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                                           ЗУСТРІЧ №1  (16. 10. 13) 

      0. РОЗМИНКА. Перевірте здатність до нестандартного мислення. 

Що треба вставити замість зірочки? 

 00250 ---3; 10 ---1; 124 ---0; 588 ---4; 9999 ---* 
Підказка: цю задачу запропонували дитині при зарахуванні до дитячого садочка 

(старша група) і вона її легко розв’язала! 

 

1. Що таке обдарованість, обдарована дитина, особливості її характеру. З якими 

проблемами стрічаються їх вчителі й батьки.  Особливості вчителя, що працює з 

обдарованою дитиною. Про розвиток здібностей дослідника.  

(Див. на сайті ін-ту на сторінці «Апостолова» файл «Робота з обдарованими 

дітьми» ) 

2. БІСЕКТРИСА КУТА 

Бісектриса кута: 

 Вісь симетрії кута 

 ГМТ рівновіддалених від сторін кута 

1) Важливість методики подання теми. Доведення того, що бісектриси трикутника 

перетинаються в одній точці. Форма запису. 

2) Опорні задачі. 

 .  Бісектриси суміжних кутів перпендикулярні. 

 Бісектриси внутрішнього і зовнішнього кутів трикутника при одній вершині 

перпендикулярні. 

 Бісектриса і медіана, проведені з вершини прямого кута прямокутного 

трикутника утворюють рівні кути з висотою, що проведено з вершин того ж 

кута.   

3) Кут між висотою і бісектрисою рівнобедреного трикутника, що проведено із спільної 

вершини, дорівнює 12
0
. Знайдіть кути трикутника. 

4) В рівнобедреному трикутнику сторона ділить навпіл кут між бісектрисою і висотою, що 

проведено з однієї вершини. Знайдіть кути трикутника. 

5) Кут між висотою і бісектрисою прямокутного трикутника, що проведено до гіпотенузи 

дорівнює 15
о
. знайдіть кути трикутника(«Шкільна геометрія в опорних схемах, задачах і 

прикладах 8-11» с. 39) 

6) Кути трикутника дорівнюють α, β і γ. Знайдіть кути, що утворюють при перетині 

бісектриси зовнішніх кутів цього трикутника.  

7)  Відновити трикутник за прямими, що містять бісектриси його кутів і точкою перетину 

однієї з бісектрис зі стороною трикутника.  

8) Чи може бісектриса зовнішнього кута трикутника бути паралельною  бісектрисі одного 

з його внутрішніх кутів? ЩОБ РОЗВ’ЯЗАТИ ДИВ, О.З. ПРО КУТ ПРИ  ІНЦЕНТРІ 

3.  ЧУДОВА ТОЧКА ТРИКУТНИКА №1 – ЙОГО ІНЦЕНТР («Шкільна геометрія в 

опорних схемах, задачах і прикладах 8-11» )ОК – 23, 26) 

1) Опорні задачі про  бісекткриси трикутника (підкреслене опрацьовуємо 

16.10.13, інше - пізніше)  

 кут при інцентрі,  

 бісектриси зовнішнього й внутрішнього кутів при одній вершині,  

 конфігурація «р – а»,  

 теорема про точку W й її наслідки,  

 відношення відрізків, на які бісектриса поділяє сторону трикутника;  

  в якому відношенні інцентр поділяє бісектрису трикутника; 
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  формули для обчислення довжини бісектриси трикутника 

( )(:
2

cos2 cb
A

dclA  , формула Лагранжа xyabl 2 ) 

 зовнівписане коло й його властивості. . 

2) Чи можуть бісектриси трикутника перетинатись під прямим кутом? 

3)  У якому трикутнику сторону бачимо з інцентра під гострим кутом? 

4) Довести, що в прямокутному трикутнику гіпотенузу з його інцентра бачимо під 

кутом 135
0
. 

5) У трикутнику АВС a > b >c. Яку з його сторін видно під найбільшим кутом? 

6) Через інцентр І трикутника АВС провели пряму паралельну до АС, що 

перетинаю АВ у точці Р. Порівняйте довжини відрізків ІР і СР. 

7) Сторону ВС трикутника АВС бачимо під рівними кутами з центрів вписаного та 

описаного кіл гострокутного трикутника. Знайдіть кут А. 

8) Бісектриси двох внутрішніх кутів трикутника перетинають  його протилежні 

сторони під кутами 59
0
 і 78

0
. Знайдіть кути трикутника. 

9) Доведіть, що кути між бісектрисами внутрішніх гострих кутів прямокутного 

трикутника та бісектрисами його зовнішніх тупих кутів доповнюють один одного до 

180
о
. 

10) У трикутнику АВС проведено бісектриси ВК і СТ. Точки А, І, К, Т належать 

одному колу. Знайдіть кут А і порівняйте довжини відрізків ІК і ІТ.  

11) Дано коло і його хорду ВС. Точка А належить більшій з дуг ВС цього кола. 

Знайдіть ГМТ – інцентрів трикутників АВС. (СЕГМЕНТ, ЩО ВМІЩУЄ ДАНИЙ КУТ) 

12) Знайдіть кути трикутника АВС, якщо центри його вписаного й описаного кіл 

симетричні відносно сторони ВС. («Шкільна геометрія в опорних схемах, задачах і 

прикладах 8-11» с. 39) 

13) У трикутнику АВС бісектриси АР і СЕ перетинаються в точці І, oAIC 120 . 

Доведіть, що .TPITBI   

14*)   На сторонах кута А дано точки К і Т. Побудуйте трикутник АВС так, щоб 

точки К і Т були основами  бісектрис його кутів В і С. 

15*) Відновіть трикутник АВС за точками І, L1, L2. 

16*) Побудувати трикутник АВС за R, r, a. 

4. ПРО МЕТОДИНУ ЗНАЧИМІСТЬ ЗАДАЧ НА ПОБУДОВУ В ШКІЛЬНОМУ 

КУРСІ ГЕОМЕТРІЇ. Опорні задачі на побудову . («Шкільна геометрія в опорних 

схемах, задачах і прикладах 8-11» с. 8) 

5. Дещо про модуль числа («Я сам!» с. 52). Його місце у розвитку мислення 

розгалуження учнів. 

6. НА ЗАКІНЧЕННЯ 

 У трикутнику АВС провели бісектрису АК і висоту ВР. Доведіть, що кут 

СРК більший за 45
о
. 

 Алі-баба  прийшов до печери зі скарбом.  Перед печерою бочка. У кришці 

бочки по вершинах квадрата отвори. Під кожним отвором глечик. У 

кожному отворі оселедець. У отвори можна сувати руки і перевертати 

оселедець або головою вверх, або головою вниз. Печера  відкриється, якщо 

всі оселедці будуть однаково напрямлені. Проблема в тому, після того, як 

руки вийнято з отворів, бочка певний час швидко обертається і неможливо 

визначити саме в які отвори Алі-баба пхав руки. Чи існує стратегія за якої 

гарантовано двері печери відкриються?  


