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Ðîçä³ë I. Íàéïðîñò³ø³ ãåîìåòðè÷í³ ô³ãóðè òà ¿õí³ âëàñòèâîñò³

Визначити, які з тверджень, поданих нижче, правильні.
1) Дві прямі завжди перетинаються не менше, ніж в одній точці.
2) Через точку площини можна провести не менше, ніж 2011 прямих.
3) На кожній прямій можна вибрати принаймні 2012 точок.
4) Сполучивши попарно три дані точки на площині, завжди отримаємо три різні прямі.

5.

7 КЛаС
ÐÎÇÄ²Ë I. ÍÀÉÏÐÎÑÒ²Ø² ÃÅÎÌÅÒÐÈ×Í²
Ô²ÃÓÐÈ ÒÀ ¯ÕÍ² ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒ²
Геометрична фігура. Точка і пряма та їхні властивості
1.

2.

3.

4.

На рис. 1 зображено трикутник, квадрат і коло. Назвати точки, в
яких перетинаються:
1) коло і трикутник;
2) трикутник і квадрат;
3) коло і квадрат;
4) усі три фігури.
1) Чи перетинаються прямі AB і m на рис. 2?
2) Назвати всі точки, які належать прямій m; прямій AB.
3) Назвати всі точки, які не належать прямій AB; прямій m.
Побудувати (на око) точку перетину прямих а і b (рис. 3). Перевірити свій окомір за допомогою лінійки.

Назвати на рис. 4:
1) прямі, які не проходять через точку А;
2) прямі, які проходять через точку B;
3) прямі, яким точка М не належить;
4) прямі, які перетинаються в точці С, але не
проходять через точку А;
5) довільні три точки, які не належать одній
прямій.

5

Відрізок. Основні властивості вимірювання відрізків
6.
7.

8.

Які з точок, позначених на рис. 5, лежать між двома
іншими точками?
Чи лежить точка С між A і B, якщо AB = 9 см і
1) АС = 2 см, CB = 7 см;
2) АС = 2,7 см, CB = 6,4 см;
1
6
3) АС = 3 см, CB = 5 см;
4) АС = 10 см, CB = 1 см?
7
7
AB — відрізок прямої a. Точка C належить відрізку AB. Чи належить точка С прямій а?

9.

AB — відрізок прямої a. Точка C належить прямій a. Чи можна
стверджувати, що C належить відрізку AB?

10.

Назвати усі відрізки, зображені на рис. 6–8.

11.

AB — відрізок прямої a. Точка D належить прямій a. Чи належить точка D відрізку AB, якщо:
1) DB > AB;
2) DB < AB;
3) AD + DB = AB?

12.

Точка С лежить між точками А і B. Знайти невідому третю відстань між даними точками, якщо:
1
1) АС = 2,3 см, CB = 3,7 см;
2) СА =
см, AB = 5 см;
7
1
см.
3) BA = 3,9 см, BC =
4

6
13.
14.
15.

16.
17.

Геометрія. 7 клас
Точка M належить відрізку AB, і точка N належить відрізку AB.
Точка M лежить між точками N і B. Що довше: AM чи AN?
Чи можна на відрізку завдовжки 2 см розмістити 20012011 точок?
Яка з трьох точок А, B і С лежить між двома іншими, якщо:
1) AB = 2 дм; BC = 30 см; АС = 500 мм;
1
3
2
2) BA = 3 мм; BC = 7 мм; АС = 4 мм?
7
7
7
Знайти (на око) точки перетину прямої а з відрізками AB і CD на
рис. 9. Результати перевірити за допомогою лінійки.
Знайти (на око) точку перетину відрізків АС і BD (рис. 10). Результат перевірити за допомогою лінійки.

Ðîçä³ë I. Íàéïðîñò³ø³ ãåîìåòðè÷í³ ô³ãóðè òà ¿õí³ âëàñòèâîñò³
Використовуючи рис. 13, розв’язати задачі.
1) Дано: AB = DE, BC = CD. Довести, що AС = CE.
2) Дано: AC = CE, BC = CD. Довести, що AB = DE.
24. Дано: AB – BC = 7 см, АС = 30 см (рис. 14). Знайти AB і BC.
25. Дано: DE : EF = 2 : 3, DF = 6 см (рис. 15). Знайти DE і EF.
26. Дано: KL = LM, MN = NO (рис. 16). Знайти:
1) LN, якщо KO = 16 см;
2) KO, якщо LN = 7 см.
23.

27.

18*. На прямій послідовно позначені точки A, B, C і D. Знайти AD,
якщо АС = 2 см, BD = 5 см, BС = 1 см.
19*. Точки A, B і C лежать на одній прямій. Знайти AB, якщо
АС = 2,7 см, BС = 1,5 см. Скільки розв’язків має задача?
20. Підручник містить 300 сторінок. Як наближено знайти товщину
однієї сторінки?
21. 1) Чи перетинаються відрізки BD і EC; AC і BD; EC і AC на
рис. 11?
2) Назвати два відрізки на рис. 11, які не перетинаються.
22. Використовуючи рис. 12, розв’язати задачі.
1) Дано: AB = CD. Довести, що AС = BD;
2) Дано: AC = BD. Довести, що AB = СD.

7

Встановити (на око), який відрізок — AB чи CD — більший
(рис. 17). Перевірити висновок вимірюванням.

28. На рис. 18 назвати:
1) точки, між якими лежить точка K;
2) точки, які розділяють точки А і С;
3) точки, про які не можна сказати, що вони лежать між двома
іншими. Навести приклад двох таких точок;
4) точки, які лежать по різні боки від точки О.
Навести приклад трьох точок, що лежать на одній прямій.

Півплощина
29. На рис. 18 назвати:
1) пару точок, які лежать в одній і тій самій півплощині відносно
прямої АС і відносно прямої BD;

122

Геометрія. 9 клас

359. Кулька виготовлена зі скла. Її радіус — 3 см. Знайти з точністю
до десятих грама масу цієї кульки, якщо маса 1 см3 скла дорівнює 3 г.
360. У прямокутнику, розміри якого 4 см і 8 см, вирізали в кожному
куті по квадратику, сторона якого 1 см (рис. 492). Із частини, що
залишилась, склали коробку у формі прямокутного паралелепіпеда, зігнувши поверхню по пунктирних лініях. Знайти об’єм
утвореної коробки.
361. Знайти площу поверхні та об’єм тіла, зображеного на рис. 493.

Зміст
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