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1.1 За поданим наглядним 

зображенням точки побудувати її 

комплексне креслення. 

 

 

1.2 За комплексним кресленням 

точки виконати реконструкцію і 

побудувати її наглядне зображення. 

 

1.3 Побудувати наглядне 

зображення і комплексне креслення т. А, 

яка лежить на відстані 40 мм. Від П1, на 20 

мм – від П2, на 30 мм – від П3. Записати 

координати точки. 

1.4 Побудувати комплексне 

креслення точок, які лежать: 

В – на рівній відстані від площин 

П1 і П2; 

С – в площині П1; 

D – одночасно в площинах П1 і П2. 

Записати координати точок. 

1.5 Визначити на яких відстанях від 

площин проекцій лежать точки А, В, С, D. 

1.6 Побудувати т. В, яка 

розташована вище т. А на 25 мм І т. С – 

перед т. А на відстані 15 мм. Визначити 

видимість точок. 
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2.1 За даним наглядним 

зображенням побудувати комплексне 

креслення прямої l(A, B) 

2.2 За комплексним кресленням 

виконати реконструкцію і побудувати 

наглядне зображення прямої l(l1, l2). 

2.3 Розділити відрізок АВ т. С у 

відношенні АС:ВС=3:1 

2.4 На прямій l побудувати точку В, 

яка знаходиться на відстані 50 мм від т. А.  
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2.5 Через т. К провести горизонталь 

h під кутом 45° до площини П2. На 

горизонталі побудувати т. L, яка 

знаходиться на відстані 60 мм від т. К. 

 

2.6 Визначити відносне положення 

точок А, В, С, D і прямої l (l1, l2). 

 

 

2.7 Визначити відносне положення 

прямої l(l1, l2) з прямими p(p1, p2) і і(і1, і2). 

2.8 Через т. А провести пряму l, 

паралельну прямій: 

1) m – загального положення; 

2) m – загального положення і 

А2⊂m2. 

2.9 Перетнути прямі а і b профільно-

проектуючою прямою t. Визначити кут 

нахилу прямої а до площини П1. 

2.10 Побудувати пряму l, яка 

перетинає дві мимобіжні прямі а і b і 

паралельна прямій с. 
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2.11 Через т. А провести горизонталь і 

фронталь, які пересікають пряму l(l1, l2) і 

пряму p(p1, p2). 

2.12 Визначити натуральну величину 

відстані від т. А до прямої f. 
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3.1 За даним наглядним 

зображенням побудувати комплексне 

креслення площини α(∆АВС). 

 

3.2 Побудувати відсутню 

проекцію виріза АВСD, виконаного в 

площині ∆DEF. Через т. К провести 

лінію, перпендикулярну до площини. 

3.3 Побудувати довільні 

горизонталь h і фронталь f в площинах: 

1) горизонтально-проектуючей 

Σ1; 

 
2) площині загального положення 

АВС. 

 

3.4 Побудувати відносно площини 

Θ, яка задається ∆АВС, наступні точки: 

1) M – на площині Θ; 

2) N – над площиною Θ; 

3) P – перед площиною Θ; 

 

3.5 Побудувати т. К перетину 

прямої р(А, В) з площиною Σ і прямої l з 

площиною Σ. 

 

3.6 Побудувати т. К перетину 

прямої l з площиною Θ (ABC) загального 

положення. 

 



 99

 

 

 

3.7 Через т. А провести 

площину, паралельну даній прямій а. 

 

3.8 Через т. М провести лінію, 

перпендикулярну до площини Σ(с×d). 

3.9 Через т. А провести 

площину, перпендикулярну до даної 

прямої l 

 

3.10 Побудувати лінію перетину 

∆АВС і ∆DEF. Визначити видимість 

лінії 

 
3.11 Через т. А провести 

площину Θ, паралельну: 

1) фронтально-

проектуючей площині Σ; 

3.12 Через пряму l загального 

положення провести площину, 

перпендикулярну до площини Σ(m||n). 
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2) площині загального 

положення Λ(l×m). 
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4.1 Побудувати відсутні проекції 

точок А, В, С і D, які належать кривій r. 

4.2 Побудувати горизонтальну 

проекцію кривої (А, В, С, D, E, F), яка 

лежить в площині ∆||П2. 

4.3 Визначити розташування 

точок відносно заданої кривої лінії. 

4.4 Побудувати конічне січення, 

без використання методів перетворення. 

 

4.5 Побудувати проекції 

гвинтової лінії на поверхні циліндра. 

Крок гвинтової лінії дорівнює ½ висоти 

циліндра. 

4.6 Побудувати проекції циліндра 

обертання, висота якого дорівнює 

діаметру основи, якщо центр С основи 

лежить в площинах Г і Σ. 
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4.7 Побудувати проекції 

прямого конуса, основа якого має 60 

мм і знаходиться в площині Г. S – 

вершина конуса. Визначити відсутню 

проекцію т. А. 

 

4.8 Побудувати другу 

проекцію т. М на поверхні даного 

циліндра. 

 

4.9 Побудувати проекції одно 

порожнинного гіперболоїда обертання, 

якщо задані вісь і і твірна l. 

 

4.10 Побудувати проекції 

сфери по заданому центру О і т. L, яка 

лежить на поверхні сфери. 

 
4.11 Побудувати проекції тора 

Λ(і, l) і знайти відсутні проекції точок 

C, D, E, F, які належать цій поверхні. 

4.12 Побудувати проекції 

призми, однією з основ якої є 

трикутник АВС. Ребра довільної 

довжини і перпендикулярні основі 

АВС. Побудувати відсутні проекції 
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точок D і E. 

 
 

4.13 Побудувати проекції конічної 

поверхні і відсутню проекцію лінії АВ. 

 

4.14 Побудувати поверхні 

циліндричної поверхні. 

4.15 Побудувати проекції прямого 

гелікоїда, заданого віссю і напрямною 

гвинтовою лінією. Побудувати відсутню 

проекцію т. М. 

4.16 Побудувати каркас косої 

площини, заданої проекціями напрямних 

t і q і площиною паралелізму П2. 

Визначити другу проекцію т. М. 
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4.17 Побудувати горизонтальну і 

фронтальну проекції кривої лінії (А, В, С, 

D), яка лежить на поверхні тора. 

4.18 Зафарбувати проекції видимої 

зліва частини поверхні заданого тора. 

 

 

5.1 Способом обертання навколо 

проектуючої прямої визначити натуральну 

величину відрізка АВ(А, В). 

 

5.2 Послідовним обертанням 

навколо горизонтально і фронтально 

проектуючи прямих повернути лінію а до 

профільно-проектуючого положення. 
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5.3 Повернути площину Θ(АВС) 

навколо проектуючої прямої до проектую 

чого положення. 

 

5.4 За допомогою плоско-

паралельного переміщення визначити 

натуральний вигляд п’ятикутника 

ABCDE. 

 
5.5 Визначити натуральну величину 

трикутника АВС. 

 

5.6 Способом обертання коло лінії 

рівня визначити натуральну величину 

кута між прямими d і c, які 

пересікаються. 

 
 

5.7 Визначити натуральну 

величину кута між прямою l і 

площиною Θ(АВС) способом 

обертання навколо лінії рівня. 

5.8 Визначити натуральну величину 

двогранного кута між площинами Θ(АВС) і 

Σ(c||d). 
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5.9 Визначити кути нахилу 

прямої l до площин проекцій П1 і П2 

способом заміни площин проекцій 

 

5.10. Через т. А провести пряму, 

перпендикулярну до прямої l, знайти її 

натуральну величину. 

 
5.11 Визначити відстань між 

двома мимобіжними прямими а і b. 

 

5.12 Зробити площину Θ(АВС) 

проектуючою площиною і визначити кути 

нахилу до П1 і П2. 
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5.13 Визначити натуральну 

величину перпендикуляра, який опущено з 

т. М на площину Σ(АВС). 

 

5.14 Способом заміни площин 

проекції визначити натуральну 

величину чотирьохкутника ABCD. 

 
6.1 Побудувати проекції січення 

піраміди з площиною. 

 

6.2 Побудувати три проекції 

відсіченої геометричної поверхні. 

 
6.3 Побудувати три проекції 

конічної поверхні обертання, відсіченої 

площинами окремого положення. 

6.4 Визначити натуральну 

величину похилої основи призми. 
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6.5 Побудувати проекції і 

натуральний вигляд січення піраміди 

SABC площиною загального положення 

Θ(l, L). 

 

6.6 Заміною площин 

проекцій побудувати проекції й 

натуральний вигляд січення 

трикутної призми площиною 

загального положення. 

 
6.7 Побудувати проекції і 

натуральний вигляд січення даного 

циліндра площиною Θ(h×f). 

6.8 Побудувати точки M і N 

пересічення прямої l з поверхнею 

піраміди SABC. 
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6.9 Побудувати точки перетину 

конуса з прямою і і прямою h. 

 

6.10 Побудувати точки 

перетину прямої К з поверхнею 

сфери. Визначити видимість. 

 
 

7.1 Побудувати лінію 

перетину двох багатогранників. 

7.2 Побудувати лінію перетину 

багатогранника і конуса. 
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7.3 Побудувати проекції 

лінії пересічення конуса і 

шестигранника. 

 

7.4 Побудувати проекції лінії 

пересічення конуса і циліндра. 

 

7.5 Побудувати проекції 

лінії перетину конуса і 

циліндра. 

7.6 Побудувати проекції лінії перетину 

циліндра і сфери. 
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7.7 Побудувати лінію перетину 

даних поверхонь. 

 

7.8 Побудувати проекції лінії 

перетину конуса і циліндра. 

 
7.9 Побудувати лінію взаємного 

перетину двох циліндрів. 

 

7.10 Побудувати проекції лінії 

перетину циліндра і тора. 

 
8.1 Побудувати розгортку 

поверхні піраміди. 

8.2 Побудувати розгортку 

еліптичного конуса і нанести 

проекцію т. М, яка лежить на конусі. 
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8.3 Побудувати розгортку 

поверхні усіченого конуса. 

 

8.4 Побудувати розгортки 

поверхні похилої призми і нанести 

проекцію т. М, яка лежить на 

поверхні. 

 
8.5 Побудувати розгортку 

поверхні еліптичного циліндра з 

коловою основою. 

8.6 Побудувати розгортку 

зонта вентиляційного. 
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8.7 Побудувати розгортку 

поверхні сфери. 

 

8.8 Побудувати розгортку 

поверхні тора. 
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9.1 В квадрат, зображений в 

стандартних аксонометричних 

проекціях, вписати кола. 

 

9.2 По ортогональним 

проекціям шестигранної призми 

побудувати її прямокутну ізометрію. 

 
9.3 Побудувати косокутну 

фронтальну симетрію піраміди, задану 

комплексним кресленням.  

 

9.4 Побудувати косокутну, 

фронтальну симетрію циліндра, 

заданого комплексним кресленням. 

 

9.5 По аксонометричній проекції 

моделі побудувати ортогональні 

проекції. 

9.6 По аксонометричній 

проекції моделі побудувати 

ортогональні проекції. 
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