
 11

ЗАДАЧІ-ТЕОРЕМИ ЯК ЕЛЕМЕНТИ БАЗОВОГО ЗМІСТУ 
ШКІЛЬНОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ 

 

В.О.Швець, канд. пед. наук, доцент, 
національний педуніверситет ім. М.П.Драгоманова, м. Київ 

 

У підручнику геометрії [1] та деяких інших нині діючих шкільних 

підручниках з математики серед запропонованих задач можна знайти та-

кі, які одержали статус задач-теорем. Їх поява зрозуміла. Щоб не переоб-

тяжувати теоретичну частину великою кількістю теорем автори віднесли 

частину з них до задач, справедливо вважаючи, що сильніші учні спро-

можні самостійно справитись з їх доведенням, а одержані при цьому тве-

рдження використати як опорні в розв�язуванні інших задач. (Для слабо-

встигаючих учнів такі доведення часом приведені і залишається лише в 

них розібратись). Виникає запитання:� чи задач з таким статусом у відпо-

відних параграфах підручника вдосталь, щоб поглибити і розширити 

знання учнів з певної теми?� 

Аналіз змісту підручників [1] і [2] показує, що іноді таких задач недоста-

тня кількість. Звернемося до прикладів. У обох названих підручниках вивча-

ється тема �Многогранники�, де учнів знайомлять з поняттями двогранний, 

тригранний і многогранний кути. Проте ні теорем, ні задач-теорем про влас-

тивості плоских кутів тригранного та многогранного кутів, які традиційно 

були в підручниках з геометрії А.П.Кисельова, Н.О.Глаголєва, 

А.М.Колмогорова та інших авторів, немає. Тому й стає проблематичним як 

для вчителів так і для учнів, наприклад, розв�язання задач типу �Чи існує 

тригранний кут з плоскими кутами 200, 300 і 600?� [2, №339], які в збірниках 

задач М.О.Рибкіна та інших авторів розглядались як усні вправи. 

Розглянемо інший приклад, який цікавий не тільки як ілюстрація, а й 

як важливий опорний факт. 
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У збірнику задач [3] в розділі «Прямі та площини в просторі» вміщено 

ряд задач на ортогональне проекціювання фігур. Практика показує, що і в 

учнів, і в учителів під час їх розв�язування також виникають певні труднощі.  

Зупинюся на одній із них. Щоб зрозуміти її, розглянемо конкретну 

задачу. 

149. а) Ортогональною проекцією прямокутника зі сторонами 8 см і 9 

см, є чотирикутник, площа якого дорівнює 36 см2. Обчисліть кут між площи-

нами цих чотирикутників. Чи може дана проекція бути квадратом? [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 

 

Розв�язуючи дану задачу учні і вчителі легко з�ясовують, що кут ϕ  

між площинами обох чотирикутників можна обчислити за формулою 

ABCD

DCBA

S
S

1111cos =ϕ , де 
1111 DCBAS  і ABCDS  відповідно площі проекції 1111 DCBA  

та прямокутника ABCD . (Рис.1) 

Тоді 
2
1

72
36cos ==ϕ . Звідки слідує, що φ=600. 

Неважко також, виходячи з властивостей паралельного проекцію-

вання (яким є також і ортогональне), установити, що чотирикутник 

1111 DCBA  � паралелограм. Труднощі викликає відповідь на запитання: 
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�Чи може дана проекція бути квадратом?� Це можна пояснити тим, що в 

учнів не вистачає знань певних опорних теоретичних фактів, які дають 

змогу швидко й правильно знаходити відповідь на запитання.  

Таким опорним фактом може стати задача-теорема, якої в підручни-

ках [1] і [2] також немає.  

Задача-теорема. Прямий кут відображається ортогональним проек-

ціюванням у прямий кут тоді і тільки тоді, коли принаймні одна з його 

сторін паралельна площині проекції. 

 

Рис.2 

 

Проведемо доведення у два етапи. 

1. Дано:  

ABC∠  = 90°, 111 CBA∠  � ортогональна проекція ABC∠ на пл. α , 

α⊥1BB , α||AB . 

Довести:  

111 CBA∠  = 90°. 

Доведення 

Через прямі ВВ1 і ВС проведемо площину β. В ній проведемо 

Β1С2||ΒС. Через прямі АВ і ВВ1 проведемо площину γ. Площини α і γ пере-

тинаються по прямій А1В1|| АВ, а площини α і β по прямій В1С1. 
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АВССВА ∠=∠ 211 - як кути з відповідно паралельними сторонами. 

Отже, 211 СВА∠ =900. Пряма С2В1 � похила, а С1В1 � її проекція на площину 

α.. За теоремою про три перпендикуляри 1211 АВВС ⊥ . Отже, 

111 СВА∠ =900. 

2. Дано: 111 CBAABC ∠=∠ =90°. 111 CBA∠ � ортогональна проекція 

ABC∠  на площину α, пряма ВС � не паралельна площині α . 

Довести:    ΑΒ || α. (Рис.2) 

Доведення 

Через прямі ВС і ΒΒ1 проведемо площину β, а через прямі ВА і ΒΒ1 � 

площину γ.  

 

Рис. 3 

 

Припустимо, що пряма АВ не паралельна площині α . У площині γ 

проведемо пряму BAAB ||21 , а в площині β  −пряму BCCB ||21 . Тоді 

!90212 =∠=∠ ABCCBA  як кути з відповідно паралельними сторонами. Пря-

мі 11BA  і 12 BA  − різні. Оскільки α⊥1BB , то 111 BBBA ⊥ . Але 1111 CBBA ⊥ .  

Отже, β⊥11BA .  
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Аналогічно доводимо, що γ⊥11CB , звідки випливає, що 

1112 CBBA ⊥ . Але 2112 CBBA ⊥ . Отже, β⊥12BA . Тому маємо, що дві різні 

прямі 12 BA  і 11BA  перпендикулярні до площини β  і проходять через точку 

1B . А це суперечить відомій теоремі про єдиність перпендикуляра, прове-

деного з даної точки до даної площини. Одержана суперечність указує на 

те, що зроблене припущення − неправильне. Отже, α||AB . 

Задачу-теорему доведено.  

Повернемося до розв�язування задачі 149, а. 

Відповідь на запитання, чи може дана проекція бути квадратом, оде-

ржується швидко і красиво. 

Припустимо, що проекція 1111 DCBA  − квадрат. Тоді ортогональною 

проекцією прямого A∠  буде прямий 1A∠ . (Рис. 1) 

Тоді або α||AB , або α||AD . Відповідно сторона квадрата 1111 DCBA  

буде дорівнювати або 8 см, або 9 см, а його площа � або 64 см2, або 81 см2. 

А це суперечить умові задачі. Одержали суперечність. Тому 1111 DCBA  бу-

ти квадратом не може. 

Розглянемо застосування доведеної задачі-теореми до розв�язування 

інших задач. 

153, а) Ортогональною проекцією правильного трикутника на пло-

щину, що містить одну з його вершин, є рівнобедрений трикутник з бічною 

стороною 133  см. Сторона правильного трикутника дорівнює 12 см. Об-

числіть кут між площинами цих трикутників, якщо одна сторона трикут-

ника паралельна площині проекції. [3] 

Розв�язання 

Умову «одна сторона трикутника паралельна площині проекції» по-

ки що відкинемо.  

Нехай ABC∆  − рівносторонній, ВС = 12 см, 11CAB∆  − ортогональна 

проекція ABC∆  на площину α , точка α∈A . 
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Визначимо кут ϕ  між площинами (АВС) та α . 

 

Рис.4 

 

Оскільки в умові задачі не вказується, які саме дві сторони 11CAB∆  

рівні, то можливі два випадки. 

1-й випадок 

Нехай 13311 == ACAB  см. (Рис.4) 

Як відомо, 
ABC

CAB

S
S

11cos =ϕ ,  де 
11CABS і ABCS  � площі трикутників 

11CAB  та АВС відповідно.  

Але 336
4

3144
4

32
=== BCSABC (см2). 

Знайдемо площу 11CAB∆ . У ABC∆  проведемо медіану АМ. Ортого-

нальне проекціювання на площину α  відобразить точку М в точку 1M , яка 

(за властивістю паралельного проекціювання) буде серединою 11CB . Отже, 

1AM  � медіана 11CAB∆ . Оскільки АМ і 1AM  � висоти відповідно трикут-

ників АВС і 11CAB , то прямий BMA∠  ортогональним проекціюванням ві-

дображається в прямий AMB 11∠ . 
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Із задачі-теореми випливає, що 11|| CBBC . Отже, 11CB  = 12 см, 11MB  

= 6 см, 981361172
11

2
11 ==−=−= MBABAM  (см).  

Тоді 5496
11

=⋅=CABS  (см2), 
2
3

336
354

336
54cos =

⋅
==ϕ , ϕ = 30°. 

2-й випадок 

Нехай 133111 == ABCB . (Рис.5)  

                

Проведемо в ABC∆  медіану ВМ. Ортогональне проекціювання на 

площину α  відобразить точку М у точку 1M , що буде серединою сторони 

AC1 . Тоді 11MB − медіана 11CAB∆ , ACBM ⊥  і 111 ACMB ⊥ .  

Отже, прямий CMB∠  ортогональним проекціюванням відобража-

ється в прямий 111 BMC∠ . Із задачі-теореми випливає, що 11|| MBBM . От-

же, BMMB =11 , 36
2

312
2

3
11 === BCMB  (см). 

Тоді 391081172
11

2
11 ==−=−= MBABAM  (см), 

31811111
=⋅= AMMBS CAB (см2), 

2
1

336
318cos ==ϕ , ϕ = 60°. 

Відповідь. 30° або 60°. 
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У читача може виникнути запитання: для чого в задачі дається дода-

ткова умова, що одна сторона трикутника паралельна площині проекції? 

Це зроблено для того, щоб учні не досліджували різні випадки взаємного 

розміщення фігур, а розглядали тільки один випадок. 

Приведені вище приклади показують наскільки важливо вдало піді-

брати до кожного параграфа (чи розділу) підручника систему задач-

теорем. Зупинюсь на цьому детальніше. 

Ідея (і її практичне впровадження) викласти зміст шкільного курсу 

геометрії в підручнику у вигляді мінімізованого �шматка� теорії, а його 

розширення і поглиблення у вигляді задач-теорем належить, як відомо 

О.В.Погорєлову [1]. Безперечно, так будувати шкільний підручник можна, 

однак, якщо в ньому теоретична частина представлена чітко, лаконічно, 

логічно завершеною (для мінімального обсягу), то з вибором задач-теорем, 

очевидно, є проблеми. 

Аналіз наукової, навчально-методичної літератури, досвіду роботи 

вчителів, власні міркування приводять до наступних висновків. Вони сто-

суються саме вибору задач-теорем. Назвемо їх вимогами до задач-теорем: 

1. Теоретичну частину підручника мають доповнювати не окремі за-

дачі-теореми, а їх система, яка утворена на основі певних критеріїв. 

2. Система таких задач має бути �достатньою�, тобто такою , щоб 

давала змогу розвинути мінімальний обсяг змісту в базовий та по-

глиблений. 

3. Система таких задач має бути �компактною�, тобто кожна із задач 

системи не повинна бути очевидним наслідком однієї чи декіль-

кох інших. 

В противному випадку її слід віднести до тренувальних задач. 

Задачі-теореми разом з теоретичною частиною дають змогу здійсню-

вати диференційоване навчання учнів геометрії. Така диференціація може 
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враховувати як обсяг вивченого матеріалу так і рівень його засвоєння, що 

важливо для практичного навчання. 
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Резюме. В статье предлагается дополнять теоретический материал школь-
ного учебника геометрии системой задач-теорем, приведены примеры та-
ких задач. 
 
Summary. The article recommends to add the theoretical material from Geome-
try Work Book with tasks, theoremes and give some examples of such tasks. 
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Одна з умов продуктивності процесу формування і розвитку творчих 

здібностей учня � наявність цілеспрямованого керівництва цим процесом з 

боку вчителя, який сам є творчою особистістю. Творча особистість ж май-

бутнього вчителя формується і розвивається тим більш ефективно, чим 

більш якісною є деяка основа розвитку, закладена в процесі навчання ни-

нішнього студента ще в школі. Вчорашній учень � майбутній вчитель ма-

тематики деякою мірою іноді несвідомо є �спадкоємцем� досвіду своїх 

вчителів, їх манери викладання, що потім накладає певний �слід� на фор-

мування його власного стилю роботи. Тому, на наш погляд, те, як відбува-
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