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Підручник містить вступне слово до кожної зі сторін навчального 
процесу: учнів, учителів, батьків, де надано рекомендації щодо робо-
ти з підручником та роз’яснено, як побудовано підручник та які 
позначення в ньому використано.

Матеріал підручника має 4 розділи, що відповідають основним 
змістовим лініям курсу геометрії 7 класу. На початку кожного роз-
ділу подано його анотацію із зазначенням змісту розділу та прогно-
зованими після його вивчення практичними навичками учнів. 
Кожний розділ поділяється на параграфи, загалом у підручнику 
27 параграфів.

У кожному параграфі після викладу теоретичного матеріалу 
є запитання для діагностики розуміння його змісту учнями. 
Основні геометричні поняття, означення і твердження, що 
вивчаються, виділено кольоровим тлом, відповідною піктограмою 
і шрифтом, відмінним від шрифту основного тексту. Це допоможе не 
тільки акцентувати увагу на опорних фактах і нових поняттях, а й 
швидко віднайти їх під час опрацювання і повторення навчального 
матеріалу.

Під час викладу теоретичного матеріалу наведено приклади 
розв’язування типових задач та запропоновано зразки запису їх 
розв’язання.

Задачі і вправи кожного параграфа диференційовано за чотирма 
рівнями складності, кожний з яких позначено відповідними пікто-
грамами. Серед них є вправи на побудову, обчислення, доведення 
і дослідження. Низку задач подано на готових малюнках, що 
дозволить зекономити урочний час. Задачі підвищеної складності 
позначено піктограмою із зображенням зірочки. Номери задач 
і вправ, що рекомендуються для домашньої роботи, виділено кольо-
ром. Окрему увагу приділено «ключовим» задачам (задачам-теоре-
мам), які не розглядалися в теоретичній частині змісту підручника. 
Їх пропонується розв’язати учням, у підручнику такі задачі виділено 
спеціальною піктограмою із зображенням ключа.

Після кожного параграфа з метою актуалізації знань та пропедев-
тики нового навчального матеріалу подано вправи для повторення.

Після кожної теми (групи параграфів або розділу) є рубрики 
«Домашня самостійна робота», «Завдання для перевірки знань» 
та «Вправи для повторення розділу», що допоможуть систематизу-
вати знання з опрацьованої теми, здійснити їх самоперевірку та під-
готуватися до тематичного оцінювання. У кінці підручника запропо-
новано завдання для повторення всього курсу геометрії 7 класу.

Підручник можна використовувати також і для організації поза-
урочної роботи та підготовки учнів до математичних змагань. 
У цьому допоможе рубрика «Цікаві задачі для учнів неледачих», до 
якої входять «нестандартні» задачі (задачі рівня математичних зма-
гань), а також окремий блок задач підвищеної складності, розміще-
ний у кінці підручника. Про історію становлення і розвитку геоме-
трії розкаже рубрика «А ще раніше».

Завершується підручник «Предметним покажчиком» 
і «Відповідями, вказівками та розв’язаннями» до задач і вправ 
підручника.

3

Юнi друзi!

Ви починаєте вивчати одну з найдавніших і найцікавіших 
наук — геометрію. У перекладі з грецької слово геометрія 
означає землемірство (ãåî — земля, ìåòðåî — міряти). Ця 
назва пояснюється тим, що виникнення геометрії пов’язане 
з практичною діяльністю людини. Ще давні єгиптяни та 
греки близько трьох тисяч років тому вміли виконувати 
різні вимірювання, необхідні для розмічування ділянок, 
спорудження будівель, прокладання доріг тощо. У процесі 
практичної діяльності землемірів, будівельників, астрономів, 
мореплавців, художників поступово складалися правила гео-
метричних вимірювань, побудов та обчислень.

Пізніше завдяки давньогрецьким ученим Фалесу, Піфагору, 
Евкліду та іншим дедалі більшу роль у геометрії стали віді-
гравати системи міркувань, які давали змогу доводити нові 
формули і факти на основі вже відомих. На початок нашої 
ери геометрія вже сформувалася як наука, у якій властивості 
геометричних фігур вивчають шляхом міркувань.

Отже, геометрія виникла на основі життєдіяльності людини. 
Спочатку вона використовувалася суто практично, але згодом 
сформувалася як самостійна математична наука.

Оволодіти матеріалом курсу вам допоможе цей підручник. 
Він складається із чотирьох розділів, що містять 27 пара-
графів. Під час вивчення теоретичного матеріалу зверніть 
увагу на текст, надрукований æèðíèì шрифтом. Його треба 
запам’ятати.

У підручнику ви побачите умовні позначення. Ось що вони 
означають:

 —  важливі геометричні твердження (означення, аксіоми, 
властивості);

 —  запитання до вивченого теоретичного матеріалу;

  — закінчення доведення теореми або задачі;
 —  «ключова» задача, висновки якої використовуються 

під час розв’язування інших задач;

 — вправи для повторення;

  — вправи підвищеної складності;

 — рубрика «Цікаві задачі для учнів неледачих».
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Чорним кольором позначено номери вправ для розв’язування 
в класі, а синім — для розв’язування вдома.

Усі вправи мають позначення залежно від рівня навчальних 
досягнень, якому вони відповідають.

Із позначки  починаються вправи початкового рівня;

Із позначки  починаються вправи середнього рівня;

Із позначки  починаються вправи достатнього рівня;

Із позначки  починаються вправи високого рівня.

Перевірити свої знання та підготуватися до тематичного 
оцінювання ви зможете, якщо виконаєте завдання «Домаш-
ньої самостійної роботи», які подано в тестовій формі, та 
«Завдання для перевірки знань». Після кожного розділу 
наведено вправи для його повторення, а в кінці підручника — 
«Завдання для перевірки знань за курс геометрії 7 класу» та 
«Задачі підвищеної складності». Учням, які цікавляться гео-
метрією, варто розглянути вправи рубрики «Цікаві задачі для 
учнів неледачих».

Теоретичний матеріал підручника викладено простою, 
доступною мовою, проілюстровано значною кількістю при-
кладів. Після вивчення теоретичного матеріалу в школі його 
обо в’язково потрібно доопрацювати вдома.

Підручник містить велику кількість вправ. Більшість із 
них ви розглянете на уроках і під час домашньої роботи; інші 
вправи рекомендується розв’язати самостійно.

Бажаю успіхів в опануванні курсу!
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Шановні вчителі!
Пропонований підручник містить велику кількість вправ; 

вправи більшості параграфів подано «із запасом». Тож оби-
райте їх для використання на уроках та як домашні завдання 
залежно від поставленої мети, рівня підготовленості учнів, 
ступеня індиві дуалізації тощо. Вправи, що не розглядалися 
на уроці, можна використати на додаткових, факультативних 
та індивідуальних заняттях.

Додаткові вправи у «Завданнях для перевірки знань» при-
значено для учнів, які впоралися з основ ними завданнями 
раніше за інших учнів. Правильне їх розв’язання вчитель 
може оцінити окремо.

Вправи для повторення розділів можна запропонувати 
учням, наприклад, під час узагальнюючих уроків або під час 
повторення і систематизації навчального матеріалу в кінці 
навчального року.

Шановні батьки!
Якщо ваша дитина пропустить один чи кілька уроків у 

школі, потрібно запропонувати їй самостійно опрацювати 
цей матеріал за підручником удома. Спочатку дитина має 
прочитати теоре тичний матеріал, який викладено простою, 
доступною мовою та проілюстровано значною кількістю при-
кладів. Після цього вона повинна розв’язати вправи, що їй 
посильні, з розглянутого параграфа.

Упродовж опрацювання дитиною курсу геометрії 7‑го класу 
ви можете пропонувати їй додатково розв’язувати вдома 
вправи, які не розглянули під час уроку. Це сприятиме якнай-
кращому засвоєнню навчального матеріалу.

Кожна тема закінчується тематичним оцінюванням. Перед 
його проведенням запропонуйте дитині розв’язати завдання 
«Домашньої самостійної роботи», які подано в тестовій формі, 
та «Завдання для перевірки знань». Це допоможе пригадати 
основні типи вправ та якісно підготуватися до тематичного 
оцінювання.
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Розділ 1

3. кут. ВимІрюВаннЯ кутІВ. 
БІсектриса кута

Кут — це геометрична фігура, яка складається з двох 
променів, що виходять з однієї точки.

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

На малюнку 33 зображено кут з вершиною O і сторонами 
OA і OB. Такий кут можна назвати по‑різному: кут O, або 
кут AOB, або кут BOA. У другому та третьому варіантах назви 
кута буква Î, що позначає його вершину, ставиться посередині. 
Слово «кут» можна замінити знаком ∠ , записавши кут O так: 
∠ O, або ∠ AOB, або ∠ BOA.

Розгорнутий кут — це кут, сторони якого є доповняль-
ними променями (мал. 34).

Мал. 33 Мал. 34

Будь‑який кут ділить площину на дві частини. Якщо кут 
не є розгорнутим, то одну із частин називають внутрішньою 
областю кута, а іншу — зовнішньою (мал. 35). На малюнку 36 
точки A, B і C належать внутрішній області кута (лежать усе-
редині кута), точки M і N належать сторонам кута, а точки 
P і Q належать зовнішній області кута (лежать поза кутом). 
Якщо кут є розгорнутим, то будь‑яку з двох частин, на які він 
ділить площину, можна вважати внутрішньою областю кута. 

Мал. 35 Мал. 36

3. кут.ут.ут  ВимІрюВаннЯ кутІВаннЯ кутІВ В.
БІсектриса кута
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ЕЛЕМЕНТАРНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

За одиницю вимірювання кутів 
приймають градус — кут, який 

становить  розгорнутого кута. 

Позначають градус знаком °. Для 

вимірювання кутів використо-

вують транспортир — інстру-
мент, який ви знаєте з молодших 
класів.

На малюнку 37 градусна 
міра кута AOB дорівнює 50°, а 
кута COD — 110°. Коротко кажуть: кут AOB дорівнює 50°, кут 
COD дорівнює 110°; записують так: ∠ AOB = 50°, ∠ COD = 110°.

Кожний кут має певну градусну міру, більшу за нуль. 
Розгорнутий кут дорівнює 180°.

Дуже малі кути вимірюють у мінутах і секундах. Мінута — 

це  частина градуса, секунда —  частина мінути. Мінути 

 позначають знаком ′, секунди — знаком ′′. Отже, 1° = 60′, 
1′ = 60′′.

На місцевості кути вимірюють астролябією 
(мал. 38).

Будемо вважати, що промінь OK ïðîõî-
дить між сторонами кута AOB, якщо він 
виходить з його вершини і лежить у його вну-
трішній області (мал. 39).

На малюнку 40 промінь OM проходить 
між сторонами кута AOB і ділить його на два 
кути: BOM і MOA. Бачимо, що ∠ BOM = 40°, 
∠ MOA =  80°, ∠ AOB = 120°. Отже, 
∠ AOB = ∠ BOM + ∠ MOA.

Мал. 39    Мал. 40

Мал. 37

Мал. 38
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ЕЛЕМЕНТАРНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

На малюнку 44 промінь OP — бісект‑
риса кута AOB.

Çàäà÷à. ∠ ABC = 100°, BK — бісектриса 
кута ABC, а BL — бісектриса кута KBC. 
Знай ти ∠ ABL.

Р о з в ’ я з а н н я. Розглянемо мал. 45.

1) ∠ KBC =  =  = 50°;

2) ∠ LBC =  =  = 25°;

3) ∠ ABL = ∠ ABC – ∠ LBC = 100° – 25° = 
= 75°.

В і д п о в і д ь.  75°.

Яку фігуру називають кутом?  Як позначають кут? 
 Що таке вершина кута; сторона кута?  Який кут 

називають розгорнутим?  Якими інструментами ви‑
мірюють кути?  У яких одиницях вимірюють кути? 

 Що означає вираз: «Промінь проходить між сторона-
ми кута»?  Сформулюйте основну властивість вимірю-
вання кутів.  Які кути називають рівними?  Який 
кут називають прямим; гострим; тупим?  Який про-
мінь називають бісектрисою кута?

33. Назвіть вершини і сторони кутів, зображених на малюнку 46.

Мал. 46

34. Запишіть вершину і сторони кута: 1) MOP;  2) BLK.

35. Який з даних кутів гострий, тупий, прямий, розгорнутий:
1) ∠ A = 39°; 2) ∠ B = 90°;   3) ∠ C = 91°;
4) ∠ D = 170°; 5) ∠ M = 180°;   6) ∠ Q = 79°;
7) ∠ P = 1°3′; 8) ∠ F = 173°12′?

Мал. 44

Мал. 45
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36. Випишіть, які з даних кутів гострі, тупі, прямі, розгорнуті:
1) ∠ K = 121°; 2) ∠ A = 90°;
3) ∠ L = 12°; 4) ∠ E = 180°;
5) ∠ M = 89°; 6) ∠ N = 93°12′.

37. (Усно) Чи є промінь OK бісектрисою кута AOB (мал. 47–49)?

Мал. 47 Мал. 48 Мал. 49

38. За малюнком 50:
1) запишіть усі зображені кути;
2) користуючись транспортиром, знай діть градусні міри 
деяких двох з них;
3) обчисліть градусну міру третього кута.

39. Користуючись транспортиром, зна-
йдіть градусні міри кутів, зображених 
на малюнку 46. Визначте вид кожного 
з них.
40. Накресліть кут градусної міри:

1) 30°; 2) 90°; 3) 115°; 4) 75°.
41. Накресліть кут, градусна міра якого:

1) 65°; 2) 100°; 3) 20°; 4) 155°.
42. Накресліть кут, градусна міра якого дорівнює 140°, та про-
ведіть його бісектрису.
43. Накресліть кут, градусна міра якого дорівнює 50°, та про-
ведіть його бісектрису.
44. Виконайте дії:

1) 7°13′ + 12°49′;         2) 52°17′ – 45°27′.
45. 1) Виразіть у мінутах: 4°; 2°15′.

2) Виразіть у секундах: 5′; 2°; 1°3′.

46. Промінь OK проходить між сторонами кута BOC. Знай‑
діть градусну міру кута BOC, якщо ∠ BOK = 38°, ∠ KOC = 42°. 
Виконайте малюнок.

Мал. 50
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ЕЛЕМЕНТАРНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

47. Промінь PC проходить між сторонами кута APB. Знай‑
діть градусну міру кута CPB, якщо ∠ APB = 108°, ∠ APC = 68°. 
Виконайте малюнок.
48. Чи проходить промінь BK між сторонами кута ABC, якщо 
∠ ABC = 52°, ∠ ABK = 57°? Відповідь обґрунтуйте.
49. Знай діть градусні міри кутів між годинною та хвилинною 
стрілками годинника:

1) о 18 год;   2) о 3 год;
3) о 1 год;    4) о 20 год.

50. Знай діть градусну міру кута між годинною та хвилинною 
стрілками годинника:

1) о 21 год;   2) о 6 год;
3) о 19 год;   4) о 2 год.

51. Промінь OC ділить кут AOB на два кути. Знай діть гра-

дусну міру кута BOC, якщо ∠ AOB = 60° і ∠ AOC =  ∠ AOB.

52. Промінь AB ділить кут MAK на два кути. Знай діть гра-
дусну міру кута MAK, якщо ∠ MAB = 70°, а кут BAK складає 
60 % від кута MAB.
53. Кут між бісектрисою кута і продовженням однієї з його 
сторін за вершину кута дорівнює 142°. Знай діть градусну міру 
цього кута.
54. Який кут утворює бісектриса кута 98° з продовженням 
однієї з його сторін за вершину кута?
55. ∠ MQB = 120°. Між сторонами кута проходить промінь 
QP так, що кут PQB у 4 рази менший від кута MQP. Знай діть 
кути PQB і MQP.
56. Промінь AC проходить між сторонами кута MAN, який 
дорівнює 86°. Знай діть кути MAC і CAN, якщо кут MAC 
більший за кут CAN на 14°.
57. Розгорнутий кут AOB променями OK і OL поділено на три 
кути так, що ∠ AOK = 140°, ∠ BOL = 100°. Знай діть градусну 
міру кута LOK.
58. Прямий кут COD променями OM і ON поділено на три 
кути так, що ∠ CON = 70°, ∠ MOD = 80°. Знай діть градусну 
міру кута MON.

59. 1) Пригадайте назви геометричних фігур, які ви роз-
глянули в цьому розділі, і фігур, які відомі вам з попе-

редніх класів. Запишіть їхні назви в рядках (див. с. 22).
Якщо назви фігур записано правильно, то у виділеному 
стовпчику можна прочитати прізвище видатного українського 
математика.
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Розділ 1

2) Знай діть у літературі чи Інтернеті відомості про життєвий 
і творчий шлях цього математика.

Вправи для повторення розділу 1

Äî § 1  

60. За малюнком 51 укажіть:
1) точку перетину пря мих a і b;
2) які точки належать прямій c;
3) чи належить точка M прямій PL;
4) як інакше можна назвати пряму b.
61. 1) Побудуйте промені OK, OM і 
ON так, щоб промінь OM був допов‑
няльним для променя ON. 

2) Побудуйте промені OA, OB і OC 
так, щоб серед побудованих променів 
не було жодної пари доповняльних.
62. Позначте точки A, B і C так, щоб записи AB і AC означали 
дві різні прямі.
63. Одна з двох прямих, що перетинаються, проходить через 
точку M, яка належить іншій прямій. Що можна сказати про 
точку M і точку перетину цих прямих?
64. Точки A і B належать прямій l. Пряма m відмінна від 
прямої l і проходить через точку A. Чи може точка B нале-
жати прямій m? Відповідь обґрунтуйте.

Мал. 51
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ВЗАЄМНЕ РОЗМІЩЕННЯ ПРЯМИХ НА ПЛОЩИНІ

126. Відомо, що ∠ ABC = 70°, а ∠ CBD = 20°. Чи може 
градусна міра кута ABD дорівнювати:

1) 40°;     2) 50°;     3) 60°;
4) 80°;     5) 90°;     6) 100°?

127. На малюнку 70 фігуру складено 
з восьми сірників.

1) Скільки квадратів при цьому утвори‑
лося?
2) Як прибрати два сірники так, щоб зали-
шилося лише три квадрати?

Домашня самостійна робота № 1 (§ 1—§ 6)
Кожне завдання має чотири варіанти відповіді (А–Г), серед 

яких лише один є правильним. Оберіть правильний варіант 
відповіді.
1. Яка з точок на малюнку 71 належить як прямій a, так і 
прямій b?
А) K;       Б) L;       В) M;       Г) N.

Мал. 71

2. Який із запропонованих кутів є тупим?
А) ∠ M = 129°;   Б) ∠ T = 90°;   В) ∠ N = 180°;   Г) ∠ L = 78°.
3. Пара суміжних кутів може дорівнювати...
А) 18° і 172°;    Б) 27° і 153°;    В) 25° і 145°;    Г) 47° і 134°.
4. Промінь OP проходить між сторонами кута AOB. Знай діть 
градусну міру кута AOB, якщо ∠ AOP = 20°, ∠ POB = 50°.
А) 30°;     Б) 70°;     В) 110°;     Г) неможливо визначити.
5. Точка L належить відрізку AB. Знай діть AL, якщо LB = 5 см, 
AB = 8 см.
А) 13 см; Б) 9 см; В) 4 см; Г) 3 см.
6. Один з кутів, що утворилися при перетині двох прямих, 
дорівнює 160°. Знай діть кут між прямими.
А) 160°; Б) 100°; В) 80°;  Г) 20°.

Мал. 70
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7. Відомо, що AB = 4 см, BC = 7 см, AC = 3 см. Укажіть взаємне 
розташування точок A, B і C.
А) точка À лежить між точками В і Ñ;
Б) точка В лежить між точками À і Ñ;
В) точка Ñ лежить між точками В і À;
Г) жодна з точок не лежить між двома іншими.
8. Промінь OK є бісектрисою кута 
COB, ∠ COB = 70° (мал. 72). Знай діть 
∠ AOK.
А) 110°; Б) 135°; В) 145°; Г) 155°.
9. Один із суміжних кутів удвічі 
менший за другий. Знай діть більший 
із цих кутів.
А) 60°;  Б) 80°;  В) 100°; Г) 120°.
10. На площині позначено п’ять точок так, що жодні три з них 
не лежать на одній прямій. Скільки різних прямих, кожна з 
яких проходить через деякі дві з даних точок, можна провести?
А) 5; Б) 8; В) 10; Г) 15.
11. Розгорнутий кут MON поділено променями OA і OB на три 
кути. ∠ MOA = 120°, ∠ NOB = 110°. Знай діть градусну міру 
кута AOB.
А) 50°; Б) 60°; В) 70°; Г) 80°.
12. Дано два кути, градусні міри яких відносяться як 1 : 2. 
Різниця кутів, суміжних з ними, дорівнює 70°. Знай діть 
більший з даних кутів.
А) 70°; Б) 90°; В) 110°; Г) 140°.

Завдання для перевірки знань № 1 (§ 1—§ 6)

1. Назвіть точки, що належать пря‑
мій a, та точки, що їй не належать 
(мал. 73). Зробіть відповідні записи.
2. Який з даних кутів гострий, 
тупий, прямий, розгорнутий:

1) ∠ A = 92°;     2) ∠ B = 180°;
3) ∠ C = 90°;     4) ∠ D = 31°?

3. За малюнком 74 назвіть пари вер-
тикальних кутів.
4. Точка C належить відрізку MN. 
Знай діть довжину відрізка CM, якщо 
MN = 7,2 см, CN = 3,4 см.

Мал. 72

Мал. 73

Мал. 74



34

Розділ 2

7. Відомо, що AB = 4 см, BC = 7 см, AC = 3 см. Укажіть взаємне 
розташування точок A, B і C.
А) точка À лежить між точками В і Ñ;
Б) точка В лежить між точками À і Ñ;
В) точка Ñ лежить між точками В і À;
Г) жодна з точок не лежить між двома іншими.
8. Промінь OK є бісектрисою кута 
COB, ∠ COB = 70° (мал. 72). Знай діть 
∠ AOK.
А) 110°; Б) 135°; В) 145°; Г) 155°.
9. Один із суміжних кутів удвічі 
менший за другий. Знай діть більший 
із цих кутів.
А) 60°;  Б) 80°;  В) 100°; Г) 120°.
10. На площині позначено п’ять точок так, що жодні три з них 
не лежать на одній прямій. Скільки різних прямих, кожна з 
яких проходить через деякі дві з даних точок, можна провести?
А) 5; Б) 8; В) 10; Г) 15.
11. Розгорнутий кут MON поділено променями OA і OB на три 
кути. ∠ MOA = 120°, ∠ NOB = 110°. Знай діть градусну міру 
кута AOB.
А) 50°; Б) 60°; В) 70°; Г) 80°.
12. Дано два кути, градусні міри яких відносяться як 1 : 2. 
Різниця кутів, суміжних з ними, дорівнює 70°. Знай діть 
більший з даних кутів.
А) 70°; Б) 90°; В) 110°; Г) 140°.

Завдання для перевірки знань № 1 (§ 1—§ 6)

1. Назвіть точки, що належать пря‑
мій a, та точки, що їй не належать 
(мал. 73). Зробіть відповідні записи.
2. Який з даних кутів гострий, 
тупий, прямий, розгорнутий:

1) ∠ A = 92°;     2) ∠ B = 180°;
3) ∠ C = 90°;     4) ∠ D = 31°?

3. За малюнком 74 назвіть пари вер-
тикальних кутів.
4. Точка C належить відрізку MN. 
Знай діть довжину відрізка CM, якщо 
MN = 7,2 см, CN = 3,4 см.

Мал. 72

Мал. 73

Мал. 74



70

ТРИКУТНИКИ.
ОЗНАКИ РІВНОСТІ
ТРИКУТНИКІВ

У цьому розділі ви:
 zпригадаєте поняття трикутника і його основних елемен-
тів та види трикутників;
 zдізнаєтеся про висоту, медіану і бісектрису трикутника, 
нерівність трикутника та співвідношення між сторонами і 
кутами трикутника; суму кутів трикутника;
 zнавчитеся доводити рівність трикутників на основі ознак; 
застосовувати властивість рівнобедреного та прямокут-
ного трикутників до розв’язування задач.

11. трикутник 
І йоГо елементи

Позначимо три точки A, B і C, які не лежать на одній 
прямій, і сполучимо їх відрізками (мал. 203).

Трикутником називають фігуру, яка складається з трьох 
точок, що не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які 
сполучають ці точки.

Точки називають âåðøèíàìè трикутника, а відрізки — його 
сторонами. На мал. 203 зображено трикутник ABC. Його вер-
шинами є точки A, B і C, а сторонами — відрізки AB, BC і CA. 
Замість слова «трикутник» в математиці можна вживати символ 
{, тоді запис { ABC читають так: «трикутник ABC». Назва три-

кутника складається з букв, якими позначено 
його вершини, і записувати їх можна в будь‑
якому порядку: { ACB; { BCA; { CAB тощо.

Кутами трикутника ABC називають кути 
BAC, ABC і BCA. Якщо з вершини трикутника 
не проведено жодних інших ліній, окрім його 
сторін, то кути трикутника можна називати 
лише їх вершиною: однією буквою ∠ A, ∠ B і ∠ C.  
Сторони трикутника також можна позначати 
малими буквами латинського алфавіту a, b і c  
відповідно до позначення протилежних їм 
вершин. 

11. трикутниктрикутникт
І йоІ йоІ Го елементиГо елементиГ

Мал. 203
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ТРИКУТНИКИ. ОЗНАКИ РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ

Мал. 204 Мал. 205 Мал. 206

Кожний трикутник має три вершини, три сторони і три 
кути, які ще називають елементами трикутника. 

Суму довжин усіх сторін трикутника на  зивають його ïåðè-
ìåòðîì. Периметр позначають буквою P, наприклад, пери-
метр трикутника ABC можна позначити так: P{ ABC. Маємо: 

P{ ABC = AB + BC + CA.

Çàäà÷à. Одна зі сторін трикутника на 7 см менша за другу 
і вдвічі менша за третю. Знай ти сторони трикутника, якщо 
його периметр дорівнює 47 см.

Р о з в ’ я з а н н я. Нехай довжина найменшої сторони 
трикутника дорівнює x см, тоді довжина другої — (x + 7) см, 
а третьої — 2x см. Оскільки P{ = 47 см, маємо рівняння: 

x + (x + 7) + 2x = 47. 
Розв’язавши це рівняння, отримаємо x = 10 (см). 
Отже, довжина однієї сторони трикутника дорівнює 10 см, 

другої — 17 см, третьої — 20 см.
В і д п о в і д ь.  10 см, 17 см, 20 см.
Залежно від величини кутів розрізняють такі види три-

кутників: гострокутні, прямокутні, тупокутні. Гостро-
кутні трикутники — це ті, у яких всі кути гострі (мал. 204), 
прямокутні — це ті, що мають прямий кут (мал. 205), тупо-
кутні — це ті, що мають тупий кут (мал. 206).

Трикутник вважався найпростішою замкненою прямолінійною фігурою. Властивості цієї 
фігури людство вивчало та використовувало у практичній діяльності ще з давніхдавен.

Так, наприклад, у будівництві здавна використовують властивість жорсткості трикут-
ника для укріплення різноманітних будівель, конструкцій тощо.

Зображення трикутників і задач, пов’язаних із трикутниками, дослідники знаходили 
в єгипетських папірусах, стародавніх індійських книгах, інших документах давнини.

У Давній Греції ще в VII ст. до н.е. були відомі деякі важливі факти, пов’язані з три-
кутником. Так, наприклад, Фалес довів, що трикутник можна однозначно задати сторо-
ною і двома прилеглими до неї кутами. 

Найповніше вчення про трикутники виклав Евклід у першій книжці «Основ».
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ТРИКУТНИКИ. ОЗНАКИ РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ

Мал. 204 Мал. 205 Мал. 206
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Розділ 3

 Çàäà÷à 3. Медіана CN трикутника ABC дорівнює поло-
вині сторони AB. Доведіть, що в трикутнику ABC  
∠ C = 90°.

Д о в е д е н н я (мал. 297). Оскільки  і N — 

середина відрізка AB, то CN = AN = BN. Отже, трикутники 
ANC і CNB — рівнобедрені. Тому 
∠ A = ∠ AÑN, ∠ B = ∠ BСN. Таким 
чином, ∠ C = ∠ A + ∠ B. Але ж 
∠ A + ∠ B + ∠ C =  180°. Тому 
∠ A + ∠ B = 180° – ∠ C. Отже, 
∠ C = 180° – ∠ C. Звідси ∠ C = 90°. 
Трикут ник ABC — прямокутний 
з прямим кутом C, що й треба було 
довести. 

Властивість про суму кутів трикутника експеримен-
тальним шляхом було встановлено в Давньому Єгипті, 
проте відомості про різні способи доведення цієї теоре-
ми належать до більш пізніх часів.

Доведення, яке ми розглянули вище, є в коментарях 
Прокла до «Основ» Евкліда. Він же стверджував, що це 
доведення було відоме ще учням школи Піфагора (піфа-
горійцям) у V ст. до н.е.

Сам же Евклід у першій книжці «Основ» запропону-
вав доведення теореми про суму кутів трикутника у спо-
сіб, який можна побачити на малюнку 298 (виконайте це 
доведення самостійно).

Сформулюйте і доведіть теорему про суму кутів трикут‑
ника.  Сформулюйте і доведіть наслідок із цієї теоре-
ми.

392. (Усно) Дано трикутник PLK. Знайдіть значення суми 
∠ P + ∠ L + ∠ K?
393. Чи існує трикутник з кутами:
1) 40°, 50° і 70°;    2) 80°, 30° і 70°?

394. Чи існує трикутник з кутами:
1) 20°, 100° і 80°;   2) 40°, 50° і 90°?

Мал. 297

Мал. 298
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ЗАДАЧІ ПІДВищеНоЇ СКЛАДНоСтІ

Розділ 1 
елементарні геометричні фігури та їх властивості

807. Дано відрізок AB. Позначте всі такі точки K на відрізку 
AB, для яких виконується співвідношення:

1) BK = 3AK;     2) BK I 3AK.

808. Градусна міра кута AOB дорівнює 120°. Побудуйте про-
мінь OK, який проходить між сторонами даного кута так, що 
3∠ AOK – 2∠ KOB = 10°.
809. Скільки різних прямих можна провести через чотири 
точки? Розгляньте всі можливі випадки. До кожного зробіть 
малюнок.
810. Скільки різних точок перетину можуть мати чотири 
прямі, кожні дві з яких перетинаються? 
Розгляньте всі можливі випадки. До 
кожного виконайте малюнок.
811. Точки A, B і C належать прямій a, 
причому точка B лежить між точками A 
і C. Відомо, що AC < 1,9AB. Порівняйте 
довжини відрізків BC і AB.
812. На малюнку 448 ∠ AOC = ∠ BOD. 
OL і OP — бісектриси кутів AOD і COB. 
Порівняйте кути:
1) AOL і COP;    2) LOP і AOC.

Розділ 2 
Взаємне розміщення прямих на площині

813. Дано п’ять прямих, кожні дві з яких перетинаються. 
Відомо, що через точку перетину будь‑яких двох з них про-
ходить принаймні ще одна з даних прямих. Доведіть, що всі 
ці прямі проходять через одну точку.
814. Чи можна градусні міри двох суміжних кутів записати:
1) тільки непарними цифрами;
2) тільки парними цифрами?
815. Знай діть суміжні кути, якщо:

1) градусні міри цих кутів відносяться як ;

2) половина одного з них складає 40 % від іншого.

Мал. 448
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ЗАДАЧІ ПІДВищеНоЇ СКЛАДНоСтІ
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ЗадачІ пІдвищеноЇ складностІ

816. У якому з випадків утвориться більше пар вертикальних 
кутів: при перетині трьох прямих в одній точці чи в трьох точках?
817. Знай діть кут між двома прямими, що перетинаються, 

якщо сума  одного з утворених кутів і  іншого дорівнює 90°.
818. Через вершину тупого кута, градусна міра якого дорів‑ 
нює α, проведено промені, перпендикулярні до сторін кута. 
Промені утворили гострий кут β. Доведіть, що α + β = 180°.
819. Чи є паралельними прямі AB і CD 
(мал. 449)?
820. Чи можна, використовуючи шаблон 
кута 27°, побудувати перпендикулярні 
прямі?
821. Знай діть градусну міру кожного 
з кутів, утворених при перетині двох 
прямих, якщо один з них у 2,6 раза 
менший від суми трьох інших.

Розділ 3 
трикутники. ознаки рівності трикутників

822. Периметр трикутника на 10 см більший за одну із сторін, 
на 13 см — за другу і на 9 см — за третю. Знай діть периметр 
трикутника.
823. Точки M і N — середини сторін AB і AC трикут-
ника ABC, AB = AC, MK ⊥ AB, NL ⊥ AC (мал. 450). Доведіть, 
що ∠ NLK = ∠ MKL.
824. Прямі, що містять бісектриси зовнішніх кутів при вер-
шинах B і C трикутника ABC, перетинаються в точці O. Знай‑
діть ∠ BOC, якщо ∠ A = α.
825. На малюнку 451 { ABC = { CDA, AB = CD = 40 см, 
BO = DO = 10 см. Периметр трикутника ABC дорівнює 100 см. 
Знай діть периметр трикутника AOC, якщо AO більша за AC 
на 30 см.

Мал. 450 Мал. 451

Мал. 449
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ВІДПоВІДІ, ВКАЗІВКи тА РоЗВ’ЯЗАННЯ

Ðозділ 1

9. 2) 6; 3) 16. 10. 2) 3; 3) 7. 12. 6051. 26. 17 см. 27. 6 см. 28. 1) AC = 
= 1,9 дм; BC = 5,7 дм; 2) AC = 5,2 дм; BC = 2,4 дм. 29. 1) CM = 4,5 см; 
DM = 3,9 см; 2) CM = 2,1 см; DM = 6,3 см. 30. 10,1 см або 0,3 см; 
два розв’язки. 31. 9,7 см або 4,7 см; два розв’язки. 49. 1) 180°; 2) 90°; 
3) 30°; 4) 120°. 50. 1) 90°; 2) 180°; 3) 150°; 4) 60°. 51. 20°. 52. 112°. 53. 76°. 
54. 131°. 55. ∠ PQB = 24°; ∠ MQP = 96°. 56. ∠ CAN = 36°; ∠ MAC = 50°. 
57. 60°. 58. 60°. 68. 1) Два, або три, або чотири. 2) Від двох до n + 1 

частин. 70. 8 см. 72.  см. 77. 1) 90°; 42°; 138°; 2) 30; 3°; 20°. 78. 1) 30°; 
2) 148°. 79. 1) 70°; 2) 146°. 80. ∠ AOM = 72°; ∠ MOB = 96°.

Розділ 2

94. 81° і 99°. 95. 45° і 135°. 96. 54° і 126°. 97. ∠ A = 100°; ∠ B = 
= 75°. 98. 90°. 99. 40° і 80°. 100. 80° і 60°. 101. 72° і 108° або 60° і 120°. 
104. 1) Кут; 2) пряма; 3) Евклід; 4) геометрія. 113. 62°. 117. 1) Усі 
по 90°; 2) 89°; 91°; 89°; 91°. 118. 1) 8°; 172°; 8°; 172°; 2) усі по 90°. 
119. 1) 81°; 2) 67°. 120. 60°. 121. 100°. 122. 50°. 123. 180°. 125. 18 см. 
140. 1) 65°; 2) 60°. 141. 1) 50°; 2) 127°. 144. 140°. 145 110°. 150. 72° 
і 108°. 160. 3) 60°. 161. 3) 50°. 167 36°. 168. Ні. 179. a || b. 180. b || c. 
187. 1) 190°; 2) 170°; 3) 170°. 188. 1) 200°; 2) 160°; 3) 200°. 189. Ні. 
190. Так. 191. Ні. 192. Ні. 196. 100°. 197. Так. 212. 1) 82° і 98°; 
2) 45° і 135°; 3) 75° і 105°. 213. 1) 86° і 94°; 2) 36° і 144°; 3) 100° і 80°. 
214. x = 70° на малюнку 155; x = 65° на малюнку 156; x = 129° íà 
малюнку 157. 215. x = 50° на малюнку 158; x = 110° на малюнку 159. 
216. Ні. 217. Чотири кути по 40° і чотири кути по 140°. 218. Чотири 
кути по 32° і чотири кути по 148°. 219. 130°. 220. 100°. 224. Франко. 
229. 54° і 126°. 230. 30° і 150°. 231. 80° і 100°. 232. 144°. 237. 66°. 
238. 120°. 239. 1) 36°; 144°; 36°; 144°; 2) 50°; 130°; 50°; 130°. 240. 40°. 
246. 1) Так; 2) так. 256. Ні. 257. Так. 260. 80° і 100°. 262. 90°. 263. 70°.

Розділ 3

272. 5 см; 15 см; 12 см. 273. 12 дм; 10 дм; 18 дм. 276. 12 дм; 
16 дм; 24 дм. 277. 16 см; 24 см; 32 см. 279. 19 см. 281. 141°. 282. 5 чоти-
рикутників. 292. 1) Ні; 2) ні. 293. Так, AB = BC. 294. Так, ∠ N = ∠ K. 
295. 15 см. 296. 8 см. 297. 16 см. 298. 30°; 60°; 90°. 319. В к а з і в к а. 
Нехай точка O — точка перетину AB і MN. Доведіть, що 
{ AOM = { AON. 339. 4 см; 4 см; 6 см. 340. 12 см; 16 см; 16 см. 
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ВІдпоВІдІ, ВказІВки та РозВ’ЯзаННЯ

849. В к а з і в к а. Нехай пряма à перетинає AB у точці M. Побу-
дуйте відрізок BE ⊥ a, BO = OE (мал. 459). Шукана точка C є точкою 
перетину прямих a і AE. 850. Жодного; один або два розв’язки.

Мал. 459

ВІДПоВІДІ До ЗАВДАНь У теСтоВІй фоРМІ  
«ДоМАшНЯ САМоСтІйНА РоБотА»

Завдання
№ роботи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Â А Б Б Ã Ã А Â Ã Â А Ã

2 Ã Б Ã Б А Â Â Б А Â Б Ã

3 Б Б Б Ã Â Â Ã А А Ã Ã Б

4 Â А Â Б Ã Ã Б Ã А Б А Â

5 Б Â Ã А Б Б А Б Â Â А Â
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ПРеД Мет Ний  По КАж ЧиК

Àксіома паралельності 41
Аксіоми геометрії 25

Áісектриса кута 18
– трикутника 88
Бічні сторони рівнобедреного 
трикутника 82

Âершина кута 16
– трикутника 70
Взаємне розміщення двох кіл 
145
Види трикутників 71, 82
Висновок теореми 26
Висота трикутника 88
Відповідні кути 45
Відрізок 11
Відстань від точки до прямої 
37
– між кінцями відрізка 13
– – паралельними прямими 
159
Властивість бісектриси кута 
137
– – рівнобедреного трикутника 
89
– відповідних кутів, утворених 
при перетині паралельних 
прямих січною 51
– відрізків дотичних, прове-
дених з однієї точки 135
– внутрішніх односторонніх 
кутів, утворених при перетині 
паралельних прямих січною 53
– внутрішніх різносторонніх 
кутів, утворених при перетині 
паралельних прямих січною 53
– дотичної 133
– зовнішнього кута трикут-
ника 104
– кутів рівнобедреного трикут-
ника 83
Властивість паралельних пря‑
мих 51

– серединного перпендикуляра 
до відрізка 141
Властивості елементів кола 
128, 129
– прямокутних трикутників 
108, 109, 110
Внутрішні односторонні кути 
45
– різносторонні кути 45
Внутрішня область кута 16

Ãеометрична фігура 7
Геометричне місце точок 157
Геометрія 6
Гіпотенуза 108
Градус 17

Äіаметр кола 127
– круга 130
Доведення теореми 26
Дотик двох кіл 146
– – – внутрішній 146
– – – зовнішній 146
Дотична 133

Çасічка 150
Зовнішній кут трикутника 104
Зовнішня область кута 16

Інцентр трикутника 88

Êатет 108
Кінці відрізка 11
Кола концентричні 145
Кола, що перетинаються 146
Коло 127
– вписане в трикутник 137
– описане навколо трикутника 
141
Круг 130
Кут 16
– гострий 18
– між прямими 30
– прямий 18
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СУМІЖНІ КУТИ

∠ AOK і ∠ KOB – суміжні

∠ AOK + ∠ KOB = 180°

ВЕРТИКаЛЬНІ КУТИ

∠ AKC і ∠ DKB – вертикальні

∠ AKD і ∠ CKB – вертикальні

∠ AKC = ∠ DKB

∠ AKD = ∠ CKB

ОЗНаКИ ПаРаЛЕЛЬНОСТІ ПРЯМИХ

a || b, якщо

∠ 1 = ∠ 5 (∠ 2 = ∠ 6, ∠ 3 = ∠ 7, ∠ 4 = ∠ 8)

або

∠ 3 = ∠ 5 (∠ 4 = ∠ 6)

або

∠ 3 + ∠ 6 = 180° (∠ 4 + ∠ 5 = 180°)

ОЗНаКИ РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ

1. За двома  
сторонами  
і кутом між 
ними

2. За стороною 
і прилеглими 
до неї кутами

3. За трьома  
сторонами

ТРИКУТНИК

P = AB + BC + CA

∠ A + ∠ B + ∠ C = 180°

| AB – BC| < AC < AB + BC
(нерівність трикутника)



МЕДІаНа, БІСЕКТРИСа І ВИСОТа ТРИКУТНИКа

BM1 = M1C

AM1 – медіана { ABC

∠ BAL1 = ∠ CAL1

AL1 – бісектриса { ABC

AH1 ⊥ BC

AH1 – висота { ABC

ПРЯМОКУТНИЙ ТРИКУТНИК

1. ∠ A + ∠ B = 90°

2. AB > AC, AB > BC

3. Якщо ∠ A = 30°, то 

4. Якщо , то ∠ A = 30°

5. Якщо CD – медіана, то 

ЛаТИНСЬКИЙ аЛФаВІТ

Дру-
ковані 
букви

Руко-
писні 
букви

Назва 
букв

Дру-
ковані 
букви

Руко-
писні 
букви

Назва 
букв

Aa Aa а Nn Nn ен

Bb Bb бе Oo Oo о

Cc Cc це Pp Pp пе

Dd Dd де Qq Qq ку

Ee Ee е Rr Rr ер

Ff Ff еф Ss Ss ес

Gg Gg же Tt Tt те

Hh Hh аш Uu Uu у

Ii Ii і Vv Vv ве

Jj Jj йот (жі) Ww Ww дубль-ве

Kk Kk ка Xx Xx ікс

Ll Ll ель Yy Yy ігрек

Mm Mm ем Zz Zz зет


