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Передмова
Іноді доводиться чути, що геометрія непотрібний і дуже важкий 

для вивчення предмет. Але це хибна думка! Елементарна геоме-
трія, поряд з арифметикою і письмом, образно кажучи, є наукою за-
гального і щоденного використання. Загального і щоденного тому, 
що кожна людина кожного дня, в ряді випадків навіть не замислю-
ючись, розв’язує безліч геометричних задач. Так, навіть відвідини 
супермаркету або ринку ставлять ряд геометричних задач, напри-
клад, вибір оптимального маршруту, вибір ємності для придбаного 
товару, вибір моделей (форми) і розмірів одягу та взуття та ін. Тому 
геометрія практично з моменту створення системи освіти стала од-
ним з обов’язкових предметів вивчення.

Тривалий час цей предмет у радянській школі вивчався за під-
ручником А.П. Кисельова «Геометрія». Виклад представленого в 
ньому матеріалу відповідає рівню сприйняття учнями, що забезпе-
чувало успішне засвоєння цього предмета.

Проте в 60-ті роки академіком А.М. Колмогоровим була висуну-
та ідея про необхідність реформування системи освіти в напрям-
ку підвищення теоретичного рівня підготовки школярів з матема-
тики. Ряд провідних математиків країни, в тому числі академіки 
Л.С. Понтрягін, В.І. Арнольд та інші, виступили з аргументова-
ною критикою цієї ідеї. Проте урядом країни було прийнято рішен-
ня про проведення реформи відповідно до рекомендацій академіка 
А.М. Колмогорова. Були переглянуті програми з математики, а та-
кож створені й уведені в навчальний процес відповідні їм підручни-
ки. Однак це призвело до катастрофічного падіння рівня матема-
тичної підготовки.

Аналіз показав, що основною причиною падіння рівня підго-
товки з геометрії виявилось використання в нових шкільних під-
ручниках не затребуваних з позицій елементарної геометрії мате-
матичних апаратів (векторного числення, аналітичної геометрії, 
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інтегрального числення та ін.). Тому багатьма математиками була 
висунута ідея: «Назад до Кисельова». Але, як зауважив професор 
М.Х.Розов у передмові до перевиданого в 2004 р. підручника Кисе-
льова, «... життя йде вперед, змінюються суспільні погляди, в тому 
числі на цілі, зміст і методику викладання математики новим під-
ростаючим поколінням. Звичайно, в буквальному вигляді «Геоме-
трія» А.П. Кисельова зараз уже не може розглядатися як підручник 
для сучасної російської школи».

Справді, з одного боку, за минулий період з’явилися нові резуль-
тати, які заслуговують відображення в підручнику, з другого боку — 
деяка інформація, що міститься в ньому, втратила свою значимість. 
Однак основною причиною невідповідності підручника А.П. Кисе-
льова до вимог сучасної школи є недостатній обсяг інформації про 
властивості геометричних об’єктів у просторі. Справа в тому, що в 
ньому (як, втім, і у всіх інших підручниках) у розділі стереометрії 
міститься в досить повному обсязі лише виклад властивостей най-
більш уживаних геометричних тіл (призми, піраміди, циліндра, 
конуса і кулі). Що ж стосується властивостей точок, прямих і пло-
щин та їхнього взаємного розташування у просторі, то там містяться 
лише формулювання загального характеру про їхній перетин, па-
ралельність і перпендикулярність, але не міститься інформації про 
те, як ці властивості встановити, наприклад, як визначити відстані 
і кути між паралельними і мимобіжними прямими, паралельними 
і пересічними площинами та ін. Крім того, в ньому відсутня інфор-
мація про властивості просторових кривих ліній, а також поверхонь, 
які є основними формоутворювальними геометричними об’єктами. 
Адже всі навколишні реальні об’єкти мають ту чи іншу форму, яка 
в загальному випадку являє собою сукупність різноманітних повер-
хонь. А основним завданням геометрії є вивчення саме форм і їх-
ніх взаємозв’язків. Виникає питання, чому ж, незважаючи на цей 
досить серйозний недолік, підручник А.П. Кисельова користував-
ся популярністю? Причина в тому, що дослідження властивостей 
геометричних об’єктів базувалося в ньому на логіці з мінімальним 
залученням алгебраїчного апарату. Однак, якщо цього виявилося 
достатньо для розгляду властивостей геометричних об’єктів на пло-
щині, то для розгляду властивостей геометричних об’єктів у просто-
рі все ж необхідно використання ще й деякого геометричного апа-
рату.

Очевидно розуміючи це, А.П.Кисельов доповнив видання під-
ручника 1928 р. розділом ортогональних проекцій точки, відрізка 

і фігури, який увійшов у всі наступні видання. Однак він лише про-
демонстрував властивості ортогональної проекції, але так і не ви-
користав її можливості. Можна тільки припускати, що причиною 
був недостатній для сприйняття школярами рівень представлення 
ортогональної проекції, який існував у той час. Проте в повоєнні 
роки після робіт академіка М.Ф.Четверухіна та інших дослідників 
ця проблема була знята. Тим не менше, і автори пізніших підруч-
ників не використали можливостей ортогональної проекції, хоча в 
них у більшому або меншому обсязі, в явному або неявному вигляді 
були використані її ідеї.

В основі ортогональної проекції лежить ідея дослідження влас-
тивостей геометричних об’єктів у просторі за допомогою так званого 
комплексного креслення, що являє собою комплект побудованих за 
певними правилами двомірних зображень об’єкта. Основними пере-
вагами цієї проекції є простота освоєння і застосування, можливість 
звести просторову задачу до плоскої, а також забезпечити точність 
графічних розв’язків. Крім того, ортогональна проекція є потужним 
засобом розвитку просторової уяви, необхідної будь-якій людині, 
особливо конструкторам, архітекторам, скульпторам, художникам, 
модельєрам, дизайнерам та ін. Саме тому в даному курсі елементар-
ної геометрії для дослідження властивостей геометричних об’єктів у 
просторі прийнята ортогональна проекція.

І труднощі вивчення геометрії надто перебільшені.
Геометрія практично не містить матеріалу, який вимагає меха-

нічного запам’ятовування. У той же час увесь матеріал вимагає ро-
зуміння. А оскільки весь матеріал логічно пов’язаний, то його ро-
зуміння і забезпечує запам’ятовування. Тому всі спроби оволодіти 
геометрією «штурмом» не приводять до успіху. Вивчати геометрію 
необхідно систематично, послідовно переходячи від попереднього 
до подальшого, невеликими частинами (найкраще — параграфа-
ми). Вивчення матеріалу слід супроводжувати відтворенням на ар-
куші паперу описуваних у тексті дій. При цьому особливу увагу слід 
приділяти розумінню представленого в тексті матеріалу. Якщо під 
час вивчення матеріалу деякі теоретичні положення залишають-
ся незрозумілими, доцільно звертатися до створення найпростіших 
моделей (з пластиліну, дроту, паперу, сірників та іншого підручно-
го матеріалу), за допомогою яких можна уявити задані геометричні 
об’єкти та їхнє положення в просторі.

Після опрацювання матеріалу розділу слід оцінити рівень отри-
маних знань (при цьому необхідно бути гранично об’єктивним і са-
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мокритичним, оскільки кінцеву оцінку визначає вже не учень, а ви-
кладач). Якщо на будь-якому з перерахованих етапів не вдасться 
досягти позитивного результату, необхідно повернутися до повтор-
ного і більш глибокого вивчення матеріалу. При недостатньому рів-
ні його засвоєння не слід приступати до вивчення наступного роз-
ділу.

Дотримання цих рекомендацій збереже багато зусиль і часу й пе-
реконає в тому, що геометрія засвоюється в такій же мірі успішно, як 
і будь-який інший предмет.

Вступ
Людині протягом усієї історії її існування доводилося і доводить-

ся розв’язувати задачі геометричного характеру. Можна припуска-
ти, що на початковому етапі існування це були задачі з орієнтування 
на місцевості та вибору оптимальних маршрутів до місць полюван-
ня. Надалі з переходом до осілого способу життя і землеробства ви-
никли задачі, пов’язані з визначенням форм і величин земельних 
ділянок, створенням систем зрошувальних каналів, культових спо-
руд, царських палаців, усипалень вождів і ін.

Тривалий час кожна з виниклих задач отримувала своє інди-
відуальне розв’язання. Проте з плином часу накопичувалося все 
більше як різних за змістом задач, так і одних й тих самих задач, 
але з різними даними. Однією з таких задач, мабуть, була і зада-
ча про визначення площі земельної ділянки прямокутної форми, 
але різної довжини і ширини. Розв’язки безлічі таких задач неми-
нуче приводили до висновку про те, що площі таких ділянок, неза-
лежно від величини довжини і ширини, визначаються одним і тим 
же способом — добутком довжини ділянки на її ширину. Поступово 
було усвідомлено, що площа будь-якого об’єкта прямокутної форми, 
наприклад, стіни житла або храму, визначається тим же способом, 
що і площа земельних ділянок. Це, у свою чергу, вело до висновку, 
що реальні об’єкти мають деякі особливі властивості, притаманні 
тій чи іншій формі і які будемо називати геометричними власти-
востями. А для цього необхідно було відмежуватися від усіх фізич-
них властивостей цих об’єктів, зберігши тільки форму. Інакше ка-
жучи, необхідно було побудувати геометричні моделі цих об’єктів. 
Але для цього треба було ввести поняття складових їхніх елемен-
тів — точки, прямої і площини. А оскільки це були нові поняття, 
то їм присвоювалися певні властивості, що отримали назву аксіом. 
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шу відому нам систематизацію здійснив давньогрецький матема-
тик Евклід (3 ст. до н. е.) і її результати виклав у праці «Початки». 
Для цього ним була сформульована група аксіом, які згодом отри-
мали його ім’я. Потім були сформульовані твердження різних влас-
тивостей досліджуваних форм, що отримали назву теорем, а далі 
логічним шляхом доводилася справедливість сформульованих у те-
оремах тверджень. Сукупність аксіом і теорем з доказами власти-
востей плоских геометричних об’єктів і склала первинний зміст гео-
метрії, що отримала в перекладі з грецької назву «планіметрія». 
Очевидно, що в той час був відомий і ряд властивостей геометрич-
них об’єктів у просторі, проте їхній систематичний виклад був ство-
рений значно пізніше і отримав назву «стереометрія». Ці два роз-
діли і склали зміст геометрії.

Таким чином, геометрія — це наука, що вивчає форми і взаємо-
відношення між ними.

Нас усе життя оточують об’єкти при-
родного і штучного походження, що відріз-
няються один від одного тими чи іншими 
властивостями. І розрізняємо ми їх, перш 
за все, за формою. А якщо об’єкти мають 
одну і ту ж форму, то ми їх розрізняємо за 
розмірами, кольором, текстурою матеріа-
лу та іншими ознаками. Так, за наявніс-
тю куполів, увінчаних хрестами, на основі 
наявного досвіду можна зробити висновок, 
що на рис. 1 представлено християнський 

храм. І тільки той, хто бачив цей храм в натурі або на фотографіях 
з відповідними підписами, може сказати, що це Софійський собор 
у Києві. Але і створення нового об’єкта починається з визначення 
його форми. Наприклад, якщо ви вирішили побудувати дачний бу-
диночок, то спочатку повинні уявити собі, яким він має бути, інак-
ше кажучи — яку форму він повинен мати. Тому вивчення форми 
являє собою величезний практичний інтерес.

Так що ж таке — форма?
Існує багато визначень цього поняття. Найбільш близьким за 

змістом є зовнішній обрис. Однак це визначення не дає можливості 
використовувати для вивчення форми математичний апарат. Тому 
вчинимо так. Подумки нанесемо на поверхню об’єкта суцільну без-
ліч точок. Якщо при цьому вважати, що точки не мають розмірів, 
то утворюється уявна оболонка об’єкта, яка не має товщини, яку ми 

і будемо вважати його формою. Слід підкреслити, що прийняте ви-
значення форми не залежить від реальних властивостей оточуючих 
нас об’єктів і тому являє собою абстрактне поняття.

Але прийняте поняття форми дає можливість визначити поло-
ження на ній будь-якої точки в чисельному вигляді, тобто, шляхом 
визначення відстаней від неї до якихось інших об’єктів, незалежних 
від даної форми. І найкраще для ролі таких об’єктів підходять, на-
приклад, стіни будівель. Але не створювати ж реальну стіну спеці-
ально для того, щоб її використовувати для такої простої операції. 
Тому напрошується ідея використовувати для цієї мети уявну стіну. 
І в якості такої уявної стіни прийняти форму реальної стіни. Забі-
гаючи наперед, зауважимо, що така форма називається плоскою, 
а гео метричний об’єкт, що має плоску форму, називається площи-
ною. Тому для визначення положення точки у формі будемо вимі-
рювати її відстань до площини, яку встановимо в потрібному місці. 
Але ми живемо у тривимірному просторі і визначаємо положення 
будь-якого об’єкта за трьома взаємно перпендикулярними напря-
мами. Тому для визначення положення точки у просторі досить ви-
міряти її відстані до трьох взаємно перпендикулярних площин, роз-
ташованих так, як це зручно нам, наприклад, під точкою, за нею 
і справа. Ці три площини утворюють так звану просторову триви-
мірну прямокутну систему координат.

Розглянемо приклад. На рис. 2 представлено зображення пірамі-
ди Хефрена, побудованої, ймовірно, в середині XXVI століття до н. е. 
В основі піраміди знаходиться квадрат зі стороною, рівною 210,5 м. 
Висота піраміди — 136,4 м. Створимо її форму. Потім розташуємо у 
просторі три площини: Π1, Π2 і Π3 так, щоб вони були перпендику-
лярними одна одній і відповідно проходили під формою піраміди, 
за нею і праворуч від неї. Виберемо на формі піраміди довільну точ-
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ку K і опустимо з неї перпендикуляри KK1, KK2 і KK3 на площини 
створеної системи координат. Отримаємо відстані від цієї точки до 
площин системи координат, які називають координатами. Якщо на 
формі піраміди вибрати ще одну точку і аналогічним чином визна-
чити її координати, то в результаті їх порівняння з координатами 
точки K можна визначити взаємне розташування цих точок у про-
сторі, а також розв’язувати числові задачі з їхньою участю, напри-
клад, визначити відстань між цими точками. Якщо наявну систему 
координат змістити в деякому напрямку або змінити її орієнтацію, 
то значення координат обраних точок також зазнають змін. Однак 
це не позначиться на їхньому взаємному розташуванні і відстані 
між ними. З цього виходить, що вибір положення та орієнтації сис-
теми координат може визначатися виконавцем так, як це доцільні-
ше з точки зору вирішення поставленої задачі.

Відповідно до прийнятого поняття для вивчення форми об’єкта 
досить визначити положення всіх належних для них точок. Од-
нак це нездійсненно. Тому напрошується інший шлях: виділити 
на формі об’єкта ділянки, що володіють тільки для них властивим 
набором властивостей, вивчити їхні властивості, а потім вивчити 
взаємне розташування цих ділянок у формі. Наприклад, куполи 
Софійського собору володіють одним набором властивостей, коло-
ни портиків — іншим, стіни — третім і т.д. Слід зауважити, що такі 
ділянки форми можуть мати і самостійне значення, тобто, можуть 
мати статус форм. Наприклад, існують різні сховища рідкого пали-
ва або газу з такими ж наборами властивостей, як куполи або коло-
ни Софійського собору та ін. Форми або їхні ділянки, що володіють 
властивим тільки їм набором властивостей, будемо надалі називати 
поверхнями і присвоювати їм власні назви. Так, на рис. 3 представ-

лені відповідно сховище нафти циліндричної форми і сховище газу 
сферичної форми.

Але для виділення згаданих ділянок на формі необхідно встано-
вити їхні межі. В якості таких доцільно прийняти ланцюжки точок, 
які будемо називати лініями. Так, куполи Софійського собору від-
окремлюються від розташованих під ними елементів замкнутими 
кривими лініями, а стіни відокремлюються одна від одної прямими 
лініями. Прямими лініями, що сходяться у вершині, яка являє со-
бою точку, відокремлюються одна від одної і бічні грані піраміди.
Таким чином, форму можна розглядати як сукупність точок, ліній 
і поверхонь. Домовимося форму та її елементи (точки, лінії і поверх-
ні) надалі називати геометричними об’єктами.

Розглянемо, як створюються і якими основними властивостями 
володіють геометричні об’єкти.

Точка — це основний формоутворювальний геометричний об’єкт, 
який не має розмірів.

В геометрії об’єкти більш високого рівня складності утворюють-
ся переміщенням об’єктів більш низького рівня складності за дея-
ким законом (так званим кінематичним способом). А якщо на закон 
переміщення при цьому не накладати ніяких обмежень, то можна 
отримати безліч різних типів об’єктів більш високого рівня склад-
ності.

Відповідно до цього способу лінія утворюється переміщенням 
точки за деяким законом. Тому лінію можна розглядати як безліч 
точок, розташованих відповідно до деякого закону, що дає можли-
вість завжди вибрати на ній будь-яку точку.

Якщо точка у процесі переміщення змінює напрямок руху, то 
утворюється крива лінія. Якщо при цьому всі точки кривої лінії на-
лежать одній і тій же площині, то таку лінію називають плоскою 
кривою, якщо ця умова не виконується, — просторовою кривою 
або лінією двоякої кривизни. Прикладом плоскої кривої може бути 
будь-яка, за винятком прямої, намальована на аркуші паперу лінія. 
Прикладом просторової кривої може бути траєкторія польоту літа-
ка, що виконує фігури вищого пілотажу, гвинтова лінія, в резуль-
таті переміщення по якій того чи іншого профілю утворюється пру-
жина або різь. Якщо в результаті переміщення кінцеве положення 
точки збігається з початковим положенням, утворюється замкнута 
крива лінія, якщо ця умова не виконується, — розімкнута. Прикла-
дом плоскої замкнутої лінії є коло. Лінія безмежна. Тому поняття 
лінії в основному використовується в теоретичних дослідженнях, 

Рис. 3
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координат змістити в деякому напрямку або змінити її орієнтацію, 
то значення координат обраних точок також зазнають змін. Однак 
це не позначиться на їхньому взаємному розташуванні і відстані 
між ними. З цього виходить, що вибір положення та орієнтації сис-
теми координат може визначатися виконавцем так, як це доцільні-
ше з точки зору вирішення поставленої задачі.

Відповідно до прийнятого поняття для вивчення форми об’єкта 
досить визначити положення всіх належних для них точок. Од-
нак це нездійсненно. Тому напрошується інший шлях: виділити 
на формі об’єкта ділянки, що володіють тільки для них властивим 
набором властивостей, вивчити їхні властивості, а потім вивчити 
взаємне розташування цих ділянок у формі. Наприклад, куполи 
Софійського собору володіють одним набором властивостей, коло-
ни портиків — іншим, стіни — третім і т.д. Слід зауважити, що такі 
ділянки форми можуть мати і самостійне значення, тобто, можуть 
мати статус форм. Наприклад, існують різні сховища рідкого пали-
ва або газу з такими ж наборами властивостей, як куполи або коло-
ни Софійського собору та ін. Форми або їхні ділянки, що володіють 
властивим тільки їм набором властивостей, будемо надалі називати 
поверхнями і присвоювати їм власні назви. Так, на рис. 3 представ-

лені відповідно сховище нафти циліндричної форми і сховище газу 
сферичної форми.

Але для виділення згаданих ділянок на формі необхідно встано-
вити їхні межі. В якості таких доцільно прийняти ланцюжки точок, 
які будемо називати лініями. Так, куполи Софійського собору від-
окремлюються від розташованих під ними елементів замкнутими 
кривими лініями, а стіни відокремлюються одна від одної прямими 
лініями. Прямими лініями, що сходяться у вершині, яка являє со-
бою точку, відокремлюються одна від одної і бічні грані піраміди.
Таким чином, форму можна розглядати як сукупність точок, ліній 
і поверхонь. Домовимося форму та її елементи (точки, лінії і поверх-
ні) надалі називати геометричними об’єктами.

Розглянемо, як створюються і якими основними властивостями 
володіють геометричні об’єкти.

Точка — це основний формоутворювальний геометричний об’єкт, 
який не має розмірів.

В геометрії об’єкти більш високого рівня складності утворюють-
ся переміщенням об’єктів більш низького рівня складності за дея-
ким законом (так званим кінематичним способом). А якщо на закон 
переміщення при цьому не накладати ніяких обмежень, то можна 
отримати безліч різних типів об’єктів більш високого рівня склад-
ності.

Відповідно до цього способу лінія утворюється переміщенням 
точки за деяким законом. Тому лінію можна розглядати як безліч 
точок, розташованих відповідно до деякого закону, що дає можли-
вість завжди вибрати на ній будь-яку точку.

Якщо точка у процесі переміщення змінює напрямок руху, то 
утворюється крива лінія. Якщо при цьому всі точки кривої лінії на-
лежать одній і тій же площині, то таку лінію називають плоскою 
кривою, якщо ця умова не виконується, — просторовою кривою 
або лінією двоякої кривизни. Прикладом плоскої кривої може бути 
будь-яка, за винятком прямої, намальована на аркуші паперу лінія. 
Прикладом просторової кривої може бути траєкторія польоту літа-
ка, що виконує фігури вищого пілотажу, гвинтова лінія, в резуль-
таті переміщення по якій того чи іншого профілю утворюється пру-
жина або різь. Якщо в результаті переміщення кінцеве положення 
точки збігається з початковим положенням, утворюється замкнута 
крива лінія, якщо ця умова не виконується, — розімкнута. Прикла-
дом плоскої замкнутої лінії є коло. Лінія безмежна. Тому поняття 
лінії в основному використовується в теоретичних дослідженнях, 

Рис. 3
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дорівнює 24 кв.м. А якщо її висота 3 метри, то об’єм кімнати стано-
вить 24 ⋅ 3 = 72 куб.м.

Існує і поняття геометричного тіла. Під ним розуміють частину 
простору, обмежену замкнутою поверхнею або відсіками поверхонь 
(включаючи і площини) та заповнену деяким абстрактним матеріа-
лом. Таким чином, різниця між замкнутою поверхнею і геометрич-
ним тілом полягає в тому, що замкнута поверхня — це тільки обо-
лонка, а геометричне тіло являє собою оболонку, заповнену уявним 
матеріалом. Наприклад, сфера являє собою порожнисту оболонку, 
а куля — сферу, заповнену матеріалом.

Частина 1

Планіметрія



Розділ 1

Пряма і точка

§1. Загальні відомості
Задати пряму на площині можна 

різними способами (рис. 7).
У загальному випадку пряма на 

площині задається зображенням, су-
проводжуваним її позначенням у ви-
гляді малої літери латинського ал-
фавіту. А в тексті при посиланні на 
пряму пишуть: «пряма a». Пряма може бути задана зображенням 
лінії з належними їй двома точками, поряд з якими вказуються їхні 
позначення великими літерами латинського алфавіту. При цьому 
точки позначаються умовним зображенням у вигляді кола діаме-
тром 1–1,5 міліметра (так звані світні точки) або перетином ліній. 
У тексті при посиланні на пряму або точку у цьому випадку пишуть: 
«пряма AB» або «точка A». У ряді випадків пряму задають відріз-
ком. Тоді в тексті для визначеності пишуть: «пряма AB» або «відрі-
зок AB».

Промінь задається зображенням лінії з одні-
єю точкою і стрілкою s, що вказує його напрямок, 
і супроводжуваним його позначенням у вигляді 
малої літери латинського алфавіту. А в тексті за-
звичай пишуть: «промінь a».
Задача. Поділити відрізок АВ навпіл (рис. 8).

Зазвичай цю задачу вирішують способом лі-
нійних засічок. Для цього з кінцевих точок А і В 
відрізка проводять дуги кіл довільного, але рів-
ного, радіуса і такого, щоб ці дуги перетиналися. 

a

A

B B

A A

a

s

Рис. 7

A E B

C

D

Рис. 8
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На їхньому перетині утворюються точки C і D. Після з’єднання цих 
точок прямою утворюється відрізок CD. А оскільки його кінці C і D 
знаходяться на однаковій відстані від точок А і В, то відрізок CD ді-
лить заданий відрізок АВ навпіл.

Справді, коли радіус дуг зменшувати, то точки C і D будуть на-
ближатися одна до одної, залишаючись на однаковій відстані від 
точок А і В. Гранично, коли радіус дуг досягне значення, рівного 
половині відрізка АВ, дуги вже не будуть перетинатися, а стануть 
дотичними одна до одної.

Таким чином, усі належні відрізку CD точки знаходяться на од-
наковій відстані від точок А і В. Про такі відрізки говорять, що вони 
є геометричним місцем точок, рівновіддалених від точок А і В.
Задача. Задано відрізок АВ (рис. 9). Знайти точку K, що знаходить-

ся на відстані m від кінцевої точки відрізка і на відстані n 
від його середньої точки C.

Шукана точка повинна лежати на колі з радіусом n із центром у 
точці C. Тому проведемо це коло. Шукана точка повинна знаходи-
тися на відстані m від кінцевої точки заданого відрізка, але немає 
вказівки, від якої і в якому напрямку. Ця невизначеність призво-
дить до чотирьох рішень. З точок А і В із радіусом m робимо засічки 
на колі і отримуємо точки K1, K2, K3 і K4, кожна з яких задовольняє 
умову задачі.

§2. Перетин прямих і кути
Якщо у прямих є спільна точка, то такі прямі перетинаються 

(рис. 10).
Перетинаючись, прямі ділять площину на чотири області, кожна 

з яких представляє собою геометричний об’єкт, що отримав назву 
лінійного кута або просто — кута. При цьому утворюється дві пари 

так званих вертикальних кутів: 1 і 3, а також 
2 і 4.

Вертикальні кути рівні між собою. Точка 
перетину прямих для кожного кута назива-
ється вершиною, а промені, які виходять з 
цієї точки — його сторонами. Очевидно, що 
кут може бути утворений і двома променями 
або відрізками, що виходять із одної точки.

Варіанти позначення кута на кресленні представлені на рис. 11. 
При посиланні на кут в тексті пишуть: «кут mAn або nAm», «кут 
BAC або CAB», «кут A», «кут a». При використанні перших двох по-
значень позначення вершини кута повинно знаходитися в середи-
ні буквосполучення. Замість слова «кут» можна використовувати 
умовне графічне позначення (маркер) у вигляді кута, наприклад: 
∠mAn, ∠BAC, ∠A, ∠a.

Кут може бути утворений поворотом променя або відрізка з його 
початкового положення навколо вершини до заданого положення. 
Таким чином, величина кута визначається положенням обертово-
го променя або відрізка і досягає межі, коли цей промінь або відрі-
зок зробить повний оберт. При цьому зазвичай в якості початково-
го приймають горизонтальне положення променя, а напрямок його 
обертання — протилежним до напрямку обертання годинникової 
стрілки.

Як одиницю вимірювання кута прийнято градус. Градус являє 
собою 1/360 повного кута. Для вимірювання кутів, менших від од-
ного градуса, використовуються такі одиниці, як хвилини і секун-
ди. Один градус дорівнює 60 хвилин, одна хвилина — 60 секунд. 
У тексті для позначення кутових одиниць використовують відповід-
ні маркери, наприклад, 1° = 60′ = 3600″.

Кути, значення яких більші за 0°, але менші від 90°, називають 
гострими; кути, значення яких більші за 90°, але менші від 180°, на-
зивають тупими. Кут, рівний 90°, називають прямим, а кут, рівний 
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