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   Задачі на побудову перерізів 

                    у шкільному курсі стереометрії 
Розв’язування  задач на побудову точок перетину прямої та площини, двох площин, 

перерізів просторових фігур сприяє формуванню в учнів наочно-образного мислення, 

вміння моделювати, практично застосовувати вивчені опорні факти теорії, тому є 

важливою складовою навчання учнів стереометрії. Розв’язування таких задач може 

залучатися до навчального матеріалу вже з перших уроків вивчення геометрії в старшій 

школі й ускладнюватися при збагаченні  знань учнів новими опорними фактами. 

 

Так, після ознайомлення з аксіомами простору, доцільно запропонувати учням таку 

опорну задачу та її залучення до просторових побудов. 

Опорна задача1.  Площини α і   перетинаються по прямій с. Пряма n лежить 

у площині α і перетинає площину   у точці В. Доведіть, що точка В належить 

прямій c. 

Дано: c , n  α, 

           n   = В.                                         РИС. І. слева 

Довести: cB . 
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Зверніть увагу учнів, що наведена опорна задача може стати у нагоді в 

пошуку точки перетину прямої і площини та лінії перетину площин.   

Задача 2. Дано трикутну призму АВСА1В1С1, на ребрах якої АА1 і ВВ1 

позначено точки М і Н так, як зображено на малюнку 2-а. Побудуйте: 1) точку 

перетину  прямої МН з площиною АВС; 2) лінію перетину площин СНМ і АВС. 

 МАЛ. 2-а,б 

Розв ’язання 

1)Точки Н і М належать площині АВВ1. Тоді й пряма НМ належить цій    

площині. Звідки (за опорною задачею) точка перетину НМ з площиною АВС належить 

лінії перетину площин АВВ1 і АВС, тобто прямій АВ. 

 Проводимо пряму НМ до перетину з продовженням АВ у точці K (мал.2-б). Точка 

K – шукана. 

2) Точки С і K належать одночасно площинам СКМ і АВС. Тоді пряма СK є  шуканою 

прямою перетину площин СНМ і АВС. 

Відповідь: K і СK. 

Те саме розв ’язування можна скорочено писемною математичною мовою записати 

так. 

Розв ’язання 
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Відповідь: K і СK. 

 

Зверніть увагу на пропоновану форму запису логічних кроків у прикладах 

скороченого запису розв ’язування: вихідні твердження  записувалися  у вертикальний 

стовпчик, твердження-висновок - праворуч. Це дозволяє здійснювати запис 

розв’язування без чернетки - легко доповнити ліву частину запису, або праву певним 

твердженням (що неможливо зробити охайно вразі запису в рядочок).  

Зауважимо, що використання символіки у запису розв’язування задач не є  

обов’язковим, проте відповідні навички допоможуть учням не тільки в подальшому 

успішно скласти випускний іспит незалежного оцінювання (зберігає час), а ще й 

сприятиме  формуванню в учнів чіткого мислення, вміння виділяти окремі логічні кроки 

розв’язування, лаконічно формулювати думки. 

 

 Задачі для самостійного розв’язування 

3. Перенесіть малюнок 3 в зошит і побудуйте: 

1) точку перетину прямої KN  з площиною АВС; 

2) лінію перетину площини KNС і площини: а)  АDD1; б) DD1C; в) АВС. 

4. Перенесіть малюнок 4 в зошит і побудуйте: 

a. прямі по яких перетинає площина МРK тетраедр SАВС. 

b. точку перетину: а) прямої KМ  з площиною АВС; б) прямої KР  з площиною 

АВС; 

c. лінію перетину площини АВС і площини: а)  MKC; б) PKA. 

 

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ПОБУДОВУ ПЕРЕРІЗІВ БАГАТОГРАННИКІВ 

 Переріз багатогранників площиною використовується при розв’язуванні багатьох 

задач стереометрії. Починати обговорення способів побудови таких перерізів можна на 

перших уроках у 10 класі при повторенні поняття багатогранника, після ознайомлення з 

аксіомами стереометрії. Виглядати це може приблизно так.  

 

Спочатку з’ясуємо, що таке переріз багатогранника. З аксіом та їх наслідків, маємо, 

що існують точки поза площиною, їх безліч (по обидва боки від певної площини).  Якщо 

взяти дві точки по різні боки від якоїсь площини, і з’єднати їх прямою, то вона переткне   

площину. Таких пар – нескінченна кількість. Кажуть, що площина поділяє простір на два 

напівпростори. 

 Якщо в багатогранника є точки, розміщені по різні боки від певної площини (у 

різних напівпросторах, утворених площиною), то кажуть, що площина перетинає 

багатогранних – є його січною площиною. 

 Фігуру,  яка складається з множини точок спільних для січної площини і 

багатогранника,  називають перерізом цього багатогранника.  

 Побудувати переріз означає побудувати лінії перетину січної площини з гранями 

багатогранника. Зрозуміло, що то будуть відрізки прямих, що є лініями перетину січної 

площини з площинами граней багатогранника. 

  

Учні вже мають певний досвід пошуку точки перетину прямої і площини та лінії 

перетину двох площин (див. раніше). Аналогічно тому, ми будемо спиратись на прості 

НАСЛІДКИ З АКСІОМ: 

 якщо дві площини мають дві спільні точки, то пряма, проведена через ці 

точки, є лінію перетину заданих площин; 



 якщо пряма а належить площині  , і α  перетинає площину  по прямій с,  то 

точка перетину а  з  належить с; 

 якщо дві точки прямої належать площині, то всі точки цієї прямої належать 

вказаній площині. 

 

Зауваження. Не забудьте нагадати, що побудову за допомоги креслярських 

інструментів можна здійснити лише у площині. Тому при побудові перерізу 

багатогранника  треба знайти у площині кожної його грані дві точки, що належать  січній 

площині – вони визначають пряму перетину січної площини і площини грані (кажуть слід 

січної площини на площині грані).  Потім легко визначити і шуканий відрізок сліду, що 

містить грань багатогранника.  

 

Задача 5. Побудуйте переріз тетраедра SABC площиною NML, де точка N належить 

грані SСВ,  М – грані АВС, а L – ребру SB (мал. 5). 

МАЛ 5 

 План побудови 

1)У (SCB)  проводимо (LN)  і позначаємо її перетин з (ВС) як Р. 

2) У (АCB)  проводимо (РМ)  і позначаємо її перетин з (АВ) як Q. 

3) У (SАВ) з’єднуємо точки Q і L. 

     LРQ – шуканий переріз. 

           Доведення 

Позначимо січну площину через α. 

1) Точки L і N – спільні точки площин α і (SСВ), тоді (LN)= )(SCB . 

2) Точки Р і М – спільні точки площин α і (АСВ), тоді (РМ)= )(ACB . 

3) Точки L і Q – спільні точки площин α і (SАВ), тоді (LQ)= )(SAB . 

  

Задача 6. Чи  може бути здійснений  переріз тетраедра площиною, зображений   на 

малюнку 6?   

    МАЛ. 6                             Розв ’язування 

Позначимо січну площину як α.  

1) Точки М і N належать площині SСВ, тоді пряма МN належить цій площині і 

перетинає площину SАС у деякій точці F, що належить прямій SС – лінії перетину 

площин SСВ і SАС. 

2) Аналогічно, пряма РK перетинає пряму  FС у деякій точці D, що є точкою перетину 

прямої РK з площиною SСN. 

3) На малюнку точки  D і F  не збігаються. Отже дві різні точки (D і F  )прямої SС 

належать площині α , тоді ребро SС належить січній площині, що не відповідає 

малюнку. 

Відповідь: малюнок хибний. 

Зауважимо, що те саме розв’язування можно записати скорочено писемною 

математичною мовою так. 
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 - маємо протиріччя з малюнком. 

Відповідь: малюнок хибний. 

 



Розглянемо приклади, коли січна площина перетинає не ребро  багатогранника, а 

його продовження.  Тоді для побудови перерізу треба  спочатку знайти слід січної 

площини на площині грані, а потім - шуканий його відрізок, що містить відповідна 

грань тетраедра (так званий МЕТОД СЛІДІВ.).   

 

Розглянемо ще раз  приклад 5, але у випадку, коли пряма LN перетинає не ребро 

СВ тетраедра, а його продовження.  

Задача 7. Побудуйте переріз тетраедра SABC площиною NML, де точка N належить 

грані SСВ,  М – грані АВС, а L – ребру SB (мал. 7). 

МАЛ 7 Розв ’язування 

Позначимо січну площину через α. 

1)У (SCB)  проводимо (LN)  і позначаємо її перетин з (SС) як K , а з (ВС) як Р. 

Точки L і N – спільні точки площин α і (SСВ), тоді (LN)= )(SCB . 

2) У (АCB)  проводимо (РМ)  і позначаємо її перетин з (АС) як D, а  з (АВ) як Q. 

Точки Р і М – спільні точки площин α і (АСВ), тоді (РМ)= )(ACB . 

Точки D і М – спільні точки площин α і (АСВ), тоді (РМ)= )(ACB . 

3) У (SАВ) з’єднуємо точки Q і L. 

Точки L і Q – спільні точки площин α і (SАВ), тоді (LQ)= )(SAB . 

     QLKD – шуканий переріз. 

 

Зауваження. Приклади 5 і 7 демонструють два способи запису розв’язування задач на 

побудову переізів. У першому доведення того, що побудований періз є шуканим, виділено 

окремим блоком. У другому після кожного кроку побудови аналізуються особливості 

отриманої конфігурації.    

У прикладах 8 і 9 пропонуються поетапні малюнки побудови шуканих перерізів. 

Запропонуйте учням записати до них план побудови та обґрунтування того, що 

знайдений багатокутник є шуканим перерізом (форма запису розв’язування може бути 

аналогічною прикладу 5, або прикладу 7, або мати інший вигляд). 

Задача 8. Побудуйте переріз тетраедра ABCD площиною, що проходить через точки  

N, M і K  на його ребрах АВ, ВС і DС,   при тому прямі KМ і АС не паралельні.   (мал. 

8). 

МАЛ.  8 3 штуки 

 Задача 9. Побудуйте переріз куба площиною, що проходить через точки  L, M і K  на  

його ребрах АВ, АА1 і А1В1 (мал. 9). 

МАЛ.  9 - 6 штук 

 

У розглянутих прикладах  5-9, для того, щоб знайти переріз багатогранника, ми 

виконували побудови у площинах його граней (або тільки в гранях). У деяких задачах 

для того, щоб знайти переріз треба виконувати побудови поза площиною граней. І 

знову на допомогу приходить МЕТОД СЛІДІВ. Розглянемо такий приклад.  

 Задача 10. Побудуйте переріз тетраедра SABC площиною NMР, де точки N, М і Р 

містяться відповідно лежать на  грані SВС,   ребрі SA і  грані АВС, як указано на 

малюнку 10-а, при тому відомо, що (МN)ЗНАК НЕПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ (АС). 

МАЛ 10 -7 шт _ РАСПОЛОГАЕМ „а” слева и текст, Ниже (среди текста блоком 

остальні 6) 

Розв ’язування 

 За умовою для кожної з площин граней відомо лише по одній спільній точці з 

січною площиною. Для того, щоб побудувати слід січної площини на площині грані, 

треба знайти ще одну спільну точку цих площин.  

Позначимо січну площину через α і розглянемо площину АВС.  

Точка Р – спільна точка α і (АВС). Другою точкою буде точка перетину (МN) з (АВС) 

(мал. 10-б). Але як побудувати цю точку?  



Підказка - у попередніх прикладах. Якщо в нас була б площина, що містить (МN) і 

перетинає (АВС) то шукана точка належала б лінії перину цієї площини і площини 

(АВС). Тоді давайте побудуємо допоміжну площину, наприклад (МNS). Знайдемо 

(аналогічно тому, як ми то робили раніше) пряму (МNS) )(ABC = (АD) (мал. 10-в) і 

точку  її перетину з (МN) , позначимо її як K (мал. 10-г).  

 Тепер ми маємо дві точки Р і K, які належать і (АВС), і α, тоді (РK) – лінія перетину 

цих площин. Нехай  EBCPK )()(  ,    TABPK )()(  (мал. 10-д). 

 Точки Е і N – спільні для площиі α і (SВС), тоді )()( ENSBC   (мал. 10-е); 

QSCEN )( . 

 Враховуючи, що  точки Q і М належать α і (SАС), а точки М і Т - α і (SАВ) маємо, 

що шуканим перерізом буде чотирикутник  МQЕТ (мал. 10-є).  

Фіксуємо увагу учнів: 

 якщо в тетраедрі з умови  немає грані, що містить дві точки площини 

перерізу – шукаємо допоміжну площину;  

 допоміжну площину в тетраедрі  доцільно проводити через дану пряму і 

одну з його вершин. 

 

Задачі для самостійного розв’язування* 

Сноска вниз стр. У задачах, пропонованих для самостійного розв’язування, виділено (орієнтовно)  

чотири рівні складності, що позначаються відповідно: нуликом біля номеру; відсутністю позначки біля 

номеру; зірочкою; двома зірочками. 

  

 

11
о
. Доведіть, що перерізом тетраедра  може бути: а) трикутник; б) чотирикутник. 

12
о
. Доведіть, що перерізом тетраедра не може бути п’ятикутник. 

13
о
. Скільки сторін може мати багатокутник, що є перерізом куба?  

14. Побудуйте переріз тетраедра  SABC площиною, що проходить через: а) три 

точки на її трьох бічних ребрах; б) вершину  S і точки М та  N на ребрах АВ 

та СВ; в) ребро SА і точку М на  ребрі АВ; г) середини ребер SА і SВ та 

вершину С; д) точки М, N і K – середини ребер АВ, ВС і SВ. 

15.  Побудуйте переріз куба АВСDА1В1С1D1 площиною, що проходить через: 

а) точки А, С і В1; б) точки А1, В1 і середину ребра DD1; в) середини ребер 

АВ і СD, та вершину А1;  г)точки  L, M і K  на трьох його ребрах, що 

виходять з однієї вершини. 

16. Побудуйте переріз тетраедра площиною, що проходить через точки  Е, Р, Т, 

при тому точки Е і Р належать одній грані, а Т – іншій. 

17*. Побудуйте переріз тетраедра площиною, що проходить через точки  М, Т, 

Р на ребрах тетраедра як показано на малюнку  11. 

18*. Побудуйте переріз куба АВСDА1В1С1D1 площиною, що проведено через 

середини ребер АВ, АА1, А1D1. 

19**. Побудуйте переріз тетраедра АВСD площиною, що проходить через 

точки  М на його  ребрі DС, Н і  Р на гранях АDВ і АВС тетраедра як показано 

на малюнку 12. 

20**. Побудуйте переріз тетраедра  площиною, що проходить через точки  М, Р, Т на його  

гранях  як показано  на малюнку 13. 

 

Наведемо кілька опорних задач, які доцільно пам’ятати при розв’язуванні задач  

як ОЗНАКИ ТА ВЛАВСТИВОСТІ ПРЯМОЇ Й ПЛОЩИНИ. 

Опорна задача 21 (ознака).  Якщо пряма й площина паралельні деякій прямій, то 

вони паралельні одна одній. 

Мал.14  Розв’язування 



Нехай  ba  і α //b. Доведемо, що //a . 

Через задані паралельні прямі а і b проходить площина  , яка або перетинає  

α, або не перетинає α. 

1) Якщо c  (мал. 14), то за властивістю паралельних прямої і 

площини  cb // . Маємо: ba //с, c . Тоді за доведеною ознакою //a . 

2) Якщо  не перетинає α, то і пряма а не перетинає α, тобто //a . 

Щ. в. д. 

Наступні опорні задачі пропонуються для самостійного доведення. 

 

Опорна задача 22 (властивість). Доведіть, якщо дві площини, які перетинаються, 

паралельні одній прямій, то лінія перетину цих площин паралельна заданій прямій. 

 

Опорна задача 23 (ознака).  Доведіть, якщо одна з двох паралельних прямих 

паралельна даній площині, то друга пряма або паралельна цій площині, або 

міститься в ній. 

 

Опорна задача 24 (властивість).  Доведіть, якщо через кожну з двох паралельних 

прямих провести площини, що перетинаються, то лінія їх перетину буде 

паралельною заданим прямим. 

  

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 

 

Задача 24. Побудуйте переріз куба АВСDА1В1С1D1 площиною, що проходить  через 

його ребро АА1 і точку  М грані  DD1С1С. 

                    Аналіз        Мал. 15 

1) Позначимо січну площину через α. Ребра АА1 і DD1 паралельні, тоді 

(АА1)//(СDD1) – за ознакою паралельності прямої і площини.  

2) (АА1)//(СDD1), )( 1AA , тоді (за властивістю паралельних прямої і площини) 

α перетинає (СDD1)   по деякій прямій n, що паралельна  (АА1). 

3) )( 1AAn  і (DD1) //(АА1), тоді )( 1DDn . 

            Побудова (Мал. 15 ) 

1) У (СDD1)   проводимо через М пряму )( 1DDn , вона перетинає (С1D1)  і (СD)    в 

точках Р і Т. 

2) У (АВС) і (А1В1С1) з’єднуємо точки АТ і А1Р. 

Чотирикутник АА1РТ – шуканий переріз. 

Доведення 

За побудовою:  ,PTM  РТ// DD1.  АА1// DD1, як ребра куба. Тоді РТ//АА1 і (РТ) 

та (АА1) належать одній площині – площині АА1М . Щ. в. д. 

 

Задача 25. Побудуйте переріз тетраедра SАВС площиною, що проходить  через 

точки М і N на його ребрі SВ і грані АSС (відповідно), паралельно до ребра АВ.  

Аналіз        Мал. 16 – 3 рис –по вертикали                                        

Позначимо січну площину через α. За умовою )(AB , ),()( ASBAB   

)()( ABCAB  . Тоді (за властивістю паралельних прямої і площини) маємо: 

  )()( ABASB ,   )()( ABABC .                                                                                                  

                                    Побудова (мал. 16) 

1) У (АSВ) будуємо (МK)//(АВ).                                       

  2) У (АSС) пряма KN перетинає АС в точці Р. 



1) У (АВС) будуємо РQ//АВ. 

2) У (СSВ) проводимо QМ. 

Чотирикутник KМРQ – шуканий переріз. 

Доведення проведіть самостійно. 

 

Задача 26. Побудуйте переріз призми АВСА1В1С1 площиною, що проходить  через його 

вершини А1 і С паралельно до прямої ВС1. 

     Аналіз                Мал. 17 – 3 рис  по вертикали                                        

Позначимо січну площину через α. За умовою )( 1BC . Тоді    )()( 11 BCBCC . 

Побудова (мал. 17) 

1) У (ВСС1) будуємо (СK) //ВС1 до перетину з (ВВ1) у точці K. 

2) У (АВВ1) з’єднуємо точки  А1 і K: PABKA )()( 1  .  

3) У (АВС) і (АСС1) проводимо (РС) і (А1С). 

Трикутник РА1С – шуканий. 

Доведення проведіть самостійно. 

 

Задачі для самостійного розв’язування 

 

27. Побудуйте переріз куба АВСDА1В1С1D1 площиною, що проходить 

через: а) точки K, N і Р на його ребрах АD, А1D1 і D1С1; б) середини 

його ребер АD і ВС паралельно до прямої АD1. 

28. Побудуйте переріз тетраедра АВСD площиною, що проходить через його 

вершину D і середину ребра АС паралельноребру ВС. 

29. Побудуйте переріз тетраедра АВСD площиною, що проходить через 

середини його ребер АС і СВ паралельно ребру СD. Визначить форму 

фігури перерізу і знайдіть її периметр, якщо ,mCD   nAB  . 

30. *Побудуйте переріз тетраедра SАВС площиною, що проходить через 

точку Р на його ребрі АВ паралельно ребрам ВS і АС. 

31. *На ребрі АВ тетраедра АВСD позначено точку М так, що АМ : АВ = 

10,   .  Побудуйте переріз тетраедра площиною, що проходить 

через точку М паралельно ребрам АD і ВС. При якому значенні   цей 

переріз буде ромбом, якщо АD : ВС = m? 

 

 

Розглянемо застосування ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПЛОЩИН  у 

розв’язуванні задач на побудову перерізів. 

Після доведення ознаки паралельності двох площин, доцільно довести з 

учнями наслідок з цієї теореми «Дві площини, що паралельні третій, - 

паралельні між собою»  (Проведіть у третій площині дві прямі, що 

перетинаються.) А також розглянути властивості паралельних площин. 

1. Кожна пряма однієї з паралельних площин паралельна другій площині. 

Проведіть таке доведення самостійно. (Це легко зробити способом від 

супротивного.) 

2. Теорема. Якщо площина перетинає дві паралельні площини, то утворені лінії 

перетину -  паралельні прямі. (Доведення проводимо від супротивного.)  

 3. Наслідок з теореми 2. Для всіх прямих, які проходять через задану точку й 

перетинають дві задані паралельні площини, відношення довжин відрізків  

прямої з кінцями у даній точці та точках перетину цієї прямої з площинами – 

величина стала. 

 Мал. 18  На малюнку 18 зображено дві паралельні площини α і  та дві  довільні, 

що проходять через точку А й перетинають ці площини у точках В, С та В1С1 



відповідно. За теоремою: ВВ1//СС1. Тоді у площині, яку проведено через пересічні 

прямі АС і АС1, за теоремою Фалеса маємо: АС : АВ : ВС = АС1 : АВ1: В1С1. 

Враховуючи, що АС і АС1-  довільні промені з початком у точці А, які перетинають 

задані площини, маємо справедливість шуканого твердження.  

Зауважимо, що при розв’язуванні  задач на побудову перерізів найчастіше 

використовується властивість паралельних площин, яку в нас зазначено під номером 2 

. 

Задача 32. Побудуйте переріз тетраедра АВСD площиною, що проходиь через точку 

М на його ребрі АD паралельно площині АВС. 

мал. 19         Аналіз 

Позначиму січну площину як α. Якщо дві паралельні площини перетинає третя 

площина, то утворені лінії перетину – паралельні прямі. Тоді при перетині бічних 

граней піраміди DАВС площиною α маємо відрізки паралельні відповідним ребрам 

основи (мал. 19). 

Побудова 

1) У (DАС) через точку М проводимо МK//АС. 

2) У (DСВ) через точку K проводимо KN//СВ. 

Трикутник МNK – шуканий переріз. 

Доведення проведіть самостійно. 

 

Задача 33. Побудуйте переріз куба АВСDА1В1С1D1 площиною, що проходить  через його 

ребро АА1 і точку  М грані  DD1С1С. 

                    Аналіз         

Протилежні грані куба паралельні, тоді лінії їх перетину з січною площиною паралельні 

(мал. 20). 

Побудова -  див. задачу 25. 

 

Задача 34. Побудуйте переріз куба АВСDА1В1С1D1 площиною, що проходить  через 

пряму (АВ1) і точку  М на ребрі СС1. Чи може площина такого перерізу бути 

паралельною прямій ВС? 

                Аналіз 

1) Позначиму січну площину через α. Протилежні грані куба АА1В1В і DD1С1С 

паралельні. Тоді α перетинає (DD1С) по прямій МK, що паралельна АВ1 (мал. 21). 

  (DС1)//(АВ1В) (як пряма, що належить площині, що паралельна (АВ1В) – див. 

властивість 1) і   )(, 1111 CABABDC  . Тоді (DС1)//(АВ1). 

 (DС1)//(АВ1) і (МK)//(АВ1В), тоді МK//DС1. 

2)Нехай α // ВС. Тоді α перетинає (СВВ1) по прямій паралельній ВС. 

 Точки перерізу В1 і М належать грані ВВ1С1С. Тоді MBCBB 11)(  . У (СВВ1) через 

точку В1 проходять дві паралельні ВС прямі: В1С1 і В1М, чого бути не може.  

 

Побудова (мал. 21) 

1) У (DD1С) через точку М проводимо МK//DС1. 

2) З’єднуємо точки В1 і М та А і K. 

АВ1МK – шуканий переріз. 

 

Доведення  

За побудовою МK//DС1, за доведеним АВ1//DС1. Тоді АВ1//МK і точка М та пряма АВ1 

лежать у одній площині. Щ. в. д. 

Відповідь: переріз АВ1МK, площина перерізу не може бути паралельною ВС.  

 



Задача 35. Побудуйте переріз паралелепіпеда АВСDА1В1С1D1 площиною, яка 

проходить через середини М і N ребер АD і ВВ1 та точку Р перетину діагоналей грані 

А1В1С1D1. В якому відношенні переріз поділяє ребро АВ? 

Аналіз 

1) Точки N і Р належать площині чотирикутника DD1В1В (допоміжна площина). Тоді 

пряма РN перетинає площину АВС у точці, що належить  прямій DВ (мал. 22-а). 

2) Грані куба АВСD і А1В1С1D1 паралельні. Тоді січна площина перетинає площини 

цих граней по паралельним прямим. 

Побудова  

1) У допоміжній площині D1DВ  проводимо (РN) до перетину з (DВ) у точці F (мал. 22-

а). 

2) У (АВС) проводимо (FМ), точку )()( ABFM   позначаємо як Е (мал. 22-б). 

3) У (А1В1С1) через точку Р проводимо пряму, паралельну (МЕ).  

Для того проводимо в гранях АА1D1D  і АА1В1В через точки М і Е прямі, паралельні 

АА1 – отримаємо точки М1 і Е1  перетину цих прямих з ребрами А1D1 і А1В1 (мал. 22-

в); будуємо QT//M1E1. 

 П’ятикутник МQТNЕ – шуканий переріз (мал. 22-г). 

 

Доведення 

Позначимо площину РNМ через α. 

1) Як вже було вказано, точки N і Р належать площині DD1В, яка перетинає (АВС) по 

прямій (DВ). Тоді точка F, у якій (РN) перетинає (DВ) є точкою перетину (РN) з 

площиною (АВС) і належить площині α. 

2)   )(, ABCMF   і   MF, , тоді )())(( FMABC  . 

3) ЕЕ1//АА1 і ММ1//АА1, тоді МЕ//М1Е1//QТ. 

4)    PME ,  і (МЕ)//(РТ), тоді (QТ)   (бо Q=   )( 1DAPT  ). 

Висновок:   ETQ ,,  і МQТNЕ – шуканий переріз. Щ. в. д. 

 Знайдемо відношення АЕ : ЕВ.  

1) Проведемо площину через (РF) і (В1В), що перетинаються в точці N  (мал. ІІ. 30-г). У 

цій площині (РFВ) маємо: В1N = NВ за умовою, FNBPNB  1 як вертикальні. Тоді 

два прямокутні трикутники РВ1N і FВN рівні. Звідси РN = NF. 

2) У (РFВ): РВ1ВО паралелограм (бо РВ1=ОВ і РВ1//ОВ як половини діагоналей 

протилежних граней куба). Тоді РО//В1В і за теоремою Фаленса, враховуючи, що РN 

= NF, маємо ОВ = ВF. 

3) У (АВС): ОМ//ВЕ (мал. ІІ. 30-д), BEF  ЗНАК ПОДІБНОСТІ OMF . Тоді ВЕ : ОМ 

= ВF : ОF, ВЕ = ¼ АВ, ВЕ : ЕА = 1 : 3. 

Відповідь: Ребро АВ поділяеться у відношенні  1 : 3. 

 

Задачі для самостійного розв’язування 

 

36. Чи існують перерізи куба площиною, зображені на малюнку  31? Відповідь 

обгрунтуйте. 

37. Побудуйте переріз паралелепіпеда АВСDА1В1С1D1 площиною, що 

проходить через точку М на ребрі АВ паралельно площині АСС1. 

38*. Через середини М і N відповідно ребер АА1 і С1D1 паралелепіпеда 

АВСDА1В1С1D1 провели площину паралельно діагоналі ВD основи. Побудувати 

переріз і визначити в якому відношенні він поділяє діагональ А1С паралелепіпеда. 

 

 

Розглянемо застосування МЕТОДУ ПРОЕКЦІЙ  у розв’язуванні задач на 

побудову перерізів. 



 

У задачах на побудову перерізів піраміди, коли немає жодної грані  

піраміди, в якій було б дано дві точки, ми використовували метод допоміжної площини. 

У аналогічному випадку при побудові перерізу в паралелепіпеді можна  застосувати 

метод проекцій.   
Задача 39. Побудуйте переріз куба АВСDА1В1С1D1 площиною, яка проходить через 

точки М, N і K на його ребрах А1В1, D1С1 і А D відповідно (мал. 32-а). 

                        Аналіз 

Позначимо січну площину через  . Протилежні грані куба паралельні, тоді 

паралельними будуть і лінії перетину  з протилежними гранями та паралельні проекції 

цих прямих на одну площину. 

 Маємо у грані А1В1С1D1 дві точки М і N, що належать  , а на протилежній грані 

– одну точку K. Якщо спроектувати (МN) на площину АВС, то  отримаємо проекцію, 

паралельну лінії перетину  з (АВС). Тоді через K проведемо пряму паралельну цій 

проекції.  

Аналогічно можна отримати пряму перетину   з площиною DСС1.  

 

  Побудова                            Мал. 32 – 4 риса 

1) У (А1В1С1) проводимо (МN) і будуємо проекцію (М1N1) прямої (МN) на (АВС), 

взявши за напрям ребро С1С (мал. 32-б). 

2) У (АВС) через точку K проводимо (KР)//( N1М1) (мал. 32-б). 

3) У (АВВ1) проводимо (РМ) і будуємо проекцію (Р2М2) прямої (РМ) на  (DСС1), 

взявши за напрям ребро АD (мал. 32-в). 

4) У (DСС1) через точку N проводимо (NQ)//(М2Р2) (мал. 32-в). 

 

       МРKQN – шуканий переріз (мал. 32-г). 

Доведення проведіть самостійно. 

 

Розглянемо тепер приклад, коли аналогічним чином задані точки містяться на 

гранях призми. 

Приклад 40. Побудуйте переріз паралелепіпеда АВСDА1В1С1D1 площиною, яка 

проходить через точки М, N і K на його гранях А1В1С1, АВС і DD1С1 (мал. 33-а). 

Аналіз мал. 33 

Якщо провести через точки М і K проектуючі прямі до перетину з (АВС) в точках 

М1 і K1, то (МK) і (М1K1) лежать в одній площині (бо ММ1// KK1). Точка 

)()( 11KMMK  належить (АВС) і є точкою перетину (МK) з цією площиною, позначимо її 

як S. Тоді ми маємо в площині грані АВСD дві точки (дану N і побудовану S), що лінію 

перетину січної площини і  цієї грані. 

 

Побудова  

1) Спроектуємо точки М і K на (АВС), взявши за напрям СС1. Для побудови 

проекції М1 точки М у площині МВ1В будуємо пряму ММ1//ВВ1 

(скористалися тим, що ребра ВВ1 і СС1 паралельні) (мал. 33-б). 

2) Точку перетину (МK) і (М1K1) позначимо як S і проведемо у (АВС) пряму NS. 

Вона перетинає ребра DС і АВ в точках Р і Q, що належать січній площині. 

3) У (DСС1) проводимо  (РK)  до перетину з D1С1 у точці Т. 

4) У (А1В1С1) проводимо (ТМ) до перетину з А1В1 в точці F. 

Переріз FТРQ – шуканий. 

Доведення (тобто те, що точки {F, Т, Р, Q} лежать у площині МKN) проведіть самостійно. 

 

Задачі для самостійного розв’язування 

 



41*. Побудуйте переріз куба  АВСDА1В1С1D1 площиною, яка проходить через точки 

М, Р і Т на його ребрах АВ, А1В1 і DD1 відповідно, якщо: а) точки М, Р і Т – середини 

відповідних ребер; б)  АМ : МВ = В1Р : РА1 = 3 : 1, а DТ : ТD1 = 3 : 2. 

42*. Побудуйте переріз прямокутного паралелепіпеда АВСDА1В1С1D1 площиною, 

яка проходить через точки Р, N і K на його: а) ребрах А1В1, D1С1 і грані АВСD; б) 

ребрі А1В1 і гранях АВСD та   DD1С1С; в) гранях АВСD,   DD1С1С і А1В1С1D1. 

43*. Побудуйте переріз трикутної призми АВСА1В1С1 площиною, що проходить 

через точки М, Т і Р на його грані АА1СС1, АА1ВВ1 і ребрі ВС (пряма МТ не 

паралельна основам призми). 

 

Побудова перпендикуляра до прямої або до площини часто використовується у  

побудові перерізу фігури площиною. До того, при пошуку перерізу  пам’ятаємо 

ВЛАСТИВОСТІ ПАРАЛЕЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ: паралельність прямих і 

відношення довжин відрізків  однієї прямої (паралельних прямих) зберігаються. 

 

Задача 44. Побудуйте переріз правильної трикутної піраміди SАВС площиною, яка 

проходить через середину М ребра SА перпендикулярно до  висоти СN основи піраміди. 

Аналіз 

Позначимо січну площину як α, а KAC


)( , DCB


)(  (мал. 34). 

1) СN  →СN KD .  

Мал. 34 

У (АВС): СN KD , СN AB → KD //АВ. 

2) Якщо провести у площині α  МР KD , то матимемо МР NC (бо NC  ) і за 

теоремою про два перпендикуляри МР )(ABC . 

3) SО )(ABC , МР )(ABC → SО//МР. Тоді SО і МР лежать у одній площині 

(SОА) і точка Р є точкою перетину АО і KD .  

4) У (А SО): МР// SО, АМ = М S, тоді (за теоремою Фалеса) АР = РО. 

5) KD  , KD //AB→AB//α.  

6) Нехай  FSB )( . АВ //α, тоді АВ ЗНАК НЕПЕРЕСЕЧЕНИЯ МF і АВ // МF, 

(вказані прямі лежать у площині АSВ). 

  

Побудова  

1) У (АВС) будуємо Р - середину [АО]. 

2) У (АВС) через точку Р проводимо KD//АВ. 

3) У (АSВ) через точку М проводимо МF//АВ. 

Чотирикутник KMFD – шуканий. 

                             Доведення 

Маємо за побудовою: АР = РО, KD//АВ, МF//АВ. Маємо за умовою: АМ = МS, 

СNАВ. 

Треба довести: (1) точки K, M, F, D лежать у одній площині;  (2) ця площина 

перпендикулярна до СN. 

1) KD//АВ, МF//АВ→ KD//МF і точки K, M, F, D лежать у одній площині α і (1) 

виконується. 

2) У (А SО):  АМ = МS, АР = РО → МР // SО (за оберненою теоремою Фалеса). 

3) МР // SО, SО )(ABC → МР )(ABC  і МР СN. 

4) У (АВС):  СNАВ, KD//АВ→ СNKD. 

5) СNKD, СNМР→ СN (KMD) і (2) виконується. 

Щ. в. д. 

Задачі для самостійного розв’язування 

 



45. Дано куб АВСDA1B1C1D1. Побудуйте пряму яка проходить через: 1) вершину 

D перпендикулярно до площини АСВ1; 2) центр грані СС1D1D 

перпендикулярно до площини АСС1; 3)* вершину D перпендикулярно до 

площини ВА1С1. 

46. В кубі АВСDA1B1C1D1 точки Е і F – середини ребер А1В1 і С1D1 відповідно. 

Побудуйте пряму, яка проходить через  точку F перпендикулярно до площини 

ЕВD і знайдіть довжину відрізка цієї прямої, обмеженого F  і площиною ЕВD, 

якщо ребро куба має довжину а. 

47. Побудуйте переріз куба АВСDA1B1C1D1 площиною, яка проходить через: 1) 

вершину А перпендикулярно до прямої СВ1; 2) вершину С перпендикулярно до 

прямої В1D1; 3)* через середину діагоналі перпендикулярно до цієї діагоналі.  

48. *Побудуйте переріз куба АВСDA1B1C1D1 площиною, яка проходить через 

середину М ребра АА1 перпендикулярно діагоналі В1D. Знайдіть у якому 

відношенні  площина перерізу поділяє цю діагональ.  

 

Розглянемо ПРИКЛАДИ ПОБУДОВИ ПЕРЕРІЗІВ, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНИХ ДО 

ДАНОЇ ПЛОЩИНИ. Нагадаємо, що зображення просторової фігури  не зберігає кути (у 

тому числі й прямі кути), але зберігає паралельність прямих та відношення відрізків однієї 

прямої або паралельних прямих - здійснюється за правилами паралельного проектування.  

 

Задача 49. Кожне ребро правильної чотирикутної піраміди SАВСD дорівнює а. 

Побудуйте зображення перерізу піраміди площиною, яка проходить через діагональ ВD 

основи перпендикулярно до грані SCD, і знайдіть площу цього перерізу. 

                                                     

Мал 35 

                                      Аналіз 

За умовою бічні грані даної піраміди є правильними трикутниками, тоді 

медіани ВK і DK трикутників SВС і SCD є їхніми висотами (мал. 35). Звідси (ВKD) 

SC . Тоді (ВKD) )(SCD .  

Побудова 

Знаходимо середину K відрізка SС .  

Трикутник ВKD – шуканий переріз. 

Доведення 

Проведіть самостійно. 

 Обчислення 

Довжини сторін трикутника ВKD дорівнюють: 
2

3a
; 

2

3a
; 2a . Обчислимо 

площа цього трикутника за формулою Герона: 

S = 





2

)23(

2

2

2

2

2

)23( aaaa 2a
4

2
. 

Відповідь: 2a
4

2
. 

 

 

Задача 50. Побудуйте зображення перерізу правильної чотирикутної піраміди 

SАВСD площиною, яка проходить через діагональ ВD основи перпендикулярно до грані 

SCD, якщо відношення довжин ребра основи і бічного ребра складає 6 : 5. Знайдіть площу 

цього перерізу в випадку, коли довжина ребра основи дорівнює а. 

Мал 36 

                                      Аналіз 



З попереднього прикладу зрозуміло, що треба побудувати висоти ВK і DK  

рівнобедрених трикутників SВС і SDС (мал. 36-а). Для цього треба знайти відношення 

KCSC : . 

Позначимо SС = 5t і ВС = 6t (за умовою SС : ВС = 5 : 6), SCB . З ∆ВSС (мал. 

36-б) маємо: 

5

3
:cos  SCMC , 

5

3
6cos tBCKC   ,  KС : SС = 18 : 25.  

Побудова 

Ділимо відрізок рівний відрізку SС малюнка 36-а на 25 частин  і відкладаємо 

від точки С на ребрі SС 18 таких відрізків – маємо точку K. 

 Трикутник ВKD – шуканий переріз. 

Доведення 

Проведіть самостійно (доведіть, що ВK SC ). 

 

Обчислення 

Маємо з ∆ВKС:  ВK = ВС tt
5

24

5

3
16sin

2









 . У трикутнику ВKD сторони 

дорівнюють: t
5

24
, t

5

24
 і 26t . Знайдемо площу цього трикутника за формулою 

Герона: 

 































2

2

2

25

14324
23

5

24

5

24
23

5

24
ttS 22

2 15

142

625

14324
aa 




. 

Відповідь: 2

15

142
a . 

 

Задачі для самостійного розв’язування 

 

51*. В прямокутному паралелепіпеді АВСDА1В1С1D1D1 основа АВСD – квадрат. Точка 

Р ділить відрізок АС у відношенні 1 : 3, починаючи від А. 

1) Побудуйте переріз паралелепіпеда площиною, яка містить точку Р і 

перпендикулярна до площин АВС і АА1С. 

2) Знайдіть площу цього перерізу, якщо АС1 = 64 , ВС = 4.  

52*. Точки М, Н і Р – середини відповідно ребер А1В1, В1С1 і АD куба 

АВСDА1В1С1D1D1. Периметр переріза куба площиною МНР дорівнює 212 . 

1) Знайдіть ВD1. 

2) Доведіть, що площини МНР і ВDD1 перпендикулярні. 

53. Побудуйте переріз правильного тетраедра площиною, що перпендикулярна 

основі і проходить через:  

1) точку на бічному ребрі; 2) точку на ребрі основи;  

3) медіану основи; 4) вершину тетраедра; 5) апофему бічної грані;  

6) точку на бічному ребрі, що поділяє його у відношення 2 : 3. 

54*. Через фіксовану точку на бічному ребрі правильного тетраедра провели площину 

перпендикулярно до площини основи цього тетраедра. Визначить  межі значень площі 

утвореного перерізу, якщо дано довжину ребра тетраедра. 

55*. Побудуйте переріз правильної чотирикутної піраміди площиною, яка проходить 

через її вершину основи перпендикулярно до однієї з бічних граней, якщо задано 

відношення λ довжини ребра основи до бічного ребра. Скільки розв’язків має задача?  



56*.  Побудуйте переріз правильної чотирикутної піраміди площиною, яка проходить 

через ребро її  основи перпендикулярно до однієї з бічних граней, якщо задано 

відношення λ довжини ребра основи до бічного ребра. Скільки розв’язків має задача?  

57*. Доведіть, що в правильній піраміді площина, яка проведена через  висоту і апофему 

цієї піраміди, перпендикулярна її бічній грані. 

60*. В правильній n-кутній піраміді SА1…Аn проведено переріз площиною, яка 

проходить через вершини А1 і А3 перпендикулярно до ребра SА2. Доведіть, що   

площина, яка проведена через  висоту і апофему цієї піраміди, перетинає площину 

перерізу по прямій перпендикулярній  її бічній грані. 

62*. Правильну трикутну піраміду перетинає площина, яка проходить через вершину 

основи  і середини двох бічних ребер. Знайдіть відношення площі бічної поверхні 

піраміди до площі основи, якщо січна площина перпендикулярна бічній грані.  

 

  

 


