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Р7еупа уроку: Бивчити теорему ||1фагора | навчитись з !1допомого}о
знаходити нев1дому сторо}у прямокутного трикутника
за двома |нтпими сторонами.Розвивати наочну !яв!,
лог|чне мислення. Биховувати вдумлив|сть,
ц1леспрямован|сть' допитлив|сть.

*!0 уроку.

1. Феолошлення тпетиц ! лпепаш уроку.
[{1й легенд| понад 2500 рок|в.1{а)куть'що в грецькому м|стечку

1{ротон стояв маленький затиллний будинонок, який здавався
дивним ! таемничим.€тоди г1риходили зд[}леку молод1 лгоди.Ё|хто 1з

метпканц1в м1стечка не пам'тав випадку, коли б хто - небудь |з

чужинц1в звернувся до м1сцевих )кител1в з розпицваннями) 1 н1хто
не пам'ятав 

' 
аби уонаки розмовляли м}к собото.

9 цьому будинку }кив чемп|он з кулачного бото Фл|мп1йських
!.р в Аф!нах |{|фагор. 1а не спортивно}о доблестто в!н завдячус
тому , |!Ф молод| л}оди хот|ли потрапити до ньогов науку. |1|фагор
обо>кнтовав числа. Б|н говорив , 1{Ф числа керу!оть св|том ' вищу
доскон'}л1сть вбачав у гармон[| чисел , у числових сп1вв|дно1шеннях.
€аме за математично}о науко}о ! йтшли молод| люди до |{!фагора.

€ьогодн| ми вс| с його учнями ' 
тож ! вивчимо теорему , яку в1н

дов|в для визначення зале>кност1 м}к катетами | г|потенузо}о
прямокутного трикутника. 1еорема мас повне право носити |м'я
великого вченого,,1еорема [{|фагора".

2.Бцвчення новоео ллаупер!алу.

1).1(азка ,,1еорема |{|фагора' .

в одному |з грецьких м!ст >кили двос нероз'учних Аруз1в, 1

ко)кен зних мав 1м'я 1{атет. !ружили вони ще з раннього дитинства
! поклялисъ що н[хто в }китт| , хон 6и як воно не складалося, не
заважатиме !хн|й друхсб|. Були вони обидва скромн1, несн! хлопц| ,

нав|ть мали однаков1 уподобання. Фдного разу зустр!ли вони
д1внину на |м'я [|потенуза ! полтобили !/. !1внина була дуже гарна:
висока' струнка ' з довгим чорним волоссям та виразним милим
обличчям. Ёе знала вона кому 1з хлопц1в в!ддати перевац , бо
подобались вони !й обидва. 1{оэкен |з хлопц1в мр|яв про [1потенузу,



та не хот|в ставати на пере1пкод| свосму другов1. 1 ось ' незш1ежно
один в|д одного ' п|тпли друз1 |з м|ста , 1{об не зава)кати. Фдин
думав так :( |{|дум я зв|дси' ад)ке 1{атет м!й друг, | я хочу , щоб в1н

був щас ливий. Ёе зава:катиму його щастго - нехай в1н зостаеться з

[|потенузо!о)). 1ак| эк були думки | в 1нтпого (атета .

Фдин !з хлопц|в п!шлов на п!вн|ч 
' другийна сх|д.

[оч роз|йтплися вони | да;теко були один в|д одного' та зв'язус
!х думка про [|потенузу.

1ому теорема : <(атет2 + 1{атет2 :[|по'е'уза2', , - н|би схрещен1
1шпаги у бото м}к двома 1(атетами через [|потенузу.

2).1еорема 7 .2 (теорема |{|фагора). у
!пршку'пншку ква0рапо е1погпенузш 0ор!внлос
каупеуп|в.

пря]'|окуупно/'|у
суло1 квш0ршгп!в

{оведення:
Ёехай Авс) - даний прямокутний трикутник з прямим кутом €.
|{роведемо висоц ср з вер1пини прямого кута €.

3а означенням косинуса кута
Ао Ас

€озА =
Ас

3в|дси Ав' Ап : А(2.
в}

Аналог|чно соз Б =
вс

вс

2

3в|дси Ав ' Б0 = вс2.



!одавтпи р|вняння почленно 1 врахув автли, |{Ф

А} + ов = А!} , А|станемо :

^с2 
+ вс2 = АБ (Ао + ов ) = Ав2.

1еорема доведена.

3. 3акр1плення вивченого матер1алу .

Ёа основ| теореми [{|фагора скок1ть:
1). 1!о б!льтпе : катет чи г1потенуза ?
2) Б|лбтший чи мен1пий | косинус буд" - якого гострого кута ?

3адача 1. 9кщо катети прямокутного трикутника дор|внтоготь
|2 см | 9 см , то г|потенуза дор|внтос ... ( 15см ).

3адача 2. 9кщо дв| б1льтп1 сторони прямокутного трикутника
дор|внтоготь 17 1 15 , ]Ф третя сторона р1вна ... ( 8 ).

м 8 (з п|друнника). !1агона.]1ьквадрата с. т{ом}Ао||внтос

сторона квадрата?
Ёехай сторона квадрата х .3а теоремо}о |{|фагора

2 2 2 .2 2{+$__а;'2Ё:а'; х=Ф.

4. |{|доумок уроку.
!|вната сп|ватоть на мотив укра|нсько| народ:кно| п|сн|

,,1_{в1те терен''.

[еорему [{|фагора
Б тпкол1 ми вивч[шти
Бенороньки не до!ли,
Ё1чки не доспа;ти|

Акби знав ти ,|{1фагоре,
Бс| проблеми з не}о'
3ам|сть то| теореми
1и створив би лему.



[|ти , а яка р|зниця м|ж теоромо}о | лемото?
Ёа основ| чсого доводиться теорема |{1фагора ? 1!о

стверджуеться в н|й ?

5. !ома|||н€ завдання:
Бивч. |{. 63;
Розв. м11 ( п1друнник),
3адача. ,, 1!1ен| вд!!"лося побулувати прямокутний трикутн:и:к , !

якого довжини вс1х стор1н - ц1л! непарн| числа ,'' _сказав учень.
,.(овед|ть ' 

використовуточи теорему |{|фагор&, !{Ф в|н помилиься.
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