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І семестр 
 

Семестрова контрольна робота № 1  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 Елементарні геометричні фігури та їх властивості 

  

 

 

Геометричні фігури. Точка, пряма, 

промінь. 

 

 

 

 

Відрізок.  Вимірювання  та 

відкладання відрізків. Відстань між 

двома точками. 

Кут. Вимірювання та відкладання 

кутів. Бісектриса кута. 

 

§ 1 
https://www.youtube.com/watch? 
v=AB6Pzku5rgo 
https://www.youtube.com/watch? 

v=JD-31zWQJ5o 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=ifXQXRaKXRQ 

§ 2 
https://www.youtube.com/watch? 
v=Nj_udzZxFBo 
 

§ 3 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=8tgesad-cdQ 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=J2prOPmt254 

2 Взаємне розміщення прямих на площині 

  Паралельні  прямі, їх властивості. 

 

 

Суміжні кути та їхні властивості. 

 

 

Вертикальні кути та їхні 

властивості. 

 Перпендикуляр. Відстань від 

точки до прямої.  

§ 4 
https://www.youtube.com/wat 

ch?v=h00tJ6QUCVo 
§ 5  
https://www.youtube.com/wat 

ch?v=PwE77tGHyvg 
§6 
https://www.youtube.com/wat 

ch?v=8aNbmxcYGRs 
§ 9 
https://www.youtube.com/wat 

ch?v=i3OMhWF8yAo 
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Кути, утворені при перетині двох 

прямих січною. Ознаки 

паралельності прямих. 

 

 

Властивості кутів, утворених при 

перетині паралельних прямих 

січною 

§  14 
https://www.youtube.com/wat 

ch?v=wWNlmCBQs1Q 
https://www.youtube.com/wat 

ch?v=h00tJ6QUCVo 
 

§ 15 
https://www.youtube.com/wat 

ch?v=wWNlmCBQs1Q 

 

 

ІІ семестр 
 

Семестрова контрольна робота № 2 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 
3 Трикутники. Ознаки рівності трикутників 

  Рівність геометричних фігур. 

Ознаки рівності трикутників. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Види трикутників. Рівнобедрений 

трикутник, його властивості та 

ознаки. 
 

Сума кутів трикутника. Зовнішній 

кут трикутника та його властивості. 

 

 
Прямокутний трикутник. Ознаки та 

властивості прямокутних 

трикутників. 

 
Співвідношення між сторонами і 

кутами трикутника. Нерівність 

трикутника. 

§ 7, § 8, §10, §13 
https://www.youtube.com/wat 
ch?v=gQNrkFHrves 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=K096UK5JPU4 
https://www.youtube.com/wat 

ch?v=VmVm-vcalsE 
https://www.youtube.com/wat 

ch?v=ZeJmPouIQu0 
https://www.youtube.com/wat 

ch?v=Zeo8D7_Nne4 
§ 11, § 12 

https://www.youtube.com/wat 
ch?v=Z3zK8-YgR9Q 

https://www.youtube.com/wat 
ch?v=Z3zK8-YgR9Q 
§ 16 

https://www.youtube.com/wat 
ch?v=cP07GaxddNA 

https://www.youtube.com/wat 
ch?v=oMLQ1lvhBzA 
§ 17 

https://www.youtube.com/wat 
ch?v=VmVm-vcalsE 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=25ot9WC9a54 
§ 18 
https://www.youtube.com/wat 

ch?v=JEhZiGZTlJE 

4 Коло і круг 

  Коло. Круг. 

 

 

 

Дотична до кола, її властивість та 

ознака. 

 

 

 

 

 

§ 19 

https://www.youtube.co 

m/watch?v=jez7bDK0t4 

Q 

§ 20 

https://www.youtube.co 

m/watch?v=KDrV6EdW 

uAI 
https://www.youtube.com/wat 
ch?v=KDrV6EdWuAI 
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Основні задачі на побудову: 

 - побудова трикутника за трьома 

   сторонами; 

- побудова кута, що дорівнює 

даному; 

- побудова бісектриси даного 

кута; 

- поділ даного відрізка навпіл; 

- побудова прямої, 

перпендикулярної до даної. 

 

Коло, описане навколо трикутника. 

Коло, вписане в трикутник. 

 

§ 21, § 22 
https://www.youtube.com/wat 

ch?v=Wxv1gS4DseM 
https://www.youtube.com/wat 

ch?v=Wxv1gS4DseM 
https://www.youtube.com/wat 

ch?v=b3iYHpCWuRo 
https://www.youtube.com 

/watch?v=_n2sdHHuf_s 
https://www.youtube.com/wat 

ch?v=NwDB8OOU7C4 
 

 

§ 23 
https://www.youtube.com/wat 

ch?v=fdPXH54sfsY 
https://www.youtube.com/wat 

ch?v=NOXrmZ1cQ7k 

 
  

Розв'язувати задачі  практичного змісту на: знаходження відстані до недоступної 

точки; встановлення рівновіддаленності об'єктів на поверхні Землі; використання 

жорсткості трикутника в будівництві тощо. 
 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 
 

- складання конспекту; 

- виконання вправ, завдань за темою 
 

Розширити свої знання за кожним розділом ви можете, переглянувши відеоматеріали на 

сайті  interactive.ranok.com.ua  Пройшовши онлайн-тестування на цьому ж сайті, ви 

зможете самостійно перевірити рівень ваших знань. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wxv1gS4DseM
https://www.youtube.com/watch?v=Wxv1gS4DseM
https://www.youtube.com/watch?v=Wxv1gS4DseM
https://www.youtube.com/watch?v=Wxv1gS4DseM
https://www.youtube.com/watch?v=b3iYHpCWuRo
https://www.youtube.com/watch?v=b3iYHpCWuRo
https://www.youtube.com/watch?v=_n2sdHHuf_s
https://www.youtube.com/watch?v=_n2sdHHuf_s
https://www.youtube.com/watch?v=NwDB8OOU7C4
https://www.youtube.com/watch?v=NwDB8OOU7C4
https://www.youtube.com/watch?v=fdPXH54sfsY
https://www.youtube.com/watch?v=fdPXH54sfsY
https://www.youtube.com/watch?v=NOXrmZ1cQ7k
https://www.youtube.com/watch?v=NOXrmZ1cQ7k

