паралельныя,
і не перасякаюцца.
На рысунку 17 адлюстраваны прамыя а, b
і с, якія праходзяць праз канты куба. Прамыя
а і b паралельныя. Прамыя а і с перасякаюцца.
Рыс. 17
Прамыя b і с скрыжоўваюцца.
Геаметрычныя фігуры называюцца роўнымі, калі іх можна
сумясціць накладаннем. Паколькі фігуры А і В, адлюстраваныя на рысунку 18, сумясціліся ўсімі сваімі пунктамі, то гэта
роўныя фігуры. І калі сказана, што фігуры роўныя, то іх можна цалкам сумясціць адну з адной.

Рыс. 18

Часам для сумяшчэння роўных фігур, размешчаных на
плоскасці, адну з іх даводзіцца перавярнуць. Напрыклад, як
фігуру С на рысунку 19 для сумяшчэння з роўнымі ёй фігурамі А і В.

Рыс. 19
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2.3. Азначэнні, аксіёмы, тэарэмы
Усе геаметрычныя фігуры, акрамя пункта, прамой і плоскасці, маюць азначэнні. У азначэнні падаюцца адметныя характарыстыкі дадзенай фігуры або ўзаемнага размяшчэння фігур. Азначэнне, як правіла, змяшчае або слова называецца,
або слова гэта. Напрыклад:
Азначэнне. Адрэзкам называецца частка прамой, абмежаваная двума пунктамі.
Азначэнне. Роўнастаронні трохвугольнік — гэта трохвугольнік, у якога ўсе стораны роўныя.
Уласцівасці фігур фармулююцца ў выглядзе аксіём і
тэарэм.
Аксіёмамі называюцца сцверджанні аб асноўных уласцівасцях найпрасцейшых фігур, якія не выклікаюць сумненняў.
Тэарэмамі называюцца правільныя сцверджанні, справядлівасць якіх вызначаецца шляхам лагічных разважанняў,
якія называюцца доказам. Доказ кожнай тэарэмы абапіраецца
на аксіёмы і раней даказаныя тэарэмы. Напрыклад:
Аксіёма. Праз любыя два пункты плоскаАксіёма
сці можна правесці прамую, і прытым толькі
адну (рыс. 20).
Тэарэма. На плоскасці дзве прамыя, перРыс. 20
пендыкулярныя трэцяй прамой, паралельныя
паміж сабой (рыс. 21).
Тэарэма
Аксіёма — гэта сцверджанне, якое прымаецца без доказу.
Тэарэма — гэта сцверджанне, якое патрабуе доказу.

Калі

Рыс. 21

Акрамя азначэнняў, аксіём і тэарэм у геаметрыі ёсць задачы. Вылучаюць тры асноўныя тыпы задач: а) задачы на доказ; б) задачы на вылічэнне; в) задачы на пабудову.
Задачы на доказ падобныя да тэарэм. Толькі тэарэмы апісваюць тыя ўласцівасці фігур, якія сустракаюцца часта.
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У задачах на вылічэнне трэба па некаторых вядомых лікавых даных знайсці даўжыню адрэзка, велічыню вугла, перыметр, плошчу фігуры, аб’ём геаметрычнага цела і г. д.
У задачах на пабудову неабходна знайсці спосаб пабудовы
якой-небудзь геаметрычнай фігуры пры дапамозе названых
чарцёжных інструментаў.
Такім чынам, геаметрыя вывучае ўласцівасці фігур на плоскасці і ў прасторы. Уласцівасці фігур адлюстраваны ў выглядзе аксіём і тэарэм. Пры рашэнні задач спасылаюцца на азначэнні, аксіёмы і тэарэмы.
Такую геаметрыю стварылі старажытнагрэчаскія вучоныя
ФалеЂс, АрхімеЂд, ПіфагоЂр і інш. Эўклід (III ст. да н. э.) першым
сістэматызаваў усе матэматычныя веды таго часу і выклаў у
вялікай навуковай працы пад назвай «Пачаткі». На працягу
доўгага часу геаметрыю вывучалі па «Пачатках» Эўкліда.
Геаметрыя
Планіметрыя

Стэрэаметрыя
Фігуры

Якія не маюць азначэння
(пункт, прамая, плоскасць)

Якія маюць азначэнне
(прамень, адрэзак, вугал, …)

Уласцівасці
Аксіёмы
(без доказу)

Тэарэмы
(доказ)
Задачы

На доказ

На вылічэнне

На пабудову

Заданні да § 2
Правяраем веды
1. Хто з вучоных апісаў асновы геаметрыі?
2. Якія тры геаметрычныя фігуры не маюць азначэння?
3. Што агульнае паміж аксіёмамі і тэарэмамі і чым яны адрозніваюцца?
4. Якія геаметрычныя фігуры называюцца роўнымі?
5. Якія тры тыпы геаметрычных задач вы ведаеце?
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Вучымся будаваць чарцёж
1. Адлюструйце прамую а і адзначце на ёй пункты А і В.
Як у адносінах да прамой а і да адрэзка АВ можа быць размешчаны трэці пункт? Адзначце пунктамі ўсе магчымыя варыянты.
2. На прамой а адзначце пункты А і В. Па-за прамой а па
розныя бакі ад яе адзначце пункты С і D такія, каб ні пункт А,
ні пункт В не належалі прамой CD. Знайдзіце пункт перасячэння прамой CD і прамой а. Абазначце яго літарай Р. Колькі ўсяго прамых задаюць пары адзначаных пунктаў?
3. На прамой b адзначце пункты Е, G і H такія, што пункты Е і H ляжаць па адзін бок ад пункта G, а пункты Н і
G — па адзін бок ад пункта Е. Які з пунктаў ляжыць паміж
двума іншымі?
4. Адлюструйце прамыя m і n, якія перасякаюцца ў пункце А. На прамой m адзначце пункт М, на прамой n — пункт N.
Правядзіце прамую МN. Колькі ўсяго адрэзкаў атрымалася на
рысунку? Якую фігуру ўтвараюць гэтыя адрэзкі? Правядзіце
прамую k, якая перасякае тры пабудаваныя прамыя m, n і МN
і не праходзіць праз пункты А, М і N. Колькі зараз адрэзкаў
вы налічыце на рысунку? На колькі частак дадзеныя чатыры
прамыя разбілі плоскасць?

РАШАЕМ
САМАСТОЙНА

1. Перанясіце ў сшытак прасторавыя фігуры, адлюстраваныя на рысунку 23 (нябачныя канты на чарцяжы адлюс-

кант

Прамавугольны
паралелепіпед

вяршыня

Рыс. 22

Піраміда
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троўваюцца штрыхавымі лініямі). Успомніце, якімі фігурамі з’яўляюцца канты куба, канты прамавугольнага
паралелепіпеда, канты трохвугольнай піраміды. Вызначыце колькасць вяршынь, кантаў і граней для кожнай
фігуры.

2. Знайдзіце плошчу паверхні куба, калі сума даўжынь усіх
яго кантаў роўна 60 см, а плошча квадрата са стараной а
знаходзіцца па формуле S = a2.

3. Знайдзіце плошчу паверхні прамавугольнага паралелепіпеда, калі яго даўжыня, шырыня і вышыня адпаведна роўны
3 см, 4 см і 5 см, а плошча прамавугольніка са старанамі а
і b знаходзіцца па формуле S = ab.
Калі вам нешта незразумела, звярніцеся да паслуг
Інтэрнэту, зрабіўшы запыт «прамавугольны паралелепіпед».

Гімнастыка розуму
Вызначыце, якая з фігур В, С ці D роўная фігуры А (рыс. 23).

Рыс. 23

§ 3. Прамая. Прамень. Адрэзак. Ломаная
3.1. Прамая
паўплоскасць
паўплоскасць

Рыс. 24

Рыс. 25

Прамая бясконцая (у абодва бакі) і разбівае
плоскасць на дзве паўплоскасці (рыс. 24), для
якіх прамая з’яўляецца мяжой. Мяжа належыць паўплоскасцям. На рысунку 25 пункт С
ляжыць на прамой паміж пунктамі А і В, якія
ляжаць па розныя бакі ад пункта С. Пункты С і В ляжаць па адзін бок ад пункта А.
З трох пунктаў на прамой адзін і толькі
адзін пункт ляжыць паміж двума іншымі.
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A

B

Рыс. 26

Калі на плоскасці адзначыць два пункты А і В, то праз іх
заўсёды можна правесці прамую АВ (рыс. 26, а). Праз адзін
пункт можна правесці бясконца шмат прамых (рыс. 26, б), праз
тры пункты не заўсёды можна правесці прамую (рыс. 26, в).
Праз два пункты можна правесці бясконца шмат акружнасцей
(рыс. 26, г), а прамую — толькі адну!

Аксіёма прамой. Праз любыя два пункты плоскасці можна
правесці прамую, і прытым толькі адну.
З аксіёмы вынікае, што калі дзве прамыя
(а і b) маюць агульны пункт (М), то гэта адзіны агульны пункт (рыс. 27). Калі дапусціць,
што існуе яшчэ адзін агульны пункт (K), то
тады праз два пункты (М і K) пройдуць дзве
прамыя, што па аксіёме прамой немагчыма.

Рыс. 27

Азначэнне. Дзве прамыя называюцца перасякальнымі, калі
яны маюць агульны пункт.

Азначэнне. Дзве прамыя называюцца паралельнымі, калі
яны ляжаць у адной плоскасці і не перасякаюцца.
Калі прамыя а і b паралельныя, то адрэзкі, якія адлюстроўваюць гэтыя прамыя, ніколі не перасякуцца, колькі б іх ні прадаўжалі
(рыс. 28).

Рыс. 28
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3.2. Прамень
Азначэнне. Праменем называецца частка прамой, абмежаваная адным пунктам.
Пункт, які абмяжоўвае прамень, належыць праменю і называецца пачаткам праменя. Прамень бясконцы (у адзін бок).
Ён абазначаецца адной малой літарай або дзвюма вялікімі літарамі, дзе першай заўсёды запісваецца папрамень
чатак праменя. Пры гэтым другі пункт можа
быць не адзначаны на прамені. Ён паказвае
напрамак праменя, напрыклад як пункт В на
Рыс. 29
прамені АВ (рыс. 29).

Азначэнне. Два прамені называюцца дадатковымі (процілеглымі), калі яны маюць агульны пачатак і ляжаць на адной прамой.
На рысунку 30 адлюстраваны дадатковыя
прамені ОМ і ОK. Яны дадаюць адзін аднаго
да прамой. Каб пабудаваць прамень, дадатковы дадзенаму, дастаткова прадоўжыць дадзеРыс. 30
ны прамень за яго пачатак уздоўж прамой, на
якой ляжыць дадзены прамень. Любы пункт на прамой разбівае яе на два дадатковыя прамені.
дадатковыя
прамені

3.3. Адрэзак
Азначэнне. Адрэзкам называецца частка прамой, абмежаваная двума пунктамі.
Пункты, якія абмяжоўваюць адрэзак, належаць адрэзку і
называюцца канцамі адрэзка, астатнія пункты адрэзка — яго
ўнутранымі пунктамі. На рысунку 31 адлюстраваны адрэзак
АВ з канцамі А і В. Пункт М — унутраны пункт адрэзка АВ.
Калі канцы адрэзка ляжаць у розных паўплоскасцях адносна прамой, то гэты адрэзак
перасякае прамую, а калі ляжаць у адной паўРыс. 31
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плоскасці, то не перасякае. На рысунку 32
канцы адрэзка АВ ляжаць у розных паўплоскасцях адносна прамой а, і ён перасякае прамую а. Канцы ж адрэзка СD ляжаць у адной
паўплоскасці, і ён не перасякае прамую а.
Калі пры накладанні адрэзкаў іх канцы супадуць, то па аксіёме прамой гэтыя адрэзкі супадуць усімі сваімі пунктамі.

Рыс. 32

Азначэнне. Два адрэзкі называюцца роўнымі, калі іх можна
сумясціць накладаннем.
Важнай характарыстыкай адрэзка з’яўляецца яго даўжыня. У л а с ц і в а с ц і д а ў ж ы н і а д р э з к а: кожны адрэзак мае
даўжыню, выражаную дадатным лікам; роўным адрэзкам адпавядаюць роўныя даўжыні, большаму адрэзку — большая
даўжыня. І наадварот.

Аксіёма вымярэння адрэзкаў. Калі на адрэзку ўзяць пункт, то
ён разаб’е дадзены адрэзак на два адрэзкі, сума даўжынь
якіх роўная даўжыні дадзенага адрэзка.

Аксіёма адкладвання адрэзкаў. На любым прамені ад яго
вяршыні можна адкласці адрэзак дадзенай даўжыні, і прытым толькі адзін.
На рысунку 33 пункт С ляжыць на адрэзку АВ. Па аксіёме вымярэння адрэзкаў вынікае, што АС + СВ = АВ.
Сярэдзінай адрэзка называецца пункт, які
дзеліць адрэзак на два роўныя адрэзкі. На рысунку 34 пункт М — сярэдзіна адрэзка EF,
г. зн. EM = MF.

Рыс. 33

Рыс. 34

Азначэнне. Адлегласцю паміж двума пунктамі называецца
даўжыня адрэзка, які злучае гэтыя пункты.
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Рыс. 35

На рысунку 35 адлегласць паміж пунктамі K і N роўная даўжыні адрэзка KN.
А цяпер выканайце Тэст 1.

Тэст 1
Раскажыце пра ўзаемнае размяшчэнне
прамой а і пунктаў, праменяў і адрэзкаў,
адлюстраваных на рысунку.

3.4. Ломаная

Рыс. 36

На рысунку 36 адрэзкі АВ, ВС, CD, DЕ і
EF паслядоўна злучаны сваімі канцамі: адрэзак ВС злучаны з адрэзкам АВ, адрэзак CD
злучаны з адрэзкам ВС і гэтак далей. Атрыманая фігура ўяўляе сабой ломаную ABCDEF.
Паказаныя адрэзкі называюцца звёнамі ломанай, а пункты A, B, C, D, E і F — вяршынямі
ломанай.

Азначэнне. Ломанай называецца геаметрычная фігура, утвораная адрэзкамі, паслядоўна злучанымі сваімі
канцамі, у якой ніякія два суседнія звёны не
ляжаць на адной прамой. Даўжынёй ломанай
называецца сума даўжынь яе звёнаў.

Азначэнне. Ломаная называецца замкнутай, калі пачатак
яе першага звяна супадае з канцом апошняга.
У адваротным выпадку яна называецца незамкнуЂтай. Ломаная называецца простай, калі яна
не мае самаперасячэнняў і ніякія два яе звёны,
акрамя суседніх, не маюць агульных пунктаў.
У адваротным выпадку яна называецца няпростай (рыс. 37).
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Рыс. 37

Простая замкнутая ломаная на плоскасці называецца многавугольнікам. Звёны гэтай ломанай называюцца старанамі
гэтага многавугольніка, а вяршыні — вяршынямі многавугольніка. Перыметрам многавугольніка называецца сума даўжынь яго старон. Частка плоскасці, абмежаваная многавугольнікам, называецца плоскім
многавугольнікам. Слова «плоскі» ўжываць не
будзем. Адрэзак, што злучае вяршыні многавугольніка, якія не належаць адной старане, называецца яго дыяганаллю. Калі ў многавугольніка тры стараны, то ў яго тры вяршыні і тры
вуглы, і ён называецца трохвугольнікам, калі
чатыры стараны, — чатырохвугольнікам, калі
пяць, — пяцівугольнікам і гэтак далей.
На рысунку 38 адлюстраваны чатырохвугольнік ABCD са старанамі AB, BC, CD і AD.
У яго чатыры вуглы: ∠ A, ∠B, ∠C, ∠ D і дзве
Рыс. 38
дыяганалі: AC і BD. Перыметр гэтага чатырохвугольніка: PABCD = AB + BC + CD + AD.
Пры запісе многавугольніка яго вяршыні запісваюцца паслядоўна, пачынаючы з любой вяршыні і ў любым напрамку. Напрыклад,
CBAD — гэта той жа чатырохвугольнік ABCD.
Самыя вядомыя вам чатырохвугольнікі —
гэта прамавугольнік і квадрат. У прамавугольніка ўсе вуглы прамыя, а процілеглыя стораны
роўныя. Квадрат — гэта прамавугольнік, у якога ўсе стораны роўныя. На рысунку 39 ABCD —
Рыс. 39
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прамавугольнік, MNPK — квадрат. Пазней мы дадзім азначэнне
прамавугольніка і квадрата і разгледзім іх уласцівасці падрабязна.
А пакуль будзем карыстацца названымі ўяўленнямі.
А цяпер выканайце Тэст 2.

Тэст 2
Якую ломаную ўяўляе сабой «зорачка» з вяршынямі ў адзначаных пунктах?

Заданні да § 3
РАШАЕМ РАЗАМ
ключавыя задачы

Задача 1. На адрэзку АВ, роўным 24 см, узяты пункт С. Адрэзак АС на 6 см большы за адрэзак СВ. Знайсці даўжыню адрэзка АС.
Р а ш э н н е. Абазначым СВ = x см, AC = (x + 6) см.
Па аксіёме вымярэння адрэзкаў AC + CB = AB
(рыс. 40). Гэта значыць x + (x + 6) = 24, 2x + 6 =
Рыс. 40
= 24, 2x = 24 − 6, 2x = 18, x = 18 = 9, AC = x + 6 =
2
= 9 + 6 = 15 (см).
А д к а з: 15 см.
Заўвага. У далейшым пры рашэнні задач мы не будзем спасылацца
на аксіёму вымярэння адрэзкаў.

Задача 2. На адрэзку AB адзначаны пункты C і D (рыс. 41).

Знайсці даўжыню адрэзка CD, калі: а) AB = 36 см, AD = 23 см,
BC = 19 см; б) AB = a, AD = b, BC = c.
Р а ш э н н е. а) DB = AB − AD = 36 − 23 = 13 (см),
CD = BC − DB = 19 − 13 = 6 (см);
б) Калі скласці адрэзкі AD і BC, то атрымаРыс. 41
ем адрэзак AB плюс адрэзак CD. Адсюль CD =
= AD + BC − AB = b + c − a.
А д к а з: а) 6 см; б) b + c − a.

Задача 3. На адрэзку AB, роўным 42 см, узяты пункт M.
Знайсці адлегласць паміж сярэдзінамі адрэзкаў AM і MB.
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Рыс. 42

Р а ш э н н е. Няхай C — сярэдзіна адрэзка AM,
D — сярэдзіна адрэзка MB. Абазначым AC =
= CM = a, MD = DB = b (рыс. 42). Тады AB =
= 2a + 2b = 2(a + b), а CD = a + b. Такім чынам,
CD = 1 AB = 21 (см).
2

А д к а з: 21 см.
Заўвага. У дадзенай задачы мы даказалі ў л а с ц і в а с ц ь: «Калі на адрэзку адзначаны пункт, то адлегласць паміж сярэдзінамі атрыманых
адрэзкаў роўная палове дадзенага адрэзка». Сцверджанні, якія будуць
даказаны намі ў задачах, могуць у далейшым выкарыстоўвацца як вядомыя ўласцівасці.

РАШАЕМ
САМАСТОЙНА

1. Адзначце ў сшытку чатыры пункты A, B, C і D, ніякія тры
з якіх не ляжаць на адной прамой. Адлюструйце прамыя,
якія можна правесці праз пары гэтых пунктаў. Запішыце
гэтыя прамыя. Запішыце прамені з пачаткам у пункце B.

2. На прамой адзначаны пункты A, B і C так, што AB = 14 см,
BC = 32 см, AC = 18 см. Вызначыце, які з пунктаў ляжыць
паміж двума іншымі.

3. а) На адрэзку AB, роўным 56 см, узяты пункт M. Адрэзак AM на 4 см меншы за адрэзак MB. Знайдзіце даўжыню
адрэзка BM.
б) Пункт P ляжыць на адрэзку EF, роўным 24 дм. Адрэзак
EP у 3 разы большы за адрэзак PF. Знайдзіце адлегласць
ад сярэдзіны адрэзка PF да пункта E.

4. На адрэзку AB адзначаны пункты K і M так, што пункт K

ляжыць паміж пунктамі A і M, 3AM = 2MB, AK = 2KM,
адрэзак AK на 12 см большы за адрэзак KM. Знайдзіце
адлегласць паміж пунктамі A і B.

5. Дадзены тры пункты A, B і C. Высветліце, ці могуць яны
ляжаць на адной прамой, калі: а) AB = 5 см, BC = 10 см,
AC = 8 см; б) AB = 6,8 дм, BC = 12,3 дм, AC = 5,5 дм.

6. Як называецца кожная ломаная, адлюстраваная на рысунку 43?
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Рыс. 43

7. Адлюструйце: а) трохзвённую простую незамкнутую ломаную; б) чатырохзвённую простую замкнутую ломаную;
в) пяцізвённую няпростую незамкнутую ломаную.

8. Дадзена пяцізвённая ломаная. Кожнае наступнае звяно,
пачынаючы з другога, у 2 разы большае за папярэдняе
звяно. Даўжыня ломанай роўна 186 см. Знайдзіце даўжыню самага вялікага яе звяна.

9. Дадзена трохзвённая замкнутая ломаная
ABC (рыс. 44). Пункты M, K, N — сярэдзіны яе звёнаў AB, BC і AC. Пункты P, E, G —
сярэдзіны адрэзкаў MB, KC і AN. Знайдзіце даўжыню ломанай ABC, калі: а) PB +
+ EC + GA = 12 см; б) AP + BE + CG = 108 см.

Рыс. 44

10*. На адрэзку AB адзначаны пункты M і K так, што пункт M
ляжыць паміж пунктамі A і K. Знайдзіце адлегласць паміж сярэдзінамі адрэзкаў AM і KB, калі: а) AB = 32 см,
MK = 12 см; б) AB = a, MK = b.

11*. На прамой адзначаны тры пункты. Дзе трэба размясціць
чацвёрты пункт, каб сума адлегласцей да трох адзначаных пунктаў была найменшай? Рашыце дадзеную задачу для чатырох і для пяці адзначаных
пунктаў.

12*. На кантах MK і KD куба ўзяты пункты E і G (рыс. 45). З прамых AD, MN,
AM, NP, BC і DC запішыце тыя, якія перасякае прамая EG. Запішыце ўсе простыя ломаныя з канцамі ў пунктах A і P,
звёны якіх з’яўляюцца кантамі куба.

Рыс. 45
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ПАДВОДЗІМ
ВЫНІКІ
Ведаем
Аксіёму прамой.
Азначэнне паралельных прамых.
Азначэнне праменя, дадатковых праменяў.
Азначэнне адрэзка, роўных адрэзкаў;
аксіёму вымярэння адрэзкаў.
5. Азначэнне адлегласці паміж пунктамі.
6. Азначэнне ломанай, замкнутай ломанай, простай ломанай.
7. Азначэнне многавугольніка, перыметра многавугольніка.
1.
2.
3.
4.

Умеем
1. Будаваць прамень з пачаткам у дадзеным пункце і прамень, дадатковы дадзенаму.
2. Адкладаць на прамені ад яго пачатку адрэзак дадзенай даўжыні
пры дапамозе лінейкі або цыркуля.

Геаметрыя 3D
Геаметрычнае цела, паверхня
якога складаецца з канчатковага
ліку многавугольнікаў, называецца шматграннікам. Шматграннікам з’яўляецца прамавугольны
шматграннікі
паралелепіпед, усе шэсць граней
якога — прамавугольнікі (рыс. 46). Даўжыні трох яго кантаў, якія
маюць агульную вяршыню, называюцца вымярэннямі прамавугольнага паралелепіпеда. Гэта яго даўжыня, шырыня і вышыня. Напрыклад, AD = a, DC = b і DD1 = c — вымярэнні паралелепіпеда.
Аб’ём паралелепіпеда знаходзіцца па формуле V = abc.
Задача. У прамавугольнага паралелепіпеда (гл. рыс. 46) перыметр грані AA1D1D роўны
20 см, грань ABCD — квадрат з перыметрам
16 см. Знайдзіце: а) даўжыню прасторавай ломанай ABCC1D1A1; б) перыметр і плошчу грані DD1C1C; в) аб’ём паралелепіпеда.
Рыс. 46
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Мадэляванне
Самалёт кампаніі Белавія здзейсніў палёт па маршруце Мінск — Магілёў — Гомель — Брэст — Гродна — Віцебск — Мінск
(рыс. 47).
а) Вызначыце прыкладную даўжыню замкнутай ломанай гэтага маршруту, выкарыстоўваючы карту Беларусі або Інтэрнэт.
б)* Высветліце, у які з гарадоў трэба вылецець з Мінска, каб, паслядоўна наведаўшы
названыя гарады па гадзіннікавай стрэлцы і
вярнуўшыся ў Мінск, атрымаць самы кароткі
маршрут.

Âіöåáñê

Ãðîäíà Ìіíñê
Áðýñò

Ìàãілёў

Ãîìåëü

Рыс. 47

Рэальная геаметрыя
Ёсць 12 металічных труб даўжынёй 6 м кожная.
Неабходна з гэтых труб зрабіць каркас для гаража
ў форме прамавугольнага паралелепіпеда шырынёй 3,5 м, даўжынёй 5,4 м і вышынёй 2,5 м. Трубы
разразаюць на адрэзкі патрэбнай даўжыні і мацуюць
па вуглах каркаса.
Вызначыце: а) колькі труб пойдзе на каркас гаража пры самым эканомным варыянце разразання;
б*) колькі працэнтаў ад выкарыстаных труб пойдзе
на абразанне.

§ 4. Акружнасць і круг
Азначэнне. Акружнасцю называецца геаметрычная фігура,
якая складаецца з усіх пунктаў плоскасці, роўнааддаленых ад дадзенага пункта, які называецца цэнтрам акружнасці.
Радыусам акружнасці называецца адрэзак, які злучае
цэнтр акружнасці з пунктам на акружнасці (або даўжыня гэтага адрэзка).
Хордай акружнасці называецца адрэзак, які злучае два
пункты акружнасці.
Дыяметрам акружнасці называецца хорда, якая праходзіць
праз цэнтр акружнасці.
Дугой акружнасці называецца частка акружнасці, абмежаваная дзвюма пунктамі.
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На рысунку 48 пункт O — цэнтр, адрэзак OC — радыус акружнасці. Радыус абазначаюць літарай R (або r): OC = R. З азначэння акружнасці вынікае, што ўсе радыусы
роўныя паміж сабой.
На рысунку 49 адлюстраваны: хорда EH,
дуга KM (абазначаецца: ∪KM), дыяметр AB.
Любы дыяметр складаецца з двух радыусаў.
Таму ўсе дыяметры акружнасці роўныя паміж
сабой. Дыяметр AB складаецца з радыусаў OA і OB, адкуль AB = AO + OB = 2AO.
Дыяметр абазначаюць літарай D (або d).
Тады D = 2R.
Любыя два пункты акружнасці разбіваюць яе на дзве дугі, якія дапаўняюць адна
адну да акружнасці. Гэтыя дугі так і называюцца — дадатковымі. Каб адрозніваць такія
сам абазначаюць трыма літарамі. На рысунку 49
AHM — дадатковыя.
А цяпер выканайце Тэст.

Рыс. 48

Рыс. 49

дугі, іх чадугі AKM і

Тэст
Назавіце элементы акружнасці, адлюстраваныя на рысунку. Які элемент акружнасці не
адлюстраваны? Колькі дуг акружнасці вы
можаце назваць?

Азначэнне. Кругам называецца частка плоскасці, абмежаваная акружнасцю.
Пункты акружнасці таксама належаць кругу (рыс. 50).
Таму цэнтр, радыус, хорда і дыяметр у круга тыя ж, што і ў
яго акружнасці.
Частка круга, якая знаходзіцца паміж двума радыусамі,
называецца сектарам. Частка круга, якая знаходзіцца паміж
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акружнасць

дугой акружнасці і хордай, што злучае канцы
дугі, называецца сегментам (рыс. 51). Два радыусы разбіваюць круг на два сектары, хорда
разбівае круг на два сегменты.
Паўакружнасцю называецца дуга акружнасці, канцы якой з’яўляюцца канцамі дыяметра. Паўкругам называецца частка круга,
Рыс. 50
абмежаваная паўакружнасцю і дыяметрам, які
злучае канцы паўакружнасці. На рысунку 49
сектар
дуга AKB — паўакружнасць, сегмент AKB —
паўкруг.
Вугал, вяршыня якога знаходзіцца ў цэнтры акружнасці, называецца цэнтральным вуглом. На рысунку 51 ∠ AOB = α — цэнтральны
вугал.
сегмент
Акружнасці (кругі) роўныя, калі роўныя іх
Рыс. 51
радыусы.
Дзве акружнасці могуць не мець агульных пунктаў, могуць перасякацца ў двух пунктах або датыкацца адна да адной у адным пункце. Акружнасці рознага радыуса з агульным
цэнтрам называюцца канцэнтрычнымі. Частка плоскасці паміж дзвюма канцэнтрычнымі акружнасцямі называецца кольцам (рыс. 52).
кольца

перасякаюцца

перасякаюцца

датыкаюцца

канцэнтрычныя

Рыс. 52

Заданні да § 4
РАШАЕМ
САМАСТОЙНА

13. На рысунку 53 адлюстраваны акружнасць
і круг з цэнтрам у пункце O. Пакажыце
радыусы, хорды, дыяметр, якія-небудзь
тры дугі акружнасці, адзін сектар і адзін
сегмент круга.

Рыс. 53

Глава 1. Пачатковыя паняцці геаметрыі

14. Рашыце наступныя задачы (гл. рыс. 53): а) Калі OC =
= 12,5 см, то чаму роўна AB? б) Калі AB = 118 см, то
чаму роўна адлегласць паміж пунктамі D і O? в) Калі
AB + OC = 48 cм, то чаму роўна сума DO + OB?

15. Дыяметр акружнасці роўны 35 см. Даўжыні хорд MK і
MN роўныя радыусу, цэнтр O акружнасці ляжыць унутры вугла KMN. Знайдзіце даўжыню замкнутай ломанай OKMN.

16. Дзве акружнасці размешчаны так, што кожная праходзіць праз цэнтр іншай акружнасці. Цэнтры акружнасцей
і пункты іх перасячэння з’яўляюцца вяршынямі чатырохвугольніка. Знайдзіце перыметр гэтага чатырохвугольніка, калі дыяметр адной з акружнасцей роўны 7 см.

17. Хорды AB, BC, CD роўныя радыусу акружнасці з цэнтрам
у пункце O і дыяметрам AD. Перыметр чатырохвугольніка ABCD роўны 60 см. Знайдзіце дыяметр акружнасці.

18*. Дыяметр кола веласіпеда роўны 64 см.
Даўжыня акружнасці C знаходзіцца па
формуле C = 2πR, дзе π = 3,1415…, R — радыус. Веласіпедыст праехаў на веласіпедзе 100 м. Колькі поўных абаротаў зрабіла кожнае кола веласіпеда? Пры рашэнні
выкарыстайце калькулятар.

19*. На адрэзку AB узяты пункт C, AC = 6 см. Вядома, што
адрэзкі AB і CB з’яўляюцца дыяметрамі акружнасцей.
Знайдзіце адлегласць паміж цэнтрамі гэтых акружнасцей.

Рэальная геаметрыя
На любой шыне ад аўтамабіля ёсць маркіроўка, якая паказвае на яе
памеры, напрыклад 195/55 R16 (рыс. 54). Лік 195 азначае шырыню шыны
ў мм. У дадзеным выпадку шырыня шыны роўна 195 мм, або 19,5 см.
Другі лік 55 азначае вышыню шыны або вышыню яе профілю,
выражаную ў працэнтах ад яе шырыні. У нашым выпадку гэта 55 % ад
195 мм, гэта значыць прыкладна 107 мм, або 10,7 см.
І нарэшце, надпіс R16 абазначае ўнутраны дыяметр шыны, выражаны ў цалях. Паколькі 1 цаля ≈ 2,54 см, то для нашай шыны атрымаем
16 2,54 см ≈ 40,64 см.
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Рыс. 54

Задача. На шыне Artmotion Spike, вырабленай на «Белшыне», стаіць
маркіроўка 185/60 R15. Вызначыце шырыню шыны, вышыню профілю,
унутраны дыяметр і прыкладную агульную вышыню кола, гэта значыць
яго вонкавы дыяметр у сантыметрах.
Цікава ведаць. Кампанія «Белшына» выпускае шыны для легкавых і грузавых аўтамабіляў. На аўтобусах і тралейбусах Беларусі шыны
маюць надпіс BELSHINA. На кар’ерных самазвалах БелАЗ таксама ўстаноўлены шыны гэтай беларускай кампаніі. Вышыня такой шыны
дасягае 3 м 75 см. Самазвал БелАЗ серыі 75710
з’яўляецца самым вялікім у свеце і занесены
ў кнігу рэкордаў Гінеса.

Геаметрыя 3D
Калі круг вярцець каля
свайго дыяметра, атрымаем геаметрычнае цела, якое
вы добра ведаеце, — шар
(рыс. 55). Ён таксама мае
цэнтр, радыус, дыяметр. Паверхня шара называецца сфеРыс. 55
рай. Сфера — гэта абалонка шара. Адлегласць ад цэнтра шара да любога пункта сферы
роўная радыусу шара. Дыяметр шара роўны двум радыусам.
Калі правесці плоскасць, якая перасякае шар, то ў сячэнні атрымаем круг. Калі сечная плоскасць будзе праходзіць праз цэнтр шара,
радыус R атрыманага круга будзе роўны радыусу шара.

Задача. Сума адлегласцей ад цэнтра шара да трох пунктаў на
яго паверхні роўна 24 см. Знайдзіце дыяметр шара.
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§ 5. Вугал. Віды вуглоў
Азначэнні. Вугал — гэта геаметрычная фігура, утвораная двума праменямі, якія выходзяць з аднаго
пункта, і часткай плоскасці, якую яны абмяжоўваюць.
Два вуглы называюцца роўнымі, калі іх можна
сумясціць накладаннем.
Бісектрысай вугла называецца прамень, які выходзіць з вяршыні вугла і дзеліць яго на два
роўныя вуглы.

Азначэнне. Разгорнутым называецца вугал, стораны якога
з’яўляюцца дадатковымі праменямі.
На рысунку 56 прамень AK — бісектрыса
вугла BAC, ∠BAK = ∠CAK.
На рысунку 57 вугал ABC — разгорнуты,
прамені BA і BC — дадатковыя. Іншая (незафарбаваная) паўплоскасць адносна прамой AC
таксама задае разгорнуты вугал ABC (рыс. 57).
Вуглы вымяраюцца ў градусах, мінутах,
секундах.
Разгорнуты вугал роўны 180°; 1 частка
180
разгорнутага вугла называецца градусам і абазначаецца 1°; 1 частка аднаго градуса назы60

ваецца мінутай і абазначаецца 1′; 1 частка
60

Рыс. 56

Рыс. 57

мінуты называецца секундай і абазначаецца 1″.
Вугал, роўны 5 градусаў 20 мінут і 35 секунд, запісваецца так:
Тэст 1
5°20′35″.
Замест «градусная мера вугла роўЗнайдзіце суму і рознасць
на 20°» часта гавораць «вугал роўны
вуглоў α і β, калі
20°», замест «знайсці градусную меру
α = 62°50′30″,
вугла» гавораць «знайсці вугал».
β = 12°20′40″.
А цяпер выканайце Тэст 1.

33

34

Глава 1. Пачатковыя паняцці геаметрыі

Азначэнне. Вугал, роўны 90°, называецца прамым; вугал,
меншы за 90°, — вострым; вугал, большы за 90°,
але меншы за 180°, — тупым; вугал, роўны 360°,
называецца поўным (яго стораны супадаюць).
На рысунку 58 паслядоўна адлюстраваны: востры вугал,
роўны 60°; прамы вугал, роўны 90°; тупы вугал, роўны 120°;
вугал, роўны 270°; поўны вугал, роўны 360°.

Рыс. 58

Градусная мера вугла з’яўляецца яго важнай характарыстыкай. У л а с ц і в а с ц і г р а д у с н а й м е р ы в у г л а: любы вугал мае градусную
меру, выражаную некаторым дадатным лікам;
роўным вуглам адпавядаюць роўныя градусныя меры, а большаму вуглу — большая градусная мера. І наадварот.

Аксіёма вымярэння вуглоў. Калі ўнутры вугла з яго вяршыні
правесці прамень, то ён разаб’е дадзены вугал на два вуглы, сума градусных мер якіх роўная градуснай меры дадзенага вугла.

Аксіёма адкладвання вуглоў. Ад любога праменя ў дадзеную
паўплоскасць можна адкласці вугал дадзенай градуснай
меры, і прытым толькі адзін.
Рыс. 59

На рысунку 59 прамень АD праходзіць
унутры вугла ВАС. Па аксіёме вымярэння вуглоў ∠ВАD + ∠САD = ∠BAC. Напрыклад, калі з
вяршыні разгорнутага вугла АОВ (рыс. 60) правесці прамень ОС, які складзе са стараной ОВ
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вугал 50°, то са стараной ОА прамень ОС складзе 180° − 50° = 130°.
Два прамені з агульным пачаткам задаюць
на плоскасці два вуглы. У далейшым будзем
разглядаць меншы з гэтых двух вуглоў (калі
яны неразгорнутыя). Такі вугал меншы за 180°.
А цяпер выканайце Тэст 2.

Рыс. 60

Тэст 2
Колькі вострых, тупых, прамых і разгорнутых вуглоў можна налічыць на рысунку?

Заданні да § 5
РАШАЕМ РАЗАМ
ключавыя задачы

Задача 1. Унутры вугла BAC, роўнага 114°, з яго вяршыні
праведзены прамень AE. Вугал BAE ў 2 разы большы за вугал EAC. Знайсці велічыню вугла ВАЕ.
Р а ш э н н е. Няхай ∠EAC = x. Тады ∠BAE =
= 2x (рыс. 61). Па аксіёме вымярэння вуглоў ∠BAE + ∠EAC = ∠BAC. Тады x + 2x = 114°,
3x = 114°, x = 114° = 38°, ∠ВAЕ = 2 38° = 76°.
3

Рыс. 61

А д к а з: 76°.

Заўвагі. 1. Магчымы іншы спосаб запісу рашэння, калі побач з літарай x пішуць знак градуса: ∠MAC = x°, ∠BAM = 2x°. Тады ва ўраўненні
знак градуса пісаць не трэба: x + 2x = 114.
2. У далейшым пры рашэнні задач мы не будзем спасылацца на аксіёму вымярэння вуглоў.

Задача 2. Унутры вугла праведзены прамені BD і BF (рыс. 62).
Знайсці велічыню вугла DBF, калі: а) ∠ ABC = 109°, ∠ ABF = 95°,
∠CBD = 54°; б) ∠ ABC = α, ∠ ABF = β, ∠CBD = γ.
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Рыс. 62

Р а ш э н н е. а) ∠FBC = ∠ ABC − ∠ ABF = 109° − 95° =
= 14°, ∠DBF = ∠CBD − ∠FBC = 54° − 14° = 40°.
б) Калі скласці вуглы ABF і CBD, то атрымаем
вугал ABC плюс вугал DBF. Адсюль ∠DBF =
= ∠ ABF + ∠CBD − ∠ АВС = β + γ − α.
А д к а з: а) 40°; б) β + γ − α.

Задача 3*. Прамень AD дзеліць вугал BAC на
два вуглы BAD і CAD. Даказаць, што вугал паміж бісектрысамі AK і AE вуглоў BAD і CAD
роўны палове вугла BAC (рыс. 63).
Д о к а з. Паколькі AK і AE — бісектрысы, то
Рыс. 63
∠BAK = ∠DAK = α і ∠CAE = ∠DAE = β. Тады
∠BAC = 2α + 2β = 2(α + β), ∠KAE = α + β. Такім чынам, ∠KAE =
= 1 ∠BAC. Што і трэба было даказаць.
2

Заўвага. У дадзенай задачы мы даказалі ўласцівасць: «Калі ўнутры вугла з яго вяршыні правесці прамень, то вугал паміж бісектрысамі
атрыманых вуглоў роўны палове дадзенага вугла».

РАШАЕМ
САМАСТОЙНА

20. На рысунку 64 адлюстраваны вуглы, роўныя 50°, 80°, 90°,
120°, 180°. Назавіце гэтыя вуглы.
Рыс. 64

21. Дадзены вуглы: 1°, 80°52′, 100°, 90°, 45°, 99°, 179°, 89°,
180°. Вызначыце, колькі сярод іх: а) вострых вуглоў;
б) тупых вуглоў.

22. Вядома, што ∠BAC = 68°, AM — бісектрыса вугла BAC,
AK — бісектрыса вугла MAC. Знайдзіце градусную меру вугла BAK.

23. Унутры прамога вугла KMN праведзены прамені MA і
MB, ∠KMB = 72°, ∠ AMN = 48°. Знайдзіце ∠ AMB.
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24. На рысунку 65 роўныя вуглы абазначаны дугамі, квадрацікам — прамы вугал. Знайдзіце вугал, абазначаны
пытальнікам.

Рыс. 65

25. Вугал BAC роўны 130°. Прамень AK праходзіць унутры вугла BAC так, што вугал BAK на 30° меншы за вугал CAK. Знайдзіце вугал BAK.

26. Вугал NAK роўны 48°. Прамень AB дзеліць вугал NAK на

два вуглы, прычым ∠NAB  ∠KAB = 3  5. Знайдзіце вугал
паміж бісектрысай вугла KAB і праменем AN.

27. З пункта C, узятага на прамой AB, у адну паўплос-

касць праведзены прамені CD і CE так, што ∠ ACE = 156°,
а ∠DCB — прамы. Знайдзіце вугал DCE.

28*. Вызначыце, які вугал утвараюць гадзіннікавая і мінутная
стрэлкі ў 10 г 10 мін (рыс. 66).

29*. Унутры вугла AOB размешчаны вугал COD (рыс. 67).
Знайдзіце вугал паміж бісектрысамі OK і OM вуглоў AOC
і BOD, калі: а) ∠ AOB = 160°, ∠COD = 40°; б) ∠ AOB = α,
∠COD = β.

Рыс. 66

Рыс. 67
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Пры дапамозе Інтэрнэту высветліце, як перакладаецца слова «градус» і што яшчэ, акрамя вуглоў, вымяраюць у градусах.

Мадэляванне
Сектар для кідання молата складаецца з круглай пляцоўкі, абнесенай металічнай сеткай, у якой ёсць свабодны ад сеткі сектар, праз які
вылятае спартыўная прылада (рыс. 68). Цэнтральны вугал гэтага сектара складае 12,5 % ад поўнага вугла. Знайдзіце вугал AOB.

Рыс. 68
Цікава ведаць. Двухразовы чэмпіён свету беларускі кідальнік
молата Іван Ціхан выйграў сярэбраны медаль на алімпійскіх гульнях
у Рыа-дэ-Жанэйра ў 2016 г.

Геаметрыя 3D
У прасторы пры перасячэнні дзвюх плоскасцей утвараюцца двухгранныя вуглы. Дзве паўплоскасці з агульнай мяжой з’яўляюцца гранямі такога двухграннага вугла, а іх мяжа — яго кантам. Вымяраецца двухгранны вугал велічынёй лінейнага вугла, утворанага двума
праменямі, праведзенымі ў кожнай з паўплоскасцей з
пункта на канце двухграннага вугла перпендыкулярна
гэтаму канту. На рысунку 69 ∠ ABC — лінейны вугал
адлюстраванага двухграннага вугла.

Задача. Знайдзіце велічыню двухграннага вугла,
калі яго лінейны вугал складае 70 % прамога вугла.

Рыс. 69

Рэальная геаметрыя
Майстру неабходна змераць вуглы паміж сценамі ў студыі пры дапамозе электроннага вугламера. Студыя мае форму пяцівугольніка. У майстра
пасля вымярэння атрымаліся вуглы, роўныя 90°, 135°, 108°, 117°, 90°.
Перанясіце план студыі, адлюстраваны на рысунку, у сшытак і вызначыце пры дапамозе транспарціра ўсе вуглы паміж суседнімі сценамі
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студыі. Запішыце, чаму роўныя вуглы A, B, C, D і E. Высветліце, ці не
памыліўся майстар пры вымярэннях, калі вядома, што сума вуглоў любога пяцівугольніка роўна 540°.

§ 6. Сумежныя вуглы. Вертыкальныя вуглы
Азначэнне. Два вуглы называюцца сумежнымі, калі ў іх
адна старана агульная, а дзве іншыя з’яўляюцца
дадатковымі праменямі.
Калі на рысунку 70 прамені ОА і ОВ дадатковыя, то вуглы АОС і ВОС — сумежныя.

Тэарэма (уласцівасць сумежных вуглоў).
Сума сумежных вуглоў роўна 180°.
Д а д з е н а: ∠ AOC і ∠BOC — сумежныя.
Д а к а з а ц ь: ∠ AOC + ∠BOC = 180°.
Д о к а з. З азначэння сумежных вуглоў вынікае, што прамені OA і OB з’яўляюцца дадатковымі і таму ўтвараюць разгорнуты вугал AOB, роўны 180°. Прамень OC праходзіць паміж старанамі гэтага вугла, і па аксіёме вымярэння вуглоў
∠ AOC + ∠BOC = ∠ AOB. Таму ∠ AOC + ∠BOC = 180°. Тэарэма даказана.
Рыс. 70

Вынікі.
1. Калі сумежныя вуглы роўныя, то кожны з іх прамы.
2. Калі два вуглы роўныя, то роўныя і сумежныя з імі вуглы.
Заўвага. Усе тэарэмы курса геаметрыі 7—9 класаў апісваюць уласцівасці фігур на плоскасці.
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Азначэнне. Два вуглы называюцца вертыкальнымі, калі
стораны аднаго вугла з’яўляюцца дадатковымі
праменямі да старон другога.

Рыс. 71

Пры перасячэнні дзвюх прамых AC і DB у
пункце O (рыс. 71) атрымаем, што прамені OA
і OC, OB і OD — дадатковыя. Таму вуглы AOD
і BOC — вертыкальныя. Вуглы AOB і DOC таксама вертыкальныя.

Тэарэма (у л а с ц і в а с ц ь в е р т ы к а л ь н ы х в у г л о ў).
Вертыкальныя вуглы роўныя.
Д а д з е н а: ∠1 і ∠2 — вертыкальныя вуглы
(рыс. 72).
Д а к а з а ц ь: ∠1 = ∠2.
Д о к а з. Вуглы 1 і 3 сумежныя, бо прамені OA і ОD — дадатковыя па азначэнні вертыкальных вуглоў. Па ўласцівасці сумежных вуглоў ∠1 + ∠3 = 180°. Вуглы 2 і 3 такРыс. 72
сама сумежныя, ∠2 + ∠3 = 180°. Паколькі ∠1 =
= 180° − ∠3, ∠2 = 180° − ∠3, то ∠1 = ∠2. Адняўшы ад абедзвюх
частак роўнасці ∠3, атрымаем ∠1 = ∠2. Тэарэма даказана.
Вуглом паміж дзвюма перасякальнымі
прамымі называецца найменшы з утвораных
імі вуглоў. Калі пры перасячэнні дзвюх прамых АВ і СD (рыс. 73) ∠DOB = 30°, то ∠ АOD =
= 180° − 30° = 150°; ∠ АOС = ∠BOD, ∠СOВ =
= ∠ АOD як вертыкальныя. Вугал паміж прамымі АВ і СD роўны 30°. Гавораць, што праРыс. 73
мыя перасякаюцца пад вуглом 30°.
Пры перасячэнні дзвюх прамых утвараюцца чатыры вуглы
(не лічачы разгорнутых). Калі адзін з іх 90°, то і астатнія па
90° (дакажыце самастойна). Гавораць, што прамыя перасякаюцца пад прамым вуглом.
Вугал паміж паралельнымі прамымі лічыцца роўны 0°.
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Заданні да § 6
РАШАЕМ РАЗАМ
ключавыя задачы
Задача 1. Сумежныя вуглы адносяцца як 2  3. а) Знайсці велічыню кожнага з вуглоў. б) Вызначыць, колькі працэнтаў разгорнутага вугла складае меншы вугал.
Р а ш э н н е. а) Няхай ∠1 і ∠2 — дадзеныя сумежныя вуглы (рыс. 74). Згодна ўмове ∠1 = 2x, ∠2 = 3x
(градусную меру адной часткі прымаем за x). Па
ўласцівасці сумежных вуглоў ∠1 + ∠2 = 180°, гэта
Рыс. 74
значыць 2x + 3x = 180°, 5x = 180°, x = 180° = 36°,
5
∠1 = 2 36° = 72°; ∠2 = 180° − 72° = 108°.
б) Меншым з’яўляецца ∠1, а 72° ад 180° складае
72
100 % = 2 100% = 40 %.
180

5

А д к а з: 72°, 108°; 40 %.

Задача 2. а) Знайсці вугал паміж бісектрысамі OK і OM сумежных вуглоў BOC і AOC (рыс. 75), калі ∠BOC = 70°; б) Даказаць,
што бісектрысы сумежных вуглоў утвараюць прамы вугал.
Р а ш э н н е. а) Калі ∠BOC = 70°, то ∠ AOC = 180° −
− 70° = 110°; ∠COK = 35°, ∠COM = 55°; ∠MOK =
= 35° + 55° = 90°.
б) Паколькі OM і OK — бісектрысы, то ∠COM =
= 1 ∠ АOС, ∠COK = 1 ∠BOС. Знойдзем градусРыс. 75
2

2

ную меру ∠МОK: ∠MOK = ∠COM + ∠COK =
1
1
= ∠ АOС + ∠BOС = 1 (∠ AOC + ∠BOC). Па ўласцівасці сумеж2

2

2

ных вуглоў ∠ AOC + ∠BOC = 180°. Тады ∠МОK = 1 180° = 90°.
2
Што і трэба было даказаць.
Заўвага. Можна спаслацца на ключавую задачу 3* к § 5.

Задача 3*. Даказаць, што бісектрысы верты-

Рыс. 76

кальных вуглоў утвараюць разгорнуты вугал.
Р а ш э н н е. а) Няхай OE і OK — бісектрысы
вертыкальных вуглоў AOC і BOD (рыс. 76). Дакажам, што ∠EOK — разгорнуты. Вядома, што
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бісектрыса дзеліць вугал папалам. Паколькі вертыкальныя
вуглы роўныя, то роўныя і іх паловы. Таму ∠ AOE = ∠BOK.
б) ∠ AOE + ∠EOC + ∠COB = 180°, паколькі прамені OA і OB
дадатковыя, і таму ∠ AOB — разгорнуты. Замяніўшы ў апошняй роўнасці ∠ AOE на роўны яму ∠BOK, атрымаем ∠BOK +
+ ∠EOC + ∠COB = 180°. Адсюль вынікае, што ∠EOK — разгорнуты.
Заўвага. З рашэння задачы вынікае ўласцівасць: калі ∠ AOB — разгорнуты і ∠ AOE = ∠BOK, то ∠ AOE і ∠BOK — вертыкальныя.

РАШАЕМ
САМАСТОЙНА

30. Адзін з сумежных вуглоў роўны: а) 40°; б) 75°; в) 140°20′.
Знайдзіце іншы вугал.

31. На рысунку 77 прамені OK і OM — дадатковыя, вугал MON на 70° большы за вугал NOK. Знайдзіце ∠MON.

Рыс. 77

Рыс. 78

Рыс. 79

Рыс. 80

32. На рысунку 78 ∠ ABM = 100°, ∠CKB = 155°. Знайдзіце
∠KBM.

33. На рысунку 79 ∠ AOP  ∠BOP = 4  5. Знайдзіце вугал паміж бісектрысай OE вугла BOP і праменем OA.

34. На рысунку 80 AB і CD — дыяметры акружнасці, вугал AOD складае 1 вугла AOC. Знайдзіце вугал BOD.
2

35. Адзін з вуглоў, якія ўтварыліся пры перасячэнні дзвюх
прамых, роўны: а) 20°; б) 110°; в) 90°. Знайдзіце астатнія
тры вуглы.

36. Знайдзіце вуглы 1, 2, 3 і 4 (рыс. 81).
37. На рысунку 82 ∠1 + ∠3 = 250°. Знайдзіце ∠1, ∠2, ∠3, ∠4.
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Рыс. 81

Рыс. 82

Рыс. 83

Рыс. 84

38. Сума вуглоў 1, 2 і 3 роўна 297° (рыс. 83). Знайдзіце суму
вуглоў 2, 3 і 4.

39. Вядома, што 2α + 3β + 4γ = 900° (рыс. 84). Знайдзіце вугал
ϕ (фі).

40. Пры перасячэнні дзвюх прамых утварыліся чатыры вуглы. Вядома, што адзін з гэтых вуглоў у 5 разоў меншы за суму трох астатніх. Знайдзіце вугал паміж гэтымі прамымі.

41. Прамавугольны ліст кардону абрэзаны пад вуглом 38° да
яго большай стараны (рыс. 85). На рысунку A паказана
адрэзаная частка. На якім з рысункаў B, C або D адлюстравана іншая частка ліста?

Рыс. 85

42*. Знайдзіце суму вуглоў 1, 2 і 3 (рыс. 86).
43*. Пасля таго як адзін з сумежных вуглоў
павялічылі на 40 %, іншы вугал паменшыўся на 60 %. Знайдзіце, якімі былі па
велічыні першапачаткова два дадзеныя
сумежныя вуглы.

Рыс. 86

44*. Праз адзін пункт на плоскасці праходзяць чатыры прамыя, што дзеляць плоскасць на 8 вуглоў, тры з якіх адносяцца як 1  2  3, а адзін з вуглоў роўны суме трох названых. Знайдзіце кожны вугал.
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ПАДВОДЗІМ
ВЫНІКІ
Ведаем
1. Азначэнні: вугла, роўных вуглоў, бісектрысы вугла, разгорнутага
вугла, градуса.
2. Які вугал называецца прамым, вострым, тупым, поўным.
3. Аксіёму вымярэння вуглоў.
4. Уласцівасць сумежных вуглоў. Уласцівасць вертыкальных вуглоў.

Умеем
1. Даказваць уласцівасць сумежных вуглоў.
2. Даказваць уласцівасць вертыкальных вуглоў.
3. Адкладваць пры дапамозе транспарціра вугал, роўны дадзенаму.

Мадэляванне
Выражыце з паперы вугал, роўны 40°. Пры дапамозе перагінання паперы атрымайце вугал, роўны:
а) 10°; б) 30°; в) 140°; г) 35°.
Даследуйце, якія вуглы, што вымяраюцца цэлым
лікам градусаў, можна атрымаць з дадзенага вугла
шляхам складання.

Гімнастыка розуму
Сямікласнік стаіць тварам да настаўніка фізкультуры. Настаўнік даў навучэнцу каманду павярнуцца
7 разоў «налева», 8 разоў «направа» і 9 разоў «кругом». Як цяпер у адносінах да настаўніка стаіць навучэнец: а) левым бокам; б) правым бокам; в) спінай;
г) тварам?

§ 7. Перпендыкулярныя прамыя
Азначэнне. Дзве прамыя называюцца перпендыкулярнымі,
калі яны перасякаюцца пад прамым вуглом.
Пры перасячэнні дзвюх перпендыкулярных прамых утвараюцца 4 прамыя вуглы.
Адрэзкі і прамені называюцца перпендыкулярнымі, калі
яны ляжаць на перпендыкулярных прамых. На рысунку 87
прамыя m і n перпендыкулярныя (часам гавораць «узаемна
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перпендыкулярныя»), гэта значыць m ⊥ n.
Тады перпендыкулярныя адрэзкі AB і CD,
прамені BA і CD, паколькі ляжаць на перпендыкулярных прамых, адрэзак AB і прамая n, паколькі яны ляжаць на перпендыкулярных прамых.

Рыс. 87

Азначэнне. Перпендыкулярам да дадзенай прамой называецца адрэзак, што ляжыць на прамой, перпендыкулярнай дадзенай, адзін з канцоў якога
(аснова перпендыкуляра) з’яўляецца пунктам
перасячэння гэтых прамых.
Прамая b перпендыкулярная да прамой а перпендыкуляр
(рыс. 88). Адрэзак AB — перпендыкуляр да
прамой a, пункт B — аснова перпендыкуляра. Пункт B таксама называюць праекцыяй
пункта A на прамую a.
аснова
Калі з пункта M, які не ляжыць на праРыс. 88
мой a, правесці перпендыкуляр MK да прамой a (рыс. 89), то атрымаем перпендыкуляр, апушчаны з
пункта M на прамую a. Калі з пункта P, які ляжыць на прамой a, правесці перпендыкуляр PE да прамой a (рыс. 90), то
атрымаем перпендыкуляр, адноўлены да прамой a.

Рыс. 89

Рыс. 90

Тэарэма. Праз пункт, які ляжыць на дадзенай
прамой, можна правесці прамую, перпендыкулярную да гэтай прамой, і толькі адну.

Рыс. 91

Д а д з е н а: прамая а; пункт А; А ∈ а (рыс. 91).
Д а к а з а ц ь: праз пункт А можна правесці прамую, перпендыкулярную да прамой а, і толькі адну.
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Д о к а з. Па аксіёме адкладвання вуглоў ад промня АВ
у дадзеную паўплоскасць можна адкласці вугал САВ, роўны
90°, і прытым толькі адзін. Тады прамая АС перпендыкулярная да прамой а. Дапусцім, што існуе іншая прамая АD, якая
праходзіць праз пункт А і перпендыкулярная да прамой а.
Тады ∠ DАВ = 90° і ад промня АВ у дадзеную паўплоскасць
будуць адкладзены два вуглы, роўныя 90°: ∠САВ і ∠ DАВ.
А гэта немагчыма па аксіёме адкладвання вуглоў. Значыць,
не існуе іншай прамой, якая праходзіць праз пункт А і перпендыкулярная да прамой а.

Тэарэма. Праз пункт, які не ляжыць на дадзенай прамой,
можна правесці прамую, перпендыкулярную да гэтай прамой, і прытым толькі адну.
Д а д з е н а: прамая a; пункт А, A ∉ a (рыс. 92).
Д а к а з а ц ь: праз пункт A можна правесці
прамую, перпендыкулярную да прамой а, і
прытым толькі адну.
Д о к а з*. 1) Спачатку дакажам, праз пункт А можна правесці прамую, перпендыкулярную да прамой a. Мысленна перагнём ліст з чарцяжом па прамой a (сумясцім верхнюю паўплоскасць з ніжняй,
Рыс. 92
павярнуўшы яе вакол прамой a) (рыс. 92, а). Пункт A
зойме некаторае становішча, якое абазначым пунктам B. Вернем паўплоскасці ў ранейшае становішча і правядзём прамую АВ. Паколькі
вуглы 1 і 2 супадаюць пры накладанні паўплоскасцей, то яны роўныя.
А паколькі гэтыя вуглы сумежныя, то кожны з іх роўны 90° і AВ ⊥ а.
2) Цяпер дакажам, што АВ — адзіная прамая, якая праходзіць праз
пункт А і перпендыкулярная да прамой а. Няхай прамая AD таксама
перпендыкулярная да прамой а. Тады ∠3 = 90° (рыс. 92, б). Сумясцім
паўплоскасці яшчэ раз. Вугал 3 супадзе з вуглом 4, значыць, ∠4 = 90°.
Тады ∠ ADB — разгорнуты, і праз пункты A і B будуць праходзіць дзве
прамыя: раней праведзеная прамая і прамая, што праходзіць праз пункты A, D і B. А гэта немагчыма па аксіёме прамой. Такім чынам, прамая
АD не перпендыкулярная да прамой а. Тэарэма даказана.

З дзвюх апошніх тэарэм вынікае, што на плоскасці праз
любы пункт можна правесці прамую, перпендыкулярную дадзенай прамой, і прытым толькі адну.
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Тэарэма (пра дзве прамыя, перпендыкулярныя трэцяй).
На плоскасці дзве прамыя, перпендыкулярныя трэцяй, паралельныя паміж сабой.
Д а д з е н а: a ⊥ c, b ⊥ c (рыс. 93).
Д а к а з а ц ь: a 1 b.
Д о к а з. Калі дапусціць, што прамыя a і b
перасякаюцца ў некаторым пункце M, то атрымаецца, што праз пункт M праходзяць дзве
прамыя a і b, перпендыкулярныя трэцяй праРыс. 93
мой с, а гэта немагчыма. Такім чынам, прамыя a і b ляжаць у адной плоскасці і не перасякаюцца, гэта
значыць паралельныя паміж сабой. Тэарэма даказана.

Заданні да § 7
РАШАЕМ САМАСТОЙНА

45. На рысунку 94 AB ⊥ CD, ∠KOB = 48°. Знайдзіце: а) ∠COM; б) ∠MOD.

46. Вугал BAC роўны 40°. З пункта A праведзены прамень AK, перпендыкулярны праменю AВ, пункты K і B ляжаць па розныя бакі адносна прамой AC. Знайдзіце,
які вугал утварае бісектрыса вугла CAK з
праменем AB.

Рыс. 94

47. Прамыя a і b перпендыкулярныя. Праз пункт іх перасячэння праведзена прамая c. Вызначыце лік тупых вуглоў,
якія ўтварыліся пры гэтым.

48. На рысунку 95 AB ⊥ AK, ∠2  ∠1 = 7  9, AM — бісектрыса
вугла BAK. Знайдзіце вугал MAC.

Рыс. 95

Рыс. 96

Рыс. 97
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49. Дзве прамавугольныя паштоўкі маюць агульную вяршыню (рыс. 96). Дакажыце, што вуглы 1 і 2 роўныя.

50*. Сума вуглоў AOD і BOC роўна 180°, OK — бісектрыса вугла AOC, OE — бісектрыса вугла BOD (рыс. 97). Дакажыце, што OK ⊥ OE.

Тэарэма, адваротная дадзенай*
Фармулёўка тэарэмы, як правіла, складаецца з дзвюх частак: таго,
што дадзена, і таго, што трэба даказаць. Першая частка называецца ўмовай тэарэмы, другая — вывадам. Часта тэарэму фармулююць у форме:
«Калі …(умова тэарэмы), то …(вывад тэарэмы)». Напрыклад, тэарэму пра
ўласцівасць сумежных вуглоў можна сфармуляваць так: «Калі вуглы сумежныя, то іх сума роўна 180°». «Вуглы сумежныя» — гэта ўмова тэарэмы, «сума вуглоў роўна 180°» — вывад.
Калі памяняць умову і вывад тэарэмы месцамі, то атрымаем сцверджанне, адваротнае дадзенаму. Для змешчанай вышэй тэарэмы атрымліваем: «Калі сума двух вуглоў роўна 180°, то гэтыя вуглы сумежныя».
Але гэтае сцверджанне няправільнае, паколькі можна прывесці прыклад
дзвюх вуглоў, напрыклад, роўных 60° і 120°, сума якіх 180°, але якія
не з’яўляюцца сумежнымі. Значыць, прыведзенае сцверджанне не з’яўляецца тэарэмай.
Калі ж правільнае і адваротнае сцверджанне, то яно называецца тэарэмай, адваротнай дадзенай. Напрыклад, вядомая тэарэма: «Калі сума
лічбаў ліку дзеліцца на 3, то і лік дзеліцца на 3» — і ёй адваротная:
«Калі лік дзеліцца на 3, то і сума лічбаў ліку дзеліцца на 3».
Часам прамую і адваротную тэарэмы аб’ядноўваюць, ужываючы
пры гэтым словы «тады і толькі тады». Аб’яднаем дадзеныя вышэй
тэарэмы: «Лік дзеліцца на 3 тады і толькі тады, калі сума яго лічбаў
дзеліцца на 3».

ПАДВОДЗІМ
ВЫНІКІ
Ведаем
1.
2.
3.
4.

Азначэнне перпендыкулярных прамых.
Азначэнне перпендыкуляра да прамой.
Тэарэму аб прамой, перпендыкулярнай дадзенай.
Уласцівасць дзвюх прамых, перпендыкулярных трэцяй.
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Умеем
1. Пры дапамозе чарцёжнага трохвугольніка: а) апускаць з пункта,
які не ляжыць на прамой, перпендыкуляр на дадзеную прамую;
б) з пункта, які ляжыць на прамой, аднаўляць перпендыкуляр
дадзенай даўжыні да дадзенай прамой.
2. Даказваць тэарэму пра дзве прамыя, перпендыкулярныя трэцяй.

Геаметрыя 3D
Няхай у прасторы прамая n перасякае плоскасць α у пункце B
(рыс. 98). Калі прамая n перпендыкулярная любой прамой плоскасці,
якая праходзіць праз пункт B, то яна называецца прамой, перпендыкулярнай плоскасці. Пішуць n ⊥ α. Адрэзак AB называецца перпендыкулярам да плоскасці α.
Каб прамая n была перпендыкулярная плоскасці α, дастаткова, каб яна была перпендыкулярная якім-небудзь дзвюм прамым плоскасці,
што праходзяць праз пункт B. Напрыклад, прамым а і b.
Рыс. 98

Задача. Пакажыце ў абсталяванні, якое навокал вас, перпендыкуляры да якіх-небудзь плоскасцей.

Мадэляванне
а) Перагніце прамавугольны ліст паперы так, каб
супалі ніжнія краі ліста. Выпрастайце ліст (рыс. 99).
Растлумачце, чаму лінія перагібу перпендыкулярная
краю ліста.
б) На лісце паперы адлюстравана прамая a і
Рыс. 99
пункт A (рыс. 100). Выкарыстоўваючы толькі перагінанне паперы і аловак, правядзіце з пункта перпендыкуляр да прамой.
Прапануецца наступнае рашэнне: 1) перагінаем ліст па прамой a
так, каб пункт A быў бачны; 2) праколваем абедзве складзеныя часткі праз пункт A і атрымліваем на іншай частцы ліста пункт B; 3) выпрастаем ліст; 4) складваем ліст па прамой, якая праходзіць праз пункты A і B.
Растлумачце, чаму AB ⊥ a.
Прапануйце свой спосаб, звязаны з пунктам а).
Рыс. 100
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ЗАПАМІНАЕМ
1. Сума сумежных вуглоў роўна 180°.
2. Вертыкальныя вуглы роўныя.
3. На плоскасці дзве прамыя, перпендыкулярныя трэцяй, паралельныя паміж сабой.
4. На плоскасці праз любы пункт можна правесці прамую, перпендыкулярную дадзенай прамой, і прытым толькі адну.

Правяраем сябе
Тэст 1

Тэст 2

Выпішыце ўсе пары сумежных вуглоў, усе пары вертыкальных вуглоў, адлюстраваныя на рысунку.

∠NOK у 3 разы меншы за
∠MON. Знайдзіце вугал паміж бісектрысай вугла MON і
праменем OK.

Тэст 3
Для вуглоў 1, 2, 3 і 4 сума нейкіх двух з іх на 100° большая
за суму двух астатніх. Знайдзіце вуглы 1, 2, 3 і 4.

Дадатковыя матэрыялы да главы можна знайсці на сайце:
http://e-vedy.adu.by, курс «Матэматыка» — «Матэматыка.
7 клас», модуль «Пачатковыя паняцці геаметрыі».

