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з куРсу ггомгтрс| 8 клАсу
1. 3адаи| на по8тоРення навчального

:тяатер!алу 3 куРсу гео}*€тР!} 8 класу
1.1." Б|чна сторона,43 | ментша основа 3€ трапец11 А&€| до-

р!вн:ототь в|дпов|дно 16 см | 15 см. $кий з в|др!зк!в 1теретинае
б|сектриса кута БА| - ос1{ову Б€ чи б|нну сто9ону €)?

1.2.'|{ряма,4.8 дотикаеться до кода в точц! 8, а прятшаА6 пере-
ти}{ае кодо в точках с 1 о.3найд|ть в!др|зок €), якщо.43 : 6 см,
А€:9 см.

1.3." $а одн|й сторон| кута 3 вер:шино|о в тонц| А позначили
точки в | с, а на друг|й - точки л | Б, причому АБ: || см,
Ас : \8 см, А| : А1 : 5 : 9. 3найд\тъ €&, якщо во :20 см.

1.4." |!лоща паралелотрамтаА3€0 дор!вн:ое 8. 3найд|ть площу
зафарбовано[ ф|гури (рис. 1.1).

Рис.1.1

1.5." 3найд!ть в|днотшення площ ,51 ! ,52 трикутник!в, зобраэтсе-
них на рисунку 1.2 (дова*сини в|др!зк|в дано в сантиметрах).

1.6.' Р|др|зок А| - б!сектриса трикутника
А3€, площа трикутника А3| дор|внтое !2 сттт2,

а трикутника А(| - 2о сш:2. 3найд|ть в|дно-
1шення сторони А3 до сторони -44.

1.7.' .(|агонал| р|вноб!тно| трапец|[ е б|сек-
триса1ии ![ гострих кут|в | точко}о шеретину ]то-
д!'лятоться у в|днотшенн| 5 : 13. 3найд!ть площу
трапец|[, якщо || висота дор!.внтое 90 стш.

б)а)

Рутс- \.2



$ 1. |1овторення з курсу геометр!; 8 класу
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1.8." Ёатети пря1иокутного трикутника дор|внтототь 18 с:и
| 24 см.3найд|ть б|сектрису трикутника' проведену 3 вер1цини
ме1{1цого гострого кута.

1.9." 1!1ед1аниА-1|1 т €Ё трикут.'икаА&€ перпендикулярн|. 3на_
йд|ть сторони трикутника' якщо А^/| :9 с:и | €[{ : |2 см.

1.1о." у трикутнику АБ€ мед|ани в^4 | ск перцендикулярн!
| перетина|оться в тонщ! @. 3найд|ть дов}кину в!др|зка А@, якщо
в1у1 : 36 с:ц | ск : 15 сшт.

1.11.' у трикутнику А3€ в!домо, тт{о /3 : вс, Б| | А]|1 - вут-
соти трикутттика' Б| : А11у| : 3 : 1. 3найд|ть соз €.

|.12." у трикутнику АБё в1домо, що АБ : вс, Б| \ €[{ - ви-
соти трикут!{ика' совА=9. знайд|ть в|днотшепня€Ё: Б[.7"

1.13.' .(|агональ р!вноб!нно! трашец|| г|ерпендикулярна доб|чно] сторони | утвортое 3 основото трапещ|[ кут 30". 3найд|ть
висоту трапец!|, якщо рад|уе кола' оцисаного навкодо трапец||,
дор|внтое Ё.

1.14." |[обудуйте квадрат' площа як0го дор|внтое сути| шлощ
двох даних квадрат|в.

1.15." Ёа мед|ан| А1|т[ трикутхаикаАБ€ по3начено то!|ку | так,
що А| : |1\[ : 1 : 3. 1ерез точку ) проведено цря:у!у' паралельну
сторон| Ас" у яко1у|у в!.дгтотшенн| ця ттряма д|лить сторону 3€, '

рахуточи в|д вертлини 6?
1.16.' у чотирикутнику А8(| в|дошто, що -43 : А0, св : со.

.(овед|ть, що А| \ вс.
|.17 -" Ба основ| А€ р|внобедреного трикутник а АБ€ по3начили

точку |[, а тта б|чних сторо|{ах Ав | вс в|дпов!дно точки к 
' 

ш
так, що 1|[к !! вс, ]у1м |! ,43.3нат;д|ть"довэкину б|нно[ сторони'
якщо в|домо, що периметр чотирикутника ь[кв!'{ дор1внтоо
30 см.

1.18.' у прямокутнику АБ€| в|домо, що АБ : 2Ао. [очка,( -середина сторони А3. 3найд|ть кут ско.
1.19.'!1обудуйте квадрат 3а трьома точками' як! е серед иъ|ау!и

трьох його стор|н.
1.20.' {!агонал! р!вноб|вно! трапец|1 А&€| (вс !| Ал) перети-

на}оться в тонц| !|1. Б!домо, що ! с^/{о : 2 вА])..(овед|ть, щовс: Ав.
1.21.' у р|вноб!тн!й трапец||,43 со (вс !1 .4); о;сектриси гострих

кут|в БА1) \ соА перетина}оться в то'нц!, яка нале}кить основ| 86.
3найд|ть лериметр трапец|[, якщо ,вс : 36 сут' 2 БА-| = 6['-



!

1,

-+-.

1

:

1

1

|

)

3адан! на повторення навчального матер!алу з курсу геометр!1'8 класу

1.22.'|[о6удуйте паралелограм за його вер1циното | середина:ии
стор|н, яким ця вер!шина не нале}кить.

1.23.' |!ерпе}цикуляр' опущений 3 верт|:ини кута прямокутника
на його д|агональ, дйить цто д|агональ на в!др|зки' дов)*сини яких
в!дносяться як 1 : 3. 3найд!ть кут м|ак д|агоналятши прямокутника.

|.24.' *\а сторон|,4-} пря:шокутника АА4) поз:тачи ли тонку Р|
так' що м|о: со, 

^4А: ^[с.3найд!ть 
кут м|эк д|агоналя:ши

цря1иокутника.
1.25,' Бисотут Б!'{ | о^1| ромба А-всо, проведен| з його тупих

кут|в 3 | 2, перетина1оться в тонц1 Р. 3найд|ть кути ромба, якщо$Р:РБ:^/{Р:Р|:\:2.
1.26.'€ума довшсин катет|в Ав | вс прямокутного трикутника

А3€ дор!внтоо с. }{а г!потенуз| А€ ттоза трикутникоти побудовано
квадрат Ас]\[]'{, д|агонал| якого перетинак)ться в тонц| 0. 3 точ-
ки Ф на прям1' вА | вс опустили перпендикуляри ок | оР в|дпо-
в|дно. 3найд|ть периметр чотирикутника Б[(ФР.

1.27.' €ерединний перпендикуляр д|агонал! пря1иокут!{ика
утвор1ое з його б|дьштото стороно1о кут 60'. 8|др|зок цього пер-
пендикуляра, який тш|ститься всередин| пряш[окутника, дор|втт:ое
|2 см. 3найд!ть б|льтшу сторону цряш|окутника.

1.28.'Ёа тшед|ан| 3) трикутттикаА3€ позначено точку 1|1 так,
що БР| : ]|1| :3 : 2. |!ря:иаА]|1перетинае сторону 3ё у тонц| Ё.
)[' яко:шу в|днотшенн! точка -8 под|ляе сторону 3€, раху:они в|д
вертпини 3?

1.29.' Б|сек триса кута,4 паралелогр ама АБ€ Р перетинае д|аго-
наль 8| ! сторону 6€ у тонках Б | Р в|дпов|дно так' що БЁ : Б| :: 2 : 7.3найд|ть в|днотшення БР : Р(.

1.3Ф.' ]!1ед| атаут А| | Б!|| трикутттика АБ€ перетиг{а1оться в точ-
ц| @. 9ерез точку 0 проведено пряму' яка паралельна сторон\А€
1 перетина€ сторону 6€ у тотц| |{.3найд|ть Б|, ок | кс, якщо8€: 18 см.

1.31.' $оло' центр якого нале)кить г!потенуз| прямокутного
трикутника' дотикаеться до б|ль:цого катета | проходить чере3
вер1шину протиле}кного гострого кута. 3найд1ть рад!ус кола' якщо
катети дор|внто:оть 5 см | |2 см.

1.32.' $атети прямокутного трикутника дор!внтототь 6 см
| 8 с:ш. 3найд|ть в!дстань в|д вертшини мен1шого гострого кута
'1'рикутника до центра вписаного кода.

1.33.' |{лоща р|вноб|нно[ трапец|| дор|внтое 36€ см2, а го-
<:трий кут - 45". 3найд|ть висоту трапец||, якщо в не| :цоэкца
!|||исати коло.
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!1. |1ов1орення з курсу геометр!). 8 класу

1.34.' Б|сектриса кута А трикутник а А3€ (2 с :90') под!ляекатет Б( пта в|др!зки 3авдов)кки 6 сшт | 10 см. в'''йд;''_р'ду"кола' яке г!роходить чере3 точки А, с | точку перетину щ!с| б|сект-ру|сц 3 катето:и 3€.
1.35.'{ентр кола' вцисаного в р|вноб|нну трапец|то, в|ддаленийв!д к|нц|в || б|чно| сторони на т6, с:ш | 16 6м. 3иаад:!]{"р**"'ртралец||.
1.36.' .(|агональ р|вноб].чно| трапещ![ под|ляе висоту' проведе-ну з вер1цини тупого кута' на в!др|зки завдов'кки 15 см | |2 смт,а б|чна сторона трапец|| дор|внйе [] ментп|й основ|- 3гтайд|тьплощу трапец|'[.
1.37.' Б]льтша д|агональ прямокутпо[ трапец|[ под|ляе висоту'цроведену 3 вер1цини тупого кута' на в|др!зки ,''д',й'." 15 с:тс| 9 см' Б!дьтша б1чтда с"орона трапец|[ дор|внтое || метттп|й основ!.3найд1ть площу трапец1[.

^ 1:38.' )/ трапец|! Авсо @с !| Ао) т0чка д4. _ серед иъта А1..3найд|ть 1лощу трикутника сйо, ''.щ' площа дано| трапец||
дор|внтое ,5.

.1'39" *оло, побудовал*е на д|агонал| А€ ромбаАБ€[ якна д|аме-тр!, проходить чере3 середи}{у сторони дв. знапдт* 
' у{"'р'*о'.

.1.40:" Ра сторона* дв-' вс 
'рй"у'" ика АБ€ побудовано в зо-вн|:пн-!й б|к квадрати АБ|2 ; Бсрс. Биявилося , йй ул дс.А':*{1':' що трикутнпт< А8€ е р|внобедреним.

*. 1.-41." )/ трикутнику АБ€.'р6,"д"", висоту А1{ | мтед|ану 81|1 .Б|др1зок 1|т[|{ леретцнае б|сектрису'€& в || середин|. .(овед|ть, щотрикут1тик А3€ с р|внобедреним.
- 1'42"" ||обудуйте чотирикутник за його сторона,у[и | в|дстаннтоти|эк серединатши д!агоналей.
1'43." ?очка 8 наде:тсить прямо1шу куту БФА(рис. 1.3). ,(ове-д|ть, що_пери1![етр трикутник а АБ€ 6|льтллпй, н|эк 2Ф('

' _|.44,:" Ёа аркушт| пашеру 
" *'';'*'.*у накреслено трикутникА3( з вер1шишами у ву3лах с|тки (рис. !.4).3адопомогото л|п|йкипобудуйте точку церетину тшед|ан цього трикутника.

Рис. 1.3 Рце, 1.4



3адан! на повторення навчального матер!алу з курсу геометр!| 8 класу

1.4б." 9 трапец|| довх{ина одн|е! з д!агоналей дор|внтое сум|
основ' а кут шт|эк д|агоналя:ши дор|вн:ое 601. .{овед|ть' що трапец|я
е р|вноб|тноло.

1.46." Ёа сторон| А€ трикутника АБ€ позначиди точку !{ так,
що вписан| кода трикутник!в Авк | Б€!{ дотика}оться. ,(овед!ть,
що точка 1( гтале:китъ вписано1цу колу трикутника)43€.

1.47." Ёа сторонахА3 |€! трапец1|Авсл (вс || Ал) в!дпов|д-
но по3начиди точки к | [, так|, що 2 вА] : 2 сок.,(овед|ть,
що2Б|'А:2ско.

1.48." } гострокутному трикутнику/3€ в!др1зокА-[{ с висото|о.
3 точки Р на сторонйАБ !.4'€ опущено перпендикуляри нк ] нъ
в!дпов|.дно. .(овед|ть, що чотирикутник вк[с - впцсаний.

1.49," 1очка .[ нале}кить трик утнику АБ€ 1 2 в,]с = 9о" +! . вАс.
2

3|дошто, |що цряма А..]. м|стить центр описаного кола трикутни-
ка Б!€. .(овед|ть, що "г - центр вписаного кола трикутника АБ€.

1.5о." .(ано два кола. |{ершле 3 них проходить через центр 0
другого кола ] ттеретинае це кодо в точках А | 8. )(орда @8 пертпо_
го кола шеретицае друге коло в тонц|./. ,(овед|ть, що тонка -[ -центр вписаного кола трикутника А3€.

1.51." } трикутнику А3€ проведено висотиА]{ |сР.3найд|ть
ведичи}{у кута 3, якщо Ё|дотио, що 1€ : 2Рн.

1.б2." Ёа сторон!А6 трикутнцкаА/;€ цо3начили точку ) таку, .

що 2 А32 : 2 всо |Ав : 4). Б|сектрйсакутаА перети}тае ст0-
рону 34 в тонц| .8. .(овед|тБ, 14Ф ол !! Ав.

1.53." 1очка ! - середина сторони А€ трикутника Авс, оБ
| ор - б!сектриси в|.дпов{дно трикут1{ик|в А3| | сво, Б|др|зки
во | БР перетинатоться в тотц! -&/. .{овед|ть, що |||[ =!лр.

2|.б4." } прямокут|{ому трикут1{ику А3€ е с :90.)_в!др|зки
сн, с| | с]у1 - в|дпов|дпо висота' б|сектриса | мед|ана трикут_
ника. 3найд!ть дов)кину €|, якщо сн : 6, см{ :1,о.

1.55." } трикутнику АБ€ проведе}{о б|сектрису 82. 8|домо,
що А3: 15 см, вс : |о см. ,(овед1ть' що во < 12 см.

1.56." 8 опуклому чотирикутнику Авсо д|агонал| перетица_
!оться в тонщ| @. 3|домо, що 2 вАс : | сво, 2 всА: 2 сов.
,(овед!ть, що (Ф.сА- во.во.

!.б7."'Б|сектриси кут!в А | 3 трикутнцка А3€ перетина1оть
()писане коло трикутнцкаА3( у точках -|{ ! ! в|дпов|дно. Б|др!зки



Ак | в[ перети1{а|оться в точц| 0 так' що : = 

=. 
,(овед|ть, що

трикутник Авс - р|внобедрений. 
ок о[

1"58." 1рапец|я 18 со (Ав !! €)) така, що коло' оцисане шавколотрикутника А3|, дотикаеться до пряп1то| Ё6. .(овед|ть, що коло,описане навколо трикутника Б€|, дотикаеться до пря:шо!,4).1.59." } трикутнику АБ€ проведено б|сектрису Б1{. Басторонах вА 1 вс позначиди в|дпов1дно точки й ; й так|', що
2Ак\у! : 2скм. 1

до кола' '.,""'"'"1 1:#:::ж;#;ряма 
/6 - дотична

1.60." } кол| цроведет1о хорду €| ларалельно д|аметр у АБ так,що в трапец1то А^(| 1цо}кна вт,цсату[ коло. 3найд!ть довэкинухорди €0, якщо Ав : 2п.
1.61." }1а мед|ан| А-^4 трикутник а АБ€ по3начили тонку Р.?очки к ! ш -- Ф€нФБй церцендикуляр|в, цроведених з точки 1на сторони Ав | Ас в|дпо-в|дно. 3найд1ть в|др!зки' рк ; рм, якщоРк+Рм:ё,А3:с,А€:0.
1.в2." )/ трикутнику А3€ проведено чев|ани АА1, вв1' €€', як|перетина}оться в тонц| }1. Б|до:ио' що площа 

'р"йу''*йк а А1|1Б,дор|внтое площ| трикутник"!{с', площа трикутник а Б1\[€,дор|внтос шлощ| трикутник а в1ш\, а площа трикутник а €1|1А'дор|вн:ое площ| трикутника с;шЁ 
'.,(овед!ть,' *" й"' точкаперетину :шед|ан.

1.63." 9 трашец|| Авсл (Ал !! вс, Ал > вс) на д|агона л| А€по3начили точку Ё .'.\, що ББ {| 8). довед|ть, що ""!й!},'''у'_ник!в Авс ] |Б€ р|вн|.
1.в4"- Ёа мед|ан1 в^/{ трикутник а АБ€ по3начили тонку 2.9ерез точки 8 | ) пцовели прям!, паралельн! в'дпов|дно прями,у!в]|1| | А3. |{роведен| прям| ,'*р*'"'Ё-ться в тонщ1 ё. ,(овед1ть,що 6Ё : Ал.
1.65.- }{а основ1' А| трапец|!/3 €0 позначутли точку 1|1 , Бъдомто,що пери1шетри трикутник!в Ав^1[, 

^/{вс 
| €|||| р|вн|_ дй"д;'",що/| :2вс.

1.66.- у коло вписано чотирикутник Авсо. }{а хорд! А3 по-будуйте точку 1[ таку, що | А-|!\[ : 2 вс1ш.
1.67.- 1очки Р1 |.0{' _ середини основ Ал | вс трапец!| Авсов|дпов|дно. }{а сторон ах А3 ]. 6) позначили точку{Р ] @ в|дпов|д-но так' що Р@ !| ил 1нт, * РБ)..(овед|ть, що прям| Р],{, 

^[@ 
] Асперети|{а}оться в одн!й тонц!.
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Ф з п а ч е п }| я. [(о с инус опд 1 су'\|у с0 1|1 кута с (Ф" ( с < 180")па3ивак)ть в1дпов1дпо абсцпеу.т 1 ордипату у т0чки Р7 одпнпч-пого п1вкола' яка в|дпов1дае куту о !рис. 2.3).

}{ористутовись таки1ц озна-
ченням' 1шо}кна' ттаприкдад' за-
т!у!сату|: в!п 0' : 0, сов 0' : 1,
в|п 90^' : 1' со$ 90" : 0;
в!п 180':0, сов 180": *1.

8кщо ]у1(х; у) - довйьна тон-
ка одиничного п!вкола, то _1 х{(т{1!0<у<1.Фтэке,для
6удь-якого кута 0' де 0. { с (
< 180', штае]уто:

0(в!пс(1,
_]"(совс{1.

,!,кщо с - тупий кут' то абсциса точки одиничного п|вкола,
що в!дпов1дае щьому куту' е в!д'е:шното. Фтхсе, !'"*"у" 

'у,'!"' *у.'е в!д'емним чисдом. 8розум|ло, що справедливе | таке твердхсен_}тя: якщо со$ 0' < 0, то 0 - тупий або розгорнутий кут.
3 курсу геотшетр|[ 8 класу ви знаете' що для будь-якого гострогокута ([ викот{у1оться р|впост|

в!п (90" _ ш) : со$ 0'
сов (90" - ц.) : в|п ш

1]| фор:шули 3алит]1а'оться справедлцвутму|- | для с : 0', ! дляс : 90' (переконайтеся в цьому |"*й':и'.').
Ёехай кутам ш | 180. _ 0, А€ о. * о",с * 90' | ш * 180",в|дпов|да:оть точки Ат|'(х'; у1) | м (х'; !2) одиничного п!вкода(рис. 2.4).

'$'2. 
Розв'язува ння трикутник!в

.Рие.2.3

Ртцс. 2,4
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. |[рятиокутн! трикутъ1цку| ош{^/|1! ошш1 р|вн! за
1 гострим кутом (ош : о]у1 : |, |'[у1о]у{'!': т*ом,
!/э: !т | *': * 1'. Фт}ке,

2' (инус, косинус, тангенс ! котангенс кута в!д 0" до 180.

г1потену3о}о
: о). 3в{дси

в|п (180" - с) : в|п 0,
сов (180'- с) : _ со$ 0

|{ереконайтеся самост|йпо, що ц| р!вност|вильними для с)с : 0', с' : 90', с : 180..
,{,кщо с _ гострий кут, то' як ви зг1а€те

8 класу, справедлива тотолсн|сть

3ади1ца1оться пра-

3 курсу геотиетр|!

яка зади1ша€ться правидь1{0|о для с)с : 0', с:( : 90', с : 180. (пере_конайтеся в цьопту сатиост!йно).
}{ехай с - тупий кут. ?од! 180" _ 0' е гострим кутом. 1!1аемо:

в!п2 сх' * сов2 с;_(в!п (180" _ о())2 + (_сов (180."_ с!))?:: в|п2 (18о'_ с) * сов2 (180. _ с!):1.
^ 

Фтаке, р|вн|сть в!п2 сх + соя2 0 : 1 '"*''*у"'"ся для вс|х0"(с<180'.
3 геометритт:их м|ркувань зро3у1ц1ло, що коли 0о ( с < 0 ( 90',то э|п ш < в!п 0 (рис. 2.б); коли90' ( с < р < 180., то в!п /> в:п $(рис. 2.6); коли 0' < 0, < р < 180., то со5 0( > со$ 0 (рис. 2.5,2.6).

в|п2ш*сов20(:1,

Фзначеппя. ?яялгезх0сэ.||' кута с, де 0' { с ( 18о" ! с[;Ё 90',
||1!{}ива|оть в1дпоплепп"'1'*, тобто

со5 с

. э!пс!!$с'=-
со5 0

()с:к!льки сов 90' : 0, то !!9 с не визт*ачеций ддя о( : 90".

!з



$ 2. Розв'язування трикутник!в

Ф з н а ч е п || я. }(ота:пгепсо'м кута с! (познана:оть с{9 о;), Ае

0" < с < 180', па3ивак)ть в1дпошгенпя ч9, тобто
51п с'

- со5 о(с190,=-
$1п сх,

Фск!льки з|п 0": э|п 180' : 0, то с*ч ш не ви3начений для
"с:0'|о:180'.

Фневидно, тцо ко)тст{ошту куту 0 (0" < с ( 180') в|дпов|дае е0и-
на \очка одиничного п1вкола. Фтаке, коэкному куту 0 в|дпов|дае
едине число' яке € значенням синуса (косинуса, тангенса для
о( * 90', котангенса для с[ * 0' ! с! * 180'). 1ошлу залеэкн|сть зна-
чень синуса (косинуса' тангенса' котангенса) в|д величини кута
е функщ|онально}о.

Функц|!/(с):5!п сх', я(ш): со$ о(' п(ц): |€ с*,р (с): с|6 с,
як| в|дпов|да}оть щим функц1ональним 3але}|сностям' назива}оть
тригопо1иетричши1ши фушкц1я:ии кута с[.

Ф-'ш 3адана. ,(овед|ть' що 19 (180" - с) : -{9 с, с!д (180'_
* с) : _с{{8 с.

Розв'я3ання

19 (!.80"- с; = $э-@Р _ з1п с _ _ в|п с 
= _||8 с;

сов (180- _ с) _сов о со$ о(

с!!9 (180'_ с1= 999-(!90":9) - 
_со$ с! 

- _ со$ 0 
= -с1д 0..

в!п (180"_с) в|п с в!п с

11риклад. 3найд|ть з|п 120', сов 120', \ч !20', с||9 120".

Р о з в' я 3 а н н я. 1!|ае:шо:
Б

в!п 120' = в!п (180' _ 60.) = з!п 60' = 
!:. 

;
2

2

\у|2Ф" = ||9 (180'- 60") = *16 60" = _€;
Б

с\9|2Ф" = с||9 (18о'_ 60') = -с19 60' - - ^/9.
3

14



2' (инус, косинус, тангенс ! котангенс кута в!д 0'до'180'

--4-
\%йЁв-у"'',/ вг1Рдши ж!м{!м :] !'|1 |':{;!":!;::":":'::!|, ','

. 1 9ошлу дор|внтос;
.1

1) в|п (180' - о), якщо в|п сх = ];

2) сов (180'- с), якщо сов с : 0,7;

3) соэ (180" - с), якщо "'".'=-*,
4) 19 (180'- с), якщо ||8 ш : -5;

5) с19 (180" - с), якщо с||9сх=_1?

.1
';| ,::.'' $ути ш | $ сум!экн|, сов,=-Ё.

1) 3найд!ть сов $.
2) 9:кий |з кут|в ш | $ е гостри1и' а якутй - тупи:и?
2.3." 3найд|ть значення вира3у:
1) 2 з!п 90' + 3 сов 0. + с{{9 90';
2) 3 в!п 0" - 5 сов 180' * {9 180';
3) 19 23"18 0"'||9 106';
4) 6 {в 180" + 5 в|п 180'* сов 180";
|->) сов2 165' + в|п2 165';

з|п 0' + в1п 90-(;) 

-.

сов 0' _ сов 90-

,',-;1 
' Фбчисд|ть:

1 ) 4 сов 9о" + 2 сов 180' - с{{9 90";
2) сов 0' - сов 1в0'+ э|п 90" + {8 180".

| 9отшу дор|внтое синус кута' ,якщо його косинус дор|внтоо:
!)!;2)0?

: +' 9отшу дор|внтоо косинус кута' якщо його синус дор|внтое:
!)1;2)0?

!{ошлу дор|в1{10е тангепс кута' якщо його коташгенс дор|в-

:пг,,;': |; :: :) -1?'3
' ]* '{отиу дор!вн}ое котангенс кута' якщо його тангенс дор|в-

::сспс:|) 1;2)3?
2.!).'' {}::айд|ть з!п 135', сов 135', {3 135', с!8 135".



г
]
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$ 2. Розв'язування трикутник|в

*.10." 3найд|ть в|п 158', сов 150',
2.3|." 1и |снус кут сх'' для якого:

03 150', с||9 150'.

1) в|по=1;

2)в|по:0,3;

3) сов'=*,

4)совс:_0,99;
5) сов о: 1,001;

6) в|п.=€'
2

:

2.12." 3найд!ть:

1) сов сх'' якщо в|п0'=3 
' 
," ( с ( 90.;

2) сов 0,' якщо $|п с:( = 1 ; э0. ( с ( 180];
3

3) сов 0,' якщо .;', ' = $,
4) в!п сх'' якщо сов о : -0,8;
5) \3 ш, як1цо в|п0=1 : ро. < п, ( 180';

6) с19 с!' якщо со80=* 
' '" 

< с { 90"'
2.1;]." 3вайд!ть: 13

1) сов с!' якщо в|пш=_'- ; эо. ( ш ( 180.;

2) в|п с'' яктцо 1со90=Б;

3) Ё8 с, якщо в|п с 5=-|0"(о(90';
4) с*9 0' якщо "'.'=_9.\7
2"14." 9и е правильни1и тверд}кення (в|дпов|дь об1рунтуйте):
1) косинус г0строго кута б|ль:ший за косинус тупого кута;
2) |снуе тупий кут' си}1ус | косинус якого р!вн|;
3) |снуе кут' синус | косинус якого дор|вн:о:оть т{ул}о;
4) косинус кута трикутника е нев|д'е:шним число1ц;
5) синус кута трикутника ]!!о'ке дор|втт:овати в|д,емношлу

числу:
6) косишус кута' трикутника 1цо)ке дор|вн:овати нул|о;
7) стаътус кута трикутника 1цо}ке дор|впховати нул|о;

16



2. (инус' косинус, тангенс ! кот'ангенс кута в[д 0'до 130'

11)

8) косинус кута трикутника мо}ке дор|вшовати *1;
9) сит{ус кута трикутн!1ка 1![о}1се дор|внтовати 1;
[0) синус кута, в|дтш|нного в|д пряшлого, тшентший в1д сипуса

пря1цого кута;
косинус розгорнут0го кута тшентпий в|д косинуса кута'
в|дпл|нного в1д розгорнутого;
с\тт!усут су:ш|экних кут|в р|вш|;
косинуси нер!вних сум|акних кут|в е [ротиле}кни1у|и чис-
лаъли'

14) якщо косинуси двох кут|в р|вн|, то р!вн! й сати| кути;
15) якщо синуси двох кут!в р|вн|, то р|вн| й сати| кути;
16) тангенс гострого кута б|льтпий за тангенс тупого кута;
17) тангенс гострого кута б|льтпий за котангенс тупог0

кута?
2.1б." |{ор!вняйте 3 нуле1ш 3наче1{ня вира3у:
1) в|п 110' сов 140'; 4) в|п ?0" сов 90" 18 104';
2) в|п 80' сов 100' соэ 148'; 5) с{9 100' в|п 114' сов 11';
3) в|п 128" соз2 130" ||9 92'; 6) сов 85' в|п |71" с\3 87".

2.|в." 3найд|ть 3наче}{ня вира3у:
1) 2 в|п 120" + 4 сов 150' * 2!,9 |3б';
2) сов |2о" - 8 в|п2 150' + 3 соз 90' соз 162';
3) сов 180'(з|п 135'{8 60' - сов 13б')2;
4) 2 з|п2 30"+соз2 60' + з|п2 4б' + !!92 60" - с{92 30'.
2.17." {о:шу дор|вптое 3начет{ня вира3у:
1) 2 в|п 150'_ 4 сов 120' + 2 \9 !35";
2) 19 45" в|п 60' с19 30';
3) в|п 90'(19 150' сов 135'_ \у |28'сов 135')2?

2.18.' 3найд!ть 3начення виразу' не користу}очись таблицятии

\2')
13)

| калькулятором:
в!п 18' соз 18' 08 18' 

.1)-. 2)-. 3)-'в!п162"' -'соз162"' -'19162"'

2.19.' Ф6чтцсд|ть:

сЁд 18'4):." с|9162'

соз49'
1) _.

соз 131"
2\ |€|2' 

,- 
Ё9 168"

з|п 53'б, 

-.

- з|п|27'

. .-п!,к].}!::.] ;'";.}
}*!к:*;ч||1;' .,. " 8!о

}!.39;':|:. ', : ;'|.}к

2.20." 3найд|ть суму квадрат!в синус|в ус|х кут|в пря1у|окутного
'г|)икутника.

2.21'." 3найд|ть су1шу квадрат|в косинус!в ус|х кут|в :трямокут-
!|()го трикутника.



$ 2. Розв'язування трйкутник!в

2.22." |{ор1вняйте:

1) в|п 17'| в|п 35'; 3) сов 89' ! сов 1139; 5)

2) сов 1' | сов 2"; 4) в!п 50' | в|п 140"; 6)

2"23." |{ор|вняйте:

1) в|п 118" | в!п 91'; 3) сов 75. ! сов 175";

1_ | в|п 40";

1*; | сов 130'.

Ф+|сов20";

#{
*1

2) соз |79" | сов 160'; 4) в|п70" | в|п105.; о: } : в|п 130'.
2.24." )/ трикутнику А3€ в|домо, що /.Б: 60', точка 6 _центр вписаного кола. 9ому дор|внлое косинус кутаАФ€?
2.26." ?очка 0 _- центр вцисаного кола трикутникаА/;(. 8|до_

мо' що сов|БФ€=-+ 3найд1ть кут/. трикут1{ика.

2.2в.'у непря}шоку'*-чу трикутнику13€ в|до:ио , тцо /-6 : 30",точка 11 - ортоцентр. т{ому дор;внтое тангенс кутаА1{€?
2'2'{" 1очка Ё - ортощентр трикутт{ика А8€. Б|до:шо, щоБсоэ|АЁ€-_:". 3найд|ть кут 3 трикутника.2 д!],дпс.

2.28.' ?очк а Ф - центр вцисаного кола трику тника АБ€. Б|до-
мо' що з|п | АФ€ =1. 3найд|ть кут 8 трикутт{ика.

2

2.29.' ?очка Ё - оптоттрнтп Фпг'3.
Б - ортоцентр трикутт{ика АБ€. Б1до:шо, що

з|п /. А]{€ = }. зна:ад|ть кут 3 трикутника.ц |ух!лу

2.3Ф.' 1очк а Ф _ щентр оттисаного кола трику тттика А3€. Б|до-
мо, що з|п!АФ(=1 -. 3найд!ть кут 3 трикутника.

2.3|," Фбчисд|ть :!я 1] с!!9 15. с\3 25'.....с{9 75. сЁ9 85..2.32." Фбчисл|ть {9 10" +9 :о. *9 Бо......19 т6" *9 80ъ.-'

1
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3.1еорема косинус!в

3. 1еорема косинус!в
!} пер:шо[ о3наки р!вност| трикут}{ик|в випливае, що дв| сторо-

г;:; 1 кут тц|ак нитии од1{о3}1ачно ви3нача}оть трикут!{ик. Фтаке,'за
!! !(:|:|аними еде1шенташ!и ш[о)тсна знайти третто сторону трикутника.

}!:с :1е зробити, пока3у€ така теоре1иа.

'|'еореш:а 3.1 (теоре1ша косипуе|з)" Ёво0ротп с!поРотьш
,',!'.!,!с,уп0нштоо 0ор1вштое суло| тсво@ротп1в 0вох ]штшшх стпор1ш :ш|нус
о:сгс)суос:т+шй 0о6утпок щшх стпор[н 1 косшюусо !сутп& :ш1элс юш:шш.

,| | о в е 0 е н ня. Розгляне1у|о трикутник А3€.,(оведетио, напри-
!!,|!1!/(' що вс2 : Ав2 + Ас2 - 2Ав.Ас.сов А.

йоэкдив! три випадки:
!)кутА-гострий;
2)кутА-тулий;
1}) кутА - прямий.

Рис. 3.1

А
Рис' 3.2 Рис. 3.3

+ |)озгля}{е:шо пертпий випадок. ,{,кщо 2 А < 90', тод| хоча б
(!1!1!|! :} кут|в 3 | € е гострим. Ёехай, наприклад, 2 с < 90'. |[ро-
!!!!./1{'м() висоту Ё| (рис. 3.1).

:\ 
^Аво 

отримуе1шо: БР : -43. з|п А, Ао : Ав' сов А.
:\ 

^|]ос 
отримуемо: Б(2 : во2 + со2 : во2 + (Ас _ Ао1а :

: А32.в!п2.4 + (Ас _ Ав. соз,4)2:
А32"з|л2 А + Ас2 - 2Ас 'АБ'сов А + Ав2 'сов2А:
- Ав2.(в|п2А * соэ2 А) + Ас' _ 2Ас'АБ'созА:

: Ав2 + Ас2 _ 2Ав'А('сов А.
}!:с::1<; |с > 90,, то /-в < 90'. !,од! потр|бно провести висоту

.!|[|!\у'|'||ика АБ( з вер1шит{и €. .(ал| доведення аналог|нне роз-
! !!!!!у |'{)му.

. ,/('лт.ят випадку' коли кут А - тулий, проведемо висоту 32
. !!1|!(у'|'|!иу<а А3€ (рис. 3.2).

:|,\ 
^/]/) 

отримуемо;8|: /3.в!п /. вАл:
_ Ав.в|п (180" - 2 вАс): Ав'з1п 2 БА(,

19



$ 2. Розв'язування трикутник!в

3 
^ 

влс отри1шуе}!о: вс2 : во2 + со2 : во2 + (Ас + А11э -: АБ2 .1у 1 вАс + (Ас - -43.сов | вАёу-:: АБ2 + Ас2 _ 2 Ав.А6. сов 2 вАс.
о [кщо кут А - прятший (рис. 3.3), то со$ д : 0. Р!вн!сть, якупотр|бно довестр1, набувае вигляду

вс2:Ав2+Ас2
| вираэтсае теорему |{|фагора для трикут нцка А3€ (2 А :90.). А?а частина доведен}т'|' у як|й ро3г]{януто випадок' коли 1 А _пря:ший, пока8уе, що теоре1ша |{|фагора е окремим випадкош[теоре]ии косинус|в' 1отшу теоре1ца косинус|в е у3агальнення1цтеореми |||фагора.

,1,кфо скористатися цо8наче}1ня1ш для стор|н | кут!-в трикут-ттика АБ( (див. форзац), то, наприклад' для сторони 4 мо}кт{а3ат!исату|:

а2 :02 + с2 _ 20с сов ц.
3а допомогото теореми косинус|в, 3}та1очи три сторо}ти трикут-ника' мо}кна ву!3\1ачу!тц, чи е в1н гострокутним' тупокутним абопряштокутни]и.

?еорома 3,2 (нас.ш!док о тФорвм!Ё я*осинус!в,1, Ёехойо,6 | е _ с!порот!ш !прш1с.утпншко А3(, пршчо]пу .'_й", *.а-б1льтлда с1порон('' $кщо а2-< ь2 * с2, тпо !прш'су,п1!шк € ?ос7прокутп-
шш;ш. 1тсщо а2 > 62 * с2, тпо 7прш,су!п,|ш'с, е 1пупо,су!пнш]п. 1кщоа'2 :62 * с2, тпо !пршку,пнш1с е пря]}|.окутпшш]п.

[ове0ення. ]![аемо:
о2 :0э * с2 _ 20с сов ц.
3в|дси 2бс соз ш:02 * с2 - а2.
Ёехай о2 < 62 * с2" 1од| 02 * с2 - а2 .> 0. Фтаке, 20с соз 0 ) 0,тобто сов 0 > 0. ?о:шу кут о - гострий.
Фск{льки о 

- 
т*айб|ль1па 

"''р'"* 
трикутника, то проти не[ле}кить найб|льтций кут, який на п!дстав| вищедовед"*]"' 

" "'_стрим.. Фтэке, у цьо1ку випадку трикут}{ик € гострокутним.
[{ехай а2 > 62 * с2. ?од! ь2 +;2 _"а2 < 0. ФтакЁ, 2Бс соз' 10,тобто сов 0, < 0. ?ому кут ш * тупий
Ёехай а2 : 6я * с2. ?од| 26с соз с : 0, тобто сов сх : 0. 3в!дсис:90". А

20



3. [еорема косинус!в

'|''*:орема'*.3. (у :шо кво0ротп1в 01ооошопе[о пор&][епо?ро]шо
0сор|.вт+тое су;ш1 кво0ротп1в ус1х йооо стпор|ш.

/{ове0ення. \|а рисунку 3.4 зобрааке1{о паралелогра1ц Авсл'
|1ехай Ав : со : а, вс : А' : ь, | вАл _ с*' тод| /- Алс :
1|{0' - с.
!' 

^ 
Аво 3а теоремо:о косинус|в

во2 : о2 + ь2 - 2а0 со5 о(.

\\ 
^ 

Асо 3а теоре1цото косинус|в

^с2: 
а2 + 02 - 2а0 сов (180'* с) або

Ас2 : а2 + ь2 + 2аь со$ сх.

/(одавтши р!вност! (1) | (2)' отри1шаеш|о

во2 + Ас2 : 2а2 * 202- *'
Фт $дд3ка. ,{овед|ть' що у трикутнику А3€ (див. позтта-

.!.!!||!я на форзац!):

тп|
2ь2 +2с2 _ а2

Рис. 3.4 Рио. 3.5

! |*; гссг1гистову|очи те0рему 3.3, мо)т(на записати
!'!,: \ Ас2 : 2А32 + 2вс2 а6о 4пт|+62 =2с2 +2а2.

!!г:!,;1с::: гп| =
2с2 +2а2 -ь2

4
г\1111 ;1111'!.1ц9 доводяться дв! !нтш| фор:шули.

. 2с2 +2а2 _ь'
![о| =-'

, 2о'+202 _с2
,п;=- 4 .

|' су '; в'я 3 0. н || я. }{ехай в|др!зок вм| - тшед|ана трикутника
..|/!(|. Ёа промен! БР1 позначиш[о таку точку ), що в^[ : м[о
(1п::с:. {}.5). {отирикутнцк А3€| - параделограм.
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, ' },у!'\у . г1и!к!!3

вс : 13 см, А€: :?'

;;}'."#.1_"синус|в з АА8€ (рис. 3.6):Ав2 : Ас2 + вс2 _ |_-"у9!'д9& 1!0си1{ус1в з')-Ас . вс. со8 €, 3в|дси

сов4= А€2 + Бс2 - Авэ
2Ас.вс

_ 225+169_196 
_ 33

2.75.73 _Б.
Фск|льки€|:А|:7:2,то

1€|=1д6=5 см.о

во2 - Б€2 +€|2 -'":':;2!"?'.'', 'Фтэке, во=1т'6=в€(см). 
'5'_2'13'5'€=:ав.

Б10пов10ь: 812 ст*.

|{риклад 2. Ёа д|а:иетп; Ар ."^-^кп ]|1 1й;;, ;#3#уь##:113.центром у тотц| @ взято::::1 А'[ | м так, |49 ой:;;#;';:; .""тром у тотц| @ взято
вед!ть, що сума хм" + ;.*|,{2 не ', '^*.--1 

по3начиди точку {. А'-""у:,:::::^'1#^|*::,;*ж;:ъ"'1ж#,т.?*
!;ж:;: ;;у#;н {;:::: ЁЁ;##1ж;: 1, 

";"*у#кн;*н#1,"##::,;..ж1Ё;::ъ1тЁ##;:1пися клк)чово]о задачето' 3апи]цемо:
\Ф2 = ц1у1' +2*м2 - 1цуя

-7б2 +132 - 142 _
2.7б.73

4

3в|дси *]|12 + хм2 - 4хо2 + 

^,1!х/2
Фскйьки хо -, 

2 А

"".,;;;;;"#;;-;"''н?"":;;:;;ж:ст1 
'не 

3€}ле}кить в!д вибору 
'''!йЁ"_"Бипадок, коли

а точкото А або '''''**' 
{ зб]'гаеться

самост|йно ото 3, розгляньте

|1риклад 3. Б!домо, що дов}ки!{а н€ника дор1в"." €]""|";:::::а найб|льтпо[ сторони трикут-

"'* 'р",'у""";.';;#:'т#]ч:###уги 3 центрами у *'*,-
) покриватоть трикутник.

Рутс. 3,7.

22



3- 1еорема косинус!в

',у |
8[,

|' су .у сз'я 3 а н н я. 'ФтевтлднФ, 14Ф ц| круги покриватоть сторони
!1.}1](у'!'!|ика.

!|с'хпй у трикутнику Авс 3най1цлася непокрита точка @, яка
.!.' }|,!.,|()}кить стор0нам. Фневидно' що один з кут|в Аов, вос,
:'с!..| :;с: ментпий в!д 120..

!!с,ха:й, нацриклад' це кут АФ(.|од| соэ!АФ€ч_1. 3 
^Аос2

:!'! ,!'(|()|)0мо}о косинус!в А€2 = оА2 + ос2 _ 2оА. ос. сов 2 Аос >-

.. !)/|\| | ос2 + оА.ос.3 умови випливае' щоА(2 ( 3. ?од| оА2 +

' |х'2 | оА.ос ( 3. Фск|дьки точка @ не покрита' то оА> \!()(' . 1. 1од| оА2 + ос2 + оА.ос > 3. Фтри:шали суперечн!'сть.
( !':'л:сц', 'гочок трикутника' не покритих одним 3 указаних круг|в,
!|11 !(:|!уе.

!!риклад 4. .{одаттт! чисда а,0, с так|, що с2: а2 * б2 - о0,
,,!{{'!!{)/(|'!'ь' що (4 - с) (ь - с) ( 0.

|' с: 'у в'я 3 а н н я. ||обудуемо кут 
^/{ом, 

який дор!внтое 60". }1а
[1с;:'сл т:т'оронах 0Р[ | ФА/ познаиитио в!дпов|дно тонки А | Б так,
сгцзт ()А : о, 0Б: 0 (рис. 3.8). 3а те-
.![!(|м()|о косинус!в Ав2 : а2 + 62 - о0.
( )':,::ц<:, А3 : с.

9 ':,рикутнику ФАБ один в кут|в,4
! /| :гс: менштий в|д 60', а другий не
0|.г: :';::ий за 60'. Фтэке, у трикутнику
()г1 /} с:торона с не 1иен1ца в|д одн|е|
!! /{!!()х |нтших стор|н 1 не б|льтпа за
',ц!)у|'у. 3в|дси (о * с') (6 _ с) < 0. Рис. 3.8

,ф
\ / впР &$1А ###!:,ё#!|''$#,$#н:{|фФ:.!,

!}.1.' 3найд|ть нев|дотшу сторону трикутник а АБ€, якщо:
!) Ав : б см, Б€ : 8 см, 2 Б : 6Ф";
2) Ав *- 3 см, А€ =212 см, |А : 135".
]!_:]." 3найд|ть нев!дотиу сторот1у трикут1тик а |ЁР, якщо:

'| 
оЁ: 4 сшт, |Р =215 см, ./- } : 30';

2) оР : 3 см, лР : 5 смт, 2 Р : !20''
!}.!}." 6торо1{и 

"рикутника дор|вн1о}оть 12 ств',20 с:ш 1. 28 см.
!!:::т{.12ц|ть найб|ль:ший кут трикутника.

.!.-!'' (]19р9ни трикутника дор|вн}ототь .,А8 
"*, 5 см | 7 см.

1!;::пй;ц|ть середн|й за величино!о кут трикутника.
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ч#-: $ 2. Розв'язування трикутник!в
чг**_^ 

ф%

3.5." )/стан0в|ть, гострокут|{им' цря1иокутним чи тупокут}1и1ие трикутник' стороЁи якого дор|внто:оть:
1) 5 с:ш, 7 с:и | 9 с:и; 3) 10 см, 15 с:ш | 18 с:и.2) 5 стт:г', 12 сут ! 13 см;
8.6.' €торони трикутт{ика дор|внтототь 7 стш, 8 смт | |2 см. 9и€ правильним тверд}кенця' що даний трикутник € г0строкут-ним?
|}.7.".(овед|ть, що трикутник з|-сторонатии 8 см, 15 см | 17 с:ше прямокутним.
3.8." €торон" 

"13у:"'грама дор|внто:от ь 212 см ! 5 см' а одинз кут!в дор|внтое 45.. 3таайд|ть д|агонал| паралелограма.
;].9" у трапец!| Авсо (вс'!! Ао) вс: 3 

"*, 
'до :10 см,со : 4 смх, |) : 60". 3найд|ть д!агона.т:! трапет1|;.

3'1о" }1а сторон! ,4.8 р|вностБрон}'ього трикутник а А3€ ло-з}тачено т0чку 0 так, шцо А| : |Б : 2 : |.3найд!ть в|др|зок €0,якщо А8:6 см.
3.11 .' Ёа г|потен уз| -АБ

ку ||[ так' що АР1 :, в^,{ : |Ас:вс:4с:ут.
трикутника АБ€ по3!{ачено точ-
: 3. 3найд1ть в|др1зок €\\[, якщо

_^3.12.')/ трикутнику А3( в!домо, що |€:90', А(:2Ф см,вс : |5 с:и. Ёа сторон| .43 позначе|{о т онку -&[ так, що Б$ - 4 см.3найд|ть дов}*(и!{у в|др|зка (1|! .

- 3.13.' }1а продов:*сенн| г|шотенузи ,4'6 прямокутн0!'о р!вно-бедреного трикутни-к а А3€ ", ,''йу .в позначено 
"точку 

!) так,
що Б0 : вс.3найд!ть в|др|зок €0, акщо катет три'{у,|,||и[{ *а А8€
дор|вн:ос с.

. ^3-14.' 
)/ трикутшит<у АБ€ в|домо, щ0 2€ : 90'' .,113 - 13 см,Ас : \2 с:ш. Ёа прод.в}кенн| г|ттотену ви АБ 3а точку 8 .:по:3гт*'т.|еноточку | -так, що Ё) : 26 см. 3найд|ть дов}кину в|др1зк*:п 6).3.15.' 1]ентр кола, вцисаного в шрямокутний ,грикутник'

3нах0диться на в1дстанях а ! 0 в|д к|т:щ|в г1потенузи. {3ттайд|тьг|потенузу три1{утт{ика.
3.16"" 1очка 6 - г{ентр кода' вписаного в три]{.ут|{и к АБ(,Б€ : а,-А€ : ь, / Аов :120.. 3найд|ть сторону Ав'

. 3.17." .{в1 сторони тру||1утт1у!ка' кут м!атс якими .т1ор1внюс 60',в!д:*осяться як 5 : 8, а третя '''р'"' дор|внтое 27 см.3найд|ть
нев1дом| сторони трикутника.

3"1&'" .{в! сторони трикутника в1дт*осяться як т:э{,] 1 утво-
р1'о'оть кут у 30'. ?ретя сторона трикутника дор!втт:ое 2& см.3найд|ть нев!дотш| сторони трикутника.
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3' 1еорема косинус|в

3.19." €утша двох стор!н трикутника, як| утвор|о}оть кут
у 120', дор!внтос 8 с:ш, а дов}ки!{а третьо| сторони становить 7 с:ш.

3найд|ть нев|дотш| сторони трикутника.
:}.20." ,(в| сторони трикутника' кут м!х{ якиш!и дор|внтоо 120",

в!дносяться як 5 : 3. 3найд|ть сторот{и трикутника, якщо його
периметр дор|внтое 30 см.

3.21.'[в| сторони трикут1{ика дор|ввтототь 16 спл ! 14 стш, а кут,
г!ротиле}кт{ий тиентш|й з в|домих стор|ш, дор|вн:ое 60'. 3найд1ть
нев!дошту сторону трикутника.

3.22." ,{в| сторони трикутника дор|внтототь 15 см | 35 см, а кут'
протиде}кний 6|льтлл|й з в|домих стор|н, дор|.внтое 120'. 3найд1ть
пери1\[етр трикутт{ика.

3.23.' 0дна |з стор|н трикутника у 2 рази б|льтша 3а другу,
а кут :ш|эк ци:ши сторонаш|и становить 60'. .{овед!ть, що датхий
трикут|1ик е прямокутни1у|.

3.24." [овед|ть, що коди квадрат сторо}{и трикутника дор|внтое
неповно1цу квадрату суми дв0х |нтших стор1н, то протилеэкний ц|й
сторон| кут дор|вн:ое 120'.

3.25.' .{овед|ть, що коли квадрат сторони трикутника дор|вн10о
неповному квадрату р|зттиц| двох |нтших стор|н, то протилеэкттий
ц|й сторон| кут дор|внтоо 60'.

3.26.' ,{в! сторони параделогра1ша дор!внто:отъ 7 см | 11 сшл,

а одна з д|агоналей - |2 см. 3найд|ть другу д!агональ шарале-
логра1ша.

3.27.' .{|агонал| паралелограма дор!вн1о!оть 13 стш | 11 сш:,

а одна з| стор!н - 9 см. 3найд!ть шериметр паралелогра1ша.
3.28.' ,{1агонал| парапелограма дор|внтототь 8 сшт | 14 стш, а од}1а

з| стор|н на 2 смт б|дьтпа за другу. 3найд|ть сторони параледо-
грама.

13.29"" €торони паралелограма дор|внтототь 11 сшл | 23 см, а його
д|агонал1 в|дносяться як 2 : 3. 3найд!ть д!агонал! паралелограма.

3.3Ф.' €торо}{и трикутника дор|вн|о1оть 16 см, 18 спл | 26 см.
3найд!ть мед|ану трикут}{ика' проведену до його бйьтшо! сторони.

3.31." .(в| сторони трикутника дор|вн1о1оть 12 стц ! 14 см,
а мед|ана, пр0ведена до третьо| сторони' - 7 см. 3найд|ть
нев|дому сторону трикутника.

3.32.' ,{в| сторони трикут}1ика дор|внтототь 3 см ! 4 стш, а синус

кута тш|ак

ника.

' '/3гнитши дор!в*то' 9. 3найд!ть трет!о сторону трикут_
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$ 2. Розв'язування трикутник!в

3.33.'Ёа сторон| Б€ трикутника АБ( лозтаанено тонку 2так' т]1о со: |4 см. 3найд|ть в|др|зок,4), якщо Ав:37 см,вс : 44 ств |А(: 15 см.
;з."з"4,' Ёа сторон| -43 трикут нцка А3€ цо3начено точку 1{, а на

продовх{енн| сторони Б( за точку 6 _ тонку 7!4. 3найд|ть в|др|зок
!||[{, акщо АБ:15 стш, вс:,7 см' Ас: |3 см, А|{:8 см,
]|!€ : 3 см.

3.35.' } трикутнику АБ€ в|до:шо, що АБ : вс, 2 Авс + |2о".Ёа продова*сенн| в!др|зка АБ за точку 3 позначено тонку 2так' п{о во - 2АБ. [овед!ть, що трикутник А€| р|внобед-
рений.

3.36.' 3найд!ть д|агональ А€ хотирикутт1ика Авсо, якщо
навколо нього мо'кна от1у!сати коло'' | Ав :3 с:ш, Б€ : 4 см,со:5смт,А0:6с:чс.

,1"3?" 9и моакна олисати коло навколо чотирикутника Авсо,
якщо Ав : 4 еж, А|: 3 стш, во :6 см | /. с _ 4о'?

3.38.' .(овед|ть, що проти б|льтцого кута параледогра1ца ле-
хсить б!льгша д|агональ. €формултойте | довед|ть обернБне твер-
дхсег{ня.

3.39.' Фснова р|внобедреного трикут}1ика дор|внтое 412 см,
а мед|ана, проведе}1а до б|нно| сторони' - 5 стш. 3найд|ть б|нну
сторо}{у трикутт1ика.

3.40.' .(овед!ть, що в трикутнику АБ( викону€ться р|вн|сть
тп'" + 

'п! 
+ гп| 3

а'+0'+с' 4

3.41.' .{овед!ть, що,коли в трикутнику АБ€ викону€ться
р!вн!сть пъ?. + тп! = 5пъ2",

;*.4*.' ,(овед1ть, тцо
р|вн|сть о2 + 02:5с2,
перпендикулярн!.

то цей трикутник е црямокутним.
коли в трикутнику АБ( виконуеться
то :шед|ани' проведен| з вертшин А | в,

3.43.',(овед|ть, що сума квадрат|в дов}тсин мед|ан трикутника
!:|е ментт!а в!д квадрата його п|впериметра.

3.44,',(ашо два кола, як! **'''{ сп|льний центр (так| кола на-
3ива|оть концентринниш:и). ,(овед!ть, що сума квадрат|в в|дстаней
в|д тонки одного з к|л до к|нц|в д|атшетра другого кола не зале-
экить н| в1д обрано[ точки' н| в!д обраного д|аметра.

3,45,'' .(овед!ть, що сума квадрат|в д|агоналей 1''.'р"*у'''*'
в два рази б|льтпа 3а суму квадрат|в в|др|зк|в, 

"*! з''д"у.ть се-
редини протиде)кт{их стор|н.
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3. 1еорема косинус|в

3.до." Б опуклошту чотирикутнику в|др|зки, як! з'еднутоть
середини протиле}кних стор|н' дор!внтототь тп | п, кут м!атс ними
дор!внтое 60'. 3найд!ть д|агонал| нотирикутника.

3"47."' .{|агонал| опуклого чотирикутника дор|вн1ототь а | 0,
кут тш|эк нишли дор|втттое 45'. 3найд|ть в|др!зки, як| з'еднутоть
середини протиле}кних стор|н чотирикутника.

3.48." Б|дстань м|эк серединами д|агоналей трапец|[ дор|внтое
5 см, а |! б|чтт| сторони дор|внтототь 6 стш ! 8 см. 3найд!ть в|дстань
1и1х{ серединами ос!1ов.

3.49." )|' трапец|| Авсо (Ао
1созА=-.
7

11 вс1 в|домо, що АЁ : 5 сти,

3найд|ть сторону 6| трапец|[.вс : 9 смт, А1: 16 см,

3.50"")[' трашец|т Авсо (Ал !| 36) в|домо, що А3=..А5 .*,
вс : 6 емх, €| : 4 см, Ал : 11 сшл. 3найд|ть косинус кута |
трапеш||.

3.51." )[' трапец|: Авсо (вс !! Ао| вс: 1 см, Ао :6 см,
Ас : 3 см'' Б0: 5 с:и. 3найд|ть кут АФ0, де о - точка перетину
д|агоналей трапещ|!.

3.52." )[' трикутнику А3€ проведено висо!и АА1 | сс[ Б!.домо,
1

що А,с : А€ =:_, Ав : с, вс : о. 3найдтть А€,
2

3.53.:' 3 вертшини | ро:иба Авср до сторони Б6 проведено Би-
соту |Б.,{|агональ А€ перетинае в|др|.зок 0Б в тонц| Р так, т:1о

|Р : РБ: 5 : 1. 3найд1ть сторону ромба, якш1о А"в :35 сшт.

8.54"" 3 опуклошту чотирикутнику Авсл в|домо, що АБ : а,
вс : ь, €0 : с, лА -* а, причому а2 + с2 : ь2 + 42. [овед|тБ, 1{Ф

д|агонал| цього чотирикутника перпендикуляртт!.
3.55.'" )[' парашёлограм| '4360 д|а'гонал1 Ас ]' во перетинаються

в тонц| @. 8!домо, що А3 : о, Б€ : 0 (а > ь)' | вос : сх'. ,{овед!.ть,
& *о

1цо со$ &2 
-.

а +о

3.56." Ба д|аметр| кола 3 центром @ рад|уса € т:озттачи.т:и
точку 7}4. ,(овед{тБ, 4Ф сума квадрат!в в!дстаней в|д тонки 1}1 до
к|нц|в хорди' паралельно| цьому д!аметру, не 3аде}кить в|д ви-
бору хорди.

3.57.- 1(оэкна |з стор!н опуклот,о чотирикутника нв б!ль:ша за
7 см. .{овед|ть, що для будь-як0; точки чотирикутни1{а внайдеться
вер|пина' в!дстань в|д яко[ до ц1е[ точки мен1ша в!д 5 стш.



,;31,,
=Ф!.'. ]: $ 2. Розв'язування грикутник!в

ж'*-^?-
3.58.- (теорема €ттоарта). Ёа сторон| 86 трикутнутка А3€

в3ято точку ). ,(овед|ть, 1]]Ф

Ав2.ос + Ас2. во _ Ал2. вс : вс. ос. во.
3.59." 3найд!ть най:шенц:е значення виразу

'[\+х'-х+
;*"6Ф.- .(овед|ть, щ' ^[ 

* # * ^ь* '' _ * 
'{3 

> 'ь.3.61.- .(овед|ть, що ддя додатних чисел а, 0 | с виконуеться
нер|вн|сть

"'/7 -аь+" *^|т-ь"*ё >"|;? +ас+с'.
3.62.- 9и !снутоть так| три точки А, в | €, ц{о для будь-яко|

точки -)( хоча б один з в|др!зк|в хА, хв, )(€ мае |ррац!ональну
довэ*сину?

4- 1еор*;|{а {}1нусЁв
3 друго| о3наки р!вност| трикутник|в випдива€, !!{9 сторона

| два прилеглих до тте| кути одно3начно ви3т1ачатоть трикутцик.
Фтэтсе, 3а вка3аними елементами 1иол{на знайти дв| |нтш| сторо!!и
трикутника. '[к це зробити, п!дказуе така теоре1иа.

?в о р еши а 4 " 1 ( те ор ё&т а с !,{ 1! у е | ш| . (тпоро11.ш !прш,су!п1т'шка
пропорч|йш! сштоу с о :п ъро?пш пе'|сншх ку тп|в.

йерт* " }Фр0а копо 0ор1внтое 0о6утпку 01а;шетпро ша сш1!.ус
бу0ь-якооо в/ьшс&но?о 1су1п&, лкшй спшра0пьс& 11.а чк) хор0у.

!ове0ення.|1а рисуЁку 4.1 в|др!зок 1шм - хорда кода 3 цен-
тром у тонц! 0. |1роведе:шо д|.атлетр 1||Р. \од\ 2 1у|мР: 90' як

вписатлий кут' що спираеться на д|а_
ллетр. $ехай величина вписаного кута
м{Р!\/ дор!"внтое с. ?од| 3 прямокутного
трикутЁик а 1[ Р !'{ отримуе1цо

]|/{м : Р[Р з|п сл. (1)

9с| вписан1 кути, як1 спиратоться на
хорду _&/}{', дор|вн|ок)ть о або 180' - с.
Фтэ*се, |х синуси р|вн|. 1ому отримана
р|вн|сть (1) с:траведлива для вс!х впи_
саних кут!в, як| спира:оться на хорду
&1ш.А

28
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4. [еорема синус!в

1ёпер 1ши п|о'*сеш[о довести теореш|у синус|в.

!ове0ення. Ёехай у трикут}{ику А3( АБ : с, Б( : а, (А: |.
,(оведешло, що

,=б="
в!п А з!п 3 в1п €

}1ехай рад|ус описаного кола трикутникаАвс дор|внтое .&. 1од|
3а лемо1о а : 2п э!п А' ь : 2в, в|п Ё, с : 2Р в|п 6. 3в|дси

о0с

-=-= --2п
в|п -4 з|п 8 з!п €

чшспштьш 3& фор1шуло1о

п,: ' :-,
2з|п ш

0е о _ стпорон,о !юршку1пюшк&' а _ пропъшпеэ]сшшт| |й кутп.

[1 риклад 1. )[' трикутнику АЁ6 в!домФ, 14Ф А€=12 см,
вс : | см' | Б : 45". 3найд|ть кутА.

Р о з в' я з а н н я. 3а теоретио1о синус|в
вс Ас

.ид=.1.'в'
!од| мае:что:

36 з|п 3 1'в|п45' '!' г-. 1з!пА= =_ =-' "|2=_.Ас'/а22
Фск|льки вс <Ас,то /А< 2 в. Фтэтсе, |А- гострий.3в|дси,

урахову|оч}1, |{6 з!пА=:, 
''р**у"1{о 

!А:30'.
2

310пов[0ь: 2А: 3Ф'.
11риклад 2. )[' трикутнику А86 в|доплФ,.'{Ф А€=!2 см,

вс : \ см, 2А : 30'. 3найд|ть кут 3.
Р о з в' я 3 а н н я. 1!1аешто:

вс Ас
,

в|п А в1п 8

А€ э|п А ^{'Б]п|'=-=-.вс2

А
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2сво=!2 Авс =|5..
2

3 А Б|€:
в ! вос :_180' * (| сво + 2 с) :: 180" - (15'+ 105'):60'.

тод; __-99- =2&, зв!дси
э|п 2 Б|€

Б€=2Ртз\п | Б|(=2.8/6 в!п60' =24'[2 @м).
3 АА3€:
2А:18о' - (/-Авс + 2 с): 180" - (30'+ 105') :45'.
}{ехай 8 - тшуканий рад|ус кола' описаного навкодо трикут-

никаАБё.

1од| _д1 =!$. зв|дси Р= вс -_ 241' 
=24 (см\.з|п.4 2зтп А 2з|п45"

Б10пов!0ь: 24 стл.

11риклад 4. } р|вноб!нн|й трапец|[ основи дор1внтототь 21 см
! 9 с:ш, а висота - 8 см. 3найд!ть рад!ус кола' описаного !1авкодо
трапец1|.

Р о з в'я 3 а н ня. |[роведемо висо_
ту Б1[ р|вноб!нно| трапец|[ Авсо
(рис. 4.3). 8!до:шо1, що

Ао_вс А
АР1 =.= , '

1.(ив. клтонову задачу пункту 10 книги <А. |. \{ерзляк, Б. Б. |[олонсьтсий,
1!1. €. .[к|р. |еометр!я. |[!друтник для 8 класу з т:оглибленип{ вивттенням ]чта_

тем}'тики. _ )(арк!в: |!:иназ!я,2008>. /{ал! посилатиш[емооя на цк) книгу так;
<|еометр!я-8 >.

А
Рпс.4.2

Рис. 4.3

з0



4.1еорема синус!в

1|[| = 
Б€ + А| . 1!|аешто: А^4 : 6 стут, ]|[|: 15 сшт.

2

3 
^ 

Ав^т| отри1\[уеп1о : АБ = ^{А^,|\ в^,{' = ^.6' 
+ в' = 10 (стш),

в1!.,[ в 4э!пА= -=_.Ав105
3 

^ь[во 
отримуе1\[о | Б0=.{в]'{'-^'!о' =€'+15'=17 (см).

Ёоло, описа1{е навкодо трапец|| Авсл' е тако}к оп|{саниш{
кодо1ш трикутника АБ|, Б!др!зок во - хорда цього кода'
7 А - влисаний кут' що спираоться на- щ1о хорду. |[означив-
1ши ш1уканий рад|ус Ё, штоакна 3атт14са\и:. вл : 2€' в|п А. 3в|дси

вл |7 85
|| : --=- = -_--; = - (см).

2зтлА ^ 4 82'
5

!.|риклад 5. Ёа най6!льшт|й сторон| А€ трикутника АБ€ по-
значено точку )(, в|дти|нну в|д вертпитт А| 6. 3 точки )( опущено
перпендикудяри х^т| | хм на прям1 Ав | вс в|дпов|дт*о. 3найд!ть
таке поло}кення точки *,, лри якому дов}1{ина в|др!зка Р||{ буде
найтиентшо:о.

Р о з в'я з а н н я, Ба рисуттку 4.4 показано випадок' коди точки
1|,| | м ле}кать на сторонах трикутника' а на рисунку 4,б - ви-
падок' коли т1дьки одна точка' наприклад точка ,7[{, леэкить на
сторон| трикутника.

)]егко пока3ати' що точки 0, Б, }{, )( деэкать на одно1у{у кол|
з д|аметром 3)(. Б|др|зок ]\[]х| - хорда цього кода' на яку спи-
раеться кут 6 (рис. 4.4) а6о кут, сум|этсний 3 кутом Ё (рис. 4.5).
,(ля коэкного з цих випадк|в ш|о)кна 3аписати 

^]!м: 
3{'з!п 8.

Фтаке, дов}кина в|др|зка 1|[/,{ набувае наймет{ш]ого значення' якщо
на6увае найштентпого 31{ачення дов}кина в|др|зка вх. 

^ 
ця умова

досягаеться тод|, коли точка {'е основото висоти трикутникаА3'€,
цроведено] з вертшини 3.

з'|

Рис. 4.4 Рис.4.5



$ 2. Розв'язування трикутник|в

ф
ж / впРАви
4.|." 3ттайд|ть сторону 3€ трикутпика АБ(, зобраакеного на

рисунку 4.6 (доватсини в|др!зк|в дано в са:тти:шетрах).
4.2." 3найд|ть кут А трикутника АБ€, 

''ор**"!'|о на рису1{_ку 4,7 (довэкини в|др|зк|в дат{о в сантитиетрах).

4|,
Рис' 4.6

с

Рис. 4,7

4.4." у трикут1{ику А3€ в|до:шо, що /3 : |2 сыт, 38: 10 см,
э!п А : Ф,2. 3найд|ть синус кута 4 трикут!{ика.

4.б." у трикутникуА3€ в|домо, що 3€ : &, 2А- а, /(:у.
3найд1ть Ав |Ас.

4'6." .(|аготталь параледогра1ша дор|внтое 4 | утвортое з його
ст0рона1ши кути с[ ! $. 3найд|ть сторони паралелограма.

4.7.' 3ътайд|ть кут А трикутн^*. Авс, якщо:
|) Ас : 2 сул, вс : \рм, 23 : 135.;
2) Ас=€ 

"*, Б€=1! см, 28:45".
€к|льки розв'язк|в у ко}к!{ому з випадк|в ма€ 3адача? 8|дпо-

в!дь об1руптуйте.
4.8.: 9и !снуе трикутникА3( такий, що в|п А: Ф,4,А6 : 18 см,вс : 6 с:ш? 8|дпов|дь об1рунтуйте.
4.9.' Ёа ттродов)кенн| сторони АБ трикутяика А3€ за тонку 8

по3начено точку ). 3найд|ть рад|ус кода' описаного навкодо
трикут!тикаА€|,,якщо /. Авс : 60', 2 Алс : 45", а рад|ус кола,
описаного навколо трикутникаАБ€, дор1внтое 4 сти.

4. 10"' Рад|ус кола' описат{ого }{авколо трикутник а АБ(, дор|в-
нтое 6 стш. 3найд|ть рад|ус кола' описаного т{авкодо трикутника
А0€, де 

'0 _ точка перети1{у б!сектрис трикут}1ика АБ€, якщо| Авс: 60'.

€[,

з2



1еорема синус!в

Рис. 4.8 Рис. 4.9

4.1\." 3а рисунком 4.8 знай д|ть А|, якщо €| : о.
4.12.' 3а рисункошт 4.9 знайдтть А€, якщо Б| : тп.
4.13.'Ёа сторон!,43 трикутникаАБ€ по3начено т0чку 1|т1 так,

що 2А^/|с:9.3найд|ть в|др1зок €1\([, якщоАв:с, 2А:сх,
2А€Б:у.

4.\4." )[' трикутнттку АБ€ в|домо,
сторон| 8€ цозцачено точку ) так,
3найд|ть сторону 3€.

4.15.'.(овед|ть, що |снуе трикутник' сторони як0го дор1вп}о}оть
$|п а, в|п 8, з|п €, де А, 8 1 с - кути дан0го трикутцика АЁ€.

4.16.',{овед|ть, користуточись те0ре1ио}о синус!в, що б1сектриса
трикутника под|ляе його сторону на в|др|зки, дов}*{ини яких
прошорц|йн! прилеглим сторонашл1.

4.|'7 .' '(овед!ть, що б|сектриса трикутника под|ляе його сто-
рону на в|др|зки, дов)кини яких обернет{о пропорц|йн1 синусам
прилеглих до ц|с! сторони кут|в.

4.18.',(ля стор|н | кут|в трикутникаА3€ виконуеться р|вн|сть
вс Ас . Аовед!ть, тцо А€ : вс.

сов _4 соз 3
4.19.' ,{в| сторони трикутника дор1вню1оть 6 спт | 12 см' а ви_

сота' проведена до третьо[ сторони' - 4 смт.3найд|ть рад!ус кола,
описаного т1авколо даного трикутника.

4.2о.' 3найд|ть рад|ус кола' оцисаного навкодо р|внобедреного
трикутника 3 ост{ово|о 16 стш ! б|чттото стороно|о 10 см.

4.21.' €торона трикут}тика дор|вн:ое 24 стл, а рад|ус описаного
к0да - 8/5 с*. 1{отиу дор|вн:ое кут трикутника' протилеэкний
дан|й сторон|?

4.22.' )/ трикутнику АБ€ Ас : ь, / А _ ц, 2 с: у. 3найд|ть
б|сектрису 3) трикутника.

1 !{агадаетио, що цей факт було доведено у 8 клас| 3 використання1и теоредди
про пропорц!йн1 в!др|зки (див. <|еометр|я-8>, п. 16, теорепта 16.2)'

1

що 2А:с[, 2в: Ё.Ёа
що2Аов:9,А|:тп.

зз



$ 2. Розв'язування трикутник!в

4.23.' Фснова р1внобедреного трикутника дор1внтое 4' про-
тидехсний |й кут дор|внтое с. 3найд|ть б|сектрису трикутника'
проведешу 3 вер1пи}{и кута при основ|.

4.24.' Б|др|зок со - б|сектриса трикутника А3€' у яко1шу
2 А: 1, | в : р. 9ерез точку ) проведено пря1иу' яка пар€ш{ельна
сторон| 86 | перетинае сторону А( у тонц| Ё, принотшу АЁ : о.
3найд|ть €8.

4.2б.' |/|ед|ана А]|[ трикутник а АБ€ дор|внтоо ги ! утвортое в!
сторона1ши Ав | Ас кути 0 1 $ в|дпов|дно. 3найд|ть сторони .4.8
| Ас.

4.2в.' }!1ед|ана €| трикутника А3€ утвор1ое з! сторонаш:и А€
! 86 кути ш ! $ в|дпов|дно, Б€ : а.3найд!ть шлед|ашу €).

4.27.' )[' шрямокутному трикутнику АБ€ чере3 вертшиъти А | €
| середину &/ г|потенузтл АБ цроведено коло рад|уса .8. 3ттайд|ть
рад|ус описат{ого кода трикутни1са с!у[в, якщо 2 А : сл.

ф 4.28.' Бисоти непрямокут1{ого трикутника А3€ церети-
' натоться в тонщ| Ё1. .(овед1тБ, 1:1Ф рад!уси к|л, описаних навкодо
трикутник|в А7{Б, внс, А1{с |А3€, р|вн|.

4.29.' {ентр вписаного кола р|внобедреного трикутника д|лить
висоту' проведену до основи' на в|др|зки завдов}кки 5 стш | 3 см,
раху1очи в!д вертшини. 3найд|ть рад|ус описат{ого кода.

4.30." .{|агонал| описа!{ого чотирикут ътика АБ€ | перетина-
к)тьс'1 в точц| @. Рад|уси описаних к!л трикутник|в Аов, вос,
соо, ооА в|дпов|дно дор|внтототь Р', Р.', гц, п4. .(овед|ть, що
,в1 +л3:п'2+п'4.

4.31." Ёа сторон| /.3 трикут ника АБ€ позначегто точки л[ \ |{ .

Б|дотио, 'що рад|уси описаних к|л трикутник|в А]\/с | Б!|1€ р|вн1.
$р|ти того, рад|уси описаних к|л трикутник!в А11/|с | 3А/€ такоак
р|вн|. .{овед|ть, що трикутник АБ( е р|внобедреним.

4.32." 3 точки ]|/[ кола проведено три хорди м|м : 1 см,
1у1Р : 6 смт, Р[@ : 2 см. 81дотшо, що 2 }'{1|1Р : | Р1|'/|@. 3найд|ть
рад|ус кола.

4.33." 3 точки 1||, яка нале}кить куту' на його сторотаи АБ
|А( олустиди перпендикуляри' як| дор|внто.'' ,[ см | 2^| 7 стл.
3найд|ть Р[А, -якщо | А: 6о'.

4.34.",(ано дв| пряшл|, як| шеретина1оться !' кут :ш|эк яки1!!и до-
р|вн:ое с. 3найд|ть гео1шетричне м!сще точок { таких, що в|дстань
м|эк основа1ци перпендикуляр|в. проведених 3 точки )( до даних
пря1![их' дор|внтос задан|й величин| о.

з4



4.1еорема синус!в

4.35." 3 точки ]|1 кола на його д|аметри Ав | со опустили
ггорпендикуляри.,{овед|ть, :цо в|дстань тш|эк ос!{овами 1]ерпенди-
гсуляр|в не 3але}1{ить в|д вибору тонки 1|1 .

4.36." Ёавколо трикутника АБ€ ойисано коло. 3 дов!льно|
,|'()[|ки ]\[ кола проведено перпендикуляри 

^4м 
| Р11( до шрямих

А!| | Ас в|дпов!дно. Аля яко] точки 1\/[ довэкина в|др|зка }й-(
(: макси1у|ально:о?

4.37." Б|сектриси тр'1кутника АБ() перетина}оться в тонщ| 9.
!|ряма -4@ вдруге перети}1ас ошиса1{е кол0 трикут!{ика 3Ф€ в точ-
тц\ Р!. 3найд|тъ Ф|[, яктцо вс : 3 смт., 2 вАс : |2о" ,

4.38." ?очка "| - центр вписа}{ого кода трикутникаАБ€. |{ря-
м*т А} вдруге перетинае описане коло трикутника А3( у точц| |.
!!г:айд|ть 2"[, якщо вс : 6 сти, а рад|ус описаного кода дор|внтое
2'/5 с*.

4.39." } трикутнику АБ€ па сторон! А3 |снуе така тонка ),
Ал Ав

::1о 
-=7. '[овед|ть, що кут ( - тупий.ос вс.

4.4о." Ёа д!агонал| Б| квадрата Авсо позначили тонку .8.
||ехай о|| о2 - центри описаних к!л трикутник|в АвБ | А-ол
:з!дпов!дно. ,(овед|ть, що чотирикутник Аоро2 - квадрат.

4.41.- [|атонал! вшисаного чотири-
!\уту!ика Ав€) перетина}оться в точ-
:ц| "|{. 3|домо' що Ав : а, (7) :0,
1 вкА: ш. 3ттайд!ть рад|ус кода'
()||иса}{ого навкодо ч0тирикутт{ика.

4.42." у кодо вписано чотирикут_
гзулк АБ€[ (рис. 4.10). |{рям! Ав | со
||еретина1оться в тонц| ?}{, а прям|
|1с | Ао - у тонц| -А/. Б|до:шо, що
!]м : )}/. 

'(овед|ть' що с1'[ : с^{. Рттс. 4.|Ф

з5



'";3л#{#[]Ё $
2. €инус, косинус, тангенс | котангенс кша

в|д 0" до 180'
|[оняття <<€[н}€>: (косинус>)' <(тангенс> | <<$Ф!0Ё!8Ёс) г0строго

кута вам знайотш| 3 курсу геометр|[ 8 класу. Розлширимо ц| поттяття
для будь_якого кута 0, де 0' { с ( 180".

)/ верхн|й п!вплощин| координатно| площини ро3глянемо
п|вколо 3 центром у цочатку координат' рад!ус яког{дор|внлое 1
(рис. 2.1). 1аке п|вколо }|а3ива}оть оди}!ични:}д.

Рис.2.1 Рис.2'2

Будемо говорити' що куту с' (0. < с! < 180.) в|дпов!дае точка Р1
одиничного п|вкола, якщо 2^[оА: 0, А€ точки 0 |.4 матоть в|д_
плов|дно координати (0; 0) | (1; 0) (рис. 2.|).Р!"априкдад' на рисун-ку 2.| куту, який дор|внлое 90', в|дпов|дае тонка €; йуту, який
7цор1внтое 180', _ точка 8; куту, який дор|в}{|ое 0',' *" точка.4.

Ёехай 0с - гострий кут. йому в|дпов!дас деяка точка 1|1(х; у)
1цуги А( (рис. 2-2). 3 прямокут}{ого трикутник а ФР1]'{ мае:у[о:

"'*,_@', '|''с'=й{.о1ш о||[
Фск|льки ом1 : \, ом : х, Р[!'{ : !, 1Ф.': со$ &, !: в!п с.
Фтхсе, косинус | синус гострого кута 0 - це в!дпов|!но абсциса

! <л1;дината точки 1|1 одининного п|вкола' яка в|дпов|дао куту с['.()т'ри:ианий результат п|дказус, як ви8начити синус | косинус
[:у/[:,-якого кута 0', де 0' < ш ( 180".

11

]у! (х; у)


