




 Засвоїти формуліровку теореми про три 

перпендикуляри 

 Показати розв'язування задач на 

побудову та обчислення з виконаннями 

логічних кроків 

 Навчитися самостійно застосовувати 

ТТП для розв'язування задач 





 

Якщо пряма, проведена на площині через основу похилої, 
перпендикулярна до її проекції, то вона перпендикулярна і  
до похилої. 

І навпаки, якщо пряма, проведена через основу похилої на площині, 
перпендикулярна до похилої, то вона перпендикулярна і до 
проекції похилої. 

АС – перпендикуляр 
до пл.  
АВ – похила 
СВ – її прокція 
k – пряма на пл.  





Трикутник АВС – рівносторонній. 

АК – перпендикуляр до площини  

трикутника. 

Провести перпендикуляр КМ до 

сторони СВ. 

К 
. 



K 

. М 

Точка М – середина СВ. 

АМ – медіана та перпендикуляр 

За ТТП – КМ  СВ 

АК – перпендикуляр до площини 

трикутника АВС 

Проведемо відрізок КМ 



АВС – прямокутний трикутник, в якому 
С =90 . 

AS – перпендикуляр до площини ∆АВС. 
Провести перпендикуляр із т.S до прямої 
СВ. 



S 

AS – перпендикуляр до площини трикутника АВС 

АС  СВ 

За ТТП SC  ВС 



Відрізок МС – перпендикулярний 

 

до площини квадрата ABCD. 

 

Проведіть через точку М 

 

перпендикуляр до прямої DB. 
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CM – перпендикуляр, проведений 

до площини квадрата ABCD 

т. О – точка перетину 

діагоналей квадрата; 

AC  BD 

Проведемо відрізок МО 

За ТТП МО  BD 



Задачі для самостійного 
розв'язування  

• Відрізок MN – перпендикулярний до 
площини прямокутного трикутника 
ABC, кут С – прямий. Проведіть 
через т.M  
перпендикуляри до прямих AC і BC 



• Відрізок MN – перпендикулярний 
площині прямокутника ABCD. 
Проведіть через т. М перпендикуляри 
до прямих АВ і ВС. 



• Відрізок МD – перпендикулярний до 
площини рівнобічної трапеції ABCD, 
АВ = CD. 
Проведіть через т.М перпендикуляр 
 до ВС. 

 





Через точку О перетину діагоналей 
квадрата ABCD провели до 
площини перпендикуляр МО 
довжиною 15 см. 
 
Знайти відстань від точки М 
до сторони квадрата, якщо ця 
сторона 16 см. 



Т 
Так як МО  (АВС), ОРll АВ і ОР ВС, тоді за ТТП МР ВС. 
Отже, МР – це відстань від т. М до сторони квадрата ABCD. 
ОР=1/2*АВ=8(см).  
За теоремою Піфагора із прямокутного трикутника МОР: 
  МР²= МО²+ ОР²= 225 + 64=289 
  Отже, МР =17см. 

2/1



Катети прямокутного трикутника АВС 
дорівнюють 9см і 16см. 
Через середину гіпотенузи – точку О 
провели перпендикуляр до площини 
трикутника довжиною 6см. 
 
Знайдіть відстань від кінця перпендикуляра 
до катетів трикутника АВС. 



Проведемо OK ll AC та OP ll BC, тоді очевидно, що OK CB та OP AC. 

За ТТП MK CB; MP AC. 

За умовою задачі т. О – середина АВ. Тому ОК та ОР – середні лінії 
трикутника АВС.  

Якщо взяти СВ=9см, то ОР =4,5см; якщо АС = 16см, то ОК =8см. 

ОМ  (АВС) 
ОМ = 6см 

МК²= МО²+ОК²= 36+64=100;   МК = 10см 

МР²= МО²+ОР²= 36+ 20,25=56,25;  МР = 7,5 см 



До площини квадрата АВСD 
провели перпендикуляр ВМ = 4 дм. 
 

Сторона квадрата АВ = 2дм. 

Знайти відстань від точки М до діагоналі АС квадрата. 



О О 

Проведемо діагональ BD, 
т. О -точка перетину діагоналей 

Так як МВ – перпендикуляр до 
площини квадрата ABCD, 
МО – похила, а ВО – її проекція, 
то МО  АС за ТТП. 

Якщо сторона квадрата ABCD дорівнює 2см, то ВО = √2 см. 

Із прямокутного трикутника МВО : МО² = МВ²+ ВО²= 18 см 
     

Отже, МО = 3 √2 см 



Задачі для самостійного 
розв'язування 

Через точку О перетину діагоналей ромба ABCD до його площини 
провели перпендикуляр ОК довжиною 5см. 
 
Знайдіть відстань від точки К до кожної сторони ромба, 
якщо діагоналі ромба дорівнюють 40см та 30 см. 



До площини ромба ABCD, в якому ‹А = 45º, АВ = 8см, 
 
проведено перпендикуляр МС довжиною 7 см. 
 
Знайдіть відстань від т.М до сторін ромба. 

В трикутнику АВС сторони АВ =13см, ВС = 14 см, АС = 15см. 
 
Із вершини А провели до його площини перпендикуляр АД 
 
довжиною 5см. 
 
Знайдіть відстань від т. Д до сторони ВС. 
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