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àíîâíі îäèíàä ÿòè ëàñíè і 
òà îäèíàä ÿòè ëàñíè è

  класі ви завер уєте вивчення кільного курсу стереометрії. 
ідручник  який ви тримаєте в руках  допомо е вам оволодіти такою 

системою знань з геометрії та набути таких компетентностей  які знадоб-
ляться не тільки в повсякденному итті  а й у майбутній трудовій діяльності 
і які дадуть змогу продов ити на вчання у ви их навчальних закладах. 

Для зручності користування підручником його матеріал поділено на роз-
діли  параграфи  рубрики. Ко ен параграф містить теоретичний матеріал  
зразки розв’язування задач і вправ  запитання до теоретичного матеріалу  
завдання для класної і дома ньої робіт та практич ної діяльності то о. 

ивчення стереометрії потребує логічного мислення  просторової уяви 
та наполегливості. еоретичний матеріал підручника авторський колектив 
намагався викласти простою  доступної мовою  проілюструвати малюнками 
та прикладами з повсякденного иття. 

 підручнику використовуються такі умовні позначки
  треба запам’ятати  

  запитання до параграфів

   ключова  задача задача  висновки якої використовують для 
розв’язування ін их задач

  теорема     наслідок з теореми    доведення закінчено
1.24  вправа для виконання у класі
1.25  вправа для виконання вдома.

сі задачі та вправи розподілено відповідно до рівнів навчальних досяг-
нень і виокремлено так

з позначки  починаються вправи початкового рівня
з позначки  починаються вправи середнього рівня
з позначки  починаються вправи достатнього рівня
з позначки  починаються вправи високого рівня.

Рубрика Р ’  адач  а а  а  містить значну 
кількість завдань для класної та дома ньої робіт  усних вправ  зав дань для 
проектної і практичної діяльності  о відповідають темі параграфа та допомо-

уть добре її опрацювати. Рубрика 
проектної і практичної діяльності  о відповідають темі параграфа та допомо-

опрацювати. Рубрика Задач  д  ад
містить завдання для поглиблення знань з геометрії та підготовки до різнома-

нітних математичних змагань.  рубриці П д  д  ч  
 а а  пропонується розв’язати вправи  які допомо уть 

актуалізувати знання  потрібні для вивчення наступної теми. 

 рубриці а а а а зібрано задачі  які відобра ають 
реальні иттєві ситуації  пов’язані з економічною грамотністю та підприєм-
ливістю  екологічною безпекою  здоровим способом иття  громадянською 
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відповідальністю  тобто всім тим  без чого немо ливо уявити людину в по-
всякденному итті. Рубрика а  адач  д  ч  дач
містить задачі  які зазвичай називають нестандартними  задачі математич-
них олімпіад різних країн світу  задачі  які сформулювали видатні матема-
тики  то о.  априкінці ко ного параграфа в рубриці П   

 ви знайдете тестові зав дання  завдяки яким змо ете пов-
торити кільний курс геометрії  перевірити рівень своєї готовності до скла-
дання зовні нього незале ного оцінювання.

еревірити свої знання та підготуватися до тематичного оцінювання ви 
змо ете  виконав и завдання Д а  а   та 

За да  д   а . 
 кінці ко ного розділу наведено вправи для його повторення. 
ідручник містить багато цікавих фактів з історії становлення і роз-

вит ку геометрії  иттєвого ляху українських математиків  о долучилися 
до створення кільного курсу геометрії та олімпіадного руху.

Успіхів вам на шляху до знань!

àíîâíі â÷èòåë è òà â÷èòåëі
Сподіваємося  о підручник суттєво допомо е вам в організації процесу 

навчання учнів геометрії. вторський колектив намагався створити його та-
ким  об він у повній мірі реалізував мету дер авної програми з математики  
сприяв формуванню в учнів наукового світогляду  усвідомленню математич-
них знань як невід’ємної складової загальної культури людини і необхідної 
умови повноцінного иття в сучасному суспільстві  допоміг оволодіти систе-
мою математичних знань  навич ками та вміннями  потрібними в повсякден-
ному итті та в майбутній професійній діяльності  забезпечив розвиток 
логічного мислення  інтуї ції  просторової уяви  алгоритмічної  інформаційної 
та графічної культури  формував иттєві компетентності  загальнолюдські 
цінності особистості  виховував національну самосвідомість. Окрім тради-
ційної структури розділи  параграфи  рубрики  поділу навчального мате-
ріалу на теоретичну і практичну складові  підручник містить рубрику иттєва 
математика  о сприятиме реалізації наскрізних ліній програми з матема-
тики та формуватиме в учнів предметні та ключові компетентності.  Дифе-
ренційованість задач і вправ за чотирма рівнями складності  зміст рубрик 

ікаві задачі для учнів неледачих  і Задачі підви еної складності  допо-
мо уть забезпечити особистісно-орієнтований підхід до організації процесу 
навчання та сприятимуть формуванню позитивної мотивації учнів до 
вивчення геометрії. 

 підручник включено велику кількість задач і вправ  завдання для про-
ектної та практичної діяльності  а в кінці ко ного розділу розмі ено додаткові 
вправи для повторення  систематизації та узагальнення навчального мате-
ріалу розділу.

Успіхів вам у вашій нелегкій праці!
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ÌÍÎÃÎÃÐÀÍÍÈÊÈ

РОЗДІЛ  

Ó ÖÜÎÌÓ ÐÎÇÄІËІ ÂÈ:

ïðèãàäàєòå, ùî òàêå ïðÿ-
ìîêóòíèé ïàðàëåëåïіïåä, 
ïіðàìіäà òà їõíі åëåìåíòè; 
ÿê áóäóâàòè ïåðåðіçè öèõ 
ôіãóð;

äіçíàєòåñÿ, ùî òàêå ïðèç-
ìà òà її åëåìåíòè;

ïîçíà î èòåñÿ ç ïîíÿòòÿì 
ïðàâèëüíîãî ìíîãîãðàííè-
êà òà âèäàìè ïðàâèëüíèõ 
ìíîãîãðàííèêіâ;

íàâ÷èòåñÿ çîáðàæóâàòè 
ïðèçìó, ïàðàëåëåïіïåä, 
ïіðàìіäó; îá÷èñëþâàòè їõíі 
åëåìåíòè; çíàõîäèòè ïëîùі 
ïîâåðõîíü ìíîãîãðàííèêіâ.
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ДВО РАННІ ТА МНО О РАННІ К ТИ. 
МНО О РАННИК. ПРИЗМА

Ó öüîìó ïàðàãðàôі ïðèãàäàєìî âæå âіäîìå íàì ç 10 êëàñó 
ïîíÿòòÿ äâîãðàííîãî êóòà òà ðîçãëÿíåìî ìíîãîãðàííèé êóò.

âîãðàííè  òî  íàçèâàþòü ôі-
ãóðó, ÿêà óòâîðåíà äâîìà ïіâïëî-
ùèíàìè çі ñïіëüíîþ ïðÿìîþ, ùî їõ 
îáìåæóє.

Íà ìàëþíêó 1.1 çîáðàæåíî äâîãðàííèé 
êóò. Ïіâïëîùèíè, ùî óòâîðþþòü äâîãðàí-
íèé êóò, íàçèâàþòü ãðàíÿìè, à ïðÿìó, ùî 
їõ îáìåæóє, – ðåáðîì äâîãðàííîãî êóòà.

Ó ïîâñÿêäåííîìó æèòòі íàì ÷àñòî òðà-
ïëÿþòüñÿ ïðåäìåòè, ùî ìàþòü ôîðìó äâî-
ãðàííîãî êóòà. Ïðèêëàäàìè òàêèõ ïðåä-
ìåòіâ є âіäêðèòèé àáî ÷àñòêîâî âіäêðèòèé 
íîóòáóê, äâі ñóìіæíі ñòіíè êіìíàòè, äâî-
ñêàòíèé äàõ áóäіâëі òîùî.

Ïëîùèíà α, ùî ïåðïåíäèêóëÿðíà äî 
ðåáðà a äâîãðàííîãî êóòà, ïåðåòèíàє ãðà-
íі äâîãðàííîãî êóòà ïî ïðîìåíÿõ AB і AC
(ìàë. 1.2). Êóò BAC íàçèâàþòü ëіíіéíèì 
êóòîì äâîãðàííîãî êóòà. Äâîãðàííèé 

êóò ìàє áåçëі÷ ëіíіéíèõ êóòіâ. Îñêіëüêè âñі âîíè ñóìіùàþòü-
ñÿ ïàðàëåëüíèì ïåðåíåñåííÿì, òî є ðіâíèìè ìіæ ñîáîþ.

ðàä ñíî  іðî  äâîãðàííîãî òà íàçèâàþòü ãðàäóñ-
íó ìіðó éîãî ëіíіéíîãî êóòà.

Çàçâè÷àé, çàìіñòü ãðàäóñíà ìіðà äâîãðàííîãî êóòà äîðіâ-
íþє...  êàæóòü äâîãðàííèé êóò äîðіâíþє... .

Ó ãåîìåòðії ðîçãëÿäàþòü òàêîæ і ìíîãîãðàííі êóòè.
åõàé A1A2...An – äîâіëüíèé ïëîñ-

êèé ìíîãîêóòíèê, à òî÷êà P íå íàëå-
æèòü ïëîùèíі öüîãî ìíîãîêóòíèêà. 

íîãîãðàííè  (n-ãðàííèì) òî
íàçèâàþòü ìíîæèíó âñіõ ïðîìåíіâ ç 
ïî÷àòêîì ó òî÷öі P, ùî ïåðåòèíàþòü 
äàíèé ìíîãîêóòíèê (ìàë. 1.3).

Òî÷êó P íàçèâàþòü âåðøèíîþ, ïðîìåíі 
PA1, PA2, ..., PAn – ðåáðàìè, à ïëîñêі êóòè 
A1PA2, A2PA3, ..., AnPA1 – ãðàíÿìè ìíîãî-
ãðàííîãî êóòà.

ДВО РАННІ ТА МНО О РАННІ К ТИ. 
МНО О РАННИК. ПРИЗМА§ 1. § 1. 

âîãðàííè  òî  íàçèâàþòü ôі-
ãóðó, ÿêà óòâîðåíà äâîìà ïіâïëî-
ùèíàìè çі ñïіëüíîþ ïðÿìîþ, ùî їõ 
îáìåæóє.

äâîãðàííîãî êóòà

âîãðàííè  òî
ãóðó, ÿêà óòâîðåíà äâîìà ïіâïëî-
ùèíàìè çі ñïіëüíîþ ïðÿìîþ, ùî їõ 

1. вогранні 
та многогранні 
кути

Ìàë. 1.1

Ìàë. 1.2

ðàä ñíî  іðî  äâîãðàííîãî òà íàçèâàþòü ãðàäóñ-
íó ìіðó éîãî ëіíіéíîãî êóòà.

ñÿ ïàðàëåëüíèì ïåðåíåñåííÿì, òî є ðіâíèìè ìіæ ñîáîþ.

Çàçâè÷àé, çàìіñòü ãðàäóñíà ìіðà äâîãðàííîãî êóòà äîðіâ-

ðàä ñíî  іðî  äâîãðàííîãî òà
íó ìіðó éîãî ëіíіéíîãî êóòà

Ìàë. 1.3

åõàé A1A2...An – äîâіëüíèé ïëîñ-
êèé ìíîãîêóòíèê, à òî÷êà P íå íàëå-
æèòü ïëîùèíі öüîãî ìíîãîêóòíèêà. 

íîãîãðàííè  (n-ãðàííèì) òî
íàçèâàþòü ìíîæèíó âñіõ ïðîìåíіâ ç 
ïî÷àòêîì ó òî÷öі P, ùî ïåðåòèíàþòü 
äàíèé ìíîãîêóòíèê (ìàë. 1.3).

Ó ãåîìåòðії ðîçãëÿäàþòü òàêîæ і
åõàé 

êèé ìíîãîêóòíèê, à òî÷êà 
æèòü ïëîùèíі öüîãî ìíîãîêóòíèêà. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



7

ногогранники

Ó ïîïåðåäíіõ êëàñàõ ìè âæå ðîçãëÿ-
äàëè ïðÿìîêóòíі ïàðàëåëåïіïåäè, 

êóáè é ïіðàìіäè. Óñі âêàçàíі òіëà є ïðèêëàäàìè ìíîãîãðàííèêіâ.

íîãîãðàííè î  íàçèâàþòü òіëî, ïîâåðõíÿ ÿêîãî ñêëà-
äàєòüñÿ іç ñêіí÷åííîї êіëüêîñòі ïëîñêèõ ìíîãîêóòíèêіâ.

Íà ìàëþíêó 1.4 çîáðàæåíî ìíîãîãðàííèê, ïîâåðõíÿ ÿêîãî 
ñêëàäàєòüñÿ ç òðàïåöіé ABCD і AKLD, òðèêóòíèêіâ ABK і 
CLD òà ïàðàëåëîãðàìà BKLC. Ìíîãîêóòíèêè, ÿêі îáìåæóþòü 
ìíîãîãðàííèê, íàçèâàþòü ãðàíÿìè, ñòîðîíè 
öèõ ìíîãîêóòíèêіâ – ðåáðàìè, à êіíöі ðå-
áåð – âåðøèíàìè ìíîãîãðàííèêà. ðàíÿìè 
ìíîãîãðàííèêà, çîáðàæåíîãî íà ìàëþí-
êó 1.4, є ìíîãîêóòíèêè ABCD, AKLD, ABK, 
CLD, BKLC, ðåáðàìè – âіäðіçêè AB, BC, 
CD, DA, BK, CL, AK, KL і LD, âåðøèíàìè – 
òî÷êè A, B, C, D, K і L.

Ìíîãîãðàííèêè áóâàþòü îïóêëі і íåîïóêëі. Ìíîãîãðàííèê 
íàçèâàþòü îïóêëèì, ÿêùî âіí ëåæèòü ïî îäèí áіê âіä ïëîùè-
íè êîæíîї ç éîãî ãðàíåé. Íà ìàëþíêó 1.4 çîáðàæåíî îïóêëèé 
ìíîãîãðàííèê. Çàóâàæèìî, ùî âñі ãðàíі îïóêëîãî ìíîãîãðàí-
íèêà є îïóêëèìè ìíîãîêóòíèêàìè. 
Íà ìàëþíêó 1.5 çîáðàæåíî íå-
îïóêëèé ìíîãîãðàííèê, îñêіëüêè 
ïëîùèíà α, ÿêіé íàëåæèòü ãðàíü 
ABCD öüîãî ìíîãîãðàííèêà, ðîçáè-
âàє ìíîãîãðàííèê íà äâі ÷àñòèíè. 

Óñі ìíîãîãðàííèêè, ÿêі ìè ðîç-
ãëÿäàëè ðàíіøå, є îïóêëèìè. 

ßêùî ïîâåðõíþ ìíîãîãðàííèêà 
ðîçðіçàòè ïî äåÿêèõ éîãî ðåáðàõ і 
ðîçãîðíóòè â ïëîùèíó îäíієї ç éîãî 
ãðàíåé, òî îòðèìàєìî ðîçãîðòêó äà-
íîãî ìíîãîãðàííèêà. 

Íàïðèêëàä, ÿêùî êóá ðîçðіçàòè ïî ðåáðàõ AB, CD, A1B1, 
C1D1, AD, AA1, A1D1 (ìàë. 1.6), òî îòðèìàєìî éîãî ðîçãîðòêó.

Ìàë. 1.6

2. ногогранники

íîãîãðàííè î  íàçèâàþòü òіëî, ïîâåðõíÿ ÿêîãî ñêëà-
äàєòüñÿ іç ñêіí÷åííîї êіëüêîñòі ïëîñêèõ ìíîãîêóòíèêіâ.

êóáè é ïіðàìіäè. Óñі âêàçàíі òіëà є ïðèêëàäàìè ìíîãîãðàííèêіâ.

Íà ìàëþíêó 1.4 çîáðàæåíî ìíîãîãðàííèê, ïîâåðõíÿ ÿêîãî 

íîãîãðàííè î
äàєòüñÿ іç ñêіí÷åííîї êіëüêîñòі ïëîñêèõ ìíîãîêóòíèêіâ.

Ìàë. 1.4

Ìàë. 1.5

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Ïëîùà ïîâåðõíі ìíîãîãðàííèêà – öå ñóìà ïëîù óñіõ éîãî 
ãðàíåé. Ïëîùà ïîâåðõíі ìíîãîãðàííèêà äîðіâíþє ïëîùі éîãî 
ðîçãîðòêè.

Ó øêіëüíîìó êóðñі ãåîìåòðії ðîçãëÿäàòèìåìî íàéïðîñòіøі 
ìíîãîãðàííèêè: ïðèçìè і ïіðàìіäè.

Îäíèì ç íàéïðîñòіøèõ ìíîãîãðàí-
íèêіâ є ïðèçìà. Ç äåÿêèìè âèäàìè 

ïðèçì (ïðÿìîêóòíèì ïàðàëåëåïіïåäîì і êóáîì) âè îçíàéîìè-
ëèñÿ ùå â ïî÷àòêîâіé øêîëі. Ïðèçìîþ òàêîæ є êóçîâ âàíòà-
æіâêè, øåñòèãðàííèé îëіâåöü, êîðîáêà ç-ïіä îôіñíîãî ïàïåðó 
òîùî.

ðèç î  íàçèâàþòü ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî äâі ãðàíі 
ìіæ ñîáîþ ðіâíі і ëåæàòü ó ïàðàëåëüíèõ ïëîùèíàõ їõ 
íàçèâàþòü îñíîâà è ïðèç è), à âñі іíøі ãðàíі – ïàðà-
ëåëîãðàìè їõ íàçèâàþòü і÷íè è ãðàíÿ è ïðèç è). 

Íà ìàëþíêó 1.7 çîáðàæåíî ïðèçìó, 
îñíîâàìè ÿêîї є ÷îòèðèêóòíèêè ABCD 
і A1B1C1D1. Ïðèçìó ïðèéíÿòî íàçè-
âàòè çà íàçâîþ її îñíîâ, íàïðèêëàä, 
íà ìàëþíêó 1.7 çîáðàæåíî ïðèçìó 
ABCDA1B1C1D1. Ñòîðîíè áі÷íèõ ãðà-
íåé ïðèçìè, ÿêі íå íàëåæàòü îñíîâàì, 
íàçèâàþòü áі÷íèìè ðåáðàìè ïðèçìè. 

Íà ìàëþíêó 1.7 ïàðàëåëîãðàìè 
AA1D1D, ABB1A1, BB1C1C і CC1D1D – 
áі÷íі ãðàíі ïðèçìè; AA1, BB1, CC1 і

DD1 – áі÷íі ðåá ðà ïðèçìè. Çðîçóìіëî, ùî âñі áі÷íі ðåáðà ïðèç-
ìè ïàðàëåëüíі і ðіâíі ìіæ ñîáîþ.

Ïðèçìó íàçèâàþòü ï-êóòíîþ, ÿêùî її îñíîâîþ є ï-êóò-
íèê.

Íà ìàëþíêó 1.7 çîáðàæåíî ÷îòèðèêóòíó ïðèçìó.

åðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé ç äåÿêîї òî÷êè îäíієї îñ-
íîâè äî ïëîùèíè іíøîї îñíîâè, íàçèâàþòü âèñîòî
ïðèç è.

Íà ìàëþíêó 1.7 âіäðіçîê C1K – âèñîòà ïðèçìè.

Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє äâі âåðøèíè ïðèçìè, ÿêі íå ëå-
æàòü â îäíіé ãðàíі, íàçèâàþòü äіàãîíàëë ïðèç è. 

Íà ìàëþíêó 1.7 âіäðіçîê C1A – äіàãîíàëü ïðèçìè.
Çàóâàæèìî, ùî ïіä ïîíÿòòÿì äіàãîíàëі, ÿê і ïіä ïîíÿòòÿì 

âіäðіçêà, ìàòèìåìî íà óâàçі ÿê âіäðіçîê, ùî є äіàãîíàëëþ, òàê 

Ìàë. 1.7

3. Призма

ðèç î  íàçèâàþòü ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî äâі ãðàíі 
ìіæ ñîáîþ ðіâíі і ëåæàòü ó ïàðàëåëüíèõ ïëîùèíàõ їõ 
íàçèâàþòü îñíîâà è ïðèç è), à âñі іíøі ãðàíі – ïàðà-
ëåëîãðàìè їõ íàçèâàþòü і÷íè è ãðàíÿ è ïðèç è). 

òîùî.

ðèç î
ìіæ ñîáîþ ðіâíі і ëåæàòü ó ïàðàëåëüíèõ ïëîùèíàõ їõ 
íàçèâàþòü 

Ïðèçìó íàçèâàþòü ï-êóòíîþ, ÿêùî її îñíîâîþ є ï-êóò-
íèê.

ìè ïàðàëåëüíі і ðіâíі ìіæ ñîáîþ

Íà ìàëþíêó 1.7 çîáðàæåíî ÷îòèðèêóòíó ïðèçìó.

Ïðèçìó íàçèâàþòü 
íèê.

åðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé ç äåÿêîї òî÷êè îäíієї îñ-
íîâè äî ïëîùèíè іíøîї îñíîâè, íàçèâàþòü âèñîòî
ïðèç è.

Íà ìàëþíêó 1.7 çîáðàæåíî ÷îòèðèêóòíó ïðèçìó.

åðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé ç äåÿêîї òî÷êè îäíієї îñ-
íîâè äî ïëîùèíè іíøîї îñíîâè, íàçèâàþòü 
ïðèç è

Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє äâі âåðøèíè ïðèçìè, ÿêі íå ëå-
æàòü â îäíіé ãðàíі, íàçèâàþòü äіàãîíàëë ïðèç è. 

Íà ìàëþíêó 1.7 âіäðіçîê 

Íà ìàëþíêó 1.7 âіäðіçîê 

Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє äâі âåðøèíè ïðèçìè, ÿêі íå ëå-
æàòü â îäíіé ãðàíі, íàçèâàþòü 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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і äîâæèíó öüîãî âіäðіçêà. Òîìó çàìіñòü äîâæèíà äіàãîíàëі 
äîðіâíþє 4 ñì  áóäåìî êàçàòè äіàãîíàëü äîðіâíþє 4 ñì . Òàê 
ñàìî âèêîðèñòîâóþòü і ïîíÿòòÿ âèñîòè, áі÷íîãî ðåáðà, ñòîðî-
íè îñíîâè òîùî, îñêіëüêè âñі âîíè є âіäðіçêàìè.

Ïðèçìó íàçèâàþòü ïðÿ î , ÿêùî її áі÷íі ðåáðà ïåð-
ïåíäèêóëÿðíі äî її îñíîâ, â іíøîìó âèïàäêó ïðèçìó 
íàçèâàþòü ïî èëî .

      

             Ìàë. 1.8               Ìàë. 1.9

Íà ìàëþíêó 1.7 çîáðàæåíî ïîõèëó ÷îòèðèêóòíó ïðèçìó, 
à íà ìàëþíêó 1.8 – ïðÿìó òðèêóòíó ïðèçìó. Çðîçóìіëî, ùî 
áі÷íі ãðàíі ïðÿìîї ïðèçìè – ïðÿìîêóòíèêè, à âèñîòà ïðÿìîї 
ïðèçìè äîðіâíþє її áі÷íîìó ðåáðó.

ðÿ  ïðèçìó íàçèâàþòü ïðàâèë íî , ÿêùî її îñíî-
âîþ є ïðàâèëüíèé ìíîãîêóòíèê.

Íà ìàëþíêó 1.9 çîáðàæåíî ïðàâèëüíó ÷îòèðèêóòíó ïðèçìó. 
Ó ïðàâèëüíіé ïðèçìі âñі áі÷íі ãðàíі – ðіâíі ïðÿìîêóòíèêè. 

ëîùå  ïîâíî  ïîâåð íі ïðèç è íàçèâàþòü ñóìó 
ïëîù óñіõ її ãðàíåé, à ïëîùå  і÷íî  ïîâåð íі ïðèç-

è – ñóìó ïëîù її áі÷íèõ ãðàíåé.

Ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè Sïîâí ìîæíà çàïèñàòè ÷åðåç 
ïëîùі її áі÷íîї ïîâåðõíі Sáі÷ і її îñíîâè Sîñí ôîðìóëîþ:

Sïîâí = Sáі÷ + 2Sîñí.

Ò å î ð å ì à  (ïðî ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðÿìîї ïðèç-
ìè). ëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі ïðÿìîї ïðèçìè äîðіâíþє 
äîáóòêó ïåðèìåòðà îñíîâè P íà âèñîòó ïðèçìè, òîáòî 
íà äîâæèíó її áі÷íîãî ðåáðà l: 

Sáі÷ = Pl.

Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé a1, a2, ..., an – ñòîðîíè îñíîâè, à l – 
äîâæèíà áі÷íîãî ðåáðà ïðÿìîї ïðèçìè. Âðàõîâóþ÷è, ùî âñі 
áі÷íі ãðàíі – ïðÿìîêóòíèêè, îäíà ñòîðîíà ÿêèõ äîðіâíþє âіä-

Ïðèçìó íàçèâàþòü ïðÿ î , ÿêùî її áі÷íі ðåáðà ïåð-
ïåíäèêóëÿðíі äî її îñíîâ, â іíøîìó âèïàäêó ïðèçìó 
íàçèâàþòü ïî èëî .

íè îñíîâè òîùî, îñêіëüêè âñі âîíè є âіäðіçêàìè.

Ïðèçìó íàçèâàþòü 
ïåíäèêóëÿðíі äî її îñíîâ, â іíøîìó âèïàäêó ïðèçìó 
íàçèâàþòü 

ðÿ  ïðèçìó íàçèâàþòü ïðàâèë íî , ÿêùî її îñíî-
âîþ є ïðàâèëüíèé ìíîãîêóòíèê.

ïðèçìè äîðіâíþє її áі÷íîìó ðåáðó

Íà ìàëþíêó 1.9 çîáðàæåíî ïðàâèëüíó ÷îòèðèêóòíó ïðèçìó. 

ðÿ
âîþ є ïðàâèëüíèé ìíîãîêóòíèê.

ëîùå  ïîâíî  ïîâåð íі ïðèç è íàçèâàþòü ñóìó 
ïëîù óñіõ її ãðàíåé, à ïëîùå  і÷íî  ïîâåð íі ïðèç-

è – ñóìó ïëîù її áі÷íèõ ãðàíåé.

Ó ïðàâèëüíіé ïðèçìі âñі áі÷íі ãðàíі – ðіâíі ïðÿìîêóòíèêè. 

ëîùå  ïîâíî  ïîâåð íі ïðèç è
ïëîù óñіõ її ãðàíåé, à 

è

Ò å î ð å ì à  (ïðî ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðÿìîї ïðèç-
ìè). ëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі ïðÿìîї ïðèçìè äîðіâíþє 
äîáóòêó ïåðèìåòðà îñíîâè P íà âèñîòó ïðèçìè, òîáòî 
íà äîâæèíó її áі÷íîãî ðåáðà l: 

Sáі÷ = Pl.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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ïîâіäíî a1, a2, ..., an, à äðóãà – є îäíàêîâîþ äëÿ âñіõ і äîðіâ-
íþє l, ìàєìî:

Sáі÷ = a1l + a2l + ... + anl = (a1 + a2 + ... + an)l = Pl,
îñêіëüêè P = a1 + a2 + ... + an – ïåðèìåòð îñíîâè. 

Задача 1.  Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóò-
íèê іç êàòåòàìè 3 ñì і 4 ñì. Âèñîòà ïðèçìè äîðіâíþє 12 ñì. 
Çíàéäіòü äіàãîíàëü òієї ãðàíі ïðèçìè, ÿêà ìіñòèòü ãіïîòå-
íóçó òðèêóòíèêà.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé ABCA1B1C1 – 
äàíà ïðèçìà (ìàë. 1.10), AC = 3 ñì, 
BC = 4 ñì, ∠ÀÑÂ = 90°, BB1 = 12 ñì. 
Çíàéäåìî äîâæèíó äіàãîíàëі ÀÂ1.

1) Іç {ÀÂÑ (∠Ñ = 90°): 
ÀÂ = = 5 (ñì);

2) Іç {ÀÂÂ1 (∠Â = 90°): 

ÀÂ1 = = 13 (ñì).

Â і ä ï î â і ä ü. 13 ñì.

Задача 2.  Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ, 
áіëüøà îñíîâà ÿêîї äîðіâíþє 11 ñì, áі÷íà ñòîðîíà – 6 ñì, à 
êóò ïðè îñíîâі – 60°. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі 
ïðèçìè, ÿêùî її âèñîòà äîðіâíþє ìåíøіé îñíîâі òðàïåöії.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé ABCDA1B1C1D1 – äàíà ïðèçìà 
(ìàë. 1.11), ÀÂ = 11 ñì, ÀD = BC = 6 ñì, ∠A = 60°. Çíàéäåìî 
áі÷íó ïîâåðõíþ ïðèçìè: Sáі÷ = Pl = (ÀÂ + DC + 2ÂÑ) ÂÂ1.

     

             Ìàë. 1.11               Ìàë. 1.12

1) Ðîçãëÿíåìî òðàïåöіþ ABCD, ùî є îñíîâîþ ïðèçìè 
(ìàë. 1.12), ïðîâåäåìî â íіé âèñîòè DK і CL. Îñêіëüêè 
ÀD = BC, òî ∠A = ∠Â = 60° і ÀK = BL.

2) Іç {ÀDK (∠K = 90°): s À = , òîäі ÀK = ÀD s À =

= 6 s60° = 3 (ñì). Îñêіëüêè BL = ÀK, òî BL = 3 ñì.
3) Îñêіëüêè KDCL – ïðÿìîêóòíèê, òî DC = KL =

= AB – 2ÀK = 11 – 2 ∙ 3 = 5 (ñì).

Ìàë. 1.10

             Ìàë. 1.11               Ìàë. 1.12             Ìàë. 1.11               Ìàë. 1.12

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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4) Çà óìîâîþ BB1 = DÑ, òîìó BB1 = 5 ñì.
5) Sáі÷ = (ÀÂ + DC + 2ÂÑ) ∙ ÂÂ1 = (11 + 5 + 2 ∙ 6) ∙ 5 =

= 140 (ñì2).

Â і ä ï î â і ä ü. 140 ñì2.

Задача 3.  Áі÷íå ðåáðî ïîõèëîї ïðèçìè äîðіâíþє 16 ñì і óòâî-
ðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 60°. Çíàéäіòü âèñîòó ïðèçìè.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Ó öіé çàäà÷і íå ìàє çíà÷åííÿ, ÿêèé ñàìå 
ìíîãîêóòíèê є îñíîâîþ ïðèçìè, òîìó âèêîðèñòàєìî ìàëþ-
íîê 1.7. Òîäі çà óìîâîþ CC1 = 16 ñì, C1K– âèñîòà ïðèçìè, 
êóò íàõèëó ðåáðà ÑC1 äî ïëîùèíè îñíîâè äîðіâíþє 60°.

1) Îñêіëüêè C1K ⊥ (ÀÂÑ), C1C – ïîõèëà äî (ÀÂÑ), CK – її 
ïðîåêöіÿ, òî ∠C1CK – êóò íàõèëó áі÷íîãî ðåáðà äî ïëî-
ùèíè îñíîâè, îòæå, ∠C1CK = 60°.

2) Іç {CC1K (∠K = 90°): sinC = , òîäі 

C1K = CC1 ∙ sinÑ = CC1 ∙ sin60° = 16 ∙ = 8  (ñì).

Â і ä ï î â і ä ü. 8  ñì.

Óìîâè áàãàòüîõ ãåîìåòðè÷íèõ çàäà÷ 
âèêîðèñòîâóþòü ïîíÿòòÿ ïåðåðіçó 
ìíîãîãðàííèêà. Òîæ äëÿ ðîçâ’ÿçó-

âàííÿ òàêèõ çàäà÷ òðåáà íàâ÷èòèñÿ áóäóâàòè ïåðåðіç ìíîãî-
ãðàííèêà ïëîùèíîþ. Ó 10 êëàñі ìè âæå äіçíàëèñÿ, ÿê 
ïîáóäóâàòè ïåðåðіçè äåÿêèõ ìíîãðàííèêіâ, çîêðåìà ïðÿìî-
êóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà і ïіðàìіäè. 

Íàãàäàєìî, ùî ñі÷íîþ ïëîùèíîþ ìíîãîãðàííèêà íàçèâà-
þòü áóäü-ÿêó ïëîùèíó, ïî îáèäâà áîêè ÿêîї є òî÷êè äàíîãî 
ìíîãîãðàííèêà. Ñі÷íà ïëîùèíà ïåðåòèíàє ãðàíі ìíîãîãðàííè-
êà ïî âіäðіçêàõ. Ìíîãîêóòíèê, ñòîðîíàìè ÿêîãî є öі âіäðіçêè, 
íàçèâàþòü ïåðåðіçîì ìíîãîãðàííèêà. 

Íàïðèêëàä, íà ìàëþíêó 1.13 ÷îòè-
ðèêóòíèê KLMN є ïåðåðіçîì òðèêóò-
íîї ïіðàìіäè QABC.

Çàóâàæèìî, ùî ñі÷íà ïëîùèíà 
ìîæå áóòè çàäàíà îäíèì іç âіäîìèõ 
íàì ñïîñîáіâ: òðüîìà òî÷êàìè, ùî 
íå ëåæàòü íà îäíіé ïðÿìіé, àáî ïðÿ-
ìîþ і òî÷êîþ, ùî їé íå íàëåæèòü, àáî 
äâîìà ïðÿìèìè, ùî ïåðåòèíàþòüñÿ. 

Íàãàäàєìî, ùî äëÿ ïîáóäîâè ïåðå-
ðіçіâ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ìåòîä 

4. Поняття перерізу 
многогранника

Ìàë. 1.13

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



12

РОЗДІЛ 

ñëіäіâ àáî ìåòîä âíóòðіøíüîãî ïðîåêöіþâàííÿ, à òàêîæ âèêî-
ðèñòîâóâàòè âëàñòèâîñòі ïàðàëåëüíèõ ïðÿìèõ і ïëîùèí.

Äàëі ðîçãëÿíåìî äåÿêі ïåðåðіçè ïðèçìè.

Ïåðåðіç ïðèçìè, ÿêèé ïðîõîäèòü 
÷åðåç äâà áі÷íèõ ðåáðà, ùî íå ëå-
æàòü â îäíіé ãðàíі, íàçèâàþòü äіàãî-

íàëüíèì ïåðåðіçîì ïðèçìè. 
Íà ìàëþíêó 1.14 ÷îòèðèêóòíèê ÀÀ1C1C – äіàãîíàëüíèé ïå-

ðåðіç ïðÿìîї ïðèçìè ÀÂÑDÀ1Â1C1D1. Öåé ïåðåðіç є ïðÿìîêóò-
íèêîì, îäíà çі ñòîðіí ÿêîãî – äіàãîíàëü îñíîâè ÀC, à іíøà – 
áі÷íå ðåáðî ÀÀ1. Ó ïîõèëіé ïðèçìі äіàãîíàëüíèì ïåðåðіçîì є 
ïàðàëåëîãðàì.

Ó çàäà÷àõ, ïîâ’ÿçàíèõ іç ïåðåðіçîì ìíîãîãðàííèêà, ìîæå 
ñòàâèòèñÿ âèìîãà çíàéòè ïåâíі âëàñòèâîñòі öüîãî ïåðåðіçó, 
éîãî ïëîùó àáî ïåðèìåòð òîùî.

Задача 4.  Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðîìá çі ñòîðîíîþ 8 ñì і 
ãîñòðèì êóòîì 60°. Áі÷íå ðåáðî ïðèçìè äîðіâíþє  ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùó äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó ïðèçìè, îäíà çі 
ñòîðіí ÿêîãî є áіëüøîþ äіàãîíàëëþ ðîìáà.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé ABCDA1B1C1D1 – ïðÿìà ïðèçìà 
(ìàë. 1.14), CC1 =  ñì, ABCD – ðîìá, AB = 8 ñì, ∠A = 60°, 
òîìó AC – áіëüøà äіàãîíàëü ðîìáà. Òîäі AA1C1C – äіàãî-
íàëüíèé ïåðåðіç, ïëîùó ÿêîãî òðåáà çíàéòè. Îñêіëüêè 
AA1C1C – ïðÿìîêóòíèê, òî  (ñì2). 
Çíàéäåìî AC.

1) Ó ðîìáі ABCD: 
∠D = 180° – 60° = 120°.

2) Іç {ADC çà òåîðåìîþ êîñèíó-
ñіâ:
AC2 = AD2 + DC2 – 2AD ∙ DC ∙ s D =
= , 
òîäі AC =  (ñì).

3) Ìàєìî: 

 (ñì2).

Â і ä ï î â і ä ü. 24 ñì2.
×àñòî â çàäà÷àõ ðîçãëÿäàþòü ïåðåðіçè ïðèçìè, ùî ïðîõî-

äÿòü ÷åðåç ñòîðîíó îñíîâè ïðèçìè і ïåðåòèíàþòü áі÷íі ðåáðà 
ïðèçìè.

Задача 5.  Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè äî-
ðіâíþє 4 ñì. ×åðåç ñòîðîíó îñíîâè ïðîâåäåíî ïåðåðіç, ÿêèé 
óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 30° і ïåðåòèíàє áі÷íå ðåáðî 
â éîãî ñåðåäèíі. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

. Побудова перерізу 
призми

Ìàë. 1.14

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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ногогранники

Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé ABCA1B1C1 – äàíà ïðàâèëüíà 
ïðèçìà ç îñíîâîþ ABC (ìàë. 1.15), AB = 4 ñì. Çàïèøåìî 
ôîðìóëó äëÿ çíàõîäæåííÿ ïëîùі ïîâíîї ïîâåðõíі äàíîї 
ïðèçìè: 

Sïîâí = Sáі÷ + 2Sîñí = = Ðl + 2SABC =

= 3AB CC1 + 2 . 

Îòæå, çàëèøàєòüñÿ çíàéòè CC1.
1) Ïîáóäóєìî ïåðåðіç. Íåõàé 

òî÷êà K – ñåðåäèíà ðåáðà CC1. ×åðåç 
ïðÿìó AB і òî÷êó K ïðîâåäåìî ïëî-
ùèíó. Ïåðåðіçîì ïðèçìè є {ABK.

2) Ó òðèêóòíèêó ABC ïðîâåäåìî 
âèñîòó і ìåäіàíó CM, òîäі 

 (ñì).

3) Ïðîâåäåìî âіäðіçîê KM.
Îñêіëüêè CC1 ⊥ (ÀÂÑ), CM – ïðîåêöіÿ 
ïîõèëîї KM íà (ABC), CM ⊥ AB, òî 
KM ⊥ AB (çà òåîðåìîþ ïðî òðè ïåð-
ïåíäèêóëÿðè). Òîäі ∠KMC – êóò, ùî óòâîðþє ïåðåðіç іç 
ïëîùèíîþ îñíîâè. Çà óìîâîþ ∠KMC = 30°.

4) Іç {KMC (∠C = 90°): tgM = . Òîäі 

KC = ÑÌ ∙ tg Ì = 2 tg 30° =  (ñì).

5) Îñêіëüêè K – ñåðåäèíà CC1, òî CC1 = 2KC = 2 ∙ 2 = 4 (ñì).

6) Sïîâí = = .

Â і ä ï î â і ä ü. 48 + 8  ñì2.

Ðîçãëÿíåìî ïåðåðіç ïîõèëîї ïðèçìè ïëîùèíîþ, ÿêà ïðîõî-
äèòü ÷åðåç òî÷êó M áі÷íîãî ðåáðà AA1 ïåðïåíäèêóëÿðíî äî 
öüîãî ðåáðà òà ïåðåòèíàє êîæíå ç іíøèõ áі÷íèõ ðåáåð öієї 
ïðèçìè (ìàë. 1.16). 

Çðîçóìіëî, ùî ïëîùèíà ïåðåðіçó áóäå 
ïåðïåíäèêóëÿðíîþ äî âñіõ іíøèõ áі÷íèõ 
ðåáåð ïðèçìè. Òàêèé ïåðåðіç íàçèâàþòü 
ïåðïåíäèêóëÿðíèì ïåðåðіçîì ïðèçìè. Íà 
ìàëþíêó 1.16 ÷îòèðèêóòíèê MNLK – 
ïåðïåíäèêóëÿðíèé ïåðåðіç.

Ïåðïåíäèêóëÿðíèé ïåðåðіç ïðèéíÿ-
òî ðîçãëÿäàòè ëèøå â ïîõèëіé ïðèçìі, 

Ìàë. 1.15

Ìàë. 1.16

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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îñêіëüêè, î÷åâèäíî, ùî ó ïðÿìіé ïðèçìі âіí äîðіâíþє ìíîãî-
êóòíèêó, ùî є îñíîâîþ ïðèçìè.

Задача . Íåõàé ó ïîõèëіé ïðèçìі ïðîâåäåíî ïåðïåíäèêó-
ëÿðíèé ïåðåðіç. Äîâåñòè, ùî áі÷íó ïîâåðõíþ ïðèçìè 
ìîæíà çíàéòè çà ôîðìóëîþ Sáі÷ = Pïåð ∙ l, äå Pïåð – ïåðèìåòð 
ïåðïåíäèêóëÿðíîãî ïåðåðіçó ïðèçìè, l – äîâæèíà áі÷íîãî 
ðåáðà (ìàë. 1.16).
Ä î â å ä å í í ÿ. Ðîçãëÿíåìî ïåðïåíäèêóëÿðíèé ïåðåðіç ïî-
õèëîї ïðèçìè KLMN (ìàë. 1.16). Âіí äіëèòü ïðèçìó íà äâі 
÷àñòèíè. Çàñòîñóєìî äî íèæíüîї ÷àñòèíè ïðèçìè ïàðà-
ëåëüíå ïåðåíåñåííÿ íà âåêòîð  (ìàë. 1.17). Òîäі îñ-
íîâè ABCD і A1B1C1D1 ïðèçìè ñóìіñòÿòüñÿ, і ìè îòðèìàєìî 
íîâó ïðèçìó, îñíîâàìè ÿêîї áóäå ïåðïåíäèêóëÿðíèé ïåðå-
ðіç ïðèçìè (ìàë. 1.18), à áі÷íі ðåáðà äîðіâíþâàòèìóòü l. 
Î÷åâèäíî, ùî îòðèìàíà ïðèçìà ìàє òàêó ñàìó ïëîùó áі÷-
íîї ïîâåðõíі, ÿê і ïî÷àòêîâà. Ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі îòðè-
ìàíîї ïðèçìè äîðіâíþє PMNLK ∙ l, îñêіëüêè âîíà є ïðÿìîþ. 
Òîìó і áі÷íà ïîâåðõíÿ ïî÷àòêîâîї ïðèçìè òåæ äîðіâíþє 
Pïåð ∙ l, äå Pïåð – ïåðèìåòð ïåðïåíäèêóëÿðíîãî ïåðåðіçó, l – 
äîâæèíà áі÷íîãî ðåáðà. 

     

          Ìàë. 1.17                   Ìàë. 1.18

Åâêëіä îçíà÷èâ ïðèçìó ÿê ãåîìåòðè÷íó 
ôіãóðó, ùî ìіñòèòüñÿ ìіæ äâîìà ðіâíèìè 
і ïàðàëåëüíèìè ïëîùèíàìè (îñíîâàìè), 

áі÷íі ãðàíі ÿêîї – ïàðàëåëîãðàìè .
Çàçíà÷èìî, ùî Åâêëіä âèêîðèñòîâóâàâ òåðìіí ïëîùèíà  

і ó ñåíñі íåîáìåæåíîñòі її â óñіõ íàïðÿìêàõ, і ó ñåíñі êіíöåâîї, 
îáìåæåíîї її ÷àñòèíè, çîêðåìà ãðàíі.

Ó V  ñò. àíãëіéñüêèé ìàòåìàòèê ðóê åéëîð (1 85–1 1) 
äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ  öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі 
ãðàíі, êðіì äâîõ, ïàðàëåëüíі îäíіé ïðÿìіé .

          Ìàë. 1.17                   Ìàë. 1.18          Ìàë. 1.17                   Ìàë. 1.18

Åâêëіä îçíà÷èâ ïðèçìó ÿê ãåîìåòðè÷íó 
ôіãóðó, ùî ìіñòèòüñÿ ìіæ äâîìà ðіâíèìè 
і ïàðàëåëüíèìè ïëîùèíàìè (îñíîâàìè), 

áі÷íі ãðàíі ÿêîї – ïàðàëåëîãðàìè .
Çàçíà÷èìî, ùî Åâêëіä âèêîðèñòîâóâàâ òåðìіí ïëîùèíà  

і ó ñåíñі íåîáìåæåíîñòі її â óñіõ íàïðÿìêàõ, і ó ñåíñі êіíöåâîї, 
îáìåæåíîї її ÷àñòèíè, çîêðåìà ãðàíі.

Ó V  ñò. àíãëіéñüêèé ìàòåìàòèê ðóê åéëîð (1 85–1 1) 
äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ  öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі 
ãðàíі, êðіì äâîõ, ïàðàëåëüíі îäíіé ïðÿìіé .

Çàçíà÷èìî, ùî Åâêëіä âèêîðèñòîâóâàâ òåðìіí ïëîùèíà  
і ó ñåíñі íåîáìåæåíîñòі її â óñіõ íàïðÿìêàõ, і ó ñåíñі êіíöåâîї, і ó ñåíñі íåîáìåæåíîñòі її â óñіõ íàïðÿìêàõ, і ó ñåíñі êіíöåâîї, і ó ñåíñі íåîáìåæåíîñòі її â óñіõ íàïðÿìêàõ, і ó ñåíñі êіíöåâîї, і ó ñåíñі íåîáìåæåíîñòі її â óñіõ íàïðÿìêàõ, і ó ñåíñі êіíöåâîї, 
îáìåæåíîї її ÷àñòèíè, çîêðåìà ãðàíі.
і ó ñåíñі íåîáìåæåíîñòі її â óñіõ íàïðÿìêàõ, і ó ñåíñі êіíöåâîї, 
îáìåæåíîї її ÷àñòèíè, çîêðåìà ãðàíі.îáìåæåíîї її ÷àñòèíè, çîêðåìà ãðàíі.îáìåæåíîї її ÷àñòèíè, çîêðåìà ãðàíі.

Ó V  ñò. àíãëіéñüêèé ìàòåìàòèê ðóê åéëîð (1 85–1 1) 
äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ  öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі 

îáìåæåíîї її ÷àñòèíè, çîêðåìà ãðàíі.îáìåæåíîї її ÷àñòèíè, çîêðåìà ãðàíі.îáìåæåíîї її ÷àñòèíè, çîêðåìà ãðàíі.îáìåæåíîї її ÷àñòèíè, çîêðåìà ãðàíі.

äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ  öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ  öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ  öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ  öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ  öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ  öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ  öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі 
ãðàíі, êðіì äâîõ, ïàðàëåëüíі îäíіé ïðÿìіé .ãðàíі, êðіì äâîõ, ïàðàëåëüíі îäíіé ïðÿìіé .ãðàíі, êðіì äâîõ, ïàðàëåëüíі îäíіé ïðÿìіé .ãðàíі, êðіì äâîõ, ïàðàëåëüíі îäíіé ïðÿìіé .ãðàíі, êðіì äâîõ, ïàðàëåëüíі îäíіé ïðÿìіé .ãðàíі, êðіì äâîõ, ïàðàëåëüíі îäíіé ïðÿìіé .
äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ  öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі 
ãðàíі, êðіì äâîõ, ïàðàëåëüíі îäíіé ïðÿìіé .
äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ  öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ  öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі 

Ó V  ñò. àíãëіéñüêèé ìàòåìàòèê ðóê åéëîð (1 85–1 1) 

áі÷íі ãðàíі ÿêîї – ïàðàëåëîãðàìè .

äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ  öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ  öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ  öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ  öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі 

À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...
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• о називають двогранним кутом? • о називають гранями 
двогранного кута  ребром двогранного кута? • о називають 
многогранним кутом? • о називають вер иною многогранного 
кута  ребрами многогранного кута  гранями многогранного кута? 
• о називають многогранником? • о називають гранями  реб-
рами  вер инами многогранника? • Який многогранник назива-
ють опуклим? • Як отримати розгортку многогранника? • о на-
зивають призмою? • о називають основами  бічними гранями 
та бічними ребрами призми? • Які властивості основ та бічних 
ребер призми вам відомі? • Яку призму називають n-кутною? 
• о називають висотою призми? • о таке діагональ призми? 
• Яку призму називають прямою  а яку  похилою? • Яку призму 
називають правильною? • о розуміють під пло ею бічної по-
верхні призми  пло ею повної поверхні призми? • Сформулюйте 
та доведіть теорему про пло у бічної поверхні прямої призми. 
• о розуміють під перерізом многогранника? • Який переріз 
призми називають діагональним?

Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
1.1. Óêàæіòü ãðàíі, ðåáðà òà âåðøèíè ìíîãîãðàííèêà, 

çîáðàæåíîãî íà ìàëþíêó 1.19.

       

             Ìàë. 1.19             Ìàë. 1.20

1.2. Óêàæіòü ãðàíі, ðåáðà òà âåðøèíè ìíîãîãðàííèêà, çîáðà-
æåíîãî íà ìàëþíêó 1.20.

1.3. Ñêіëüêè ðåáåð і ãðàíåé ó ÷îòèðèêóòíîї ïðèçìè?

1.4. Ñêіëüêè ðåáåð і ãðàíåé ó ï’ÿòèêóòíîї ïðèçìè?

1. . Ïëîùà îñíîâè ïðèçìè äîðіâíþє 5 ñì2, à ïëîùà áі÷íîї 
ïîâåðõíі – 12 ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі 
ïðèçìè.

1. . Ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè äîðіâíþє 10 ñì2, à ïëîùà 
îñíîâè – 4 ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1. . Ïëîùà îñíîâè òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþє 6 ñì2, à 
ïëîùі її áі÷íèõ ãðàíåé – 9 ñì2, 12 ñì2 і 15 ñì2. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

о називають двогранним кутом? • о називають гранями 
двогранного кута  ребром двогранного кута? • о називають 
многогранним кутом? • о називають вер иною многогранного 
кута  ребрами многогранного кута  гранями многогранного кута? 
• о називають многогранником? • о називають гранями  реб-
рами  вер инами многогранника? • Який многогранник назива-
ють опуклим? • Як отримати розгортку многогранника? • о на-
зивають призмою? • о називають основами  бічними гранями 
та бічними ребрами призми? • Які властивості основ та бічних 
ребер призми вам відомі? • Яку призму називають n-кутною? 
• о називають висотою призми? • о таке діагональ призми? 
• Яку призму називають прямою  а яку  похилою? • Яку призму 
називають правильною? • о розуміють під пло ею бічної по-
верхні призми  пло ею повної поверхні призми? • Сформулюйте 
та доведіть теорему про пло у бічної поверхні прямої призми. 
• о розуміють під перерізом многогранника? • Який переріз 
призми називають діагональним?

• 
двогранного кута  ребром двогранного кута? 
многогранним кутом? 

1.1.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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1. . Ïëîùà îñíîâè ÷îòèðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþє 16 ñì2, à 
ïëîùà êîæíîї ç її áі÷íèõ ãðàíåé – 8 ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó 
ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1. . Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ÷îòèðèêóòíèê, îäíà çі ñòîðіí 
ÿêîãî äîðіâíþє 4 ñì, êîæíà íàñòóïíà íà 1 ñì áіëüøà çà 
ïîïåðåäíþ. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè, 
ÿêùî її áі÷íå ðåáðî äîðіâíþє 5 ñì.

1.1 . Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ï’ÿòèêóòíèê, îäíà çі ñòîðіí 
ÿêîãî äîðіâíþє 20 ñì, à êîæíà íàñòóïíà íà 2 ñì ìåíøà 
çà ïîïåðåäíþ. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè, 
ÿêùî її áі÷íå ðåáðî äîðіâíþє 10 ñì.

1.11. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є êâàäðàò çі ñòîðîíîþ 3 ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè, ÿêùî її áі÷íå 
ðåáðî äîðіâíþє 10 ñì. 

1.12. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ïðÿìîêóòíèê çі ñòîðîíàìè 
2 ñì і 5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè, 
ÿêùî її áі÷íå ðåáðî äîðіâíþє 6 ñì. 

1.13. ßêó íàéìåíøó êіëüêіñòü: 
1) ðåáåð ìîæå ìàòè ìíîãîãðàííèê; 
2) ãðàíåé ìîæå ìàòè ìíîãîãðàííèê?

1.14. ×è іñíóє ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî êіëüêіñòü âåðøèí äîðіâ-
íþє êіëüêîñòі ãðàíåé? Ó ðàçі ïîçèòèâíîї âіäïîâіäі çîáðà-
çіòü éîãî.

1.1 . Âèçíà÷òå êіëüêіñòü âåðøèí ìíîãîêóòíèêà, ùî є îñíî-
âîþ ïðèçìè, ÿêùî öÿ ïðèçìà ìàє 11 ãðàíåé.

1.1 . Ïðèçìà ìàє 9 ãðàíåé. Ñêіëüêè ñòîðіí ó ìíîãîêóòíèêà, 
ùî є її îñíîâîþ?

1.1 . ßêèé ìíîãîêóòíèê є îñíîâîþ ïðèçìè, ÿêùî ó ïðèçìè 
12 ðåáåð?

1.1 . ßêèé ìíîãîêóòíèê є îñíîâîþ ïðèçìè, ÿêùî ó ïðèçìè 
18 ðåáåð?

1.1 . Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïðèçìі ñòîðîíà îñíîâè äîðіâ-
íþє 4 ñì, à äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі – 5 ñì. Çíàéäіòü 
ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.2 . Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç 
êàòåòàìè 6 ñì і 8 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі 
ïðèçìè, ÿêùî її âèñîòà äîðіâíþє 5 ñì.

1.21. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ïðÿìîêóòíèê çі ñòîðîíàìè 
6 ñì і 5 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó ïðèçìè, ÿêùî ïëîùà її ïîâ-
íîї ïîâåðõíі äîðіâíþє 126 ñì2.

1.13.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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1.22. Ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї 
ïðèçìè – 250 ñì2. Çíàéäіòü âèñîòó ïðèçìè, ÿêùî ñòî-
ðîíà її îñíîâè äîðіâíþє 5 ñì.

1.23. Áі÷íå ðåáðî ïîõèëîї ïðèçìè äîðіâíþє 8 ñì і óòâîðþє ç 
ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 30°. Çíàéäіòü âèñîòó ïðèçìè.

1.24. Âèñîòà ïîõèëîї ïðèçìè äîðіâíþє 2  ñì. Çíàéäіòü áі÷íå ðåá-
ðî ïðèçìè, ÿêùî âîíî óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 60°.

1.2 . Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïðèçìі ñòîðîíà îñíîâè äî-
ðіâíþє 6 ñì, à áі÷íå ðåáðî – 3 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó äіàãî-
íàëüíîãî ïåðåðіçó öієї ïðèçìè.

1.2 . Çíàéäіòü ïëîùó äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó ïðÿìîї ÷îòèðè-
êóòíîї ïðèçìè, ÿêùî її áі÷íå ðåáðî äîðіâíþє 10 ñì, à 
îñíîâîþ є ïðÿìîêóòíèê çі ñòîðîíàìè 8 ñì і 15 ñì.

1.2 . ×è іñíóє ïðèçìà, ó ÿêîї: 
1) 99 ðåáåð;      2) 101 ðåáðî?

1.2 . ×è іñíóє ïðèçìà, ó ÿêîї: 
1) 68 ðåáåð;      2) 72 ðåáðà?

1.2 . Âèñîòà îñíîâè ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþє 
 ñì, à âèñîòà ïðèçìè – 5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї 

ïîâåðõíі ïðèçìè. 

1.3 . Ðàäіóñ êîëà, âïèñàíîãî â îñíîâó ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї 
ïðèçìè, äîðіâíþє  ñì, à âèñîòà ïðèçìè äîðіâíþє 
7 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.31. Ðàäіóñ êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî îñíîâè ïðàâèëüíîї òðè-
êóòíîї ïðèçìè, äîðіâíþє  ñì, à äіàãîíàëü áі÷íîї 
ãðàíі óòâîðþє êóò 45° іç ïëîùèíîþ îñíîâè. Çíàéäіòü 
ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.32. Âèñîòà îñíîâè ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþє 
 ñì, à äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі óòâîðþє êóò 45° ç âèñî-

òîþ ïðèçìè. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.33. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþþòü 
4 ñì, 13 ñì і 15 ñì, à âèñîòà ïðèçìè – 10 ñì. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.34. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþþòü 
5 ñì, 29 ñì і 30 ñì, à âèñîòà ïðèçìè – 4 ñì. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.3 . Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâ-
íþє  ñì, à äіàãîíàëü ïðèçìè óòâîðþє ç âèñîòîþ êóò 
30°. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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1.3 . Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâ-
íþє 6 ñì, à äіàãîíàëü ïðèçìè óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñ-
íîâè êóò 30°. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè. 

1.3 . Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâ-
íþє 6 ñì, à äіàãîíàëü ïðèçìè äîðіâíþє 9 ñì. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.3 . Äіàãîíàëü îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïðèçìè äî-
ðіâíþє  ñì, à äіàãîíàëü ïðèçìè äîðіâíþє 3 ñì. Çíàé-
äіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.3 . Òóìáà äëÿ òâàðèí, ÿêó âèêîðèñòîâóþòü äðåñèðóâàëü-
íèêè ïіä ÷àñ ñâîїõ âèñòóïіâ íà àðåíі öèðêó, ìàє ôîðìó 
ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè, ñòîðîíà îñíîâè ÿêîї äî-
ðіâíþє 60 ñì, à âèñîòà – 50 ñì. Òðåáà ïîôàðáóâàòè áі÷íó 
ïîâåðõíþ öієї òóìáè. Ñêіëüêè ôàðáè áóäå âèêîðèñòàíî, 
ÿêùî íà 1 äì2 ïîâåðõíі âèòðà÷àþòü 3 ã ôàðáè?

1.4 . Îäíèì ç åëåìåíòіâ äèòÿ÷îãî іãðîâîãî ìàéäàí÷èêà є ïðà-
âèëüíà øåñòèêóòíà ïðèçìà, ñòîðîíà îñíîâè ÿêîї äîðіâ-
íþє 50 ñì, à âèñîòà – 40 ñì. Òðåáà ïîôàðáóâàòè áі÷íó 
ïîâåðõíþ öієї ïðèçìè. Ñêіëüêè ôàðáè áóäå âèêîðèñòàíî, 
ÿêùî íà 1 äì2 ïîâåðõíі âèòðà÷àþòü 3 ã ôàðáè?

1.41. Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïðèçìі çíàéäіòü âіäíîøåííÿ 
ïëîùі äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó äî ïëîùі áі÷íîї ãðàíі. 

1.42. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðîìá іç äіàãîíàëÿìè 9 ñì і 
6 ñì. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ïëîù äіàãîíàëüíèõ ïåðåðіçіâ 
öієї ïðèçìè.

1.43. Ïëîùà îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïðèçìè äî-
ðіâíþє 81 ñì2, à ïëîùà її áі÷íîї ïîâåðõíі – 144 ñì2. 
Çíàéäіòü äіàãîíàëü ïðèçìè.

1.44. Ïëîùà îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâ-
íþє 144 ñì2, à ïëîùà îäíієї ç її áі÷íèõ ãðàíåé – 168 ñì2. 
Çíàéäіòü äіàãîíàëü ïðèçìè. 

1.4 . Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïðèçìі ABCA1B1C1 òî÷êà M – 
ñåðåäèíà AB. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè, 
ÿêùî âіäðіçîê C1M óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 60°
і C1M = 6 ñì. 

1.4 . Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïðèçìі ABCA1B1C1 òî÷êà  –
ñåðåäèíà BC. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè, 
ÿêùî âіäðіçîê A1N óòâîðþє ç âèñîòîþ ïðèçìè êóò 60° і
A1N = 12 ñì. 

1.4 . ABCA1B1C1 – ïðàâèëüíà òðèêóòíà ïðèçìà, òî÷êà O – 
öåíòð îñíîâè ABC, AM – ìåäіàíà òðèêóòíèêà ABC, 

1.43.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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. Çíàéäіòü ∠C1OM.

1.4 . ABCA1B1C1 – ïðàâèëüíà òðèêóòíà ïðèçìà, òî÷êà O – 
öåíòð îñíîâè ABC, AM – áіñåêòðèñà òðèêóòíèêà ABC, 

. Çíàéäіòü .

1.4 . Ìàëå ïіäïðèєìñòâî âèïóñêàє ïîäàðóíêîâі êîðîáêè ó âè-
ãëÿäі ïðÿìîї ïðèçìè, îñíîâîþ ÿêîї є ðîìá іç äіàãîíà-
ëÿìè 24 ñì і 10 ñì. Ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі òàêîї êîðîáêè 
äîðіâíþє 760 ñì2. Çíàéäіòü âèñîòó êîðîáêè.

1. . Ïîòðіáíî âèãîòîâèòè êîðîá іç êðèøêîþ äëÿ çáåðіãàííÿ 
êàðòîïëі ó ôîðìі ïðÿìîї ïðèçìè âèñîòîþ 0,7 ì. Îñíî-
âîþ êîðîáà є ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ ç îñíîâàìè 0,4 ì 
і 0,6 ì і áі÷íîþ ñòîðîíîþ 0,5 ì. Ñêіëüêè ôàíåðè çíàäî-
áèòüñÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ òàêîãî êîðîáà? Îêðóãëіòü âіä-
ïîâіäü äî äåñÿòèõ ì2.

1. 1. ABCA1B1C1 – ïðàâèëüíà òðèêóòíà ïðèçìà, òî÷êà K – ñå-
ðåäèíà AB, M – ñåðåäèíà A1B1. Âіäîìî, ùî â ÷îòèðèêóò-
íèê CC1MK ìîæíà âïèñàòè êîëî. Çíàéäіòü êóò C1BC.

1. 2. ABCA1B1C1 – ïðàâèëüíà òðèêóòíà ïðèçìà, òî÷êà M – 
òî÷êà ïåðåòèíó ìåäіàí òðèêóòíèêà AC1B1, , 

. Çíàéäіòü ∠C1BC.

1. 3. ABCDA1B1C1D1 – ïðàâèëüíà ÷îòèðèêóòíà ïðèçìà, 
. Çíàéäіòü ∠B1AB.

1. 4. ABCDA1B1C1D1 – ïðàâèëüíà ÷îòèðèêóòíà ïðèçìà, 
. Çíàéäіòü ∠C1AC.

1. . Ïåðïåíäèêóëÿðíèì ïåðåðіçîì ïîõèëîї òðèêóòíîї 
ïðèçìè є ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê ç îñíîâîþ 8 ñì і 
ïëîùåþ 12 ñì2. Çíàéäіòü äîâæèíó áі÷íîãî ðåáðà ïðèçìè, 
ÿêùî ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè äîðіâíþє 144 ñì2.

1. . Ïåðïåíäèêóëÿðíèì ïåðåðіçîì ïîõèëîї òðèêóòíîї 
ïðèçìè є ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê ç îñíîâîþ 6 ñì і 
ïëîùåþ 12 ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè, 
ÿêùî áі÷íå ðåáðî ïðèçìè äîðіâíþє 7 ñì.

1. . Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї 
ïðèçìè, ÿêùî ïåðèìåòðè äâîõ її ãðàíåé äîðіâíþþòü 
30 ñì і 24 ñì. Ñêіëüêè âèïàäêіâ òðåáà ðîçãëÿíóòè?

1. . Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї 
ïðèçìè, ÿêùî ïåðèìåòðè äâîõ її ãðàíåé äîðіâíþþòü 
24 ñì і 36 ñì. Ñêіëüêè âèïàäêіâ òðåáà ðîçãëÿíóòè?
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1. . Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè âіäíîñÿòüñÿ 
ÿê 5 : 9 : 10. Äіàãîíàëі äâîõ ìåíøèõ її áі÷íèõ ãðàíåé äî-
ðіâíþþòü 26 ñì і 30 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð îñíîâè 
ïðèçìè.

1. . Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè âіäíîñÿòüñÿ ÿê 
8 : 9 : 16. Äіàãîíàëі äâîõ áіëüøèõ її áі÷íèõ ãðàíåé äîðіâ-
íþþòü 30 ñì і 40 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð îñíîâè ïðèçìè.

1. 1. Îñíîâà ïðÿìîї ïðèçìè – òðèêóòíèê, äâі ñòîðîíè ÿêîãî 
âіäíîñÿòüñÿ ÿê 7 : 8 òà óòâîðþþòü ìіæ ñîáîþ êóò 120°. 
Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè, ÿêùî ïëîùà 
áіëüøîї áі÷íîї ãðàíі ïðèçìè äîðіâíþє 52 ñì2. 

1. 2. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є òðèêóòíèê, äâі ñòîðîíè ÿêîãî 
âіäíîñÿòüñÿ ÿê  : 1 òà óòâîðþþòü ìіæ ñîáîþ êóò 
135°. Ïëîùà áіëüøîї áі÷íîї ãðàíі ïðèçìè äîðіâíþє 
30 ñì2. Çíàéäіòü âèñîòó ïðèçìè.

1. 3. ABCDEFA1B1C1D1E1F1 – ïðàâèëüíà øåñòèêóòíà ïðèçìà. 
Çíàéäіòü êóò ìіæ ïðÿìèìè: 
1) AC і B1E1;     2) AD і B1E1;     3) AD і A1C1.

1. 4. ABCDEFA1B1C1D1E1F1 – ïðàâèëüíà øåñòèêóòíà ïðèçìà. 
Çíàéäіòü êóò ìіæ ïðÿìèìè: 
1) AA1 і DE;     2) AC і B1D.

1. . Áіëüøà äіàãîíàëü ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïðèçìè óòâî-
ðþє êóò 45° іç ïëîùèíîþ îñíîâè. Çíàéäіòü êóò, ÿêèé 
äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè. 

1. . Äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïðèçìè 
óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 45°. Çíàéäіòü êóò, ÿêèé 
óòâîðþє áіëüøà äіàãîíàëü ïðèçìè ç ïëîùèíîþ îñíîâè. 

1. . Äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïðèçìè 
äîðіâíþє áіëüøіé äіàãîíàëі îñíîâè. Çíàéäіòü êóò ìіæ 
äіàãîíàëÿìè áі÷íîї ãðàíі öієї ïðèçìè.

1. . Îñíîâà ïðèçìè – ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê, à äâі áі÷íі 
ãðàíі ïðèçìè – êâàäðàòè. Çíàéäіòü êóò ìіæ äіàãîíàëÿìè 
äâîõ ðіâíèõ ìіæ ñîáîþ ãðàíåé, ÿêùî öі äіàãîíàëі âèõî-
äÿòü ç îäíієї âåðøèíè. 

1. . Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê ç 
îñíîâîþ 6 ñì і áі÷íîþ ñòîðîíîþ 5 ñì. ×åðåç îñíîâó öüîãî 
òðèêóòíèêà ïðîâåäåíî ïåðåðіç, ÿêèé óòâîðþє êóò 45° іç 
ïëîùèíîþ îñíîâè і ïåðåòèíàє áі÷íå ðåáðî. Çíàéäіòü 
ïëîùó öüîãî ïåðåðіçó.

1. . Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðіâíîñòîðîííіé òðèêóòíèê çі 
ñòîðîíîþ 2 äì. ×åðåç ñòîðîíó öüîãî òðèêóòíèêà ïðîâå-
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äåíî ïåðåðіç, ÿêèé óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 60°
і ïåðåòèíàє áі÷íå ðåáðî. Çíàéäіòü ïëîùó öüîãî ïåðåðіçó.

1. 1. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðîìá іç ãîñòðèì êóòîì 60° і 
ïëîùåþ 8  ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі öієї 
ïðèçìè, ÿêùî äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі íàõèëåíà äî ïëî-
ùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 60°.

1. 2. Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïðèçìі äіàãîíàëü îñíîâè äî-
ðіâíþє 4  ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі öієї 
ïðèçìè, ÿêùî äіàãîíàëü ïðèçìè óòâîðþє ç ïëîùèíîþ 
îñíîâè êóò 45°.

1. 3. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ïðÿìîêóòíèê, ñòîðîíè ÿêîãî 
âіäíîñÿòüñÿ ÿê 1 : 2. Ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè äî-
ðіâíþє 90 ñì2, à ïîâíîї ïîâåðõíі – 126 ñì2. Çíàéäіòü âè-
ñîòó ïðèçìè.

1. 4. Îñíîâà ïðÿìîї ïðèçìè – ðîìá іç ãîñòðèì êóòîì 30°. 
Ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè äîðіâíþє 33 ñì2, à ïëîùà 
її áі÷íîї ïîâåðõíі – 24 ñì2. Çíàéäіòü âèñîòó ïðèçìè.

1. . Îñíîâîþ ïðèçìè є ðіâíîñòîðîííіé òðèêóòíèê çі ñòîðî-
íîþ 8  ñì. Îäíà ç âåðøèí âåðõíüîї îñíîâè ïðèçìè îð-
òîãîíàëüíî ïðîåêòóєòüñÿ â öåíòð íèæíüîї îñíîâè. 
Çíàéäіòü âèñîòó ïðèçìè, ÿêùî її áі÷íå ðåáðî äîðіâíþє 
10 ñì.

1. . Îñíîâîþ ïðèçìè ABCDA1B1C1D1 є êâàäðàò çі ñòîðîíîþ 
10 ñì. Âåðøèíà A1 ïðèçìè îðòîãîíàëüíî ïðîåêòóєòüñÿ â 
ñåðåäèíó ñòîðîíè AB. Çíàéäіòü äîâæèíó áі÷íîãî ðåá ðà 
ïðèçìè, ÿêùî її âèñîòà äîðіâíþє 12 ñì. 

1. . Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ, áі÷íà 
ñòîðîíà ÿêîї äîðіâíþє 20 ñì, à îñíîâè – 41 ñì і 9 ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè, ÿêùî її áі÷íå 
ðåáðî äîðіâíþє âèñîòі îñíîâè.

1. . Â îñíîâі ïðÿìîї ïðèçìè ëåæèòü ïðÿìîêóòíà òðàïåöіÿ ç 
ìåíøîþ îñíîâîþ 5 ñì і áі÷íèìè ñòîðîíàìè 12 ñì і 20 ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè, ÿêùî її áі÷íå 
ðåáðî äîðіâíþє ìåíøіé äіàãîíàëі îñíîâè.

1. . Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ïëîùі íàéìåíøîãî äіàãîíàëüíîãî 
ïåðåðіçó ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïðèçìè äî ïëîùі її 
íàéáіëüøîãî äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó.

1. . Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðîìá іç êóòîì 60°. Çíàéäіòü 
âіäíîøåííÿ ïëîùі áіëüøîãî äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó 
ïðèçìè äî ïëîùі її ìåíøîãî äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó. 
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1. 1. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþþòü 
10 ñì, 17 ñì і 21 ñì, à âèñîòà ïðèçìè – 7 ñì. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïåðåðіçó, ïðîâåäåíîãî ÷åðåç áі÷íå ðåáðî òà ìåíøó 
âèñîòó îñíîâè ïðèçìè. 

1. 2. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþþòü 
13 ñì, 14 ñì і 15 ñì, à âèñîòà ïðèçìè – 5 ñì. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïåðåðіçó, ïðîâåäåíîãî ÷åðåç áі÷íå ðåáðî òà ñå-
ðåäíþ çà äîâæèíîþ âèñîòó îñíîâè. 

1. 3. ABCDEFA1B1C1D1E1F1 – ïðàâèëüíà øåñòèêóòíà ïðèçìà, 
ñòîðîíà îñíîâè ÿêîї äîðіâíþє 2 ñì, à âèñîòà – 1 ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó AB1C1D.

1. 4. Ó ïðàâèëüíіé øåñòèêóòíіé ïðèçìі ïëîùà îñíîâè äîðіâ-

íþє  ñì2, à áі÷íå ðåáðî – 1 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ìåí-

øîãî äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó ïðèçìè.

1. . Áі÷íà ãðàíü ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïðèçìè є êâàäðàòîì, 
ïåðèìåòð ÿêîãî – 16 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó, ïðîâå-
äåíîãî ÷åðåç äіàãîíàëі ïàðàëåëüíèõ áі÷íèõ ãðàíåé ïðèçìè.

1. . ABCA1B1C1 – ïðÿìà òðèêóòíà ïðèçìà, îñíîâà ÿêîї – 
ðіâíîáåä ðåíèé òðèêóòíèê ABC, ∠C = 90°. Âèñîòà ïðèçìè 
äîðіâíþє 8 ñì, à äіàìåòð êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî òðè-
êóòíèêà AB1C, äîðіâíþє 10 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó öüîãî 
òðèêóòíèêà.

1. . Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþþòü 
10 ñì, 17 ñì і 21 ñì, à íàéáіëüøà áі÷íà ãðàíü ðіâíîâå-
ëèêà îñíîâі. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1. . Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþþòü 
19 ñì, 20 ñì і 37 ñì. Íàéìåíøà áі÷íà ãðàíü ìàє ïëîùó 
âäâі÷і ìåíøó çà ïëîùó îñíîâè. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї 
ïîâåðõíі ïðèçìè.

1. . Íà ñêіëüêè ÷àñòèí ïîäіëÿþòü ïðîñòіð ïëîùèíè âñіõ ãðà-
íåé ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïðèçìè?

1. . Íà ñêіëüêè ÷àñòèí ïîäіëÿþòü ïðîñòіð ïëîùèíè âñіõ ãðà-
íåé ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè?

1. 1. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðîìá ç ìåíøîþ äіàãîíàëëþ 
çàâäîâæêè d, ïëîùà ÿêîãî äîðіâíþє Q. Áіëüøà äіàãî-
íàëü ïðèçìè íàõèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì β. 
Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1. 2. Ïëîùà îñíîâè ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþє 
S , à äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñ-
íîâè êóò α. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1. 1.
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1. 3. Äіàãîíàëі ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþþòü 
17 ñì і 15 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі öієї ïðèçìè.

1. 4. Äіàãîíàëі ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþþòü 
8 ñì і 7 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó ïðèçìè.

1. . Ó ïîõèëіé òðèêóòíіé ïðèçìі äâі áі÷íі ãðàíі âçàєìíî ïåð-
ïåíäèêóëÿðíі. õíє ñïіëüíå áі÷íå ðåáðî âіääàëåíå íà 
3 ñì і 4 ñì âіä äâîõ іíøèõ áі÷íèõ ðåáåð. Çíàéäіòü äîâ-
æèíó áі÷íîãî ðåáðà ïðèçìè, ÿêùî ïëîùà її áі÷íîї ïî-
âåðõíі äîðіâíþє 120 ñì2.

1. . Ðåáðî ïîõèëîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþє 8 ñì. Äâі áі÷íі 
ãðàíі ïðèçìè âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі, à їõíє ñïіëüíå 
áі÷íå ðåáðî âіääàëåíå íà 5 ñì і 12 ñì âіä äâîõ іíøèõ áі÷-
íèõ ðåáåð. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1. . ABCDEFA1B1C1D1E1F1 – ïðàâèëüíà øåñòèêóòíà ïðèçìà, 
ó ÿêîї âèñîòà äîðіâíþє 2 ñì, à ïëîùà ïåðåðіçó AB1C1D
äîðіâíþє 24 ñì2. Çíàéäіòü ñòîðîíó îñíîâè ïðèçìè.

1. . Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ, ó ÿêó 
ìîæíà âïèñàòè êîëî. Âіäíîøåííÿ ïëîùі äіàãîíàëüíîãî ïå-
ðåðіçó ïðèçìè äî ïëîùі áі÷íîї ãðàíі, ùî ìіñòèòü áі÷íó ñòî-

ðîíó îñíîâè, äîðіâíþє . Çíàéäіòü ãîñòðèé êóò òðàïåöії.

1. . Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є òðàïåöіÿ, ó ÿêîї îäíà ñòîðîíà 
äîðіâíþє 23 ñì, à іíøі – ïî 13 ñì, áі÷íå ðåáðî ïðèçìè 
äîðіâíþє 16 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó, ïðîâåäåíîãî 
÷åðåç ïàðàëåëüíі ñòîðîíè îñíîâ.

1.1 . Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ, ó ÿêó 
ìîæíà âïèñàòè êîëî. Ïåðèìåòð òðàïåöії äîðіâíþє 32 ñì, 
à ãîñòðèé êóò – 30°. Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó ïðèçìè, 
ïðîâåäåíîãî ÷åðåç ïàðàëåëüíі ñòîðîíè îñíîâ, ÿêùî âè-
ñîòà ïðèçìè äîðіâíþє 3 ñì.

1.1 1. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ ç áі÷íîþ 
ñòîðîíîþ 13 ñì і îñíîâàìè 21 ñì òà 11 ñì. Ïëîùà äіàãî-
íàëüíîãî ïåðåðіçó ïðèçìè äîðіâíþє 180 ñì2. Çíàéäіòü:
1) ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè;
2) ïëîùó ïåðåðіçó, ïðîâåäåíîãî ÷åðåç ïàðàëåëüíі ñòî-
ðîíè îñíîâ.

1.1 2. Äîâåäіòü, ùî áіëüøà äіàãîíàëü ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї 
ïðèçìè ìåíøà âіä ïîäâîєíîї äіàãîíàëі áі÷íîї ãðàíі.

1.1 3. Äіàãîíàëі áі÷íèõ ãðàíåé ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâ-
íþþòü 9 ñì,  ñì і 15 ñì. Îñíîâîþ ïðèçìè є ïðÿìîêóò-
íèé òðèêóòíèê. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè. 
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1.1 4. Îñíîâà ïðÿìîї ïðèçìè – ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê. Äіà-
ãîíàëі áі÷íèõ ãðàíåé ïðèçìè äîðіâíþþòü 4 ñì, 7 ñì і 
8 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó ïðèçìè.

1.1 . Ñòîðîíè îñíîâè і áі÷íå ðåáðî ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè 
âіäíîñÿòüñÿ ÿê 3 : 4 : 5 : 7, à ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі 
ïðèçìè äîðіâíþє 864 ñì2. Çíàéäіòü âèñîòó ïðèçìè.

1.1 . Äіàãîíàëі äâîõ áі÷íèõ ãðàíåé ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè 
íàõèëåíі äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòàìè 30° і 60°. Îñíî-
âîþ ïðèçìè є ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê, ïåðèìåòð ÿêîãî 
äîðіâíþє 14 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.1 . Ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïðèçìè 
â 4 ðàçè áіëüøà çà ïëîùó її îñíîâè. Çíàéäіòü êóò, ÿêèé 
óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè:
1) äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі;   
2) ìåíøà äіàãîíàëü ïðèçìè.

1.1 . Âіäñòàíі ìіæ áі÷íèìè ðåáðàìè ïîõèëîї òðèêóòíîї 
ïðèçìè âіäíîñÿòüñÿ ÿê 5 : 29 : 30, ïëîùà ïåðïåíäèêó-
ëÿðíîãî ïåðåðіçó äîðіâíþє 288 ñì2. Áі÷íå ðåáðî ïðèçìè 
ó 8 ðàçіâ ìåíøå çà ïåðèìåòð ïåðïåíäèêóëÿðíîãî ïåðå-
ðіçó. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.1 . Âіäñòàíі ìіæ áі÷íèìè ðåáðàìè ïîõèëîї òðèêóòíîї 
ïðèçìè äîðіâíþþòü 7 ñì, 15 ñì і 20 ñì, à áі÷íå ðåáðî 
âòðè÷і áіëüøå çà ðàäіóñ êîëà, âïèñàíîãî ó ïåðïåíäèêó-
ëÿðíèé ïåðåðіç. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.11 . Ï’єäåñòàë ìàє ôîðìó ïðàâèëüíîї ïðèçìè, îñíîâîþ 
ÿêîї є ìíîãîêóòíèê ç ïàðíîþ êіëüêіñòþ ñòîðіí. Ïðîõî-
äÿ÷è ïîâç ï’єäåñòàë, ìîæíà áà÷èòè òî 3, òî 4 áі÷íі ãðàíі. 
Ñêіëüêè áі÷íèõ ãðàíåé ó öüîãî ï’єäåñòàëà? 

1.111. Äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïðèçìè 
äîðіâíþє 17 ñì, à ìåíøà äіàãîíàëü ïðèçìè äîðіâíþє 
19 ñì. Çíàéäіòü ñòîðîíó îñíîâè ïðèçìè.

1.112. Ó ïðàâèëüíіé øåñòèêóòíіé ïðèçìі êóò ìіæ ïëîùèíîþ 
îñíîâè òà äіàãîíàëëþ áі÷íîї ãðàíі íà 15° áіëüøèé çà êóò 
ìіæ öієþ ïëîùèíîþ і ìåíøîþ äіàãîíàëëþ ïðèçìè. 
Çíàéäіòü öі êóòè. 

1.113. Äîâæèíà êîæíîãî ðåáðà ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї 
ïðèçìè äîðіâíþє 2 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó, ïðîâå-
äåíîãî ÷åðåç ñåðåäèíè äâîõ ïàðàëåëüíèõ ñòîðіí îñíîâè 
ïіä êóòîì 45° äî ïëîùèíè îñíîâè.

1.114. Äîâæèíà êîæíîãî ðåáðà ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї 
ïðèçìè äîðіâíþє 3 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó, ïðîâå-

1.11 .
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äåíîãî ÷åðåç íàéáіëüøó äіàãîíàëü îñíîâè ïіä êóòîì 60°
äî ïëîùèíè îñíîâè.

1.11 . Ïëîùà îñíîâè ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþє 
24 ñì2, à ïëîùі її áі÷íèõ ãðàíåé – 16 ñì2, 52 ñì2 і 60 ñì2. 
Çíàéäіòü âèñîòó ïðèçìè.

1.11 . Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïðèçìі ñòîðîíà îñíîâè äîðіâ-
íþє a, à âèñîòà – H. ×åðåç ñòîðîíó íèæíüîї îñíîâè ïіä 
êóòîì  äî íåї ïðîâåäåíî ïëîùèíó. Çíàéäіòü ïëîùó ïå-
ðåðіçó (ðîçãëÿíüòå äâà âèïàäêè).

Æèòòєâà ìàòåìàòèêà
1.11 . Äðóçі Ñåðãіé і Ñâіòëàíà âåäóòü çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ, 

òîìó êіëüêà ðàçіâ íà òèæäåíü òðåíóþòüñÿ, áіãàþ÷è ïî 
êîëó, ðàäіóñ ÿêîãî 50 ì. Ñåðãіé ïðîáіãàє 8 êіë, à Ñâіò-
ëàíà – 6 êіë. Øâèäêіñòü áіãó Ñåðãіÿ – 16 êì/ãîä, à Ñâіò-
ëàíè – 14 êì/ãîä. Õòî ç äðóçіâ âèòðà÷àє áіëüøå ÷àñó íà 
òðåíóâàííÿ і íà ñêіëüêè (äàòè âіäïîâіäü ç òî÷íіñòþ äî 
ñåêóíäè)?

1.11 . Ïîòðіáíî ïîôàðáóâàòè ñòåëþ ó äâîõ êëàñàõ, îäèí ç ÿêèõ 
êâàäðàòíîї ôîðìè çі ñòîðîíîþ 4 ì, à äðóãèé – ïðÿìîêóò-
íîї ðîçìіðîì 5 × 4 ì. Íà 1 ì2 ñòåëі âèòðà÷àєòüñÿ 240 ã 
ôàðáè. ßêó íàéìåíøó êіëüêіñòü áàíîê ôàðáè òðåáà ïðè-
äáàòè, ÿêùî ôàðáó ïðîäàþòü ó áàíêàõ ìіñòêіñòþ 2,5 êã.

Öіêàâі çàäà÷і äëÿ ó÷íіâ íåëåäà÷èõ
1.11 . (Êèїâñüêà ìіñüêà îëіìïіàäà, 1991 ð.) Ó ãîñòðîêóòíîìó òðè-

êóòíèêó ABC íà ñòîðîíàõ AB, BC і CA ïîçíà÷åíî òî÷êè C1, 
A1 і B1 âіäïîâіäíî òàê, ùî âіäðіçêè AA1, BB1 і CC1 ïåðåòè-
íàþòüñÿ â äåÿêіé òî÷öі O і . Äî-
âåäіòü, ùî AA1, BB1 і CC1 – âèñîòè òðèêóòíèêà.

iä îòóéòå ÿ äî âèâ÷åííÿ íîâî î ìàòåðiàëó

1.12 . Ñêіëüêè ðåáåð, ãðàíåé, âåðøèí ìàє ïðÿìîêóòíèé ïàðà-
ëåëåïіïåä?

1.121. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâåðõíі êóáà, ðåáðî ÿêîãî äîðіâíþє:
1) 2 äì;                 2) 7 ñì.

1.122. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëå-
ëåïіïåäà, âèìіðè ÿêîãî äîðіâíþþòü: 
1) 3 ñì, 5 ñì і 7 ñì;      2) 1 äì, 8 ñì і 60 ìì.
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1. Ç äåÿêîї òî÷êè äî ïëîùèíè ïðîâåäåíî ïåðïåíäè-
êóëÿð çàâäîâæêè 5 ñì òà ïîõèëó çàâäîâæêè 12 ñì. 
Çíàéäіòü ïðîåêöіþ öієї ïîõèëîї íà ïëîùèíó.

À Á Â Ã Ä

7 ñì 8 ñì  ñì 13 ñì
іíøà 

âіäïîâіäü

2. Ïðè ÿêîìó çíà÷åííі m âåêòîðè (m; 1; –2) і 
(4; 4; 2) ïåðïåíäèêóëÿðíі?

À Á Â Ã Ä

0 1 2 3 4

3. Íà ñêіëüêè âіäñîòêіâ çáіëüøèòüñÿ ïëîùà ïðÿìî-
êóòíèêà, ÿêùî äâі éîãî ïàðàëåëüíі ñòîðîíè çáіëüøèòè 
íà 10 %, à äâі іíøі – íà 20 %?

À Á Â Ã Ä

íà 10 % íà 15 % íà 20 % íà 30 % íà 32 %

4. MN – äіàìåòð êîëà, à MK – õîðäà, ÿêà äîðіâíþє 
ïîëîâèíі äіàìåòðà. Çíàéäіòü âåëè÷èíó êóòà KNM.

À Á Â Ã Ä

15° 30° 45° 60° 75°

. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ âëàñòèâіñòþ ïðà-
âèëüíîãî ìíîãîêóòíèêà (1–4) òà êіëüêіñòþ éîãî ñòîðіí 
(À–Ä).

Âëàñòèâіñòü ïðàâèëüíîãî 
ìíîãîêóòíèêà

Êіëüêіñòü 
ñòîðіí

1 âíóòðіøíіé êóò äîðіâíþє 
150°

À

Á

Â

Ã

Ä

9

10

11

12

13

2 çîâíіøíіé êóò äîðіâíþє 36°
3 êіëüêіñòü äіàãîíàëåé äîðіâ-

íþє 44
4 âíóòðіøíіé êóò íà 100°

áіëüøèé çà çîâíіøíіé

. Ñòîðîíè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà óòâîðþþòü 
àðèôìåòè÷íó ïðîãðåñіþ. Çíàéäіòü òàíãåíñ ìåíøîãî ãî-
ñòðîãî êóòà öüîãî òðèêóòíèêà.

1. Ç äåÿêîї òî÷êè äî ïëîùèíè ïðîâåäåíî ïåðïåíäè-
êóëÿð çàâäîâæêè 5 ñì òà ïîõèëó çàâäîâæêè 12 ñì. 
Çíàéäіòü ïðîåêöіþ öієї ïîõèëîї íà ïëîùèíó.

À Á Â Ã Ä

7 ñì 8 ñì  ñì 13 ñì
іíøà 

âіäïîâіäü

2. Ïðè ÿêîìó çíà÷åííі m âåêòîðè (m; 1; –2) і 
(4; 4; 2) ïåðïåíäèêóëÿðíі?

À Á Â Ã Ä

0 1 2 3 4

3. Íà ñêіëüêè âіäñîòêіâ çáіëüøèòüñÿ ïëîùà ïðÿìî-
êóòíèêà, ÿêùî äâі éîãî ïàðàëåëüíі ñòîðîíè çáіëüøèòè 
íà 10 %, à äâі іíøі – íà 20 %?

À Á Â Ã Ä

íà 10 % íà 15 % íà 20 % íà 30 % íà 32 %

4. MN – äіàìåòð êîëà, à MK – õîðäà, ÿêà äîðіâíþє 
ïîëîâèíі äіàìåòðà. Çíàéäіòü âåëè÷èíó êóòà KNM.

À Á Â Ã Ä

15° 30° 45° 60° 75°

. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ âëàñòèâіñòþ ïðà-
âèëüíîãî ìíîãîêóòíèêà (1–4) òà êіëüêіñòþ éîãî ñòîðіí 
(À–Ä).

Âëàñòèâіñòü ïðàâèëüíîãî 
ìíîãîêóòíèêà

Êіëüêіñòü 
ñòîðіí

1 âíóòðіøíіé êóò äîðіâíþє 
150°

À

Á

Â

Ã

Ä

9

10

11

12

13

2 çîâíіøíіé êóò äîðіâíþє 36°
3 êіëüêіñòü äіàãîíàëåé äîðіâ-

íþє 44
4 âíóòðіøíіé êóò íà 100°

áіëüøèé çà çîâíіøíіé

. Ñòîðîíè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà óòâîðþþòü 
àðèôìåòè÷íó ïðîãðåñіþ. Çíàéäіòü òàíãåíñ ìåíøîãî ãî-
ñòðîãî êóòà öüîãî òðèêóòíèêà.

ПППЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬ
ПАРАЛЕЛЕПІПЕД

Ó ïîïåðåäíіõ êëàñàõ âè ïîçíàéîìèëèñÿ ç ïðÿìîêóòíèì ïà-
ðàëåëåïіïåäîì і êóáîì. Îáèäâà öі òіëà є âèäàìè ïàðàëåëåïіïå-
äà. Ðîçãëÿíåìî ïàðàëåëåïіïåä äåòàëüíіøå. 

àðàëåëåïіïåä  öå ïðèçìà, îñíî-
âîþ ÿêîї є ïàðàëåëîãðàì.

Ó ïàðàëåëåïіïåäà âñі ãðàíі – ïàðàëåëîãðàìè. 
Îñêіëüêè ïàðàëåëåïіïåä є ïðèçìîþ, òî âñі âëàñòèâîñòі 

ïðèçìè ñïðàâäæóþòüñÿ і äëÿ ïàðàëåëåïіïåäà.
Ïàðàëåëåïіïåä, áі÷íі ðåáðà ÿêîãî ïåðïåíäèêóëÿðíі äî ïëî-

ùèíè îñíîâè, íàçèâàþòü ïðÿìèì ïàðàëåëåïіïåäîì. îãî áі÷-
íі ãðàíі – ïðÿìîêóòíèêè. Íà ìàëþíêó 2.1 çîáðàæåíî ïðÿìèé 
ïàðàëåëåïіïåä. 

      

             Ìàë. 2.1                Ìàë. 2.2

ßêùî áі÷íі ðåáðà ïàðàëåëåïіïåäà íå ïåðïåíäèêóëÿðíі äî 
ïëîùèíè îñíîâè, éîãî íàçèâàþòü ïîõèëèì ïàðàëåëåïіïåäîì. 
Íà ìàëþíêó 2.2 çîáðàæåíî ïîõèëèé ïàðàëåëåïіïåä.

ðàíі ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêі íå ìàþòü ñïіëüíèõ âåðøèí, íà-
çèâàþòü ïðîòèëåæíèìè ãðàíÿìè. Íà ìàëþíêó 2.2 ïðîòè-
ëåæíèìè є ãðàíі ABCD і A1B1C1D1, ABB1A1 і CDD1C1, AA1D1D
і BB1C1C.

Ðîçãëÿíåìî âëàñòèâîñòі ïàðàëåëåïіïåäà.

Ò å î ð å ì à  1 (âëàñòèâіñòü ïðîòèëåæíèõ ãðàíåé ïàðà-
ëåëåïіïåäà). ðîòèëåæíі ãðàíі ïàðàëåëåïіïåäà ïàðà-
ëåëüíі і ðіâíі.

Ä î â å ä å í í ÿ. 1) Ðîçãëÿíåìî ïàðàëåëåïіïåä ABCDA1B1C1D1, 
çîáðàæåíèé íà ìàëþíêó 2.2. ðàíі ABCD і A1B1C1D1 öüîãî ïà-
ðàëåëåïіïåäà ïàðàëåëüíі і ðіâíі, îñêіëüêè є îñíîâàìè ïàðàëå-
ëåïіïåäà.

2) Ïîêëàäåìî ïàðàëåëåïіïåä, íàïðèêëàä, íà ãðàíü AA1D1D. 
Òîäі ãðàíі AA1D1D і BB1C1C є îñíîâàìè ïàðàëåëåïіïåäà. 
À òîìó âîíè ïàðàëåëüíі і ðіâíі.

1. Паралелепіпед

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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ПАРАЛЕЛЕПІПЕД

Ó ïîïåðåäíіõ êëàñàõ âè ïîçíàéîìèëèñÿ ç ïðÿìîêóòíèì ïà-
ðàëåëåïіïåäîì і êóáîì. Îáèäâà öі òіëà є âèäàìè ïàðàëåëåïіïå-
äà. Ðîçãëÿíåìî ïàðàëåëåïіïåä äåòàëüíіøå. 

àðàëåëåïіïåä  öå ïðèçìà, îñíî-
âîþ ÿêîї є ïàðàëåëîãðàì.

Ó ïàðàëåëåïіïåäà âñі ãðàíі – ïàðàëåëîãðàìè. 
Îñêіëüêè ïàðàëåëåïіïåä є ïðèçìîþ, òî âñі âëàñòèâîñòі 

ïðèçìè ñïðàâäæóþòüñÿ і äëÿ ïàðàëåëåïіïåäà.
Ïàðàëåëåïіïåä, áі÷íі ðåáðà ÿêîãî ïåðïåíäèêóëÿðíі äî ïëî-

ùèíè îñíîâè, íàçèâàþòü ïðÿìèì ïàðàëåëåïіïåäîì. îãî áі÷-
íі ãðàíі – ïðÿìîêóòíèêè. Íà ìàëþíêó 2.1 çîáðàæåíî ïðÿìèé 
ïàðàëåëåïіïåä. 

      

             Ìàë. 2.1                Ìàë. 2.2

ßêùî áі÷íі ðåáðà ïàðàëåëåïіïåäà íå ïåðïåíäèêóëÿðíі äî 
ïëîùèíè îñíîâè, éîãî íàçèâàþòü ïîõèëèì ïàðàëåëåïіïåäîì. 
Íà ìàëþíêó 2.2 çîáðàæåíî ïîõèëèé ïàðàëåëåïіïåä.

ðàíі ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêі íå ìàþòü ñïіëüíèõ âåðøèí, íà-
çèâàþòü ïðîòèëåæíèìè ãðàíÿìè. Íà ìàëþíêó 2.2 ïðîòè-
ëåæíèìè є ãðàíі ABCD і A1B1C1D1, ABB1A1 і CDD1C1, AA1D1D
і BB1C1C.

Ðîçãëÿíåìî âëàñòèâîñòі ïàðàëåëåïіïåäà.

Ò å î ð å ì à  1 (âëàñòèâіñòü ïðîòèëåæíèõ ãðàíåé ïàðà-
ëåëåïіïåäà). ðîòèëåæíі ãðàíі ïàðàëåëåïіïåäà ïàðà-
ëåëüíі і ðіâíі.

Ä î â å ä å í í ÿ. 1) Ðîçãëÿíåìî ïàðàëåëåïіïåä ABCDA1B1C1D1, 
çîáðàæåíèé íà ìàëþíêó 2.2. ðàíі ABCD і A1B1C1D1 öüîãî ïà-
ðàëåëåïіïåäà ïàðàëåëüíі і ðіâíі, îñêіëüêè є îñíîâàìè ïàðàëå-
ëåïіïåäà.

2) Ïîêëàäåìî ïàðàëåëåïіïåä, íàïðèêëàä, íà ãðàíü AA1D1D. 
Òîäі ãðàíі AA1D1D і BB1C1C є îñíîâàìè ïàðàëåëåïіïåäà. 
À òîìó âîíè ïàðàëåëüíі і ðіâíі.

ПАРАЛЕЛЕПІПЕД§ 2. § 2. 

àðàëåëåïіïåä  öå ïðèçìà, îñíî-
âîþ ÿêîї є ïàðàëåëîãðàì.

àðàëåëåïіïåä  
âîþ ÿêîї є ïàðàëåëîãðàì.

1. Паралелепіпед

Ò å î ð å ì à  1 (âëàñòèâіñòü ïðîòèëåæíèõ ãðàíåé ïàðà-
ëåëåïіïåäà). ðîòèëåæíі ãðàíі ïàðàëåëåïіïåäà ïàðà-
ëåëüíі і ðіâíі.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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3) Àíàëîãі÷íî äîâîäèìî, ùî ïàðàëåëüíèìè і ðіâíèìè є ãðà-
íі AA1B1B і DD1C1C. 

Ò å î ð å ì à  2 (âëàñòèâіñòü äіàãîíàëåé ïàðàëåëåïіïåäà). 
Äіàãîíàëі ïàðàëåëåïіïåäà ïåðåòèíàþòüñÿ і òî÷êîþ ïå-
ðåòèíó äіëÿòüñÿ íàâïіë.

Ä î â å ä å í í ÿ. 1) Ðîçãëÿíåìî áóäü-ÿêі äâі äіàãîíàëі ïàðàëå-
ëåïіïåäà, íàïðèêëàä A1C і B1D (ìàë. 2.3).

2) Îñêіëüêè AB N CD і AB N A1B1, òî CD N A1B1, òîìó ïðÿìі 
CD і A1B1 ëåæàòü â îäíіé ïëîùèíі. 

3) Îñêіëüêè AB = CD і AB = A1B1, òî A1B1 = CD.
4) A1B1 N CD і A1B1 = CD. Çà îçíàêîþ ÷îòèðèêóòíèê A1B1CD 

є ïàðàëåëîãðàìîì. îãî äіàãîíàëі A1C і B1D ïåðåòèíàþòüñÿ â 
òî÷öі O і öієþ òî÷êîþ âîíè äіëÿòüñÿ íàâïіë.

5) Àíàëîãі÷íî äîâîäÿòü, ùî äіàãîíàëі A1C і AC1 ïåðåòèíàþòü-
ñÿ â òî÷öі O (ÿêà є ñåðåäèíîþ A1C). Öÿ òî÷êà äіëèòü íàâïіë і 
äіàãîíàëü AC1. Òàê ñàìî äîâîäèìî і ùîäî äіàãîíàëåé A1C і BD1.

6) Îòæå, óñі ÷îòèðè äіàãîíàëі ïàðàëåëîãðàìà ïåðåòèíàþòü-
ñÿ â îäíіé òî÷öі і öієþ òî÷êîþ äіëÿòüñÿ íàâïіë. 

      

             Ìàë. 2.3                    Ìàë. 2.4

Задача 1.  Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ðîìá çі ñòîðî-
íîþ 8 ñì і òóïèì êóòîì 120°. Çíàéäіòü äîâæèíó áіëüøîї 
äіàãîíàëі ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêùî éîãî âèñîòà äîðіâíþє 2 ñì. 
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé íà ìàëþíêó 2.4 çîáðàæåíî ïðÿ-
ìèé ïàðàëåëåïіïåä ABCDA1B1C1D1, ABCD – ðîìá, 
AB = BC = 8 ñì, ∠ABC = 120°.

1) Îñêіëüêè AC – áіëüøà äіàãîíàëü ðîìáà, òî A1C – 
áіëüøà äіàãîíàëü ïàðàëåëåïіïåäà.

2) Ó {ABC çà òåîðåìîþ êîñèíóñіâ:
AC2 = AB2 + BC2 – 2 ∙ AB ∙ BC ∙ s B =
= .
3) Іç {AA1C (∠A = 90°): 

 (ñì).

Â і ä ï î â і ä ü. 14 ñì.

Ò å î ð å ì à  2 (âëàñòèâіñòü äіàãîíàëåé ïàðàëåëåïіïåäà). 
Äіàãîíàëі ïàðàëåëåïіïåäà ïåðåòèíàþòüñÿ і òî÷êîþ ïå-
ðåòèíó äіëÿòüñÿ íàâïіë.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Задача 2.  Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþ-
þòü 10 ñì і 17 ñì, à îäíà ç äіàãîíàëåé îñíîâè – 21 ñì. 
Áіëüøà äіàãîíàëü ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє 29 ñì. Çíàéäіòü 
ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Îñêіëüêè ïðÿìèé ïàðàëåëåïіïåä є ïðÿ-
ìîþ ïðèçìîþ, òî Sáі÷ = Pl, äå P – ïåðèìåòð îñíîâè, l – äîâ-
æèíà áі÷íîãî ðåáðà.

1) Íåõàé a і b – ñòîðîíè îñíîâè, d1 і d2 – її äіàãîíàëі, 
òîäі a = 10 ñì, b = 17 ñì, d1 = 21 ñì. Çà âëàñòèâіñòþ äіàãî-
íàëåé ïàðàëåëîãðàìà: d1

2 + d2
2 = 2(a2 + b2). Òîäі 

d2
2 = 2(102 + 172) – 212 = 337, îòæå, d2 =  (ñì). 

Îñêіëüêè   21, à áіëüøîþ äіàãîíàëëþ ïàðàëåëåïі-
ïåäà є òà, ùî ìàє áіëüøó ïðîåêöіþ íà ïëîùèíó îñíîâè, òî 
áіëüøîþ äіàãîíàëëþ ïàðàëåëåïіïåäà є òà, ïðîåêöієþ ÿêîї 
íà ïëîùèíó îñíîâè є äіàãîíàëü îñíîâè äîâæèíîþ 21 ñì.

2) AC = 21 ñì, A1C = 29 ñì (ìàë. 2.4). Іç {AA1C (∠A = 90°): 

 (ñì).

3) Ìàєìî: P = 2(10 + 17) = 54 ñì, òîäі 
Sáі÷ = Pl = 54 ∙ 20 = 1080 (ñì2).

Â і ä ï î â і ä ü. 1080 ñì2.

Задача 3.  Ó ïðÿìîìó ïàðàëåëåïіïåäі ç îñíîâîþ ABCD
AB = 29 ñì, AD = 5 ñì, BD = 30 ñì, CC1 = 21,6 ñì. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïåðåðіçó ADC1B1.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé ABCDA1B1C1D1 – äàíèé ïðÿìèé 
ïàðàëåëåïіïåä (ìàë. 2.5).

1) Ðîçãëÿíåìî òðèêóòíèê ABD. Îñêіëüêè 302  52 + 292, 
òî BD2 > AD2 + AB2, òîìó ∠BAD – òóïèé, îòæå, ABCD – ïà-
ðàëåëîãðàì, âіäìіííèé âіä ïðÿìîêóòíèêà, і ∠BCD = ∠BAD.

2) Îñêіëüêè AD || BC і BC || B1C1, òî AD || B1C1. Êðіì òîãî, 
AD = BC, BC = B1C1, à òîìó AD = B1C1. Îòæå, ADC1B1 – ïà-
ðàëåëîãðàì (çà îçíàêîþ).

3) Ïðîâåäåìî â ïàðàëåëîãðàìі ABCD 
âèñîòó CK. Çàóâàæèìî, ùî îñêіëüêè 
∠BCD – òóïèé, òî òî÷êà K íàëåæèòü 
âіäðіçêó AD.

4) Äîâåäåìî, ùî C1K – âèñîòà ïàðà-
ëåëîãðàìà ADC1B1. Ìàєìî: Ñ1C ⊥ (ÀÂÑ), 
C1K – ïîõèëà äî (ÀÂÑ), CK – її ïðîåê-
öіÿ, CK ⊥ ÀD, òîäі C1K ⊥ AD (çà òåîðå-
ìîþ ïðî òðè ïåðïåíäèêóëÿðè), òîáòî C1K – âèñîòà 
ïàðàëåëîãðàìà ADC1B1.

5) = AD ∙ C1K.

Ìàë. 2.5

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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6) SABCD = 2SABD =  (çà ôîðìóëîþ 
åðîíà). Ìàєìî: 

 (ñì), òîäі 

 (ñì2).

7) Ç іíøîãî áîêó, SABCD = AD ∙ CK, òîäі 

 (ñì).

8) Іç {CC1K (∠C = 90°): 

 (ñì).

9) Îòæå,  (ñì2).

Â і ä ï î â і ä ü. 180 ñì2.

ðÿ î òíè  ïàðàëåëåïіïåäî
íàçèâàþòü ïðÿìèé ïàðàëåëåïіïåä, 
îñíîâîþ ÿêîãî є ïðÿìîêóòíèê.

Çàóâàæèìî, ùî âñі ãðàíі ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà є 
ïðÿìîêóòíèêàìè, à âñі äâîãðàííі êóòè – ïðÿìèìè. 

Äîâæèíè òðüîõ ðåáåð ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêі 
âèõîäÿòü ç îäíієї âåðøèíè, íàçèâàþòü âèìіðàìè (àáî ëіíіéíè-
ìè âèìіðàìè) ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà.

Íà ìàëþíêó 2.6 AB = a, AD = b, AA1 = c – âèìіðè ïðÿìî-
êóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà. Çðîçóìіëî, ùî äàíèé ïðÿìîêóòíèé 
ïàðàëåëåïіïåä ìàє ÷îòèðè ðåáðà çàâäîâæêè a, ÷îòèðè – çàâ-
äîâæêè b і ÷îòèðè – çàâäîâæêè c. 

Ó ïîïåðåäíіõ êëàñàõ âèìіðè ïðÿìî-
êóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà ìè çàçâè÷àé íà-
çèâàëè äîâæèíîþ, øèðèíîþ і âèñîòîþ, 
öі ñàìі òåðìіíè âèêîðèñòîâóþòü і íà 
ïðàêòèöі. Íàïðèêëàä, òàê ìè íàçèâàєìî 
âèìіðè êіìíàòè, êîðîáêè, ùî ìàє ôîðìó 
ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà, òîùî. 

Ç’ÿñóєìî, ÿê äîâæèíà äіàãîíàëі ïðÿ-
ìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà çàëåæèòü âіä 
éîãî ëіíіéíèõ âèìіðіâ.

Ò å î ð å ì à  3 (ïðî äîâæèíó äіàãîíàëі ïðÿìîêóòíîãî 
ïàðàëåëåïіïåäà). âàäðàò äіàãîíàëі ïðÿìîêóòíîãî ïà-
ðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє ñóìі êâàäðàòіâ òðüîõ éîãî âè-
ìіðіâ.

ðÿ î òíè  ïàðàëåëåïіïåäî
íàçèâàþòü ïðÿìèé ïàðàëåëåïіïåä, 
îñíîâîþ ÿêîãî є ïðÿìîêóòíèê.

ðÿ î òíè  ïàðàëåëåïіïåäî
íàçèâàþòü ïðÿìèé ïàðàëåëåïіïåä, 
îñíîâîþ ÿêîãî є ïðÿìîêóòíèê.

2. Прямокутни  
паралелепіпед

Ìàë. 2.6

Ò å î ð å ì à  3 (ïðî äîâæèíó äіàãîíàëі ïðÿìîêóòíîãî 
ïàðàëåëåïіïåäà). âàäðàò äіàãîíàëі ïðÿìîêóòíîãî ïà-
ðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє ñóìі êâàäðàòіâ òðüîõ éîãî âè-
ìіðіâ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé ABCDA1B1C1D1 – ïðÿìîêóòíèé ïàðà-
ëåëåïіïåä (ìàë. 2.6), AB = a, AD = b, AA1 = c, B1D = d.

1) Іç {ABD (∠A = 90°): BD2 = a2 + b2.
2) BB1 = AA1 = c. Іç {BB1D(∠B = 90°): 
B1D

2 = BD2 + BB1
2 = (a2 + b2) + c 2 = a2 + b2 + c2. 

Îòæå, d2 = a2 + b2 + c2. 

Çàóâàæèìî, ùî öÿ òåîðåìà є ïðîñòîðîâèì àíàëîãîì òåîðå-
ìè Ïіôàãîðà íà ïëîùèíі.

Í à ñ ë і ä î ê .  Óñі ÷îòèðè äіàãîíàëі ïðÿìîêóòíîãî ïà-
ðàëåëåïіïåäà ðіâíі.

ðÿìîêóòíèé ïàðàëåëåïіïåä, óñі òðè âèìіðè ÿêîãî ðіâ-
íі, íàçèâàþòü î . 

Óñі ãðàíі êóáà – ðіâíі ìіæ ñîáîþ êâàäðàòè.

Задача 4. Äîâåñòè, ùî ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі Sïîâí ïðÿìî-
êóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà ìîæíà çíàéòè çà ôîðìóëîþ 
Sïîâí = 2(ab + ac + bc), äå a, b, c – âèìіðè ïðÿìîêóòíîãî 
ïàðàëåëåïіïåäà.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Ïîâíà ïîâåðõíÿ ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëå-
ïіïåäà ñêëàäàєòüñÿ ç äâîõ ïðÿìîêóòíèêіâ, äîâæèíè ñòîðіí 
ÿêèõ a і b, äâîõ ïðÿìîêóòíèêіâ, äîâæèíè ñòîðіí ÿêèõ a і 
c, òà äâîõ ïðÿìîêóòíèêіâ, äîâæèíè ñòîðіí ÿêèõ b і c
(ìàë. 2.6). Òîìó 
Sïîâí = 2ab + 2ac + 2bc = 2(ab + ac + bc). 

Задача 5.  Äâі ñóñіäíі ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëå-
ïіïåäà äîðіâíþþòü 3 ñì і 5 ñì, à éîãî äіàãîíàëü –  ñì. 
Çíàéòè ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Óâåäåìî ïîçíà÷åííÿ: a = 3 ñì, b = 5 ñì, 
d =  ñì. 
1) Ìàєìî: a2 + b2 + c2 = d2 (çà òåîðåìîþ ïðî äîâæèíó äіàãî-
íàëі). Òîäі c2 = d2 – (a2 + b2) = ( )2 – (32 + 52) = 4, îòæå, 
c = 2 ñì.
2) Sïîâí = 2(ab + ac + bc) = 2(3 ∙ 5 + 3 ∙ 2 + 5 ∙ 2) = 62 (ñì2).

Â і ä ï î â і ä ü. 62 ñì2.

• Яку фігуру називають паралелепіпедом  прямим паралелепіпе-
дом  похилим паралелепіпедом? • Сформулюйте і доведіть вла-
стивості паралелепіпеда. • о називають прямокутним парале-
лепіпедом  його вимірами? • Сформулюйте і доведіть теорему 
про дов ину діагоналі прямокутного паралелепіпеда. • о нази-
вають кубом?

Í à ñ ë і ä î ê .  Óñі ÷îòèðè äіàãîíàëі ïðÿìîêóòíîãî ïà-
ðàëåëåïіïåäà ðіâíі.

ðÿìîêóòíèé ïàðàëåëåïіïåä, óñі òðè âèìіðè ÿêîãî ðіâ-
íі, íàçèâàþòü î . 

Óñі ãðàíі êóáà – ðіâíі ìіæ ñîáîþ êâàäðàòè.

ðÿìîêóòíèé ïàðàëåëåïіïåä, óñі òðè âèìіðè ÿêîãî ðіâ-
íі, íàçèâàþòü 

Яку фігуру називають паралелепіпедом  прямим паралелепіпе-
дом  похилим паралелепіпедом? • Сформулюйте і доведіть вла-
стивості паралелепіпеда. • о називають прямокутним парале-
лепіпедом  його вимірами? • Сформулюйте і доведіть теорему 
про дов ину діагоналі прямокутного паралелепіпеда. • о нази-
вають кубом?

• 
дом  похилим паралелепіпедом? 
стивості паралелепіпеда. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
2.1. (Óñíî). Íàâåäіòü ïðèêëàäè òіë ç íàâêîëèøíüîãî ñå-

ðåäîâèùà, ùî ìàþòü ôîðìó: 
1) ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà;     2) êóáà.

2.2. ×è є ïàðàëåëåïіïåäîì ÷îòèðèêóòíà ïðèçìà, îñíîâîþ 
ÿêîї є ÷îòèðèêóòíèê, óñі ñòîðîíè ÿêîãî âіäïîâіäíî äî-
ðіâíþþòü:
1) 3 ñì; 7 ñì; 3 ñì і 6 ñì;     2) 2 ñì; 5 ñì; 2 ñì і 5 ñì?

2.3. ×è є ïàðàëåëåïіïåäîì ÷îòèðèêóòíà ïðèçìà, îñíîâîþ ÿêîї 
є ÷îòèðèêóòíèê, óñі ñòîðîíè ÿêîãî âіäïîâіäíî äîðіâíþ-
þòü:
1) 7 ñì; 5 ñì; 7 ñì і 5 ñì;     2) 3 ñì; 4 ñì; 3 ñì і 5 ñì?

2.4. ×è є ïàðàëåëåïіïåäîì ÷îòèðèêóòíà ïðèçìà, îñíîâîþ ÿêîї 
є ÷îòèðèêóòíèê, óñі êóòè ÿêîãî âіäïîâіäíî äîðіâíþþòü:
1) 20°; 160°; 20° і 160°;        2) 160°; 20°; 90° і 90°?

2. . ×è є ïàðàëåëåïіïåäîì ÷îòèðèêóòíà ïðèçìà, îñíîâîþ ÿêîї 
є ÷îòèðèêóòíèê, êóòè ÿêîãî âіäïîâіäíî äîðіâíþþòü:
1) 70°; 110°; 80° і 100°;        2) 130°; 50°; 130° і 50°?

2. . Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëå-
ëåïіïåäà, âèìіðè ÿêîãî äîðіâíþþòü 3 ñì, 5 ñì і 7 ñì.

2. . Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëå-
ëåïіïåäà, âèìіðè ÿêîãî äîðіâíþþòü 4 ñì, 7 ñì і 2 ñì.

2. . àáðèêà іãðàøîê âèðîáëÿє íàáîðè ïëàñòìàñîâèõ êóáè-
êіâ. Êîæíèé íàáіð ìіñòèòü ïî 10 êóáèêіâ ÷åðâîíîãî, çå-
ëåíîãî, ñèíüîãî òà æîâòîãî êîëüîðіâ. Ñêіëüêè ïëàñòìàñè 
(ó ñì2) êîæíîãî êîëüîðó éäå íà âèãîòîâëåííÿ îäíîãî òà-
êîãî íàáîðó, ÿêùî ðåáðî êóáèêà äîðіâíþє 8 ñì?

2. . Âñåñâіòíüî âіäîìà іãðàøêà êóáèê Ðóáіêà ìàє ðåáðî çàâ-
äîâæêè 5,5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâåðõíі òàêîãî êóáèêà.

2.1 . Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâ-
íþþòü 2 ñì і 6 ñì, à äіàãîíàëü – 7 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó 
áі÷íîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà.

2.11. Ñòîðîíà îñíîâè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà і éîãî âè-
ñîòà äîðіâíþþòü ïî 2 äì, à äіàãîíàëü – 3 äì. Çíàéäіòü 
ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà.

2.12. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþ-
þòü 5 ñì і 12 ñì, à âèñîòà – 10 ñì. Çíàéäіòü: 
1) ïëîùó äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó ïàðàëåëåïіïåäà;
2) ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà.

2.1. 

2.1 . 
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2.13. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþ-
þòü 8 ñì і 15 ñì, à âèñîòà – 5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó: 
1) äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó ïàðàëåëåïіïåäà;
2) ïîâíîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà.

2.14. Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ïàðàëåëîãðàì çі ñòî-
ðîíàìè 3 ñì і 5 ñì òà òóïèì êóòîì 120°. Çíàéäіòü âèñîòó 
ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêùî áіëüøà äіàãîíàëü ïàðàëåëåïіïåäà 
íàõèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 45°.

2.1 . Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ðîìá çі ñòîðîíîþ 
4  ñì і ãîñòðèì êóòîì 60°. Ìåíøà äіàãîíàëü ïàðàëåëå-
ïіïåäà íàõèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 30°. 
Çíàéäіòü âèñîòó ïàðàëåëåïіïåäà.

2.1 . Çíàéäіòü âèìіðè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêùî 
âîíè âіäíîñÿòüñÿ ÿê 2 : 3 : 4, à ñóìà âñіõ éîãî ðåáåð äî-
ðіâíþє 72 ñì.

2.1 . Çíàéäіòü âèìіðè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêùî 
ñóìà âñіõ éîãî ðåáåð äîðіâíþє 96 ñì, à âіäíîøåííÿ âè-
ìіðіâ äîðіâíþє 1 : 3 : 4.

2.1 . Ïëîùà äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëå-
ïіïåäà äîðіâíþє 12 ñì2, à áі÷íå ðåáðî – 3 ñì. Çíàéäіòü 
äîâæèíó äіàãîíàëі ïàðàëåëåïіïåäà.

2.1 . Ïëîùà äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëå-
ïіïåäà äîðіâíþє 60 ñì2, à äіàãîíàëü îñíîâè – 12 ñì. 
Çíàéäіòü äîâæèíó äіàãîíàëі ïàðàëåëåïіïåäà.

2.2 . Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþ-
þòü 5 ñì і 8 ñì. Ïîâíà ïîâåðõíÿ ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâ-
íþє 158 ñì2. Çíàéäіòü: 
1) ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà; 
2) âèñîòó ïàðàëåëåïіïåäà.

2.21. Îñíîâîþ ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà є êâàäðàò çі ñòî-
ðîíîþ 4 ñì. Ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà äî-
ðіâíþє 112 ñì2. Çíàéäіòü: 
1) ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà; 
2) âèñîòó ïàðàëåëåïіïåäà.

2.22. ABCDA1B1C1D1 – êóá, O – òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé 
ãðàíі ABCD. Çíàéäіòü ∠A1OA.

2.23. ABCDA1B1C1D1 – êóá. Çíàéäіòü ∠B1AB.
2.24. Êіìíàòà, ÿêó òðåáà ïîøòóêàòóðèòè, ìàє äîâæèíó 4,6 ì, 

øèðèíó 3,8 ì і âèñîòó 2,5 ì. Ó êіìíàòі є âіêíî ðîçìіðîì 
1,5×1,5 ì òà äâåðі ðîçìіðîì 0,8×2 ì. Ñêіëüêè êіëîãðàìіâ 
øòóêàòóðêè áóäå âèêîðèñòàíî íà öþ êіìíàòó, ÿêùî íà 
1 ì2 ïëîùі âèòðà÷àþòü 20 êã øòóêàòóðêè?

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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2.2 . Ïîòðіáíî ïîôàðáóâàòè ñòіíè êіìíàòè, äîâæèíà ÿêîї 
4,8 ì, øèðèíà – 3,5 ì, à âèñîòà – 2,8 ì. Ó êіìíàòі є 
âіêíî ðîçìіðîì 2×1,5 ì òà äâåðі ðîçìіðîì 0,9×2 ì. Ùîá 
ïîôàðáóâàòè 1 ì2 ñòіíè, òðåáà 240 ã ôàðáè. Ñêіëüêè êã 
ôàðáè çíàäîáèòüñÿ äëÿ ôàðáóâàííÿ ñòіí öієї êіìíàòè?

2.2 . Çíàéäіòü äіàãîíàëі ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà, êîæíå ðåáðî 
ÿêîãî äîðіâíþє a, à ãîñòðèé êóò îñíîâè äîðіâíþє 60°.

2.2 . Ó ïðÿìîìó ïàðàëåëåïіïåäі ñòîðîíè îñíîâè çàâäîâæêè 
4 ñì і 6 ñì óòâîðþþòü ìіæ ñîáîþ êóò 150°, à áі÷íå ðåáðî 
äîðіâíþє 10 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïàðà-
ëåëåïіïåäà.

2.2 . Ó ïðÿìîìó ïàðàëåëåïіïåäі ñòîðîíè îñíîâè çàâäîâæêè 
2 ñì і 7 ñì óòâîðþþòü ìіæ ñîáîþ êóò 30°, à äîâæèíà 
áі÷íîãî ðåáðà – 5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі 
ïàðàëåëåïіïåäà.

2.2 . Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþ-
þòü 8 ñì і 15 ñì, à äіàãîíàëü ïàðàëåëåïіïåäà óòâîðþє 
ç âèñîòîþ êóò 45°. Çíàéäіòü: 
1) âèñîòó ïàðàëåëåïіïåäà; 
2) ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі; 
3) ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі.

2.3 . Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþ-
þòü 7 ñì і 24 ñì, à äіàãîíàëü ïàðàëåëåïіïåäà óòâîðþє 
êóò 45° іç ïëîùèíîþ îñíîâè. Çíàéäіòü:
1) âèñîòó ïàðàëåëåïіïåäà; 
2) ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі; 
3) ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі.

2.31. Äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє 
14 ñì, à éîãî ëіíіéíі âèìіðè âіäíîñÿòüñÿ ÿê 2 : 3 : 6. 
Çíàéäіòü ëіíіéíі âèìіðè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà.

2.32. Äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє 9 ñì, 
à éîãî ëіíіéíі âèìіðè âіäíîñÿòüñÿ ÿê 1 : 2 : 2. Çíàéäіòü 
ëіíіéíі âèìіðè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà. 

2.33. Ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà 
äîðіâíþє 432 ñì2, éîãî âèìіðè âіäíîñÿòüñÿ ÿê 2 : 5 : 14. 
Çíàéäіòü äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà.

2.34. Ëіíіéíі âèìіðè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà âіäíîñÿòüñÿ 
ÿê 1 : 4 : 8, à ïëîùà éîãî ïîâíîї ïîâåðõíі äîðіâíþє 176 ñì2. 
Çíàéäіòü äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà.

2.3 . ABCDA1B1C1D1 – êóá. Çíàéäіòü ∠DB1C.

2.3 . ABCDA1B1C1D1 – êóá. Çíàéäіòü ∠DAC1.

2.3 .

2.32.3
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2.3 . Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþþòü 
3 ñì і 5 ñì, à îäíà ç äіàãîíàëåé îñíîâè – 4 ñì. Ìåíøà 
äіàãîíàëü ïàðàëåëåïіïåäà óòâîðþє ç âèñîòîþ ïàðàëåëå-
ïіïåäà êóò 30°. Çíàéäіòü äіàãîíàëі ïàðàëåëåïіïåäà.

2.3 . Áі÷íå ðåáðî ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє 5 ñì, ñòî-
ðîíè îñíîâè – 6 ñì і 8 ñì, à îäíà ç äіàãîíàëåé îñíîâè – 
12 ñì. Çíàéäіòü äіàãîíàëі ïàðàëåëåïіïåäà.

2.3 . Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþþòü 2 ñì 
і 5 ñì, à áіëüøà âèñîòà îñíîâè – 4 ñì. Çíàéäіòü äіà ãîíàëі 
ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêùî éîãî âèñîòà äîðіâíþє  ñì.

2.4 . Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþþòü 3 ñì 
і 4 ñì, à ïëîùà îñíîâè –  ñì2. Âèñîòà ïàðàëåëåïіïåäà 
äîðіâíþє  ñì. Çíàéäіòü äіàãîíàëі ïàðàëåëåïіïåäà.

2.41. Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є êâàäðàò. Äіàãîíàëü 
ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє 2  ñì, à äіàãîíàëü áі÷íîї 
ãðàíі – 2  ñì. Çíàéäіòü:
1) ñòîðîíó îñíîâè ïàðàëåëåïіïåäà;
2) âèñîòó ïàðàëåëåïіïåäà;
3) ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà;
4) ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà;
5) ïëîùó äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó.

2.42. Ó ïðÿìîìó ïàðàëåëåïіïåäі ðåáðà, ùî âèõîäÿòü ç îäíієї 
âåðøèíè, äîðіâíþþòü 2 ñì, 4 ñì і 6 ñì, à êóò ìіæ ìåí-
øèìè ç íèõ äîðіâíþє 60°. Çíàéäіòü áіëüøó äіàãîíàëü 
ïàðàëåëåïіïåäà.

2.43. Ïåðïåíäèêóëÿðíèì ïåðåðіçîì ïîõèëîãî ïàðàëåëåïіïåäà 
є ðîìá іç äіàãîíàëÿìè 10 ñì і 24 ñì. Çíàéäіòü áі÷íå ðå-
áðî ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêùî ïëîùà éîãî áі÷íîї ïîâåðõíі 
äîðіâíþє 936 ñì2.

2.44. Ïåðïåíäèêóëÿðíèì ïåðåðіçîì ïîõèëîãî ïàðàëåëåïіïåäà 
є ðîìá іç ãîñòðèì êóòîì 60° і áіëüøîþ äіàãîíàëëþ 

 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà, 
ÿêùî éîãî áі÷íå ðåáðî äîðіâíþє 7 ñì.

2.4 . Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є êâàäðàò. Äіàãîíàëü 
áі÷íîї ãðàíі ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє 8 ñì, à äіàãîíàëü 
ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє 10 ñì. Çíàéäіòü:
1) ñòîðîíó îñíîâè ïàðàëåëåïіïåäà;
2) âèñîòó ïàðàëåëåïіïåäà;
3) ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà;
4) ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà;
5) ïëîùó äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó ïàðàëåëåïіïåäà.
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2.4 . Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëå-
ëåïіïåäà, ÿêùî éîãî äіàãîíàëü áіëüøà çà ëіíіéíі âèìіðè 
íà 5 ñì, 4 ñì і 1 ñì.

2.4 . Äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà áіëüøà çà ñòî-
ðîíè îñíîâè íà 1 ñì і 9 ñì, à âèñîòà ïàðàëåëåïіïåäà 
äîðіâíþє 3 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïàðàëå-
ëåïіïåäà.

2.4 . Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþþòü 
3 ñì і 8 ñì, à òóïèé êóò – 120°. Ïëîùà ìåíøîãî ç äіàãî-
íàëüíèõ ïåðåðіçіâ ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє 70 ñì2. 
Çíàéäіòü ïëîùó: 
1) áіëüøîãî äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó ïàðàëåëåïіïåäà; 
2) áі÷íîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà.

2.4 . Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ðîìá іç ãîñòðèì êóòîì 
60° і ñòîðîíîþ 4 ñì. Ïëîùà áіëüøîãî ç äіàãîíàëüíèõ ïåðå-
ðіçіâ ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє 20  ñì. Çíàéäіòü ïëîùó: 
1) ìåíøîãî äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó ïàðàëåëåïіïåäà; 
2) áі÷íîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà.

2. . Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ðîìá іç ãîñòðèì êó-
òîì 60° і ìåíøîþ äіàãîíàëëþ 6 ñì. Áіëüøà äіàãîíàëü 
ïàðàëåëåïіïåäà íàõèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 
30°. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà.

2. 1. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþþòü 
3 ñì і 5 ñì, à êóò ìіæ íèìè – 120°. Ìåíøà äіàãîíàëü 
ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє áіëüøіé äіàãîíàëі îñíîâè. 
Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà.

2. 2. Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ðîìá, îäíà ç äіàãîíà-
ëåé ÿêîãî äîðіâíþє éîãî ñòîðîíі. Áі÷íå ðåáðî ïàðàëåëå-
ïіïåäà äîðіâíþє 5  ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі 
ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêùî ïëîùà éîãî ïîâíîї ïîâåðõíі äî-
ðіâíþє 96  ñì2.

2. 3. Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ðîìá іç ãîñòðèì êó-
òîì 30°. Áі÷íå ðåáðî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє 5 ñì, à 
ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà – 156 ñì2. Çíàé-
äіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà.

2. 4. Äåòàëü, óñі äâîãðàííі êóòè ÿêîї – ïðÿìі (ìàë. 2.7), òðåáà 
ïîôàðáóâàòè. Ñêіëüêè ôàðáè äëÿ öüîãî ïîòðіáíî, ÿêùî 
íà 1 äì2 ïîâåðõíі âèòðà÷àþòü 3 ã ôàðáè?

2. . Äåòàëü, óñі äâîãðàííі êóòè ÿêîї – ïðÿìі (ìàë. 2.8), òðåáà 
ïîëàêóâàòè. Ñêіëüêè ëàêó äëÿ öüîãî ïîòðіáíî, ÿêùî íà 
1 äì2 ïîâåðõíі âèòðà÷àþòü 3,5 ã ëàêó?
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           Ìàë. 2.7                       Ìàë. 2.8

2. . Ïëîùà ìåíøîї áі÷íîї ãðàíі ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïі-
ïåäà äîðіâíþє Q. Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó öüîãî ïàðà-
ëåëåïіïåäà, ÿêèé äіëèòü íàâïіë êóò ìіæ äâîìà 
ñóìіæíèìè áі÷íèìè ãðàíÿìè.

2. . Ó ïðÿìîìó ïàðàëåëåïіïåäі áі÷íå ðåáðî äîðіâíþє 1 ì, ñòî-
ðîíè îñíîâè – 23 äì і 11 äì, à äіàãîíàëі îñíîâè âіäíî-
ñÿòüñÿ ÿê 2 : 3. Çíàéäіòü ïëîùі äіàãîíàëüíèõ ïåðåðіçіâ.

2. . Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþþòü 
8 ñì і 14 ñì, à äіàãîíàëі îñíîâè âіäíîñÿòüñÿ ÿê 7 : 9. 
Çíàéäіòü ïëîùі äіàãîíàëüíèõ ïåðåðіçіâ öüîãî ïàðàëåëå-
ïіïåäà, ÿêùî éîãî âèñîòà äîðіâíþє 5 ñì.

2. . ABCDA1B1C1D1 – ïðÿìèé ïàðàëåëåïіïåä, îñíîâîþ ÿêîãî 
є ðîìá ABCD, ∠BAD = 60°, AB = 2 ñì, AA1 = 1 ñì. Çíàé-
äіòü ïëîùó ïåðåðіçó AB1C.

2. . Ó ïðÿìîìó ïàðàëåëåïіïåäі ABCDA1B1C1D1 ç îñíîâîþ 
ABCD AB = 29 ñì, AD = 36 ñì, BD = 25 ñì, AA1 = 48 ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó AB1C1D.

2. 1. Ó ïðÿìîìó ïàðàëåëåïіïåäі ABCDA1B1C1D1 îñíîâîþ є 
ðîìá ABCD çі ñòîðîíîþ 6 ñì, ∠BAD = 30°, AA1 = 4 ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó AB1C1D.

2. 2. ABCDA1B1C1D1 – êóá іç ðåáðîì 3 ñì. Òî÷êà K – ñåðåäèíà 
ðåáðà AA1, M – ñåðåäèíà ðåáðà DC, L – òî÷êà íà ðåáðі 
AD. Çíàéäіòü äîâæèíó âіäðіçêà AL, ÿêùî ïðÿìі B1K і 
ML ïåðåòèíàþòüñÿ.

2. 3. Îñíîâîþ ïîõèëîãî ïàðàëåëåïіïåäà є êâàäðàò çі ñòîðîíîþ 
2 ñì, áі÷íå ðåáðî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє 3 ñì. Îäíà ç 
âåðøèí âåðõíüîї îñíîâè ðіâíîâіääàëåíà âіä óñіõ âåðøèí 
íèæíüîї îñíîâè. Çíàéäіòü ïëîùі äіàãîíàëüíèõ ïåðåðіçіâ 
ïàðàëåëåïіïåäà.
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2. 4. ×îòèðè ãðàíі ïîõèëîãî ïàðàëåëåïіïåäà є êâàäðàòàìè çі 
ñòîðîíîþ çàâäîâæêè 2 ñì. Áі÷íå ðåáðî ïàðàëåëåïіïåäà 
íàõèëåíå äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 30°. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà. 

2. . Ó ïðÿìîìó ïàðàëåëåïіïåäі áі÷íå ðåáðî äîðіâíþє 12 ñì, 
áіëüøà ñòîðîíà îñíîâè – 7 ñì, áіëüøà äіàãîíàëü îñíîâè – 
9 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà, 
ÿêùî éîãî áіëüøà äіàãîíàëü óòâîðþє ç áіëüøîþ ñòîðî-
íîþ îñíîâè êóò 60°.

2. . Êіíöі òðüîõ ðåáåð ïàðàëåëåïіïåäà, ùî âèõîäÿòü ç îä-
íієї âåðøèíè, ñïîëó÷èëè âіäðіçêàìè. Äîâåäіòü, ùî 
öåíòðîїä òðèêóòíèêà, ÿêèé ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ, íàëå-
æèòü äіàãîíàëі ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêà âèõîäèòü іç òієї ñà-
ìîї âåðøèíè і äіëèòü öþ äіàãîíàëü ó âіäíîøåííі 1 : 2, 
ðàõóþ÷è âіä ñïіëüíîї âåðøèíè.

2. . Ðåáðî êóáà äîðіâíþє a. Çíàéäіòü âіäñòàíü ìіæ äâîìà ìè-
ìîáіæíèìè ðåáðàìè ñóìіæíèõ ãðàíåé êóáà.

2. . Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ïàðàëåëîãðàì іç ãî-
ñòðèì êóòîì 30° і ïëîùåþ 10 ñì2. Ïëîùі áі÷íèõ ãðàíåé 
ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþþòü 35 ñì2 і 28 ñì2. Çíàéäіòü âè-
ñîòó ïàðàëåëåïіïåäà.

2. . Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ðîìá, ïëîùà ÿêîãî – 
12 ñì2. Ïëîùі äіàãîíàëüíèõ ïåðåðіçіâ ïàðàëåëåïіïåäà äî-
ðіâíþþòü 20 ñì2 і 30 ñì2. Çíàéäіòü âèñîòó ïàðàëåëåïіïåäà.

2. . Áі÷íå ðåáðî AA1 ïîõèëîãî ïàðàëåëåïіïåäà ABCDA1B1C1D1
óòâîðþє ðіâíі ãîñòðі êóòè ç ðåáðàìè AB і AD öüîãî ïàðà-
ëåëåïіïåäà. A1K – âèñîòà ïàðàëåëåïіïåäà. Äîâåäіòü, ùî 
òî÷êà K íàëåæèòü áіñåêòðèñі êóòà BAD.

2. 1. Îñíîâîþ ïîõèëîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ðîìá іç ãîñòðèì êó-
òîì 60°. Áі÷íå ðåáðî, ùî âèõîäèòü іç âåðøèíè öüîãî êóòà, 
óòâîðþє çі ñòîðîíàìè êóòà êóòè ïî 45°. Çíàéäіòü âèñîòó 
ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêùî éîãî áі÷íå ðåáðî äîðіâíþє 3  ñì.

2. 2. Îñíîâîþ ïîõèëîãî ïàðàëåëåïіïåäà є êâàäðàò, à áі÷íå 
ðåáðî çàâäîâæêè 4 ñì óòâîðþє çі ñòîðîíàìè îñíîâè êóòè 
ïî 60°. Çíàéäіòü âèñîòó ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêùî éîãî áі÷íå 
ðåáðî äîðіâíþє 4 ñì.

2. 3. Äіàãîíàëі ãðàíåé ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþ-
þòü 5 ñì, 6 ñì і 7 ñì. Çíàéäіòü äіàãîíàëü ïàðàëåëåïіïåäà.

2. 4. Çíàéäіòü äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêùî 
äіàãîíàëі òðüîõ éîãî ãðàíåé äîðіâíþþòü 11 ñì, 19 ñì і 
20 ñì.

2. . 
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2. . Ïëîùі òðüîõ ãðàíåé ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äî-
ðіâíþþòü 12 ñì2, 18 ñì2 і 54 ñì2. Çíàéäіòü äіàãîíàëü 
ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà. 

2. . Ïåðèìåòðè òðüîõ ãðàíåé ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà 
äîðіâíþþòü 24 ñì, 26 ñì і 42 ñì. Çíàéäіòü:
1) äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà; 
2) ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі.

2. . Áі÷íå ðåáðî ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє l. 
Äіàãîíàëü ïàðàëåëåïіïåäà âäâі÷і ìåíøà âіä ïåðèìåòðà 
îñíîâè. Çíàéäіòü ïëîùó îñíîâè.

2. . Îäíà ç äіàãîíàëåé îñíîâè ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâ-
íþє  ñì і óòâîðþє êóò 45° çі ñòîðîíîþ îñíîâè. Çíàé-
äіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêùî áіëüøà 
äіàãîíàëü ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє 19 ñì, à ïëîùà éîãî 
îñíîâè äîðіâíþє 21 ñì2.

2. . Ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâ-
íþє 168 ñì2, à ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі – 224 ñì2. Ìåíøà 
ç äіàãîíàëåé îñíîâè äîðіâíþє  ñì і óòâîðþє ç áіëü-
øîþ ñòîðîíîþ îñíîâè êóò 45°. Çíàéäіòü ìåíøó äіàãî-
íàëü îñíîâè.

2. . Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþþòü 
7 ñì і 17 ñì, à éîãî äіàãîíàëі óòâîðþþòü êóòè 30° і 45°
іç ïëîùèíîþ îñíîâè. Çíàéäіòü âèñîòó ïàðàëåëåïіïåäà.

2. 1. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþþòü 
17 ñì і 31 ñì, à éîãî äіàãîíàëі óòâîðþþòü іç ïëîùèíîþ 
îñíîâè êóòè 45° і 60°. Çíàéäіòü âèñîòó ïàðàëåëåïіïåäà.

2. 2. Äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє 
25 ñì, à äіàãîíàëі äâîõ éîãî áі÷íèõ ãðàíåé – 15 ñì і 

 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі öüîãî ïàðàëå-
ëåïіïåäà.

2. 3. Äіàãîíàëі äâîõ ãðàíåé ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äî-
ðіâíþþòü 5 ñì і  ñì, à äіàãîíàëü ïàðàëåëåïіïåäà 
äîðіâíþє 13 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïàðà-
ëåëåïіïåäà.

2. 4. Ïëîùі äâîõ ãðàíåé ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà âіäíî-
ñÿòüñÿ ÿê 9 : 16, à äіàãîíàëі öèõ ãðàíåé äîðіâíþþòü 
30 ñì і 40 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïàðàëå-
ëåïіïåäà.

2. . Äіàãîíàëі äâîõ ãðàíåé ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äî-
ðіâíþþòü 10 ñì і 17 ñì, à ïëîùі öèõ ãðàíåé âіäíîñÿòüñÿ 
ÿê 2 : 5. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà.
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2. . ABCDA1B1C1D1 – ïðÿìîêóòíèé ïàðàëåëåïіïåä. ×è ìîæå 
{AB1C áóòè: 
1) ïðÿìîêóòíèì;      2) òóïîêóòíèì?

2. . Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþþòü 
21 ñì і 22 ñì, à âèñîòà – 20 ñì. Äіàãîíàëі ïàðàëåëåïі-
ïåäà âіäíîñÿòüñÿ ÿê 9 : 5. Çíàéäіòü ïëîùі äіàãîíàëüíèõ 
ïåðåðіçіâ.

2. . Ó ïðÿìîìó ïàðàëåëåïіïåäі âèñîòà äîðіâíþє 20 ñì, ñòî-
ðîíè îñíîâ – 17 ñì і 28 ñì. Ïëîùà ïåðåðіçó, ïðîâåäåíîãî 
÷åðåç äâі áіëüøі ñòîðîíè îñíîâ, äîðіâíþє 700 ñì2. Çíàé-
äіòü äіàãîíàëі ïàðàëåëåïіïåäà.

2. . Äîâåäіòü, ùî ñóìà êâàäðàòіâ äіàãîíàëåé áóäü-ÿêîãî ïà-
ðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє ñóìі êâàäðàòіâ óñіõ éîãî ðåáåð.

2. . Âіäñòàíі âіä òî÷êè ïåðåòèíó äіàãîíàëåé ïàðàëåëåïі-
ïåäà äî éîãî âåðøèí äîðіâíþþòü 18 ñì, 15 ñì, 11 ñì 
і 20 ñì. Äîâæèíè òðüîõ ðåáåð ïàðàëåëåïіïåäà, ùî âè-
õîäÿòü ç îäíієї âåðøèíè, є ïîñëіäîâíèìè íàòóðàëü-
íèìè ÷èñëàìè (ó ñì). Çíàéäіòü ïåðèìåòðè ãðàíåé 
ïàðàëåëåïіïåäà.

2. 1. Ñòîðîíè îñíîâè ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþþòü 10 ñì і 
11 ñì, à áі÷íå ðåáðî – 3 ñì. Äîâæèíè äіàãîíàëåé ïàðà-
ëåëåïіïåäà є ïîñëіäîâíèìè ïàðíèìè íàòóðàëüíèìè ÷èñ-
ëàìè (ó ñì). Çíàéäіòü äîâæèíó íàéáіëüøîї äіàãîíàëі 
ïàðàëåëåïіïåäà.

2. 2. Îñíîâîþ ïîõèëîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ðîìá ABCD, ó ÿêîãî 
∠BAD = 60°, áі÷íі ðåáðà íàõèëåíі äî ïëîùèíè îñíîâè 
ïіä êóòîì 60°, à ïëîùèíà AA1C1 ïåðïåíäèêóëÿðíà äî 
ïëîùèíè îñíîâè. Äîâåäіòü, ùî ïëîùі ïåðåðіçіâ AA1C1C і 
BB1D1D âіäíîñÿòüñÿ ÿê 3 : 2.

2. 3. Äіàãîíàëü AC1 ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà 
ABCDA1B1C1D1 óòâîðþє ç ïëîùèíàìè ABB1 і ADD1 âіä-
ïîâіäíî êóòè α і β. Çíàéäіòü êóò, ÿêèé óòâîðþє AC1 іç 
ïëîùèíîþ ABC.

2. 4. Äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє d і 
óòâîðþє ç ìåíøîþ áі÷íîþ ãðàííþ êóò α, à ç ïëîùèíîþ 
îñíîâè – êóò . Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïàðàëå-
ëåïіïåäà.

2. . Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëå-
ëåïіïåäà, ó ÿêîãî äіàãîíàëü çàâäîâæêè d óòâîðþє ç áі÷-
íèìè ãðàíÿìè êóòè 30° і 45°.

2. . Ïëîùі äіàãîíàëüíèõ ïåðåðіçіâ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïі-
ïåäà – 105 ñì2 і 135 ñì2, à ïëîùі áі÷íèõ ãðàíåé âіäíî-

2. .

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



41

ногогранники

ñÿòüñÿ ÿê 4 : 7. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі 
ïàðàëåëåïіïåäà.

2. . Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþþòü 
11 ñì і 29 ñì, à ïëîùі äіàãîíàëüíèõ ïåðåðіçіâ äîðіâíþ-
þòü 480 ñì2 і 512 ñì2. Çíàéäіòü äіàãîíàëі ïàðàëåëåïі-
ïåäà.

2. . Òðè ðåáðà ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà, ùî âèõîäÿòü ç 
îäíієї âåðøèíè, âèäíî ç òî÷êè ïåðåòèíó äіàãîíàëåé ïà-
ðàëåëåïіïåäà ïіä êóòàìè α, β і γ. Äîâåäіòü, ùî 

.

2. . Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþþòü 8 ñì 
і 15 ñì òà óòâîðþþòü ìіæ ñîáîþ êóò 60°. Ïëîùà ìåíøîãî 
ç äіàãîíàëüíèõ ïåðåðіçіâ äîðіâíþє 130 ñì2. Çíàéäіòü:
1) ïëîùó äðóãîãî äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó;
2) ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà;
3) ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà;
4) ïëîùі ïåðåðіçіâ ïàðàëåëåïіïåäà, ùî ïðîõîäÿòü ÷åðåç 
ïðîòèëåæíі ñòîðîíè éîãî âåðõíüîї і íèæíüîї îñíîâ.

2.1 . Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà, äîðіâ-
íþþòü 3 ñì і 4 ñì, à áі÷íå ðåáðî – 12 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó 
ïåðåðіçó, ïðîâåäåíîãî ÷åðåç:
1) äіàãîíàëü ïàðàëåëåïіïåäà ïàðàëåëüíî ìèìîáіæíіé 
äіà ãîíàëі îñíîâè;
2) ñåðåäèíè äâîõ ñóìіæíèõ ðåáåð îñíîâè ïàðàëåëåïіïåäà 
ïàðàëåëüíî éîãî äіàãîíàëі, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç ñïіëüíó 
òî÷êó âêàçàíèõ ñòîðіí;
3) ñåðåäèíè äâîõ ñóìіæíèõ ñòîðіí îñíîâè ïіä êóòîì 60°
äî ïëîùèíè îñíîâè.

2.1 1. Îñíîâîþ ïàðàëåëåïіïåäà є ðîìá çі ñòîðîíîþ a і ãîñòðèì 
êóòîì α, à áі÷íі ãðàíі – ïàðàëåëîãðàìè ç ãîñòðèì êó-
òîì β. Áі÷íå ðåáðî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє l. Çíàéäіòü:
1) ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà;
2) ïëîùó ìåíøîãî äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó;
3) âèñîòó ïàðàëåëåïіïåäà.

2.1 2. Äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà óòâîðþє ç 
òðüîìà ãðàíÿìè, ùî ìàþòü ñïіëüíó âåðøèíó, êóòè α, β
і γ. Äîâåäіòü, ùî .

Æèòòєâà ìàòåìàòèêà
2.1 3. Âіäîìî, ùî 1 ãà ëіñó î÷èùóє çà ðіê 18 ìëí ì3 ïîâіòðÿ. 

Ñêіëüêè ì3 ïîâіòðÿ î÷èñòèòü çà ðіê ëіñ ïëîùåþ: 
1) 4 ãà;      2) 3 êì2?

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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2.1 4. Ó ìàãàçèíі є òðè âèäè êåðàìі÷íîї ïëèòêè:

Âèä ïëèòêè Öіíà ïëèòêè, ãðí îä.

Êâàäðàòíà ïëèòêà çі ñòîðîíîþ 2 äì 24 ãðí

Ïëèòêà, ùî ìàє äîâæèíó 2 äì і 
øèðèíó 1 äì

13 ãðí

Êâàäðàòíà ïëèòêà çі ñòîðîíîþ 3 äì  50 ãðí

Ó ïðèìіùåííі òðåáà îáêëàñòè ïëèòêîþ ñòіíó, äîâæèíà 
ÿêîї – 6 ì, à âèñîòà – 3 ì. ßêó ïëèòêó ç íàÿâíèõ òðåáà 
ïðèäáàòè, ùîá îáêëàäàííÿ öієї ñòіíè ïëèòêîþ áóëî íàé-
äåøåâøèì? Îá÷èñëіòü öі âèòðàòè.

Öіêàâі çàäà÷і äëÿ ó÷íіâ íåëåäà÷èõ
2.1 . Âèäàòíі óêðàїíêè. Çàïèøіòü ïî ãîðèçîíòàëі іìåíà òà 

ïðіçâèùà âèäàòíèõ óêðàїíîê (çà ïîòðåáè âèêîðèñòîâóéòå 
äîäàòêîâó ëіòåðàòóðó ÷è Іíòåðíåò) і ïðî÷èòàéòå ó âèäіëå-
íîìó ñòîâï÷èêó íàçâó ãåîìåòðè÷íîї ôіãóðè, ÿêó ìè äå-
òàëüíî ðîçãëÿíåìî â íàñòóïíîìó ðîçäіëі ïіäðó÷íèêà.
1. Íàðîäíà õóäîæíèöÿ Óêðàїíè, ëàóðåàòêà Íàöіîíàëü-
íîї ïðåìії іìåíі Òàðàñà Øåâ÷åíêà.
2. Ïîëіòèê, êíÿãèíÿ, î÷іëüíèöÿ Äàâíüîðóñüêîї äåðæàâè.
3. Äî÷êà ßðîñëàâà Ìóäðîãî, êîðîëåâà ðàíöії.
4. Âèäàòíà îïåðíà ñïіâà÷êà, ïåäàãîãèíÿ.
5. Óêðàїíñüêà ïîåòåñà, ïèñüìåííèöÿ, ëàóðåàòêà Øåâ-
÷åíêіâñüêîї ïðåìії.

1

2

3

4

5

iä îòóéòå ÿ äî âèâ÷åííÿ íîâî î ìàòåðiàëó
2.1 . Ç òî÷êè A äî ïëîùèíè α ïðîâåäåíî ïåðïåíäèêóëÿð AK

і ïîõèëó AM. Çíàéäіòü:
1) AM, ÿêùî AK = 6 ñì, MK = 8 ñì;
2) AK, ÿêùî MK = 9 ñì, AM = 15 ñì.

2.1 . Ç òî÷êè O – òî÷êè ïåðåòèíó äіàãîíàëåé êâàäðàòà ABCD
äî éîãî ïëîùèíè ïðîâåäåíî ïåðïåíäèêóëÿð OK. Çíàé-
äіòü OK, ÿêùî AB = 4 ñì, AK = 3 ñì.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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1. Ïðÿìі AB і CD ïàðàëåëüíі. Çíàé-
äіòü ãðàäóñíó ìіðó êóòà AMC.

À Á Â Ã Ä

60° 70° 80° 85° 90°

2. Ïðÿìі a і b ïàðàëåëüíі. Ïðÿìà ñ 
ïåðåòèíàє ïðÿìó a. ßê ìîæóòü áóòè 
ðîçòàøîâàíі ïðÿìі b і ñ? 

À Á Â Ã Ä

ïåðåòèíà-
òèñÿ

ïåðåòè-
íàòèñÿ 

àáî áóòè 
ïàðàëåëü-

íèìè

áóòè 
ìèìîáіæ-

íèìè

ïåðåòè-
íàòèñÿ 

àáî áóòè 
ìèìîáіæ-

íèìè

áóòè 
ïàðàëåëü-
íèìè àáî 
ìèìîáіæ-

íèìè

3. Ïðè ÿêèõ çíà÷åííÿõ m і n âåêòîðè (m; 2; –3) 
і (9; –6; n) êîëіíåàðíі?

À Á Â Ã Ä

m = –3; 
n = 9

m = 3; 
n = –9

m = –3; 
n = –9

m = 3; 
n = 9

іíøà 
âіäïîâіäü

4. Óêàæіòü, ïðè ÿêîìó çíà÷åííі x âіäñòàíü ìіæ òî÷-
êàìè A(x; 2; –7) і B(0; –1; –1) äîðіâíþє 7.

À Á Â Ã Ä

x = 2 x = –2 x = –2 
àáî x = 2 

x = 0 àáî 
x = 2

òàêèõ çíà÷åíü x
íåìàє

. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ äîâæèíàìè ñòîðіí 
òðèêóòíèêà (1–4) òà éîãî âèäîì (À–Ä):

Äîâæèíè ñòîðіí Âèä òðèêóòíèêà
1 6 ñì; 6 ñì; 6 ñì À ðіâíîáåäðåíèé
2 6 ñì; 8 ñì; 10 ñì Á ïðÿìîêóòíèé
3 6 ñì; 7 ñì; 9 ñì Â ðіâíîñòîðîííіé
4 6 ñì; 7 ñì; 11 ñì Ã ðіçíîñòîðîííіé 

ãîñòðîêóòíèé
Ä ðіçíîñòîðîííіé 

òóïîêóòíèé

1. Ïðÿìі AB і CD ïàðàëåëüíі. Çíàé-
äіòü ãðàäóñíó ìіðó êóòà AMC.

À Á Â Ã Ä

60° 70° 80° 85° 90°

2. Ïðÿìі a і b ïàðàëåëüíі. Ïðÿìà ñ 
ïåðåòèíàє ïðÿìó a. ßê ìîæóòü áóòè 
ðîçòàøîâàíі ïðÿìі b і ñ? 

À Á Â Ã Ä

ïåðåòèíà-
òèñÿ

ïåðåòè-
íàòèñÿ 

àáî áóòè 
ïàðàëåëü-

íèìè

áóòè 
ìèìîáіæ-

íèìè

ïåðåòè-
íàòèñÿ 

àáî áóòè 
ìèìîáіæ-

íèìè

áóòè 
ïàðàëåëü-
íèìè àáî 
ìèìîáіæ-

íèìè

3. Ïðè ÿêèõ çíà÷åííÿõ m і n âåêòîðè (m; 2; –3) 
і (9; –6; n) êîëіíåàðíі?

À Á Â Ã Ä

m = –3; 
n = 9

m = 3; 
n = –9

m = –3; 
n = –9

m = 3; 
n = 9

іíøà 
âіäïîâіäü

4. Óêàæіòü, ïðè ÿêîìó çíà÷åííі x âіäñòàíü ìіæ òî÷-
êàìè A(x; 2; –7) і B(0; –1; –1) äîðіâíþє 7.

À Á Â Ã Ä

x = 2 x = –2 x = –2 
àáî x = 2 

x = 0 àáî 
x = 2

òàêèõ çíà÷åíü x
íåìàє

. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ äîâæèíàìè ñòîðіí 
òðèêóòíèêà (1–4) òà éîãî âèäîì (À–Ä):

Äîâæèíè ñòîðіí Âèä òðèêóòíèêà
1 6 ñì; 6 ñì; 6 ñì À ðіâíîáåäðåíèé
2 6 ñì; 8 ñì; 10 ñì Á ïðÿìîêóòíèé
3 6 ñì; 7 ñì; 9 ñì Â ðіâíîñòîðîííіé
4 6 ñì; 7 ñì; 11 ñì Ã ðіçíîñòîðîííіé 

ãîñòðîêóòíèé
Ä ðіçíîñòîðîííіé 

òóïîêóòíèé

ПППЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬ
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Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



44

РОЗДІЛ 

. Ñòîðîíè îñíîâ ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþ-
þòü 10 ñì, 17 ñì і 21 ñì. Ïëîùà ïåðåðіçó, ïðîâåäåíî-
ãî ÷åðåç áі÷íå ðåáðî і ìåíøó âèñîòó îñíîâè, äîðіâíþє 
24 ñì2. Çíàéäіòü äîâæèíó (ó ñì) áі÷íîãî ðåáðà ïðèçìè.

ПІРАМІДА

Âèâ÷àþ÷è ãåîìåòðіþ â ïîïåðåäíіõ êëàñàõ âè âæå ïîçíàéîìè-
ëèñÿ ç ïіðàìіäîþ. Ðîçãëÿíåìî öå ãåîìåòðè÷íå òіëî äåòàëüíіøå.

іðà іäà – öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêî-
ãî îäíà ç ãðàíåé, ÿêó íàçèâàþòü îñ-
íîâî , є äîâіëüíèì ìíîãîêóòíèêîì, 
à іíøі ãðàíі – òðèêóòíèêè çі ñïіëü-
íîþ âåðøèíîþ.

Íà ìàëþíêó 3.1 çîáðàæåíî ïіðàìіäó, 
îñíîâà ÿêîї – ìíîãîêóòíèê ABCDE, іíøі 
ãðàíі – òðèêóòíèêè ABQ, BCQ, CDQ, DEQ
і AEQ. Öі ãðàíі íàçèâàþòü áі÷íèìè ãðàíÿ-
ìè ïіðàìіäè. õíþ ñïіëüíó òî÷êó – òî÷êó 
Q – íàçèâàþòü âåðøèíîþ ïіðàìіäè. Ïіðà-
ìіäó, çîáðàæåíó íà ìàëþíêó 3.1, íàçèâà-
þòü ïіðàìіäîþ QABCDE. Ðåáðà ïіðàìіäè, 
ÿêі ñïîëó÷àþòü âåðøèíó ïіðàìіäè ç âåð-
øèíàìè îñíîâè ïіðàìіäè, íàçèâàþòü áі÷íè-

ìè ðåáðàìè ïіðàìіäè. Íà ìàëþíêó 3.1 âіäðіçêè QA, QB, QC, 
QD і QE – áі÷íі ðåáðà ïіðàìіäè.

іðàìіäó íàçèâàþòü ï- òíî , ÿêùî її îñíîâîþ є ï-êóò-
íèê.

Íà ìàëþíêó 3.1 çîáðàæåíî ï’ÿòèêóòíó ïіðàìіäó. Òðèêóòíó 
ïіðàìіäó ïðèéíÿòî íàçèâàòè òåòðàåäðîì. 

åðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé ç âåðøèíè ïіðàìіäè äî ïëî-
ùèíè îñíîâè, íàçèâàþòü âèñîòî  ïіðà іäè. 

Íà ìàëþíêó 3.1 âіäðіçîê QK є âèñîòîþ ïіðàìіäè, òî÷êà 
K – îñíîâà âèñîòè.

ëîùå  ïîâíî  ïîâåð íі ïіðà іäè íàçèâàþòü ñóìó ïëîù 
óñіõ її ãðàíåé, à ïëîùå  і÷íî  ïîâåð íі ïіðà іäè – ñóìó 
ïëîù її áі÷íèõ ãðàíåé. 

. Ñòîðîíè îñíîâ ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþ-
þòü 10 ñì, 17 ñì і 21 ñì. Ïëîùà ïåðåðіçó, ïðîâåäåíî-
ãî ÷åðåç áі÷íå ðåáðî і ìåíøó âèñîòó îñíîâè, äîðіâíþє 
24 ñì2. Çíàéäіòü äîâæèíó (ó ñì) áі÷íîãî ðåáðà ïðèçìè.

ПІРАМІДА§ 3. § 3. 

Ìàë. 3.1

іðà іäà – öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêî-
ãî îäíà ç ãðàíåé, ÿêó íàçèâàþòü îñ-
íîâî , є äîâіëüíèì ìíîãîêóòíèêîì, 
à іíøі ãðàíі – òðèêóòíèêè çі ñïіëü-
íîþ âåðøèíîþ.

іðà іäà
ãî îäíà ç ãðàíåé, ÿêó íàçèâàþòü 
íîâî

1. Піраміда

іðàìіäó íàçèâàþòü ï- òíî , ÿêùî її îñíîâîþ є ï-êóò-
íèê.

QD і QE

Íà ìàëþíêó 3.1 çîáðàæåíî ï’ÿòèêóòíó ïіðàìіäó. Òðèêóòíó 

іðàìіäó íàçèâàþòü 
íèê.

åðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé ç âåðøèíè ïіðàìіäè äî ïëî-
ùèíè îñíîâè, íàçèâàþòü âèñîòî  ïіðà іäè. 

ïіðàìіäó ïðèéíÿòî íàçèâàòè 

Íà ìàëþíêó 3.1 âіäðіçîê 

åðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé ç âåðøèíè ïіðàìіäè äî ïëî-
ùèíè îñíîâè, íàçèâàþòü 

ëîùå  ïîâíî  ïîâåð íі ïіðà іäè íàçèâàþòü ñóìó ïëîù 
óñіõ її ãðàíåé, à ïëîùå  і÷íî  ïîâåð íі ïіðà іäè – ñóìó 
ïëîù її áі÷íèõ ãðàíåé. 

K – îñíîâà âèñîòè.

ëîùå  ïîâíî  ïîâåð íі ïіðà іäè
óñіõ її ãðàíåé, à 
ïëîù її áі÷íèõ ãðàíåé. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïіðàìіäè Sïîâí ìîæíà çàäàòè ôîð-
ìóëîþ ÷åðåç ïëîùó її áі÷íîї ïîâåðõíі Sáі÷ і ïëîùó її îñíîâè 
Sîñí:

Sïîâí = Sáі÷ + Sîñí.

Ó ïіðàìіäі ðîçðіçíÿþòü òàêі êóòè: äâîãðàííі êóòè ïðè ñòîðî-
íàõ îñíîâè (їõ іùå íàçèâàþòü äâîãðàííèìè êóòàìè ïðè îñíîâі), 
êóòè, ùî óòâîðþþòü áі÷íі ðåáðà іç ïëîùèíîþ îñíîâè, ïëîñêі 
êóòè ïðè âåðøèíі òà äâîãðàííі êóòè ïðè áі÷íèõ ðåáðàõ. 

Äâîãðàííèì êóòîì ïðè ñòîðîíі îñíîâè íàçèâàòèìåìî äâî-
ãðàííèé êóò, ðåáðîì ÿêîãî є öÿ ñòîðîíà і ÿêèé ìіñòèòü öþ 
ïіðàìіäó. 

Íåõàé ìàєìî òðèêóòíó ïіðàìіäó QABC, ó ÿêіé ïðîâåäåíî 
âèñîòó QK (ìàë. 3.2). Òîäі êóòè AQB, BQC і AQC – ïëîñêі 
êóòè ïðè âåðøèíі ïіðàìіäè, êóò QBK – êóò, ùî óòâîðþє áі÷-
íå ðåáðî QB іç ïëîùèíîþ îñíîâè.

Ïðîâåäåìî KN ⊥ AB, òîäі, çà òåîðåìîþ ïðî òðè ïåðïåíäè-
êóëÿðè, QN ⊥ AB, îòæå, êóò QNK – ëіíіéíèé êóò äâîãðàííîãî 
êóòà ïðè ñòîðîíі îñíîâè. Çàóâàæèìî, ùî іñíóþòü ïіðàìіäè, 
ó ÿêèõ îäèí ÷è áіëüøå äâîãðàííèõ êóòіâ ïðè îñíîâі áіëüøі çà 
90°. Íàïðèêëàä, íà ìàëþíêó 3.3 çîáðàæåíî ïіðàìіäó, ó ÿêіé 
äâîãðàííèé êóò ïðè ñòîðîíі AB áіëüøèé çà 90°, òîìó âèñîòà 
QK öієї ïіðàìіäè ëåæèòü ïîçà ïіðàìіäîþ. Ìîæíà òàêîæ ñêà-
çàòè, ùî âèñîòà QK íå ïåðåòèíàє âíóòðіøíþ îáëàñòü ìíîãî-
êóòíèêà, ÿêèé є îñíîâîþ ïіðàìіäè.

          

      Ìàë. 3.2             Ìàë. 3.3            Ìàë. 3.4

Задача 1.  Óñі ïëîñêі êóòè ïðè âåðøèíі òåòðàåäðà äîðіâíþ-
þòü 30°. Çíàéòè ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі öüîãî òåòðàåäðà, 
ÿêùî éîãî áі÷íі ðåáðà äîðіâíþþòü 2 ñì, 3 ñì і 4 ñì.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé íà ìàëþíêó 3.4 çîáðàæåíî òåòðà-
åäð QABC, ó ÿêîãî ∠AQB = ∠BQC = ∠AQC = 30°, QA = 2 ñì, 
QB = 3 ñì, QC = 4 ñì. Òîäі 

Sáі÷ = SQAB + SQBC + SQAC =  ∙ QA ∙ QBsin∠AQB +

+  ∙ QB ∙ QCsin∠BQC +  ∙ QA ∙ QCsin∠QAC =

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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=  ∙ sin 30°(2 ∙ 3 + 3 ∙ 4 + 2 ∙ 4) = 6,5 (ñì2).

Â і ä ï î â і ä ü. 6,5 ñì2.

Ðîçãëÿíåìî îêðåìî äåÿêі âèäè ïіðà-
ìіä, ùî ìàþòü ïåâíі âëàñòèâîñòі.

Задача 2. Äîâåñòè, ùî ÿêùî â ïіðàìіäі âèêîíóєòüñÿ îäíà ç 
äâîõ òàêèõ óìîâ: óñі áі÷íі ðåáðà óòâîðþþòü іç ïëîùèíîþ 
îñíîâè ðіâíі êóòè àáî äîâæèíè âñіõ áі÷íèõ ðåáåð ðіâíі, òî 
îñíîâîþ âèñîòè ïіðàìіäè є öåíòð êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî 
îñíîâè ïіðàìіäè.
Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé QA1A2...An – äàíà 
ïіðàìіäà, òî÷êà K – îñíîâà її âèñîòè QK
(ìàë. 3.5).
1) A1K – ïðîåêöіÿ áі÷íîãî ðåáðà A1Q íà 
ïëîùèíó îñíîâè, òîìó ∠QA1K – êóò, 
ÿêèé óòâîðþє áі÷íå ðåáðî QA1 іç ïëîùè-
íîþ îñíîâè. Àíàëîãі÷íî ∠QA2K – êóò, 
ÿêèé óòâîðþє áі÷íå ðåáðî QA2 іç ïëîùè-
íîþ îñíîâè, ... , ∠QAnK – êóò, ùî óòâî-
ðþє áі÷íå ðåáðî QAn іç ïëîùèíîþ îñíîâè.
2) ßêùî ∠QA1K = ∠QA2K = ... = ∠QAnK, òîáòî ìàєìî ïåðøó ç 
äâîõ óìîâ çàäà÷і, òî {QA1K = {QA2K = ... = {QAnK (çà êàòå-
òîì і ïðîòèëåæíèì ãîñòðèì êóòîì). ßêùî QA1 = QA2 = ... =
= QAn, òîáòî ìàєìî äðóãó ç äâîõ óìîâ çàäà÷і, òî {QA1K =
= {QA2K = ... = {QAnK (çà êàòåòîì і ãіïîòåíóçîþ). Äëÿ áóäü-
ÿêîãî іç öèõ âèïàäêіâ îòðèìàєìî, ùî KA1 = KA2 = ... = KAn.
3) Îòæå, òî÷êà K íàëåæèòü ïëîùèíі îñíîâè ïіðàìіäè і ðіâ-
íîâіääàëåíà âіä óñіõ âåðøèí ìíîãîêóòíèêà A1A2 ... An
(îñêіëüêè KA1 = KA2 = ... = KAn), îòæå, K є öåíòðîì êîëà, 
îïèñàíîãî íàâêîëî îñíîâè. 

Задача 3.  Îñíîâîþ ïіðàìіäè є òðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè 5 ñì, 
5 ñì і 6 ñì. Çíàéòè âèñîòó ïіðàìіäè, ÿêùî âñі áі÷íі ðåáðà 

òåòðàåäðà ìіæ ñîáîþ ðіâíі і äîðіâíþþòü  ñì.

Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé QABC – äàíèé 
òåòðàåäð (ìàë. 3.6), ó ÿêîãî QA = QB =

= QC =  ñì, AB = AC = 5 ñì, BC =

= 6 ñì, QK – âèñîòà òåòðàåäðà.
1) Îñêіëüêè âñі áі÷íі ðåáðà òåòðàåäðà 

ðіâíі, òî K – öåíòð êîëà, îïèñàíîãî 
íàâêîëî òðèêóòíèêà ABC, і AK = R – 
ðàäіóñ öüîãî êîëà.

2. еякі види пірамід

Ìàë. 3.5

Ìàë. 3.6

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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2) Ðàäіóñ îïèñàíîãî êîëà ìîæíà çíàéòè çà ôîðìóëîþ 

, äå a, b, c – ñòîðîíè òðèêóòíèêà, S – éîãî ïëîùà. 

Ïëîùó òðèêóòíèêà çíàéäåìî çà ôîðìóëîþ åðîíà: 

, 

äå  – ïіâïåðèìåòð òðèêóòíèêà. 

3) Ìàєìî:  (ñì), òîäі 

 (ñì2).

4) Îòæå,  (ñì).

5) Іç {AQK (∠K = 90°): 

 (ñì).

Â і ä ï î â і ä ü. 7,5 ñì.

Задача 4. Äîâåñòè, ùî êîëè âèñîòà ïіðàìіäè ïåðåòèíàє її îñ-
íîâó і âèêîíóєòüñÿ îäíà ç äâîõ óìîâ: óñі äâîãðàííі êóòè 
ïðè îñíîâі ïіðàìіäè ìіæ ñîáîþ ðіâíі àáî âñі âèñîòè áі÷íèõ 
ãðàíåé ïіðàìіäè ìіæ ñîáîþ ðіâíі, òî îñíîâîþ âèñîòè ïіðà-
ìіäè є öåíòð êîëà, âïèñàíîãî â îñíîâó ïіðàìіäè.
Ä î â å ä å í í ÿ. Ðîçãëÿíåìî ìàëþ-
íîê 3.7, íà ÿêîìó çîáðàæåíî äàíó 
ïіðàìіäó, òî÷êà K – îñíîâà її âèñîòè. 
Òîäі {QKM1 = {QKM2 = ... = {QKMn 
(äîâåäіòü ñàìîñòіéíî), à çíà÷èòü, 
òî÷êà K ðіâíîâіääàëåíà âіä óñіõ ñòî-
ðіí îñíîâè, îòæå, âîíà є öåíòðîì 
êîëà, âïèñàíîãî â îñíîâó ïіðàìіäè. 

Ðîçãëÿíåìî ùå äâà âèäè ïіðàìіä. 
ßêùî ëèøå îäíà ç áі÷íèõ ãðàíåé 

ïіðàìіäè ïåðïåíäèêóëÿðíà äî ïëî-
ùèíè îñíîâè (ìàë. 3.8), òî її âèñî-
òà QK ëåæèòü â öіé ãðàíі, ïðè÷îìó 
QK áóäå і âèñîòîþ öієї ãðàíі. 

À ÿêùî äâі ñóñіäíі áі÷íі ãðàíі 
ïіðàìіäè ïåðïåíäèêóëÿðíі äî ïëî-
ùèíè îñíîâè (ìàë. 3.9), òî âèñî-
òîþ ïіðàìіäè є ñïіëüíå ðåáðî QA
öèõ ãðàíåé.

Ìàë. 3.7

Задача 4.

  Ìàë. 3.8     Ìàë. 3.9

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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іðà іä  íàçèâàþòü ïðàâèë íî , 
ÿêùî її îñíîâà – ïðàâèëüíèé ìíî-
ãîêóòíèê, à îñíîâà âèñîòè çáіãàєòü-
ñÿ іç öåíòðîì öüîãî ìíîãîêóòíèêà.

Íàãàäàєìî, ùî öåíòðîì ïðàâèëüíîãî ìíîãîêóòíèêà íàçè-
âàþòü öåíòð îïèñàíîãî íàâêîëî íüîãî (àáî âïèñàíîãî â íüîãî) 
êîëà. Íà ìàëþíêó 3.10 çîáðàæåíî ïðàâèëüíó òðèêóòíó ïіðà-
ìіäó, à íà ìàëþíêó 3.11 – ïðàâèëüíó ÷îòèðèêóòíó ïіðàìіäó, 
âèñîòè ÿêèõ – âіäðіçêè QK, äå òî÷êà K – öåíòð ïðàâèëüíîãî 
ìíîãîêóòíèêà, ùî є îñíîâîþ ïіðàìіäè.

       

         Ìàë. 3.10                      Ìàë. 3.11

Âіññþ ïðàâèëüíîї ïіðàìіäè íàçèâàþòü ïðÿìó, ÿêà ìіñòèòü 
її âèñîòó.

Îñêіëüêè AK = BK = CK = DK (ìàë. 3.11), òî {QKA = {QKB =
= {QKC = {QKD (çà äâîìà êàòåòàìè), òîìó QA = QB = QC = QD. 
Îòæå,

óñі áі÷íі ðåáðà ïðàâèëüíîї ïіðàìіäè ìіæ ñîáîþ ðіâíі.

Îñêіëüêè AB = BC = CD = DA (ìàë. 3.11), òî {QAB = {QBC =
= {QCD = {QDA (çà òðüîìà ñòîðîíàìè). Îòæå, 

óñі áі÷íі ãðàíі ïðàâèëüíîї ïіðàìіäè – ðіâíі ìіæ ñîáîþ 
ðіâíîáåäðåíі òðèêóòíèêè.

Âèñîòó áі÷íîї ãðàíі ïðàâèëüíîї ïіðàìіäè, ùî âèõîäèòü 
іç âåðøèíè ïіðàìіäè, íàçèâàþòü àïî å î  ïіðà іäè. 

Îñêіëüêè QM – âèñîòà áі÷íîї ãðàíі QAC (ìàë. 3.10), ùî 
âèõîäèòü іç âåðøèíè ïіðàìіäè, òî QM – îäíà ç àïîôåì ïі-
ðàìіäè. Çðîçóìіëî, ùî âñі àïîôåìè ïðàâèëüíîї ïіðàìіäè ìіæ 
ñîáîþ ðіâíі. ßêùî ïіðàìіäà íå є ïðàâèëüíîþ, òî і àïîôåì ó íåї 
íåìàє.

іðà іä  íàçèâàþòü ïðàâèë íî , 
ÿêùî її îñíîâà – ïðàâèëüíèé ìíî-
ãîêóòíèê, à îñíîâà âèñîòè çáіãàєòü-
ñÿ іç öåíòðîì öüîãî ìíîãîêóòíèêà.

іðà іä
ÿêùî її îñíîâà – ïðàâèëüíèé ìíî-
ãîêóòíèê, à îñíîâà âèñîòè çáіãàєòü-

3. Правильна 
піраміда

óñі áі÷íі ðåáðà ïðàâèëüíîї ïіðàìіäè ìіæ ñîáîþ ðіâíі.

Îòæå,

Îñêіëüêè 

óñі áі÷íі ðåáðà ïðàâèëüíîї ïіðàìіäè ìіæ ñîáîþ ðіâíі.

óñі áі÷íі ãðàíі ïðàâèëüíîї ïіðàìіäè – ðіâíі ìіæ ñîáîþ 
ðіâíîáåäðåíі òðèêóòíèêè.

= {QCD

óñі áі÷íі ãðàíі ïðàâèëüíîї ïіðàìіäè – ðіâíі ìіæ ñîáîþ 
ðіâíîáåäðåíі òðèêóòíèêè.

Âèñîòó áі÷íîї ãðàíі ïðàâèëüíîї ïіðàìіäè, ùî âèõîäèòü 
іç âåðøèíè ïіðàìіäè, íàçèâàþòü àïî å î  ïіðà іäè. 

Îñêіëüêè 

Âèñîòó áі÷íîї ãðàíі ïðàâèëüíîї ïіðàìіäè, ùî âèõîäèòü 
іç âåðøèíè ïіðàìіäè, íàçèâàþòü 
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Ò å î ð å ì à  1 (ïðî ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðàâèëüíîї 
ïіðàìіäè). ëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі ïðàâèëüíîї ïіðàìіäè 
äîðіâíþє äîáóòêó ïіâïåðèìåòðà îñíîâè íà àïîôåìó.

Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé P – ïåðèìåòð îñíîâè ïðàâèëüíîї 
ï-êóòíîї ïіðàìіäè, a – äîâæèíà ñòîðîíè її îñíîâè, l – äîâæèíà 
її àïîôåìè. Çíàéäåìî S – ïëîùó îäíієї ãðàíі: 

, òîäі Sáі÷ = .

Àëå an = P, òîìó  – ïіâïåðèìåòð îñíîâè. Îòæå, 

Sáі÷ = pl. 

Задача 5.  Çíàéòè ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðàâèëüíîї ÷îòèðè-
êóòíîї ïіðàìіäè, ñòîðîíà îñíîâè ÿêîї – 6 ñì, à âèñîòà – 4 ñì.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé íà ìàëþíêó 3.12 çîáðàæåíî ïðà-
âèëüíó ÷îòèðèêóòíó ïіðàìіäó QABCD, QK – âèñîòà ïіðà-
ìіäè, QK = 4 ñì, ABCD – êâàäðàò, AD = 6 ñì.

1) Sïîâí = Sáі÷ + Sîñí.
2) Sîñí = AD2 = 62 = 36 (ñì2).
3) Ïðîâåäåìî âіäðіçîê QM – àïîôåìó áі÷íîї ãðàíі, òîäі 

M – ñåðåäèíà CD, K – ñåðåäèíà AC, îòæå, KM – ñåðåäíÿ 
ëіíіÿ òðèêóòíèêà ACD. Òîäі 

 (ñì).

4) Іç {QKM (∠K = 90°): 

 (ñì).

5) Sáі÷ = pl = = 60 (ñì2).

6) Sïîâí = 60 + 36 = 96 (ñì2).
Â і ä ï î â і ä ü. 96 ñì2.

Íåõàé äàíî ïðàâèëüíó ï-êóòíó ïі-
ðàìіäó DA1A2A3...An, ó ÿêîї îñíîâà 
A1A2A3...An – ïðàâèëüíèé n-êóòíèê, 
òî÷êà O – öåíòð îñíîâè, DO – âè-

ñîòà (ìàë. 3.13). Ðîçãëÿíåìî â öіé ïіðàìіäі òàêі êóòè:
α – êóò íàõèëó áі÷íîї ãðàíі äî ïëîùèíè îñíîâè, , 
0° α 90°;
β – êóò íàõèëó áі÷íîãî ðåáðà äî ïëîùèíè îñíîâè, , 
0° β 90°;
γ  – ïëîñêèé êóò ïðè âåðøèíі ïіðàìіäè, , 

0° γ ;

Ò å î ð å ì à  1 (ïðî ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðàâèëüíîї 
ïіðàìіäè). ëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі ïðàâèëüíîї ïіðàìіäè 
äîðіâíþє äîáóòêó ïіâïåðèìåòðà îñíîâè íà àïîôåìó.

Ìàë. 3.12

4. але ні ть мі  
кутами в правильні  
n кутні  піраміді
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δ – äâîãðàííèé êóò ïðè áі÷íîìó ðåáðі. Îñêіëüêè A1C ⊥ DA2
і A3C ⊥ DA2, òî ∠A1CA3 – ëіíіéíèé êóò äâîãðàííîãî êóòà ïðè 
áі÷íîìó ðåáðі DA2, .

Ìàë. 3.13 

×àñòî â çàäà÷àõ íà ïðàâèëüíó ïіðàìіäó äàíî îäèí іç âèùå-
âêàçàíèõ êóòіâ, àëå ïðè öüîìó â çàäà÷і òðåáà çíàéòè òîé ëі-
íіéíèé ðîçìіð ïіðàìіäè, ÿêèé âіä öüîãî êóòà íå çàëåæèòü, 
àëå çàëåæèòü âіä îäíîãî ç òðüîõ іíøèõ êóòіâ. Ðîçâ’ÿçàòè òàêó 
çàäà÷ó áóäå âàæêî, ÿêùî íå çíàòè, ùî âñі ÷îòèðè âèùåçãàäà-
íèõ êóòè ïîïàðíî ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ ôîðìóëàìè. Öі ôîð-
ìóëè çàçâè÷àé íàçèâàþòü ôîðìóëàìè ïåðåõîäó (àáî çàëåæíî-
ñòі) ìіæ êóòàìè â ïðàâèëüíèõ ï-êóòíèõ ïіðàìіäàõ.

îðìóëó çàëåæíîñòі äëÿ êîæíîї ïàðè âèùåçãàäàíèõ êóòіâ 
ìîæíà çíàéòè çà òàêèì àëãîðèòìîì:

. è ðàòè â ïіðà іäі äâà ïðÿ î òíè  òðè òíè è çі 
ñïіë íî  ñòîðîíî  î åí ç ÿ è  іñòèò  îäèí іç äâî  -
òіâ ø àíî  çàëå íîñòі.

. èðàçèòè ñïіë í  ñòîðîí  âè ðàíè  òðè òíè іâ ÷å-
ðåç òðèãîíî åòðè÷íі í і  è  òіâ і äîâ èí  ñòîðî-
íè îñíîâè ïіðà іäè.

. ðèðіâíÿâøè ïðàâі ÷àñòèíè îòðè àíè  îð ë òà 
ïîäіëèâøè îòðè àí  ïðè î  ðіâíіñò  íà äîâ èí  ñòî-
ðîíè îñíîâè  çíà òè îð ë  çàëå íîñòі і  òà è.

Íåõàé A1A2 = a – äîâæèíà ñòîðîíè îñíîâè äàíîї ïðàâèëü-
íîї n-êóòíîї ïіðàìіäè. Äëÿ çðó÷íîñòі çàñòîñóâàííÿ çãàäà-
íîãî àëãîðèòìó ïîäàìî äåÿêі ëіíіéíі åëåìåíòè öієї ïіðàìі-
äè ÷åðåç ñòîðîíó її îñíîâè. ßê âіäîìî ç êóðñó ïëàíіìåòðії,  

 – ðàäіóñ îïèñàíîãî íàâêîëî îñíîâè êîëà, 
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à  – ðàäіóñ âïèñàíîãî â îñíîâó êîëà.

Îñêіëüêè , òî  – áіñåêòðèñà, ìåäіàíà òà 
âèñîòà ðіâíîáåäðåíîãî  і A1L = A3L. Òîäі ç {A1LA2

(∠L = 90°) ìàєìî: 
,  

äå   

Îòæå,   

  

Çíàéäåìî çà âèùåçãàäàíèì àëãîðèòìîì çàëåæíіñòü, íàïðè-
êëàä, ìіæ êóòîì íàõèëó áі÷íîї ãðàíі òà êóòîì íàõèëó áі÷íîãî 
ðåáðà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіðàìіäè, òîáòî ìіæ êóòàìè α і β. 
Äëÿ öüîãî â ïіðàìіäі âèáåðåìî äâà ïðÿìîêóòíèõ òðèêóòíèêè 
DOB і DOA2, ó êîæíîìó ç ÿêèõ ∠O = 90°, à DO – ñïіëüíèé 
êàòåò (ìàë. 3.13).

Іç {DOB: .  

Іç {DOA2: .  

Îòðèìàєìî, ùî , òîäі 

. 

Òåïåð çíàéäåìî çàëåæíіñòü ìіæ ïëîñêèì êóòîì ïðè âåð-
øèíі òà äâîãðàííèì êóòîì ïðè áі÷íîìó ðåáðі, òîáòî ìіæ êó-
òàìè γ і δ. Ðîçãëÿíåìî â ïіðàìіäі {A3CA2 (∠C = 90°) і {DBA2
(∠B = 90°). Ìàєìî:

 (çà ãîñòðèì êóòîì), òîäі   

Âèáåðåìî òåïåð äâà ïðÿìîêóòíèõ òðèêóòíèêè A3CA2
(∠C = 90°) і CLA3 (∠L = 90°) çі ñïіëüíîþ ñòîðîíîþ CA3 (ìàë. 3.13), 
ó ÿêèõ öÿ ñòîðîíà є âіäïîâіäíî êàòåòîì і ãіïîòåíóçîþ.

Іç : .  
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Іç : .  

Îòðèìàєìî, ùî , òîäі .  

Òàê ñàìî ìîæíà çíàéòè âñі іíøі ôîðìóëè ïåðåõîäó (çàëåæ-
íîñòі) ìіæ êóòàìè. 

Ñèñòåìàòèçóєìî âñі öі ôîðìóëè â çàãàëüíîìó âèãëÿäі òà 
äëÿ ïðàâèëüíèõ òðèêóòíèõ, ÷îòèðèêóòíèõ òà øåñòèêóòíèõ 
ïіðàìіä ó òàáëèöі.

óòè Çàãàëüíà ôîðìóëà n = 3 n = 4 n = 

Çàïàì’ÿòîâóâàòè öі ôîðìóëè íå òðåáà, àäæå âè çàâæäè 
çìîæåòå ñêîðèñòàòèñÿ íàâåäåíèì âèùå àëãîðèòìîì і âèâåñòè 
ïîòðіáíó âàì ôîðìóëó â ïðîöåñі ðîçâ’ÿçóâàííÿ êîæíîї êîí-
êðåòíîї çàäà÷і. 

Òàêîæ çâåðíåìî óâàãó, ùî ç ôîðìóëè    

ìîæíà îòðèìàòè îáìåæåííÿ äëÿ êóòà . Îñêіëüêè , 

òî , òîìó , çâіäñè ìàєìî 

, , îòæå, . 
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Òàêîæ î÷åâèäíî, ùî δ 180°. Òîìó îñòàòî÷íî îòðèìàєìî, 

ùî .

Задача .  Іç ñåðåäèíè âèñîòè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðà-
ìіäè ïðîâåäåíî ïåðïåíäèêóëÿð çàâäîâæêè à äî áі÷íîãî 
ðåáðà òà ïåðïåíäèêóëÿð çàâäîâæêè b äî áі÷íîї ãðàíі. 
Çíàéòè ïëîùó îñíîâè ïіðàìіäè.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé QABCD – 
äàíà ïіðàìіäà (ìàë. 3.14), ABCD – 
êâàäðàò, QO1 = OO1, O1K = a, 
O1L = b. Òîäі SABCD = AB2. 

Ïîçíà÷èìî ∠QMO = α, ∠QCO = β. 
Òîäі іç {QKO1 і {QLO1 ìàєìî: 

, çâіäêè 

.             (1)

Âèêîðèñòàєìî çàëåæíіñòü ìіæ α і β (ç òàáëèöі íà ñ. 52): 
, òîäі . 

Ïåðåïèøåìî îñòàííþ ðіâíіñòü ó âèãëÿäі , 

çâіäêè îòðèìàєìî, ùî

.               (2)

Òîäі ç ðіâíîñòåé (1) і (2) ìàєìî: , 

òîáòî , òîäі , 

à .

Òîäі ,  

; .

Â і ä ï î â і ä ü. .

Ìàë. 3.14
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Ðîçãëÿíåìî äåÿêі ïåðåðіçè ïіðàìіäè.
Ïåðåðіç ïіðàìіäè, ÿêèé ïðîõîäèòü 

÷åðåç äâà áі÷íèõ ðåáðà, ùî íå ëåæàòü 
â îäíіé ãðàíі, íàçèâàþòü äіàãîíàëüíèì ïåðåðіçîì ïіðàìіäè.

Íàïðèêëàä, BQD – äіàãîíàëüíèé ïåðåðіç ÷îòèðèêóòíîї ïі-
ðàìіäè QABCD (ìàë. 3.15). Áóäü-ÿêèé äіàãîíàëüíèé ïåðåðіç 
ïіðàìіäè є òðèêóòíèêîì, îäíà ç âåðøèí ÿêîãî є âåðøèíîþ 
ïіðàìіäè.

      

              Ìàë. 3.15               Ìàë. 3.16

Задача .  Çíàéòè ïåðèìåòð äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó ïðàâèëü-
íîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè, ñòîðîíà îñíîâè ÿêîї äîðіâíþє 
5  ñì, à áі÷íå ðåáðî – 7 ñì.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé QABCD – ïðàâèëüíà ÷îòèðèêóòíà 
ïіðàìіäà (ìàë. 3.16), ABCD – êâàäðàò, AD = 5  ñì, 
QA = 7 ñì, òðèêóòíèê AQC – äіàãîíàëüíèé ïåðåðіç ïіðà-
ìіäè. Îñêіëüêè QA = QC, òî ÐAQC = AC + 2QA, 

1) Îñêіëüêè ABCD – êâàäðàò, òî 
ÀÑ = AD = = 10 (ñì). 
2) Îòæå, ÐAQC = 10 + 2  7 = 24 (ñì).

Â і ä ï î â і ä ü. 24 ñì.

×àñòî â çàäà÷àõ ðîçãëÿäàþòü ïåðåðіç ïіðàìіäè, ùî ïðîõî-
äèòü ÷åðåç ñòîðîíó îñíîâè і ïåðåòèíàє áі÷íі ðåáðà ïіðàìіäè.

Задача .  Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïіðàìіäі ÷åðåç ñòîðîíó îñ-
íîâè çàâäîâæêè 4 ñì ïåðïåíäèêóëÿðíî äî áі÷íîãî ðåáðà 
ïðîâåäåíî ïåðåðіç. Çíàéòè ïëîùó öüîãî ïåðåðіçó, ÿêùî âіí 
óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè ïіðàìіäè êóò 30°.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. 1) Ïðîâåäåìî ó ïðàâèëüíіé ïіðàìіäі QABC 
ç îñíîâîþ ABC âèñîòó BM áі÷íîї ãðàíі BQC (ìàë. 3.17).

2) {BMC = {AMC (çà äâîìà ñòîðîíàìè і êóòîì ìіæ 
íèìè), òîìó ∠AMC = ∠BMC = 90° і AM = BM.

3) Îñêіëüêè AM ⊥ QC і ÂM ⊥ QC, òî (ABM) ⊥ QC (çà 
îçíàêîþ ïåðïåíäèêóëÿðíîñòі ïðÿìîї і ïëîùèíè). Îòæå, 
òðèêóòíèê ABM – øóêàíèé ïåðåðіç, ïëîùó ÿêîãî òðåáà 
çíàéòè.

. Побудова перерізів 
піраміди
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4) Ïðîâåäåìî CN ⊥ AB. Îñêіëüêè 
{ABC – ïðàâèëüíèé, òî N – ñåðåäè- 
íà AB.

5) Ïðîâåäåìî âіäðіçîê MN. Îñêіëüêè 
AM = MB, òî MN ⊥ AB. 

6) Ìàєìî: CN ⊥ AB, MN ⊥ AB. Îòæå, 
∠MNC – ëіíіéíèé êóò äâîãðàííîãî 
êóòà ìіæ ïëîùèíîþ ïåðåðіçó і ïëîùè-
íîþ îñíîâè, çà óìîâîþ ∠MNC = 30°.

7) .

8) Îñêіëüêè {ÀBC – ðіâíîñòîðîííіé, CN – éîãî âèñîòà, 

òî  (ñì).

9) Іç {MNC (∠M = 90°): , òîäі 

 (ñì).

10) Îòæå,  (ñì2).

Â і ä ï î â і ä ü. 6 ñì2.

Ðîçãëÿíåìî äîâіëüíó ïіðàìіäó 
QABC...L. Ïðîâåäåìî ïëîùèíó α, 

ÿêà ïàðàëåëüíà її îñíîâі. Öÿ ïëîùèíà ïåðåòèíàє áі÷íі ðåáðà 
ïіðàìіäè â òî÷êàõ A1, B1, C1, ..., L1 (ìàë. 3.18) і ðîçáèâàє ïіðà-
ìіäó íà äâà ìíîãîãðàííèêè.

Ìíîãîãðàííèê, ïàðàëåëüíèìè ãðàíÿìè 
ÿêîãî є ìíîãîêóòíèêè ABC...L і A1B1C1...L1, 
÷îòèðèêóòíèêè AA1B1B, BB1C1C, ..., 
LL1A1A, íàçèâàþòü çðіçàíîþ ïіðàìіäîþ.
Ìíîãîêóòíèêè ABC...L і A1B1C1...L1 íà-
çèâàþòü âіäïîâіäíî її íèæíüîþ і âåðõ-
íüîþ îñíîâàìè, à ÷îòèðèêóòíèêè AA1B1B,
BB1C1C, ..., LL1A1A – áі÷íèìè ãðàíÿìè. 
Âіäðіçêè AA1, BB1, CC1, ..., LL1 íàçèâàþòü 
áі÷íèìè ðåáðàìè çðіçàíîї ïіðàìіäè.

Çðіçàíó ïіðàìіäó ç îñíîâàìè ABC...L і 
A1B1C1...L1 ïîçíà÷àþòü çà íàçâàìè âñіõ її 
âåðøèí: ABC...LA1B1C1...L1.

Ïåðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé іç äåÿêîї òî÷êè îäíієї îñíîâè 
äî ïëîùèíè іíøîї îñíîâè, íàçèâàþòü âèñîòîþ çðіçàíîї ïіðàìі-
äè. Íà ìàëþíêó 3.18 âіäðіçîê KK1 – âèñîòà çðіçàíîї ïіðàìіäè.

Ìàë. 3.17

. різана піраміда

Ìàë. 3.18

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Îñêіëüêè ïëîùèíè îñíîâ çðіçàíîї ïіðàìіäè ïàðàëåëüíі, òî, 
çà âëàñòèâіñòþ ïàðàëåëüíèõ ïëîùèí, AB || A1B1, BC || B1C1, 
..., AL || A1L1, òîáòî äâі ñòîðîíè êîæíîї áі÷íîї ãðàíі ïàðàëåëü-
íі, à äâі іíøі – íå ïàðàëåëüíі, áî їõíі ïðîäîâæåííÿ ïåðåòèíà-
þòüñÿ â òî÷öі Q. Îòæå,

áі÷íèìè ãðàíÿìè çðіçàíîї ïіðàìіäè є òðàïåöії.

Ìîæíà òàêîæ äîâåñòè, ùî 

îñíîâè çðіçàíîї ïіðàìіäè – ïîäіáíі ìíîãîêóòíèêè.

Çðіçàíó ïіðàìіäó íàçèâàþòü ïðàâèëüíîþ, ÿêùî âîíà îòðè-
ìàíà ç ïðàâèëüíîї ïіðàìіäè ïåðåòèíîì її ïëîùèíîþ, ïàðà-
ëåëüíîþ îñíîâі.

Îñíîâè ïðàâèëüíîї çðіçàíîї ïіðàìіäè – ïðàâèëüíі ìíîãî-
êóòíèêè, à áі÷íі ãðàíі – ðіâíі ìіæ ñîáîþ ðіâíîáі÷íі òðàïåöії. 
Âèñîòè öèõ òðàïåöіé íàçèâàþòü àïîôåìàìè çðіçàíîї ïіðàìіäè.

ëîùå  і÷íî  ïîâåð íі çðіçàíîї ïіðàìіäè íàçèâàþòü 
ñóìó ïëîù óñіõ її áі÷íèõ ãðàíåé, à ïëîùå  ïîâíî  ïî-
âåð íі – ñóìó ïëîù óñіõ її ãðàíåé.

Ò å î ð å ì à  2 (ïðî ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðàâèëüíîї 
çðіçàíîї ïіðàìіäè). ëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі ïðàâèëüíîї 
çðіçàíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє äîáóòêó ïіâñóìè ïåðèìåò-
ðіâ îñíîâ íà àïîôåìó.

Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé ó ïðàâèëüíіé ï-êóòíіé çðіçàíіé ïіðà-
ìіäі äîâæèíè ñòîðіí âåðõíüîї і íèæíüîї îñíîâ âіäïîâіäíî äî-
ðіâíþþòü a і b, à äîâæèíà àïîôåìè – l. 

Òîäі Sáі÷ = .

Îñêіëüêè na = P1 – ïåðèìåòð âåðõíüîї îñíîâè, à nb = P2 – 

ïåðèìåòð íèæíüîї îñíîâè, òî  – ïіâïåðèìåò-

ðè îñíîâ. Îòæå, Sáі÷ = .

Задача 9.  Ñòîðîíè îñíîâ ïðàâèëüíîї çðіçàíîї ÷îòèðèêóòíîї 
ïіðàìіäè äîðіâíþþòü 12 ñì і 2 ñì, à áі÷íå ðåáðî – 13 ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі öієї ïіðàìіäè.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé íà ìàëþíêó 3.19 çîáðàæåíî äàíó 
ïіðàìіäó. Òîäі Sïîâí = Sáі÷ + S1 + S2, äå Sáі÷ – ïëîùà áі÷íîї 
ïîâåðõíі, S1 і S2 – ïëîùі îñíîâ.

1) S1 = 122 = 144 (ñì2), S2 = 22 = 4 (ñì2).

áі÷íèìè ãðàíÿìè çðіçàíîї ïіðàìіäè є òðàïåöії.

þòüñÿ â òî÷öі 

Ìîæíà òàêîæ äîâåñòè, ùî 

áі÷íèìè ãðàíÿìè çðіçàíîї ïіðàìіäè є òðàïåöії.

îñíîâè çðіçàíîї ïіðàìіäè – ïîäіáíі ìíîãîêóòíèêè.

Ìîæíà òàêîæ äîâåñòè, ùî 

Çðіçàíó ïіðàìіäó 

Ìîæíà òàêîæ äîâåñòè, ùî 

îñíîâè çðіçàíîї ïіðàìіäè – ïîäіáíі ìíîãîêóòíèêè.

ëîùå  і÷íî  ïîâåð íі çðіçàíîї ïіðàìіäè íàçèâàþòü 
ñóìó ïëîù óñіõ її áі÷íèõ ãðàíåé, à ïëîùå  ïîâíî  ïî-
âåð íі – ñóìó ïëîù óñіõ її ãðàíåé.

Âèñîòè öèõ òðàïåöіé íàçèâàþòü 

ëîùå  і÷íî  ïîâåð íі
ñóìó ïëîù óñіõ її áі÷íèõ ãðàíåé, à 
âåð íі

Ò å î ð å ì à  2 (ïðî ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðàâèëüíîї 
çðіçàíîї ïіðàìіäè). ëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі ïðàâèëüíîї 
çðіçàíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє äîáóòêó ïіâñóìè ïåðèìåò-
ðіâ îñíîâ íà àïîôåìó.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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2) Ðîçãëÿíåìî áі÷íó ãðàíü çðіçàíîї ïіðàìіäè – ðіâíî-
áі÷íó òðàïåöіþ ÀÀ1Â1Â (ìàë. 3.20), A1M – âèñîòà òðàïåöії 

і àïîôåìà ïіðàìіäè. Òîäі  (ñì).

3) Іç {AMA1 (∠M = 90°): 

      

             Ìàë. 3.19                Ìàë. 3.20

 (ñì).

4) Sáі÷ =    =  (ñì2).

5) Òîäі Sïîâí = 336 + 144 + 4 = 484 (ñì2).

Â і ä ï î â і ä ü. 484 ñì2.

Ïіðàìіäîþ Åâêëіä íàçèâàâ ãåîìåòðè÷íó 
ôіãóðó, ùî îáìåæåíà ïëîùèíàìè, ÿêі âіä 
îäíієї ïëîùèíè (îñíîâè) ñõîäÿòüñÿ â îä-

íіé òî÷öі (âåðøèíі) . å îçíà÷åííÿ êðèòèêóâàëè ùå â ñòàðî-
äàâíі ÷àñè. Íàïðèêëàä, Ãåðîí çàïðîïîíóâàâ òàêå îçíà÷åííÿ 
ïіðàìіäè  å ôіãóðà, ùî îáìåæåíà òðèêóòíèêàìè, ÿêі ñõî-
äÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі, і îñíîâîþ ÿêîї є ìíîãîêóòíèê . ðóê 

åéëîð íàçâàâ ïіðàìіäîþ ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі ãðàíі, îêðіì 
îäíієї, ñõîäÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі.

Ôðàíöóçüêèé ìàòåìàòèê À. . åæàíäð (1 5 –18 ) ó ñâîїé 
ïðàöі Ïî÷àòêè ãåîìåòðії  (1 94 ð.) äàâ ïіðàìіäі òàêå îçíà-
÷åííÿ  Ãåîìåòðè÷íå òіëî, óòâîðåíå òðèêóòíèêàìè, ùî ñõî-
äÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі і çàêіí÷óþòüñÿ íà ðіçíèõ ñòîðîíàõ 
ïëîñêîї îñíîâè . Ïіñëÿ öüîãî ïîÿñíþâàëîñÿ ïîíÿòòÿ îñíîâè. 
Îçíà÷åííÿ åæàíäðà áóëî íàäìіðíèì, îñêіëüêè ìіñòèëî îç-
íàêè, ÿêі ìîæíà áóëî îòðèìàòè ç іíøèõ îçíàê.

• Який многокутник називають пірамідою? • о називають осно-
вою  бічними гранями  вер иною та бічними ребрами піраміди? 
• Яку піраміду називають n-кутною? • о називають висотою пі-
раміди? • о називають пло ею повної поверхні піраміди  
а о  пло ею бічної поверхні? • Яку піраміду називають пра-

             Ìàë. 3.19                Ìàë. 3.20

Ïіðàìіäîþ Åâêëіä íàçèâàâ ãåîìåòðè÷íó 
ôіãóðó, ùî îáìåæåíà ïëîùèíàìè, ÿêі âіä 
îäíієї ïëîùèíè (îñíîâè) ñõîäÿòüñÿ â îä-

íіé òî÷öі (âåðøèíі) . å îçíà÷åííÿ êðèòèêóâàëè ùå â ñòàðî-
äàâíі ÷àñè. Íàïðèêëàä, Ãåðîí çàïðîïîíóâàâ òàêå îçíà÷åííÿ 
ïіðàìіäè  å ôіãóðà, ùî îáìåæåíà òðèêóòíèêàìè, ÿêі ñõî-
äÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі, і îñíîâîþ ÿêîї є ìíîãîêóòíèê . ðóê 

åéëîð íàçâàâ ïіðàìіäîþ ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі ãðàíі, îêðіì 
îäíієї, ñõîäÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі.

Ôðàíöóçüêèé ìàòåìàòèê À. . åæàíäð (1 5 –18 ) ó ñâîїé 
ïðàöі Ïî÷àòêè ãåîìåòðії  (1 94 ð.) äàâ ïіðàìіäі òàêå îçíà-
÷åííÿ  Ãåîìåòðè÷íå òіëî, óòâîðåíå òðèêóòíèêàìè, ùî ñõî-
äÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі і çàêіí÷óþòüñÿ íà ðіçíèõ ñòîðîíàõ 
ïëîñêîї îñíîâè . Ïіñëÿ öüîãî ïîÿñíþâàëîñÿ ïîíÿòòÿ îñíîâè. 
Îçíà÷åííÿ åæàíäðà áóëî íàäìіðíèì, îñêіëüêè ìіñòèëî îç-
íàêè, ÿêі ìîæíà áóëî îòðèìàòè ç іíøèõ îçíàê.
Îçíà÷åííÿ åæàíäðà áóëî íàäìіðíèì, îñêіëüêè ìіñòèëî îç-
ïëîñêîї îñíîâè . Ïіñëÿ öüîãî ïîÿñíþâàëîñÿ ïîíÿòòÿ îñíîâè. 

äàâíі ÷àñè. Íàïðèêëàä, Ãåðîí çàïðîïîíóâàâ òàêå îçíà÷åííÿ 
ïіðàìіäè  å ôіãóðà, ùî îáìåæåíà òðèêóòíèêàìè, ÿêі ñõî-ïіðàìіäè  å ôіãóðà, ùî îáìåæåíà òðèêóòíèêàìè, ÿêі ñõî-ïіðàìіäè  å ôіãóðà, ùî îáìåæåíà òðèêóòíèêàìè, ÿêі ñõî-ïіðàìіäè  å ôіãóðà, ùî îáìåæåíà òðèêóòíèêàìè, ÿêі ñõî-
äÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі, і îñíîâîþ ÿêîї є ìíîãîêóòíèê . ðóê 
ïіðàìіäè  å ôіãóðà, ùî îáìåæåíà òðèêóòíèêàìè, ÿêі ñõî-
äÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі, і îñíîâîþ ÿêîї є ìíîãîêóòíèê . ðóê äÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі, і îñíîâîþ ÿêîї є ìíîãîêóòíèê . ðóê äÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі, і îñíîâîþ ÿêîї є ìíîãîêóòíèê . ðóê 

åéëîð íàçâàâ ïіðàìіäîþ ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі ãðàíі, îêðіì 
îäíієї, ñõîäÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі.

äÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі, і îñíîâîþ ÿêîї є ìíîãîêóòíèê . ðóê äÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі, і îñíîâîþ ÿêîї є ìíîãîêóòíèê . ðóê äÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі, і îñíîâîþ ÿêîї є ìíîãîêóòíèê . ðóê 
åéëîð íàçâàâ ïіðàìіäîþ ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі ãðàíі, îêðіì åéëîð íàçâàâ ïіðàìіäîþ ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі ãðàíі, îêðіì åéëîð íàçâàâ ïіðàìіäîþ ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі ãðàíі, îêðіì 

îäíієї, ñõîäÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі.îäíієї, ñõîäÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі.îäíієї, ñõîäÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі.îäíієї, ñõîäÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі.îäíієї, ñõîäÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі.îäíієї, ñõîäÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі.îäíієї, ñõîäÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі.
Ôðàíöóçüêèé ìàòåìàòèê À. . åæàíäð (1 5 –18 ) ó ñâîїé Ôðàíöóçüêèé ìàòåìàòèê À. . åæàíäð (1 5 –18 ) ó ñâîїé Ôðàíöóçüêèé ìàòåìàòèê À. . åæàíäð (1 5 –18 ) ó ñâîїé 

ïðàöі Ïî÷àòêè ãåîìåòðії  (1 94 ð.) äàâ ïіðàìіäі òàêå îçíà-

äÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі і çàêіí÷óþòüñÿ íà ðіçíèõ ñòîðîíàõ äÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі і çàêіí÷óþòüñÿ íà ðіçíèõ ñòîðîíàõ 
÷åííÿ  Ãåîìåòðè÷íå òіëî, óòâîðåíå òðèêóòíèêàìè, ùî ñõî-÷åííÿ  Ãåîìåòðè÷íå òіëî, óòâîðåíå òðèêóòíèêàìè, ùî ñõî-÷åííÿ  Ãåîìåòðè÷íå òіëî, óòâîðåíå òðèêóòíèêàìè, ùî ñõî-÷åííÿ  Ãåîìåòðè÷íå òіëî, óòâîðåíå òðèêóòíèêàìè, ùî ñõî-÷åííÿ  Ãåîìåòðè÷íå òіëî, óòâîðåíå òðèêóòíèêàìè, ùî ñõî-
ïðàöі Ïî÷àòêè ãåîìåòðії  (1 94 ð.) äàâ ïіðàìіäі òàêå îçíà-ïðàöі Ïî÷àòêè ãåîìåòðії  (1 94 ð.) äàâ ïіðàìіäі òàêå îçíà-ïðàöі Ïî÷àòêè ãåîìåòðії  (1 94 ð.) äàâ ïіðàìіäі òàêå îçíà-ïðàöі Ïî÷àòêè ãåîìåòðії  (1 94 ð.) äàâ ïіðàìіäі òàêå îçíà-

Ôðàíöóçüêèé ìàòåìàòèê À. . åæàíäð (1 5 –18 ) ó ñâîїé Ôðàíöóçüêèé ìàòåìàòèê À. . åæàíäð (1 5 –18 ) ó ñâîїé 
îäíієї, ñõîäÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі.îäíієї, ñõîäÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі.îäíієї, ñõîäÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі.

åéëîð íàçâàâ ïіðàìіäîþ ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі ãðàíі, îêðіì åéëîð íàçâàâ ïіðàìіäîþ ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі ãðàíі, îêðіì åéëîð íàçâàâ ïіðàìіäîþ ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі ãðàíі, îêðіì åéëîð íàçâàâ ïіðàìіäîþ ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі ãðàíі, îêðіì 

äàâíі ÷àñè. Íàïðèêëàä, Ãåðîí çàïðîïîíóâàâ òàêå îçíà÷åííÿ äàâíі ÷àñè. Íàïðèêëàä, Ãåðîí çàïðîïîíóâàâ òàêå îçíà÷åííÿ äàâíі ÷àñè. Íàïðèêëàä, Ãåðîí çàïðîïîíóâàâ òàêå îçíà÷åííÿ äàâíі ÷àñè. Íàïðèêëàä, Ãåðîí çàïðîïîíóâàâ òàêå îçíà÷åííÿ äàâíі ÷àñè. Íàïðèêëàä, Ãåðîí çàïðîïîíóâàâ òàêå îçíà÷åííÿ äàâíі ÷àñè. Íàïðèêëàä, Ãåðîí çàïðîïîíóâàâ òàêå îçíà÷åííÿ äàâíі ÷àñè. Íàïðèêëàä, Ãåðîí çàïðîïîíóâàâ òàêå îçíà÷åííÿ 
íіé òî÷öі (âåðøèíі) . å îçíà÷åííÿ êðèòèêóâàëè ùå â ñòàðî-íіé òî÷öі (âåðøèíі) . å îçíà÷åííÿ êðèòèêóâàëè ùå â ñòàðî-íіé òî÷öі (âåðøèíі) . å îçíà÷åííÿ êðèòèêóâàëè ùå â ñòàðî-íіé òî÷öі (âåðøèíі) . å îçíà÷åííÿ êðèòèêóâàëè ùå â ñòàðî-íіé òî÷öі (âåðøèíі) . å îçíà÷åííÿ êðèòèêóâàëè ùå â ñòàðî-

åéëîð íàçâàâ ïіðàìіäîþ ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі ãðàíі, îêðіì 
äÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі, і îñíîâîþ ÿêîї є ìíîãîêóòíèê . ðóê äÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі, і îñíîâîþ ÿêîї є ìíîãîêóòíèê . ðóê äÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі, і îñíîâîþ ÿêîї є ìíîãîêóòíèê . ðóê 

ïðàöі Ïî÷àòêè ãåîìåòðії  (1 94 ð.) äàâ ïіðàìіäі òàêå îçíà-ïðàöі Ïî÷àòêè ãåîìåòðії  (1 94 ð.) äàâ ïіðàìіäі òàêå îçíà-ïðàöі Ïî÷àòêè ãåîìåòðії  (1 94 ð.) äàâ ïіðàìіäі òàêå îçíà-
÷åííÿ  Ãåîìåòðè÷íå òіëî, óòâîðåíå òðèêóòíèêàìè, ùî ñõî-
äÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі і çàêіí÷óþòüñÿ íà ðіçíèõ ñòîðîíàõ 
÷åííÿ  Ãåîìåòðè÷íå òіëî, óòâîðåíå òðèêóòíèêàìè, ùî ñõî-÷åííÿ  Ãåîìåòðè÷íå òіëî, óòâîðåíå òðèêóòíèêàìè, ùî ñõî-÷åííÿ  Ãåîìåòðè÷íå òіëî, óòâîðåíå òðèêóòíèêàìè, ùî ñõî-
äÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі і çàêіí÷óþòüñÿ íà ðіçíèõ ñòîðîíàõ äÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі і çàêіí÷óþòüñÿ íà ðіçíèõ ñòîðîíàõ äÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі і çàêіí÷óþòüñÿ íà ðіçíèõ ñòîðîíàõ äÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі і çàêіí÷óþòüñÿ íà ðіçíèõ ñòîðîíàõ 

åéëîð íàçâàâ ïіðàìіäîþ ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі ãðàíі, îêðіì 
îäíієї, ñõîäÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі.îäíієї, ñõîäÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі.îäíієї, ñõîäÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі.îäíієї, ñõîäÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі.

äÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі і çàêіí÷óþòüñÿ íà ðіçíèõ ñòîðîíàõ 
ïëîñêîї îñíîâè . Ïіñëÿ öüîãî ïîÿñíþâàëîñÿ ïîíÿòòÿ îñíîâè. 
äÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі і çàêіí÷óþòüñÿ íà ðіçíèõ ñòîðîíàõ 
ïëîñêîї îñíîâè . Ïіñëÿ öüîãî ïîÿñíþâàëîñÿ ïîíÿòòÿ îñíîâè. 
äÿòüñÿ â îäíіé òî÷öі і çàêіí÷óþòüñÿ íà ðіçíèõ ñòîðîíàõ 
ïëîñêîї îñíîâè . Ïіñëÿ öüîãî ïîÿñíþâàëîñÿ ïîíÿòòÿ îñíîâè. ïëîñêîї îñíîâè . Ïіñëÿ öüîãî ïîÿñíþâàëîñÿ ïîíÿòòÿ îñíîâè. 

À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...

Який многокутник називають пірамідою? • о називають осно-
вою  бічними гранями  вер иною та бічними ребрами піраміди? 

Яку піраміду називають n-кутною? • о називають висотою пі-
раміди? • о називають пло ею повної поверхні піраміди  
а о  пло ею бічної поверхні? • Яку піраміду називають пра-

• 
вою  бічними гранями  вер иною та бічними ребрами піраміди? 
• 
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вильною? • о таке вісь і апофема правильної піраміди? • а-
звіть властивості правильної піраміди. • Сформулюйте та дове-
діть теорему про пло у бічної поверхні правильної піраміди. 
• о називають діагональним перерізом піраміди? • Як отриму-
ють зрізану піраміду? • о є її бічними гранями? • о називають 
висотою зрізаної піраміди? • азвіть властивості зрізаної піра-
міди. • Яку зрізану піраміду називають правильною? • о нази-
вають пло ею бічної поверхні і о  пло ею повної поверхні 
зрізаної піраміди? • Сформулюйте і доведіть теорему про пло у 
бічної поверхні правильної зрізаної піраміди.

Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
3.1. Íàêðåñëіòü ï’ÿòèêóòíó ïіðàìіäó QABCDM іç âåðøèíîþ 

â òî÷öі Q. Íàçâіòü її îñíîâó, áі÷íі ãðàíі, áі÷íі ðåáðà.

3.2. Íàêðåñëіòü ÷îòèðèêóòíó ïіðàìіäó TKLMN іç âåðøèíîþ 
â òî÷öі T. Íàçâіòü її îñíîâó, áі÷íі ãðàíі, áі÷íі ðåáðà.

3.3. Ñêіëüêè ãðàíåé і ñêіëüêè ðåáåð ìàє ñåìèêóòíà ïіðàìіäà?

3.4. Ñêіëüêè ãðàíåé і ñêіëüêè ðåáåð ìàє øåñòèêóòíà ïіðàìіäà?

3. . Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóò-
íîї ïіðàìіäè, ÿêùî ïëîùà îäíієї áі÷íîї ãðàíі ïіðàìіäè 
äîðіâíþє 15 ñì2.

3. . Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïі-
ðàìіäè, ÿêùî ïëîùà îäíієї áі÷íîї ãðàíі äîðіâíþє 20 ñì2.

3. . Ïåðèìåòð îñíîâè ïðàâèëüíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 10 ñì, à 
àïîôåìà – 3 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі öієї 
ïіðàìіäè.

3. . Àïîôåìà ïðàâèëüíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 5 ñì, à ïåðè-
ìåòð îñíîâè – 20 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі 
öієї ïіðàìіäè.

3. . Ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі ïіðàìіäè äîðіâíþє 250 ñì2, à 
ïëîùà її áі÷íîї ïîâåðõíі – 200 ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó îñ-
íîâè ïіðàìіäè.

3.1 . Ïëîùà îñíîâè ïіðàìіäè äîðіâíþє 16 ñì2, à ïëîùà áі÷íîї 
ïîâåðõíі – 30 ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïіðà-
ìіäè.

3.11. ×è іñíóє ïіðàìіäà, ó ÿêîї êіëüêіñòü ðåáåð äîðіâíþє: 
1) 13;     2) 16;      3) 2011;      4) 2012?

3.12. ×è іñíóє ïіðàìіäà, ó ÿêîї êіëüêіñòü ðåáåð äîðіâíþє: 
1) 12;     2) 13;      3) 2008;      4) 2009?

вильною? • о таке вісь і апофема правильної піраміди? • а-
звіть властивості правильної піраміди. • Сформулюйте та дове-
діть теорему про пло у бічної поверхні правильної піраміди. 
• о називають діагональним перерізом піраміди? • Як отриму-
ють зрізану піраміду? • о є її бічними гранями? • о називають 
висотою зрізаної піраміди? • азвіть властивості зрізаної піра-
міди. • Яку зрізану піраміду називають правильною? • о нази-
вають пло ею бічної поверхні і о  пло ею повної поверхні 
зрізаної піраміди? • Сформулюйте і доведіть теорему про пло у 
бічної поверхні правильної зрізаної піраміди.

3.1. 
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3.13. Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї âîñüìèêóòíîї ïіðàìіäè äî-
ðіâíþє 5 ñì, à àïîôåìà – 8 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї 
ïîâåðõíі ïіðàìіäè.

3.14. Àïîôåìà ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 
7 ñì, à ñòîðîíà îñíîâè – 4 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї 
ïîâåðõíі ïіðàìіäè.

3.1 . Ñòîðîíè îñíîâ ïðàâèëüíîї âîñüìèêóòíîї çðіçàíîї ïіðà-
ìіäè äîðіâíþþòü 5 ñì і 3 ñì, à àïîôåìà – 7 ñì. Çíàéäіòü 
ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïіðàìіäè.

3.1 . Ñòîðîíè îñíîâ ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї çðіçàíîї ïіðà-
ìіäè äîðіâíþþòü 6 ñì і 2 ñì, à àïîôåìà – 5 ñì. Çíàéäіòü 
ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïіðàìіäè.

3.1 . Àïîôåìà ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 
5 ñì, à ñòîðîíà îñíîâè – 4 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї 
ïîâåðõíі ïіðàìіäè.

3.1 . Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äî-
ðіâíþє 2 ñì, à àïîôåìà – 3 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї 
ïîâåðõíі ïіðàìіäè.

3.1 . Çíàéäіòü ñóìó âñіõ ïëîñêèõ êóòіâ ÷îòèðèêóòíîї ïіðà-
ìіäè.

3.2 . Çíàéäіòü ñóìó âñіõ ïëîñêèõ êóòіâ òðèêóòíîї ïіðàìіäè.

3.21. Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâ-
íþє 8 ñì, à âèñîòà – 5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó ïі-
ðàìіäè, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç її âèñîòó і áі÷íå ðåáðî.

3.22. Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äî-
ðіâíþє 3  ñì, à âèñîòà – 8 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó äіàãî-
íàëüíîãî ïåðåðіçó öієї ïіðàìіäè.

3.23. Áі÷íå ðåáðî ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 
4  ñì і óòâîðþє êóò 45° іç ïëîùèíîþ îñíîâè. Çíàéäіòü 
âèñîòó ïіðàìіäè òà ñòîðîíó її îñíîâè.

3.24. Áі÷íå ðåáðî ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 
4  ñì і óòâîðþє êóò 60° іç ïëîùèíîþ îñíîâè. Çíàéäіòü 
âèñîòó ïіðàìіäè òà ñòîðîíó її îñíîâè.

3.2 . Áі÷íå ðåáðî ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 
 ñì і óòâîðþє êóò 60° іç âèñîòîþ ïіðàìіäè. Çíàéäіòü 

âèñîòó ïіðàìіäè òà ïëîùó її îñíîâè.

3.2 . Áі÷íå ðåáðî ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 
 ñì і óòâîðþє êóò 45° іç âèñîòîþ ïіðàìіäè. Çíàéäіòü 

âèñîòó ïіðàìіäè òà ïåðèìåòð її îñíîâè.

3.1 .
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3.2 . Áі÷íå ðåáðî ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 
 ñì і óòâîðþє êóò 30° іç ïëîùèíîþ îñíîâè. Çíàéäіòü 

âèñîòó ïіðàìіäè òà ïåðèìåòð її îñíîâè.

3.2 . Áі÷íå ðåáðî ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 
 ñì і óòâîðþє êóò 30° іç âèñîòîþ ïіðàìіäè. Çíàéäіòü 

âèñîòó ïіðàìіäè òà ïëîùó її îñíîâè.

3.2 . Áі÷íå ðåáðî ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 
4 ñì, à ïëîñêèé êóò ïðè âåðøèíі äîðіâíþє 60°. Çíàéäіòü 
ïëîùó îñíîâè ïіðàìіäè.

3.3 . Áі÷íå ðåáðî ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 
6 ñì, à ïëîñêèé êóò ïðè âåðøèíі äîðіâíþє 60°. Çíàéäіòü 
ïëîùó îñíîâè ïіðàìіäè.

3.31. Âèñîòà ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 
4 ñì, à äâîãðàííèé êóò ïðè îñíîâі äîðіâíþє 45°. Çíàé-
äіòü àïîôåìó ïіðàìіäè òà ïëîùó îñíîâè ïіðàìіäè.

3.32. Àïîôåìà ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 
 ñì, à äâîãðàííèé êóò ïðè îñíîâі – 60°. Çíàéäіòü 

âèñîòó ïіðàìіäè òà ñòîðîíó îñíîâè ïіðàìіäè.

3.33. Àïîôåìà ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 
 ñì і óòâîðþє êóò 60° іç âèñîòîþ. Çíàéäіòü âèñîòó 

ïіðàìіäè òà ñòîðîíó îñíîâè ïіðàìіäè.

3.34. Âèñîòà ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 
 ñì і óòâîðþє êóò 30° ç àïîôåìîþ. Çíàéäіòü àïîôåìó 

ïіðàìіäè òà ïëîùó îñíîâè ïіðàìіäè.

3.3 . Âèñîòà ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє  ñì 
і óòâîðþє êóò 30° ç àïîôåìîþ. Çíàéäіòü àïîôåìó ïіðà-
ìіäè òà ñòîðîíó îñíîâè ïіðàìіäè.

3.3 . Àïîôåìà ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 
 ñì і óòâîðþє êóò 45° іç âèñîòîþ ïіðàìіäè. Çíàéäіòü 

âèñîòó ïіðàìіäè òà ñòîðîíó îñíîâè ïіðàìіäè.

3.3 . Íàìåò ÿâëÿє ñîáîþ ïðàâèëüíó ÷îòèðèêóòíó ïіðàìіäó, óñі 
âіñіì ðåáåð ÿêîї – ïî 2 ì. Ñêіëüêè ì2 òêàíèíè âèêîðèñòàíî 
äëÿ ïîøèòòÿ òàêîãî íàìåòó (îêðóãëіòü äî äåñÿòèõ ì2).

3.3 . Ïіðàìіäà Ìåôôåðòà – іãðàøêà ó ôîðìі òå-
òðàåäðà, óñі ðåáðà ÿêîãî – ïî 9 ñì. Îá÷èñ-
ëіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі öієї іãðàøêè 
(îêðóãëіòü äî äåñÿòèõ ñì2).

3.3 . Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèê çі ñòîðî-
íàìè 6 ñì і 8 ñì, à îñíîâîþ âèñîòè ïіðàìіäè 
є òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé öüîãî ïðÿìîêóòíèêà. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



61

ногогранники

1) Äîâåäіòü, ùî âñі áі÷íі ðåáðà ïіðàìіäè ìіæ ñîáîþ ðіâíі.
2) Çíàéäіòü âèñîòó ïіðàìіäè, ÿêùî її áі÷íå ðåáðî äîðіâ-
íþє 13 ñì.

3.4 . Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ðîìá іç äіàãîíàëÿìè 32 ñì і 18 ñì, à 
îñíîâîþ âèñîòè ïіðàìіäè є òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé 
ðîìáà. Çíàéäіòü áі÷íі ðåáðà ïіðàìіäè, ÿêùî її âèñîòà 
äîðіâíþє 12 ñì.

3.41. Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïіðàìіäі áі÷íå ðåáðî äîðіâ-
íþє 4  ñì і óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 60°. Çíàé-
äіòü ïëîùó îñíîâè ïіðàìіäè òà її àïîôåìó.

3.42. Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïіðàìіäі áі÷íå ðåáðî äîðіâ-
íþє 5  ñì і óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 45°. Çíàé-
äіòü ïëîùó îñíîâè ïіðàìіäè òà її àïîôåìó.

3.43. Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïіðàìіäі áі÷íі ãðàíі óòâîðþ-
þòü іç ïëîùèíîþ îñíîâè êóòè ïî 30°. Çíàéäіòü ïëîùó 
ïîâíîї ïîâåðõíі ïіðàìіäè, ÿêùî àïîôåìà ïіðàìіäè äî-
ðіâíþє 2  ñì. 

3.44. Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïіðàìіäі áі÷íі ãðàíі óòâîðþþòü 
іç ïëîùèíîþ îñíîâè êóòè 60°. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї 
ïîâåðõíі ïіðàìіäè, ÿêùî ñòîðîíà îñíîâè ïіðàìіäè äîðіâ-
íþє 4 ñì. 

3.4 . Ïіðàìіäà Õåîïñà â Єãèïòі ÿâëÿє 
ñîáîþ ïðàâèëüíó ÷îòèðèêóòíó ïі-
ðàìіäó, ñòîðîíà îñíîâè ÿêîї ïðè-
áëèçíî äîðіâíþє 230 ì, à áі÷íå 
ðåáðî – 225 ì. Çíàéäіòü ç òî÷íіñòþ 
äî äåñÿòèõ ìåòðà âèñîòó ïіðàìіäè 
Õåîïñà.

3.4 . Ïіðàìіäà Õåôðåíà â Єãèïòі ÿâëÿє ñîáîþ ïðàâèëüíó ÷î-
òèðèêóòíó ïіðàìіäó, ñòîðîíà îñíîâè ÿêîї ïðèáëèçíî äî-
ðіâíþє 210,5 ì, à âèñîòà – 136,4 ì. Çíàéäіòü ç òî÷íіñòþ 
äî äåñÿòèõ ìåòðà äîâæèíó áі÷íîãî ðåáðà ïіðàìіäè 
Õåôðåíà.

3.4 . Ñòîðîíè îñíîâ ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї çðіçàíîї ïіðà-
ìіäè äîðіâíþþòü 8 ñì і 2 ñì, à áі÷íå ðåáðî óòâîðþє çі 
ñòîðîíîþ áіëüøîї îñíîâè êóò 45°. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї 
ïîâåðõíі öієї ïіðàìіäè.

3.4 . Ñòîðîíè îñíîâ ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї çðіçàíîї ïіðà-
ìіäè äîðіâíþþòü 11 ñì і 3 ñì, à áі÷íå ðåáðî óòâîðþє çі 
ñòîðîíîþ ìåíøîї îñíîâè êóò 135°. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷-
íîї ïîâåðõíі öієї ïіðàìіäè.

3.41. 
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3.4 . Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê ç îñíîâîþ 
8 ñì і áі÷íîþ ñòîðîíîþ 5 ñì. Áі÷íі ãðàíі ïіðàìіäè, ùî 
ìіñòÿòü áі÷íі ñòîðîíè ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà, ïåð-
ïåíäèêóëÿðíі äî ïëîùèíè îñíîâè, à òðåòÿ íàõèëåíà äî 
íåї ïіä êóòîì 60°. Çíàéäіòü âèñîòó ïіðàìіäè.

3. . Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ðіâíîñòîðîííіé òðèêóòíèê çі ñòîðî-
íîþ 8 ñì. Äâі áі÷íі ãðàíі ïіðàìіäè ïåðïåíäèêóëÿðíі äî 
ïëîùèíè îñíîâè, à òðåòÿ íàõèëåíà äî íåї ïіä êóòîì 30°. 
Çíàéäіòü âèñîòó ïіðàìіäè.

3. 1. Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïіðàìіäі ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі 
äîðіâíþє 24 ñì2, à ïëîñêèé êóò ïðè âåðøèíі – 90°. 
Çíàéäіòü ïëîùó îñíîâè ïіðàìіäè.

3. 2. Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïіðàìіäі ïëîùà áі÷íîї ïî-
âåðõíі äîðіâíþє 24  ñì2, à ïëîñêèé êóò ïðè âåðøèíі – 
60°. Çíàéäіòü ïëîùó îñíîâè ïіðàìіäè.

3. 3. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є òðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè 13 ñì, 14 ñì 
і 15 ñì. Óñі áі÷íі ðåáðà ïіðàìіäè íàõèëåíі äî ïëîùèíè 
îñíîâè ïіä îäíàêîâèì êóòîì. Çíàéäіòü áі÷íі ðåáðà ïіðà-
ìіäè, ÿêùî її âèñîòà äîðіâíþє 19,5 ñì.

3. 4. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є òðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè 4 ñì, 13 ñì 

і 15 ñì. Óñі áі÷íі ðåáðà ïіðàìіäè – ïî 12  ñì. Çíàéäіòü 

âèñîòó ïіðàìіäè.

3. . Äîâåäіòü, ùî ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïіðàìіäі áóäü-ÿêі 
äâà ìèìîáіæíèõ ðåáðà âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі.

3. . Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïіðàìіäі QABC ñòîðîíà îñíîâè 
äîðіâíþє  ñì, à âèñîòà – 8 ñì. M – ñåðåäèíà ðåáðà 
QC. Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó ABM.

3. . Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïіðàìіäі QABC ñòîðîíà îñíîâè 
äîðіâíþє 8 ñì, à àïîôåìà – 3 ñì. ×åðåç ïðÿìó AB ïðî-
âåäåíî ïåðåðіç ïåðïåíäèêóëÿðíî äî ðåáðà QC. Çíàéäіòü 
ïëîùó öüîãî ïåðåðіçó.

3. . QABCD – ïðàâèëüíà ÷îòèðèêóòíà ïіðàìіäà, ó ÿêîї áі÷íå 
ðåáðî íàõèëåíå äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 60°. Òî÷êà 
E – ñåðåäèíà ðåáðà QC. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ïëîùі äіà-
ãîíàëüíîãî ïåðåðіçó ïіðàìіäè äî ïëîùі ïåðåðіçó ïëîùè-
íîþ BDE.

3. . QABCD – ïðàâèëüíà ÷îòèðèêóòíà ïіðàìіäà, òî÷êà E – 
ñåðåäèíà ðåáðà QC. Ïëîùà äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó ïіðà-
ìіäè äîðіâíþє ïëîùі ïåðåðіçó ïіðàìіäè ïëîùèíîþ BDE. 
Çíàéäіòü êóò íàõèëó áі÷íîãî ðåáðà äî ïëîùèíè îñíîâè.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



63

ногогранники

3. . Óñі ðåáðà ïðàâèëüíîї n-êóòíîї ïіðàìіäè ðіâíі ìіæ ñî-
áîþ. ßêèõ çíà÷åíü ìîæå íàáóâàòè n?

3. 1. Êóò ìіæ áі÷íèì ðåáðîì і ñòîðîíîþ îñíîâè ïðàâèëüíîї 
n-êóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 48°. ßêèõ çíà÷åíü ìîæå íà-
áóâàòè n?

3. 2. Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïіðàìіäі âіäíîøåííÿ ïëîùі 
äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó äî ïëîùі îñíîâè äîðіâíþє 

 : 4. Çíàéäіòü ãðàäóñíó ìіðó äâîãðàííîãî êóòà ïðè îñ-
íîâі ïіðàìіäè.

3. 3. Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïіðàìіäі ïëîùà áі÷íîї ãðàíі 
âäâі÷і áіëüøà çà ïëîùó ïåðåðіçó, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç 
âèñîòó і àïîôåìó ïіðàìіäè. Çíàéäіòü ãðàäóñíó ìіðó äâî-
ãðàííîãî êóòà ïðè îñíîâі ïіðàìіäè.

3. 4. ×è іñíóє ïіðàìіäà, ó ÿêîї ñóìà ïëîñêèõ êóòіâ ïðè âåð-
øèíі ïåðåâèùóє ñóìó êóòіâ îñíîâè? Íàâåäіòü ïðèêëàä.

3. . Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïіðàìіäі äіàãîíàëüíèé ïåðå-
ðіç є ïðàâèëüíèì òðèêóòíèêîì. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ 
ïëîùі áі÷íîї ïîâåðõíі äî ïëîùі ïåðåðіçó, ùî ïðîõîäèòü 
÷åðåç âèñîòó òà àïîôåìó ïіðàìіäè.

3. . Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïіðàìіäі äіàãîíàëüíèé ïåðå-
ðіç є ïðÿìîêóòíèì òðèêóòíèêîì. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ 
ïëîùі áі÷íîї ïîâåðõíі äî ïëîùі äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó.

3. . Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïіðàìіäі ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі 
âäâі÷і áіëüøà çà ïëîùó îñíîâè. Çíàéäіòü êóò íàõèëó 
áі÷íîãî ðåáðà äî ïëîùèíè îñíîâè.

3. . Àïîôåìà ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 2 ñì, 
à ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі – 18 ñì2. Çíàéäіòü êóò íàõèëó 
áі÷íîї ãðàíі äî ïëîùèíè îñíîâè.

3. . Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ ç îñíîâàìè 
30 ñì і 48 ñì і âèñîòîþ 13 ñì. Êîæíå ç áі÷íèõ ðåáåð 
òðàïåöії äîðіâíþє 65 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó òðàïåöії.

3. . Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïàðàëåëîãðàì çі ñòîðîíàìè 30 ñì і 
42 ñì òà ïëîùåþ 840 ñì2. Âèñîòà ïіðàìіäè äîðіâíþє 
10,5 ñì, îñíîâîþ âèñîòè є òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé 
îñíîâè. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïіðàìіäè.

3. 1. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïàðàëåëîãðàì çі ñòîðîíàìè 8 ñì і 
19 ñì, äіàãîíàëі ÿêîãî âіäíîñÿòüñÿ ÿê 5 : 3. Âèñîòà ïіðà-
ìіäè äîðіâíþє 30 ñì і ïðîõîäèòü ÷åðåç òî÷êó ïåðåòèíó 
äіàãîíàëåé îñíîâè. Çíàéäіòü äîâæèíè áі÷íèõ ðåáåð ïіðà-
ìіäè.
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3. 2. Îñíîâîþ ïіðàìіäè LABCD є êâàäðàò ABCD çі ñòîðîíîþ 
4 ñì. Ðåáðî BL ïåðïåíäèêóëÿðíå äî ïëîùèíè îñíîâè, à 
ðåáðî LA óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 60°. Çíàéäіòü 
ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïіðàìіäè.

3. 3. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є êâàäðàò çі ñòîðîíîþ 4 ñì. Îäíå ç 
áі÷íèõ ðåáåð ïіðàìіäè äîðіâíþє 3 ñì і ïåðïåíäèêóëÿðíå 
äî ïëîùèíè îñíîâè. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïі-
ðàìіäè.

3. 4. Âèñîòà òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 8 ñì, ïåðåòèíàє îñ-
íîâó òà ðіâíîâіääàëåíà âіä ñòîðіí îñíîâè. Ñòîðîíè îñ-
íîâè äîðіâíþþòü 25 ñì, 29 ñì і 36 ñì. Çíàéäіòü äâîãðàííі 
êóòè ïðè îñíîâі ïіðàìіäè.

3. . Âèñîòà òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 1 ñì, ïåðåòèíàє îñ-
íîâó òà ðіâíîâіääàëåíà âіä ñòîðіí îñíîâè. Ñòîðîíè îñ-
íîâè äîðіâíþþòü 19 ñì, 16 ñì і 5 ñì. Çíàéäіòü äâîãðàííі 
êóòè ïðè îñíîâі ïіðàìіäè.

3. . Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç êàòå-
òàìè 6 ñì і 8 ñì. Óñі áі÷íі ãðàíі ïіðàìіäè óòâîðþþòü іç 
ïëîùèíîþ îñíîâè êóòè 45°, à âèñîòà ïіðàìіäè ïåðåòè-
íàє îñíîâó. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïіðàìіäè.

3. . Îñíîâîþ ïіðàìіäè є òðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè 11 ñì, 25 ñì 
і 30 ñì. Âèñîòè âñіõ áі÷íèõ ãðàíåé ðіâíі ìіæ ñîáîþ, à 
âèñîòà ïіðàìіäè äîðіâíþє 3 ñì і ïåðåòèíàє îñíîâó. Çíàé-
äіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïіðàìіäè.

3. . Îñíîâîþ ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíà òðàïåöіÿ ç 
ãîñòðèì êóòîì 30° òà ñåðåäíüîþ ëіíієþ 3 ñì. Óñі áі÷íі ãðàíі 
ïіðàìіäè óòâîðþþòü îäíàêîâі êóòè іç ïëîùèíîþ îñíîâè. 
Çíàéäіòü öі êóòè, ÿêùî âèñîòà ïіðàìіäè äîðіâíþє 1 ñì.

3. . Îñíîâîþ ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíà òðàïåöіÿ 
ç âèñîòîþ 8 ñì. Óñі âèñîòè áі÷íèõ ãðàíåé ïіðàìіäè äî-
ðіâíþþòü ïî 5 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó ïіðàìіäè.

3. . Îñíîâà ïіðàìіäè – òðàïåöіÿ, ó ÿêîї îäíà ç áі÷íèõ ñòîðіí 
äîðіâíþє 13 ñì, à ïàðàëåëüíі ñòîðîíè – 5 ñì і 45 ñì. Äâî-
ãðàííі êóòè ïðè îñíîâі ðіâíі ìіæ ñîáîþ, à âèñîòà ïіðàìіäè 
äîðіâíþє 8 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïіðàìіäè.

3. 1. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ðîìá іç äіàãîíàëÿìè 40 ñì і 30 ñì. 
Âèñîòè âñіõ áі÷íèõ ãðàíåé ïіðàìіäè – ïî 13 ñì. Çíàéäіòü 
äîâæèíó âèñîòè ïіðàìіäè.

3. 2. Ó ïðàâèëüíіé çðіçàíіé òðèêóòíіé ïіðàìіäі ñòîðîíè îñíîâ 
äîðіâíþþòü 6 ñì і 3 ñì, à áі÷íå ðåáðî íàõèëåíå äî ïëî-
ùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 60°. Çíàéäіòü âèñîòó çðіçàíîї 
ïіðàìіäè.
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3. 3. Ó ïðàâèëüíіé çðіçàíіé ÷îòèðèêóòíіé ïіðàìіäі ñòîðîíè 
îñíîâ äîðіâíþþòü 8 ñì і 4 ñì, à áі÷íå ðåáðî íàõèëåíå äî 
ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 45°. Çíàéäіòü áі÷íå ðåáðî 
çðіçàíîї ïіðàìіäè.

Çàäà÷і .84– .9  ïðîïîíóєìî ðîçâ’ÿçàòè, íå âèêîðèñòîâóþ÷è 
òàáëèöþ çі ñ. 5 .

3. 4. Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïіðàìіäі êóò íàõèëó áі÷íîãî 
ðåáðà äî ïëîùèíè îñíîâè äîðіâíþє 60°. Çíàéäіòü òàí-
ãåíñ êóòà íàõèëó áі÷íîї ãðàíі äî ïëîùèíè îñíîâè.

3. . Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïіðàìіäі êóò, ùî óòâîðþє áі÷íà 
ãðàíü іç ïëîùèíîþ îñíîâè, äîðіâíþє 45°. Çíàéäіòü òàíãåíñ 
êóòà, ÿêèé óòâîðþє áі÷íå ðåáðî ç ïëîùèíîþ îñíîâè.

3. . Ó ïðàâèëüíіé øåñòèêóòíіé ïіðàìіäі êóò, ùî óòâîðþє 
áі÷íà ãðàíü іç ïëîùèíîþ îñíîâè, äîðіâíþє 30°. Çíàéäіòü 
òàíãåíñ êóòà íàõèëó áі÷íîãî ðåáðà äî ïëîùèíè îñíîâè.

3. . Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïіðàìіäі êóò, ÿêèé áі÷íà ãðàíü 
óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè, äîðіâíþє 60°. Çíàéäіòü òàí-
ãåíñ êóòà íàõèëó áі÷íîãî ðåáðà äî ïëîùèíè îñíîâè.

3. . Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïіðàìіäі êóò, ÿêèé áі÷íå ðåáðî 
óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè, äîðіâíþє 45°. Çíàéäіòü 
êóò, ÿêèé áі÷íà ãðàíü óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè.

3. . Ó ïðàâèëüíіé øåñòèêóòíіé ïіðàìіäі êóò, ÿêèé áі÷íå ðå-
áðî óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè, äîðіâíþє 30°. Çíàéäіòü 
êóò, ÿêèé іç ïëîùèíîþ îñíîâè óòâîðþє áі÷íà ãðàíü.

3. . Ïëîñêèé êóò ïðè âåðøèíі ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðà-
ìіäè äîðіâíþє 60°. Çíàéäіòü êîñèíóñ êóòà, ÿêèé áі÷íà 
ãðàíü óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè.

3. 1. Ïëîñêèé êóò ïðè âåðøèíі ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïі-
ðàìіäè äîðіâíþє 60°. Çíàéäіòü êóò, ùî óòâîðþє áі÷íå 
ðåáðî ç ïëîùèíîþ îñíîâè.

3. 2. Äâîãðàííèé êóò ïðè áі÷íîìó ðåáðі ïðàâèëüíîї òðè-
êóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 120°. Çíàéäіòü ñèíóñ êóòà íà-
õèëó áі÷íîї ãðàíі äî ïëîùèíè îñíîâè.

3. 3. Äâîãðàííèé êóò ïðè áі÷íîìó ðåáðі ïðàâèëüíîї ÷îòèðè-
êóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 120°. Çíàéäіòü êóò, ÿêèé áі÷íà 
ãðàíü ïіðàìіäè óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè.

3. 4. Äâîãðàííèé êóò ïðè áі÷íîìó ðåáðі ïðàâèëüíîї ÷îòèðè-
êóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 120°. Çíàéäіòü ñèíóñ êóòà, 
ÿêèé áі÷íå ðåáðî óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè.

3. 2.
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3. . Äâîãðàííèé êóò ïðè áі÷íîìó ðåáðі ïðàâèëüíîї òðèêóò-
íîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 90°. Çíàéäіòü ñèíóñ êóòà, ÿêèé 
óòâîðþє áі÷íå ðåáðî ç ïëîùèíîþ îñíîâè.

3. . Ïëîñêèé êóò ïðè âåðøèíі ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðà-
ìіäè äîðіâíþє 60°. Çíàéäіòü äâîãðàííèé êóò ïðè áі÷-
íîìó ðåáðі.

3. . Ïëîñêèé êóò ïðè âåðøèíі ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïі-
ðàìіäè äîðіâíþє 60°. Çíàéäіòü äâîãðàííèé êóò ïðè áі÷-
íîìó ðåáðі ïіðàìіäè.

3. . Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê ç îñíîâîþ 
6 ñì і áі÷íîþ ñòîðîíîþ 5 ñì. Áі÷íà ãðàíü ïіðàìіäè, ùî 
ìіñòèòü îñíîâó òðèêóòíèêà, ïåðïåíäèêóëÿðíà äî ïëî-
ùèíè îñíîâè, à äâі іíøі íàõèëåíі äî ïëîùèíè îñíîâè 
ïіä êóòîì 45°. Çíàéäіòü âèñîòó ïіðàìіäè.

3. . Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ðіâíîñòîðîííіé òðèêóòíèê çі ñòîðîíîþ 
4 ñì. Îäíà ç áі÷íèõ ãðàíåé ïіðàìіäè ïåðïåíäèêóëÿðíà äî 
ïëîùèíè îñíîâè, à äâі іíøі íàõèëåíі äî ïëîùèíè îñíîâè 
ïіä êóòîì 60°. Çíàéäіòü âèñîòó ïіðàìіäè.

3.1 . Çíàéäіòü áі÷íó ïîâåðõíþ ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðà-
ìіäè, ñòîðîíà îñíîâè ÿêîї äîðіâíþє 6 ñì, ÿêùî ïëî-
ùèíà, ÿêà ïðîõîäèòü ÷åðåç ñòîðîíó îñíîâè і ñåðåäèíó 
âèñîòè ïіðàìіäè, íàõèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êó-
òîì 60°.

3.1 1. Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïіðàìіäі ñòîðîíà îñíîâè äîðіâ-
íþє 4 ñì, à ïëîñêèé êóò ïðè âåðøèíі äîðіâíþє 60°. 
×åðåç îäíó іç ñòîðіí îñíîâè ïåðïåíäèêóëÿðíî äî ïðîòè-
ëåæíîãî áі÷íîãî ðåáðà ïðîâåäåíî ïåðåðіç. Çíàéäіòü éîãî 
ïëîùó.

3.1 2. Ó ïðàâèëüíіé øåñòèêóòíіé ïіðàìіäі àïîôåìà óòâîðþє 
êóò 30° іç âèñîòîþ ïіðàìіäè. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ïëîùі 
ìåíøîãî äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó äî ïëîùі áіëüøîãî äіà-
ãîíàëüíîãî ïåðåðіçó.

3.1 3. Ìåíøèé äіàãîíàëüíèé ïåðåðіç ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї 
ïіðàìіäè – ïðàâèëüíèé òðèêóòíèê. Çíàéäіòü êóò íàõèëó 
áі÷íîãî ðåáðà äî ïëîùèíè îñíîâè.

3.1 4. Ó ïіðàìіäі ïàðàëåëüíî її îñíîâі ïðîâåäåíî äâà ïåðåðіçè, 
ÿêі äіëÿòü áі÷íå ðåáðî íà òðè ðіâíі ÷àñòèíè. Çíàéäіòü 
ïëîùі öèõ ïåðåðіçіâ, ÿêùî ðіçíèöÿ ïëîù äîðіâíþє 12 ñì2.

3.1 . Ó ïіðàìіäі ïàðàëåëüíî її îñíîâі ïðîâåäåíî äâà ïåðåðіçè, 
âіäñòàíі âіä ÿêèõ äî âåðøèíè ïіðàìіäè âіäíîñÿòüñÿ ÿê 
5 : 8, à ñóìà ïëîù ïåðåðіçіâ äîðіâíþє 178 ñì2. Çíàéäіòü 
ïëîùі ïåðåðіçіâ.
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3.1 . ×åðåç ñòîðîíó îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðà-
ìіäè і òî÷êó ïåðåòèíó ìåäіàí ïðîòèëåæíîї áі÷íîї ãðàíі 
ïðîâåäåíî ïåðåðіç. 
1) Äîâåäіòü, ùî öåé ïåðåðіç є ðіâíîáі÷íîþ òðàïåöієþ.
2) Çíàéäіòü ïëîùó îñíîâè ïіðàìіäè, ÿêùî ïëîùà ïåðå-
ðіçó äîðіâíþє 16 ñì2, à âèñîòà òðàïåöії, ùî є ïåðåðі-
çîì, – 4 ñì.

3.1 . ×åðåç ñòîðîíó îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðà-
ìіäè і òî÷êó ïåðåòèíó âèñîò ïðîòèëåæíîї áі÷íîї ãðàíі 
ïðîâåäåíî ïåðåðіç.
1) Äîâåäіòü, ùî öåé ïåðåðіç є ðіâíîáі÷íîþ òðàïåöієþ.
2) Çíàéäіòü ïëîùó öüîãî ïåðåðіçó, ÿêùî ñòîðîíà îñíîâè 
ïіðàìіäè äîðіâíþє 6 ñì, à áі÷íå ðåáðî – 5 ñì.

3.1 . ×åðåç ñòîðîíó îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðà-
ìіäè òà öåíòð êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî ïðîòèëåæíîї їé 
áі÷íîї ãðàíі, ïðîâåäåíî ïåðåðіç.
1) Äîâåäіòü, ùî öåé ïåðåðіç є ðіâíîáі÷íîþ òðàïåöієþ.
2) Çíàéäіòü ïëîùó öüîãî ïåðåðіçó, ÿêùî ñòîðîíà îñíîâè 
äîðіâíþє 6 ñì, à áі÷íå ðåáðî – 5 ñì.

3.1 . Áі÷íі ðåáðà ïіðàìіäè çàâäîâæêè 2 ñì, 4 ñì і 16 ñì ïî-
ïàðíî ïåðïåíäèêóëÿðíі. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïî-
âåðõíі ïіðàìіäè.

3.11 . Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïіðàìіäè äî-
ðіâíþє 16 ñì, à áі÷íå ðåáðî – 17 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó 
ïåðåðіçó, ïðîâåäåíîãî ÷åðåç öåíòð îñíîâè ïàðàëåëüíî 
áі÷íіé ãðàíі.

3.111. Áі÷íà ãðàíü ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè íàëå-
æèòü ãîðèçîíòàëüíіé ïëîùèíі α. Ïëîùà îñíîâè ïіðà-
ìіäè äîðіâíþє 36 ñì2, à ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі – 60 ñì2. 
Íà ÿêіé âèñîòі íàä ïëîùèíîþ α ìіñòèòüñÿ íàéâèùà 
òî÷êà ïіðàìіäè?

3.112. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ðîìá, ïëîùà ÿêîãî äîðіâíþє 
 ñì2, à ãîñòðèé êóò – 60°. Îñíîâîþ âèñîòè ïіðàìіäè 

є òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé ðîìáà. Ïіðàìіäó ïîêëàëè 
áі÷íîþ ãðàííþ íà ãîðèçîíòàëüíó ïëîùèíó β. Íà ÿêіé 
âèñîòі íàä ïëîùèíîþ β ìіñòèòüñÿ íàéâèùà òî÷êà ïіðà-
ìіäè, ÿêùî ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі ïіðàìіäè äîðіâíþє 

 ñì2.

3.113. Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïіðàìіäі áі÷íå ðåáðî b óòâî-
ðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò α. ×åðåç äіàãîíàëü îñíîâè 
ïðîâåäåíî ïëîùèíó ïàðàëåëüíî áі÷íîìó ðåáðó. Çíàéäіòü 
ïëîùó óòâîðåíîãî ïåðåðіçó.
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3.114. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є êâàäðàò. Îäíå ç áі÷íèõ ðåáåð ïіðà-
ìіäè ïåðïåíäèêóëÿðíå äî ïëîùèíè îñíîâè. Ïëîùі äіà-
ãîíàëüíèõ ïåðåðіçіâ ïіðàìіäè äîðіâíþþòü 3 äì2 і 5 äì2. 
Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïіðàìіäè.

3.11 . Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ðîìá іç äіàãîíàëÿìè 15 ñì і 20 ñì. 
Áі÷íå ðåáðî çàâäîâæêè 9 ñì ïåðïåíäèêóëÿðíå äî ïëî-
ùèíè îñíîâè. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïіðàìіäè.

3.11 . Ïëîùі îñíîâ ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї çðіçàíîї ïіðà-
ìіäè äîðіâíþþòü 90 ñì2 і 360 ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó ïàðà-
ëåëüíîãî îñíîâàì ïåðåðіçó ïіðàìіäè, ïðîâåäåíîãî ÷åðåç 
òî÷êó ïåðåòèíó її äіàãîíàëåé.

3.11 . Ïëîùі îñíîâ çðіçàíîї ïіðàìіäè äîðіâíþþòü 25 ñì2 і 49 ñì2. 
Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó, ÿêèé ïðîõîäèòü ÷åðåç ñåðåäèíó 
îäíîãî ç áі÷íèõ ðåáåð ïàðàëåëüíî îñíîâàì ïіðàìіäè.

3.11 . Êîëà, îïèñàíі íàâêîëî âñіõ ãðàíåé ïðàâèëüíîї ÷îòèðè-
êóòíîї ïіðàìіäè, ðіâíі ìіæ ñîáîþ. Çíàéäіòü ãðàäóñíó ìіðó 
êóòà ìіæ áі÷íèì ðåáðîì і ïëîùèíîþ îñíîâè ïіðàìіäè.

3.11 . Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïіðàìіäі QABCD ñòîðîíà 
îñíîâè äîðіâíþє a, áі÷íå ðåáðî – l. Ïîáóäóéòå ïåðåðіç 
ïіðàìіäè, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç ñåðåäèíè ñòîðіí AB і BC
ïàðàëåëüíî ðåáðó QB, òà çíàéäіòü ïëîùó öüîãî ïåðåðіçó.

3.12 . Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè 
äîðіâíþє 10 ñì, à áі÷íå ðåáðî – 13 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó 
ïåðåðіçó, ïðîâåäåíîãî ÷åðåç ñòîðîíó îñíîâè ïåðïåíäèêó-
ëÿðíî äî ïðîòèëåæíîї áі÷íîї ãðàíі.

3.121. Óñі ïëîñêі êóòè ïðè âåðøèíі òðèêóòíîї ïіðàìіäè – 
ïðÿìі. Äîâåäіòü, ùî âèñîòà ïіðàìіäè ïðîõîäèòü ÷åðåç 
òî÷êó ïåðåòèíó âèñîò îñíîâè.

3.122. Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïіðàìіäі ñóìà êóòà íàõèëó àïî-
ôåìè äî ïëîùèíè îñíîâè òà êóòà íàõèëó áі÷íîãî ðåáðà 
äî ïëîùèíè îñíîâè äîðіâíþє 45°. Çíàéäіòü öі êóòè.

3.123. Ïðàâèëüíó òðèêóòíó ïіðàìіäó ïåðåòèíàє ïëîùèíà, ÿêà 
ïðîõîäèòü ÷åðåç її áі÷íå ðåáðî і âèñîòó. Ó ïåðåðіçі óòâî-
ðèâñÿ òðèêóòíèê іç êóòîì 45° ïðè âåðøèíі ïіðàìіäè. 
Çíàéäіòü êóò ìіæ áі÷íîþ ãðàííþ і ïëîùèíîþ îñíîâè 
ïіðàìіäè.

3.124. ×åðåç âåðøèíó C îñíîâè ÀÂÑ ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïі-
ðàìіäè QABC ïðîâåäåíî ïëîùèíó, ùî ïåðïåíäèêóëÿðíà 
äî áі÷íîãî ðåáðà QA. Öÿ ïëîùèíà óòâîðþє ç ïëîùèíîþ 

îñíîâè êóò, êîñèíóñ ÿêîãî äîðіâíþє . Çíàéäіòü êîñè-

íóñ êóòà ìіæ äâîìà áі÷íèìè ãðàíÿìè.

3.11 .

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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3.12 . Îñíîâîþ ïіðàìіäè є êâàäðàò. Äâîãðàííі êóòè ïðè îñíîâі 
ïіðàìіäè âіäíîñÿòüñÿ ÿê 1 : 2 : 7 : 2. Çíàéäіòü öі êóòè.

3.12 . Âіäíîøåííÿ ïëîùі ïîâíîї ïîâåðõíі ïðàâèëüíîї n-êóòíîї 
ïіðàìіäè äî ïëîùі îñíîâè äîðіâíþє t. Çíàéäіòü êóò ìіæ 
áі÷íèì ðåáðîì і ïëîùèíîþ îñíîâè.

3.12 . Áі÷íå ðåáðî ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè óòâîðþє çі 
ñòîðîíîþ îñíîâè êóò . Çíàéäіòü êóò ìіæ áі÷íèì ðåáðîì 
і âèñîòîþ ïіðàìіäè òà äîïóñòèìі çíà÷åííÿ .

3.12 . Ïëîñêèé êóò ïðè âåðøèíі ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïі-
ðàìіäè äîðіâíþє êóòó íàõèëó áі÷íîãî ðåáðà äî ïëîùèíè 
îñíîâè. Çíàéäіòü ìіðó öüîãî êóòà.

3.12 . Êîñèíóñ êóòà ìіæ äâîìà ñóìіæíèìè ãðàíÿìè ïðàâèëü-
íîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє k. Çíàéäіòü êîñèíóñ 
êóòà ìіæ áі÷íîþ ãðàííþ і ïëîùèíîþ îñíîâè òà äîïó-
ñòèìі çíà÷åííÿ k.

3.13 . Êóò ìіæ áі÷íèì ðåáðîì ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðà-
ìіäè і ïëîùèíîþ îñíîâè äîðіâíþє ïëîñêîìó êóòó ïðè 
âåðøèíі ïіðàìіäè. Çíàéäіòü êóò ìіæ áі÷íîþ ãðàííþ і 
ïëîùèíîþ îñíîâè.

3.131. Ñåðåäèíà áі÷íîãî ðåáðà ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè 
âіääàëåíà âіä öåíòðà îñíîâè íà âіäñòàíü ò, à ïëîñêèé 
êóò ïðè âåðøèíі äîðіâíþє γ. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïî-
âåðõíі ïіðàìіäè.

3.132. Âèñîòà ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє h, à 
ïëîñêèé êóò ïðè âåðøèíі – γ. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї 
ïîâåðõíі ïіðàìіäè.

3.133. Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïіðàìіäі äâîãðàííèé êóò 
ïðè áі÷íîìó ðåáðі äîðіâíþє 120°. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї 
ïîâåðõíі ïіðàìіäè, ÿêùî ïëîùà її äіàãîíàëüíîãî ïåðå-
ðіçó äîðіâíþє Q.

3.134. Óñі äіàãîíàëüíі ïåðåðіçè ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïіðà-
ìіäè ðіâíîâåëèêі ìіæ ñîáîþ. Çíàéäіòü äâîãðàííèé êóò 
ïðè îñíîâі ïіðàìіäè.

3.13 . Äâîãðàííèé êóò ïðè îñíîâі ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïі-
ðàìіäè äîðіâíþє 30°. Îá÷èñëіòü êóò ìіæ ïëîùèíîþ îñ-
íîâè і ïëîùèíîþ, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç âåðøèíó ïіðàìіäè 
і ìåíøó äіàãîíàëü îñíîâè.

3.13 . Ïëîùà îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї çðіçàíîї ïіðà-
ìіäè äîðіâíþє ñóìі ïëîù äðóãîї îñíîâè і äâîõ áі÷íèõ 
ãðàíåé. Ñòîðîíè îñíîâ ïіðàìіäè äîðіâíþþòü a і b (a > b). 
Çíàéäіòü äîâæèíó àïîôåìè ïіðàìіäè.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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3.13 . Îñíîâîþ ïіðàìіäè QABC є ðіâíîñòîðîííіé òðèêóòíèê 
ABC çі ñòîðîíîþ . Áі÷íå ðåáðî QC ïåðïåíäèêóëÿðíå 
äî ïëîùèíè îñíîâè і äîðіâíþє 2. Çíàéäіòü êóò і âіäñòàíü 
ìіæ ìèìîáіæíèìè ïðÿìèìè, îäíà ç ÿêèõ ïðîõîäèòü ÷å-
ðåç òî÷êó Q і ñåðåäèíó ðåáðà BC, à іíøà – ÷åðåç òî÷êó C
і ñåðåäèíó ðåáðà AB.

3.13 . Îñíîâîþ ïіðàìіäè QABC є ðіâíîáåäðåíèé ïðÿìîêóòíèé 
òðèêóòíèê ABC, ó ÿêîãî ãіïîòåíóçà . Áі÷íå 
ðåáðî QC ïåðïåíäèêóëÿðíå äî ïëîùèíè îñíîâè і äîðіâ-
íþє 2. Çíàéäіòü êóò і âіäñòàíü ìіæ ìèìîáіæíèìè ïðÿ-
ìèìè, îäíà ç ÿêèõ ïðîõîäèòü ÷åðåç òî÷êó Q і ñåðåäèíó 
ðåáðà AC, à іíøà – ÷åðåç òî÷êó C і ñåðåäèíó ðåáðà AB.

Æèòòєâà ìàòåìàòèêà
3.13 . Ïðèøêіëüíèé ãàçîí ìàє ôîðìó ïðÿìîêóòíèêà, ðîçìіð 

ÿêîãî – 10×15 (ó ìåòðàõ). Ïîñåðåä íüîãî ó÷íі çðîáèëè 
êâіòíèê òàê, ùî íàâêîëî êâіòíèêà óòâîðèëàñÿ äîðіæêà 
îäíàêîâîї øèðèíè. Çíàéäіòü øèðèíó äîðіæêè, ÿêùî 
ïëîùà êâіòíèêà – 126 ì2. 

3.14 . Ùîá îáêëåїòè øïàëåðàìè ñìóãó âіä ïіäëîãè äî ñòåëі 
çàâøèðøêè 1,6 ì, âèñòà÷àє îäíîãî ðóëîíó. Ñêіëüêè ðó-
ëîíіâ øïàëåð òðåáà ïðèäáàòè, ùîá îáêëåїòè ïðÿìîêóòíó 
êіìíàòó ðîçìіðîì 3,7×4,6 ì? 

Öіêàâі çàäà÷і äëÿ ó÷íіâ íåëåäà÷èõ
3.141. (Âñåóêðàїíñüêà ìàòåìàòè÷íà îëіìïіàäà øêîëÿðіâ, 

19 5 ð.) Â îïóêëîìó ï’ÿòèêóòíèêó ABCDE ïëîùà êîæ-
íîãî ç ï’ÿòè òðèêóòíèêіâ ABC, BCD, CDE, DEA і EAB
äîðіâíþє 1. Çíàéäіòü ïëîùó ï’ÿòèêóòíèêà ABCDE.

1. Îäíà ç îñíîâ òðàïåöії íà 4 ñì ìåíøà çà іíøó, à 
ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðàïåöії äîðіâíþє 7 ñì. Çíàéäіòü äîâæè-
íó áіëüøîї îñíîâè òðàïåöії.

À Á Â Ã Ä

5 ñì 7 ñì 8 ñì 9 ñì 10 ñì

1. Îäíà ç îñíîâ òðàïåöії íà 4 ñì ìåíøà çà іíøó, à 
ñåðåäíÿ ëіíіÿ òðàïåöії äîðіâíþє 7 ñì. Çíàéäіòü äîâæè-
íó áіëüøîї îñíîâè òðàïåöії.

À Á Â Ã Ä

5 ñì 7 ñì 8 ñì 9 ñì 10 ñì

ПППЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬ
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2. Çíàéäіòü ïëîùó ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà, áі÷íà 
ñòîðîíà ÿêîãî äîðіâíþє 17 ñì, à âèñîòà – 15 ñì.

À Á Â Ã Ä

120 ñì2 127,5 ñì2 225 ñì2 240 ñì2 іíøà âіäïîâіäü

3. Âіäîìî, ùî ïðÿìà b ïåðïåíäèêóëÿðíà äî ïëîùèíè 
α, ïëîùèíà α ïàðàëåëüíà ïðÿìіé c. ßêèì ìîæå áóòè 
âçàєìíå ðîçìіùåííÿ ïðÿìèõ b і c?

À Á Â Ã Ä

ïàðàëåëüíі 
àáî ïåðåòè-

íàþòüñÿ

ïåðåòèíà-
þòüñÿ àáî 
ìèìîáіæíі

ìèìî-
áіæíі

ïàðàëåëü-
íі àáî ìè-
ìîáіæíі

ïåðåòèíà-
þòüñÿ

4. Çíàéäіòü êîîðäèíàòè âåêòîðà , ÿêùî = , 
B(–1; 2; 3), C(0; 1; –3), A – äîâіëüíà òî÷êà ïðîñòîðó.

À Á Â Ã Ä

(1; –1; –6) (–1; 3; 0) (–1; 1; 6) (–1; –1; 6)
çíàéòè 
íåìîæ-
ëèâî

. Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî òðè-
êóòíèê ABC і òî÷êè K і L, ÿêі є âіä-
ïîâіäíî ñåðåäèíàìè ñòîðіí AB і BC
öüîãî òðèêóòíèêà. Òî÷êà N íå ëå-
æèòü ó ïëîùèíі òðèêóòíèêà ABC. 
Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ïàðîþ 
ïðÿìèõ (1–4) òà âèïàäêîì âçàєìíî-
ãî ðîçìіùåííÿ öèõ ïðÿìèõ ó ïðî-
ñòîðі (À–Ä).

Ïàðà ïðÿìèõ Âçàєìíå ðîçìіùåííÿ

1 KN і BC À ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі K
2 KL і AC Á ïàðàëåëüíі
3 KN і KL Â ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі L
4 NL і BC Ã ìèìîáіæíі

Ä ïåðåòèíàþòüñÿ, àëå íå â 
òî÷öі K і íå â òî÷öі L

. Ó ðіâíîáåäðåíîìó òðèêóòíèêó ABC (AÑ = ÑB) áі-
ñåêòðèñà êóòà A ïåðåòèíàє ñòîðîíó BC ó òî÷öі N, 
∠ANC = 93°. Çíàéäіòü (ó ãðàäóñàõ) ìåíøèé іç êóòіâ òðè-
êóòíèêà.

2. Çíàéäіòü ïëîùó ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà, áі÷íà 
ñòîðîíà ÿêîãî äîðіâíþє 17 ñì, à âèñîòà – 15 ñì.

À Á Â Ã Ä

120 ñì2 127,5 ñì2 225 ñì2 240 ñì2 іíøà âіäïîâіäü

3. Âіäîìî, ùî ïðÿìà b ïåðïåíäèêóëÿðíà äî ïëîùèíè 
α, ïëîùèíà α ïàðàëåëüíà ïðÿìіé c. ßêèì ìîæå áóòè 
âçàєìíå ðîçìіùåííÿ ïðÿìèõ b і c?

À Á Â Ã Ä

ïàðàëåëüíі 
àáî ïåðåòè-

íàþòüñÿ

ïåðåòèíà-
þòüñÿ àáî 
ìèìîáіæíі

ìèìî-
áіæíі

ïàðàëåëü-
íі àáî ìè-
ìîáіæíі

ïåðåòèíà-
þòüñÿ

4. Çíàéäіòü êîîðäèíàòè âåêòîðà , ÿêùî = , 
B(–1; 2; 3), C(0; 1; –3), A – äîâіëüíà òî÷êà ïðîñòîðó.

À Á Â Ã Ä

(1; –1; –6) (–1; 3; 0) (–1; 1; 6) (–1; –1; 6)
çíàéòè 
íåìîæ-
ëèâî

. Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî òðè-
êóòíèê ABC і òî÷êè K і L, ÿêі є âіä-
ïîâіäíî ñåðåäèíàìè ñòîðіí AB і BC
öüîãî òðèêóòíèêà. Òî÷êà N íå ëå-
æèòü ó ïëîùèíі òðèêóòíèêà ABC. 
Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ïàðîþ 
ïðÿìèõ (1–4) òà âèïàäêîì âçàєìíî-
ãî ðîçìіùåííÿ öèõ ïðÿìèõ ó ïðî-
ñòîðі (À–Ä).

Ïàðà ïðÿìèõ Âçàєìíå ðîçìіùåííÿ

1 KN і BC À ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі K
2 KL і AC Á ïàðàëåëüíі
3 KN і KL Â ïåðåòèíàþòüñÿ â òî÷öі L
4 NL і BC Ã ìèìîáіæíі

Ä ïåðåòèíàþòüñÿ, àëå íå â 
òî÷öі K і íå â òî÷öі L

. Ó ðіâíîáåäðåíîìó òðèêóòíèêó ABC (AÑ  (AÑ  ( = ÑB) áі-
ñåêòðèñà êóòà A ïåðåòèíàє ñòîðîíó BC ó òî÷öі N, 
∠ANC ∠ANC ∠ = 93°. Çíàéäіòü (ó ãðàäóñàõ) ìåíøèé іç êóòіâ òðè-
êóòíèêà.
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ПРАВИЛЬНІ 
МНО О РАННИКИ

Ó ïîïåðåäíіõ êëàñàõ óæå âèâ÷àëîñÿ ïîíÿòòÿ ïðàâèëüíîãî 
ìíîãîêóòíèêà. Íàãàäàєìî, ùî ïðàâèëüíèì ìíîãîêóòíèêîì 
íàçèâàþòü ìíîãîêóòíèê, ó ÿêîãî âñі ñòîðîíè ðіâíі і âñі êóòè 
ðіâíі. Àíàëîãі÷íî â ñòåðåîìåòðії ðîçãëÿäàþòü і ïîíÿòòÿ ïðà-
âèëüíîãî ìíîãîãðàííèêà.

Îïóêëèé íîãîãðàííè  íàçèâàþòü 
ïðàâèë íè , ÿêùî âñі éîãî ãðàíі – 
ðіâíі ìіæ ñîáîþ ïðàâèëüíі ìíîãîêóò-
íèêè, à â êîæíіé éîãî âåðøèíі ñõî-
äèòüñÿ îäíà é òà ñàìà êіëüêіñòü ðåáåð.

Ïðèêëàäîì ïðàâèëüíîãî ìíîãîãðàííèêà є êóá. Óñі éîãî 
ãðàíі – ðіâíі ìіæ ñîáîþ êâàäðàòè, і â êîæíіé іç âîñüìè âåð-
øèí ñõîäèòüñÿ ïî òðè ðåáðà.

Іñíóє íåñêіí÷åííî áàãàòî âèäіâ ïðàâèëüíèõ ìíîãîêóòíè-
êіâ. Öå âèïëèâàє ç òîãî, ùî ïðàâèëüíèé ìíîãîêóòíèê ìîæå 
ìàòè áóäü-ÿêó êіëüêіñòü ñòîðіí, íå ìåíøó çà òðè. Íàòîìіñòü 
ïðàâèëüíèõ ìíîãîãðàííèêіâ іñíóє óñüîãî ï’ÿòü: ïðàâèëüíèé 
òåòðàåäð, êóá, îêòàåäð (ïðàâèëüíèé âîñüìèãðàííèê), äîäå-
êàåäð (ïðàâèëüíèé äâàíàäöÿòèãðàííèê) òà іêîñàåäð (ïðàâèëü-
íèé äâàäöÿòèãðàííèê) (ìàë. 4.1). 

            
Ïðàâèëüíèé     Êóá        Îêòàåäð      Äîäåêàåäð     Іêîñàåäð
òåòðàåäð

Ìàë. 4.1

Êіëüêіñòü ñòîðіí ãðàíі, âåðøèí і ðåáåð òà äåÿêі іíøі âëàñòè-
âîñòі êîæíîãî ç ïðàâèëüíèõ ìíîãîãðàííèêіâ ïîäàíî â òàáëèöі.

Íàçâà 
ïðàâèëüíîãî 
ìíîãîãðàí-

íèêà

іëü-
êіñòü 
ñòîðіí 
ãðàíі 

іëüêіñòü 
ðåáåð ó êîæ-
íіé âåðøèíі

іëü-
êіñòü 

âåðøèí

іëü-
êіñòü 
ðåáåð

óìà ïëîñ-
êèõ êóòіâ 

ïðè âåðøèíі

1 Ïðàâèëüíèé 
òåòðàåäð

3 3 4 6 180°

2 Êóá 4 3 8 12 270°

3 Îêòàåäð 3 4 6 12 240°

4 Äîäåêàåäð 5 3 20 30 324°

5 Іêîñàåäð 3 5 12 30 300°

ПРАВИЛЬНІ 
МНО О РАННИКИ§ 4. § 4. 

Îïóêëèé íîãîãðàííè  íàçèâàþòü 
ïðàâèë íè , ÿêùî âñі éîãî ãðàíі – 
ðіâíі ìіæ ñîáîþ ïðàâèëüíі ìíîãîêóò-
íèêè, à â êîæíіé éîãî âåðøèíі ñõî-
äèòüñÿ îäíà é òà ñàìà êіëüêіñòü ðåáåð.

âèëüíîãî ìíîãîãðàííèêà.

Îïóêëèé 
ïðàâèë íè
ðіâíі ìіæ ñîáîþ ïðàâèëüíі ìíîãîêóò-

1. Озна ення та 
вла тиво ті 
правильни  
многогранників

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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ногогранники

Äîïîâíèìî âëàñòèâîñòі ïðàâèëüíèõ ìíîãîãðàííèêіâ, ÿêі 
çàçàíà÷åíî â òàáëèöі, ùå îäíієþ.

Ó êîæíîìó ç ïðàâèëüíèõ ìíîãîãðàííèêіâ óñі äâîãðàííі 
êóòè, ÿêі óòâîðåíî äâîìà ãðàíÿìè çі ñïіëüíèì ðåáðîì, 
ðіâíі.

Ïîíÿòòÿ äіàãîíàëі ðîçãëÿäàþòü äëÿ âñіõ ïðàâèëüíèõ ìíî-
ãîãðàííèêіâ, êðіì ïðàâèëüíîãî òåòðàåäðà.

іàãîíàë  î òàåäðà – öå âіäðіçîê, ÿêèé ñïîëó÷àє äâі 
âåðøèíè îêòàåäðà, ÿêі íå ëåæàòü â îäíіé ãðàíі.

Íàâêîëèøíіé ñâіò äàє íàì áàãàòî ïðèêëà-
äіâ îá’єêòіâ, ùî ìàþòü ôîðìó ïðàâèëüíèõ 
ìíîãîãðàííèêіâ. Íàïðèêëàä, ôîðìó êóáà 
ìàþòü íå ëèøå âіäîìі íàì äèòÿ÷і іãðàøêè 
( êóáèêè ), à é êðèñòàëè êóõîííîї ñîëі і äå-
ÿêі àëìàçè. Àëìàçè òàêîæ êðèñòàëіçóþòü-
ñÿ ó ôîðìі îêòàåäðіâ, à êðèñòàëè çàëіçíîãî 
êîë÷åäàíó ìàþòü ôîðìó äîäåêàåäðà.

Задача 1.  Çíàéäіòü âèñîòè ïðà-
âèëüíîãî òåòðàåäðà, ðåáðî ÿêîãî äî-
ðіâíþє a.

Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé íà ìàëþíêó 4.2 
çîáðàæåíî ïðàâèëüíèé òåòðàåäð QABC 
ç ðåáðîì çàâäîâæêè a і âèñîòîþ QK, 
äå K – öåíòð òðèêóòíèêà ABC.

1) Òîäі KB – ðàäіóñ îïèñàíîãî 
íàâêîëî ïðàâèëüíîãî òðèêóòíèêà êîëà, 

òîáòî .

2) Іç {QKB (∠K = 90°): 

.

3) Àíàëîãі÷íî ìîæíà îá÷èñëèòè é іíøі âèñîòè ïðàâèëüíîãî 

òåòðàåäðà, àëå âñі âîíè ìіæ ñîáîþ ðіâíі і äîðіâíþþòü .

Â і ä ï î â і ä ü. .

Ó êîæíîìó ç ïðàâèëüíèõ ìíîãîãðàííèêіâ óñі äâîãðàííі 
êóòè, ÿêі óòâîðåíî äâîìà ãðàíÿìè çі ñïіëüíèì ðåáðîì, 
ðіâíі.

çàçàíà÷åíî â òàáëèöі, ùå îäíієþ.

Ó êîæíîìó ç ïðàâèëüíèõ ìíîãîãðàííèêіâ óñі äâîãðàííі 
êóòè, ÿêі óòâîðåíî äâîìà ãðàíÿìè çі ñïіëüíèì ðåáðîì, 
ðіâíі.

іàãîíàë  î òàåäðà – öå âіäðіçîê, ÿêèé ñïîëó÷àє äâі 
âåðøèíè îêòàåäðà, ÿêі íå ëåæàòü â îäíіé ãðàíі.

ãîãðàííèêіâ, êðіì ïðàâèëüíîãî òåòðàåäðà.

Íàâêîëèøíіé ñâіò äàє íàì áàãàòî ïðèêëà-

іàãîíàë  î òàåäðà
âåðøèíè îêòàåäðà, ÿêі íå ëåæàòü â îäíіé ãðàíі.

2. Приклади зада  
із правильними 
многогранниками

Ìàë. 4.2

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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РОЗДІЛ 

Задача 2.  Çíàéäіòü êóò ìіæ äіàãîíàëÿìè äâîõ ãðàíåé êóáà, 
ùî ìàþòü ñïіëüíó òî÷êó.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé ABCDA1B1C1D1 – äàíèé êóá (ìàë. 4.3). 
Çíàéäåìî, íàïðèêëàä, êóò ìіæ äіàãîíàëÿìè DA1 і DC1.

1) Ïðîâåäåìî âіäðіçîê A1C1 і ðîçãëÿ-
íåìî {A1C1D, ñòîðîíè ÿêîãî є äіàãîíà-
ëÿìè ðіâíèõ ìіæ ñîáîþ êâàäðàòіâ, òîìó 
A1D = A1C1 = C1D. 

2) Îòæå, {A1C1D – ðіâíîñòîðîííіé, 
òîìó ∠A1DC1 = 60°.
Â і ä ï î â і ä ü. 60°.

Задача 3.  Çíàéäіòü ïëîùó S ïîâåðõíі іêîñàåäðà, ðåáðî ÿêîãî 
äîðіâíþє a.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. 1) Óñі ãðàíі іêîñàåäðà – ðіâíі ìіæ ñîáîþ 
ðіâíîñòîðîííі òðèêóòíèêè. Ïîçíà÷èìî ïëîùó îäíієї ãðàíі 

÷åðåç Sãð. Òîäі Sãð = .

2) Âñüîãî ãðàíåé â іêîñàåäðі – 20. Òîìó 

S = 20 · Sãð = .

Â і ä ï î â і ä ü. .

Ó÷åííÿ ïðî ïðàâèëüíі ìíîãîãðàííèêè 
ìіñòèòüñÿ â îñòàííіé, , êíèçі 
Åâêëіäà Íà÷àëà . Ó ñâîїé ïðàöі Åâêëіä 

âñòàíîâèâ ñàì ôàêò іñíóâàííÿ öèõ ìíîãîãðàííèêіâ, ïîêà-
çàâ, ÿê їõ ìîæíà âïèñàòè ó ñôåðó, і äîâіâ, ùî, êðіì öèõ ï’ÿ-
òè ïðàâèëüíèõ ìíîãîãðàííèêіâ, іíøèõ íå іñíóє.

Ïåâíі çíàííÿ ïðî ìíîãîãðàííèêè áóëè âæå ó ñòàðîäàâíіõ 
єãèïòÿí, à ïîáóäîâó ï’ÿòè ïðàâèëüíèõ ìíîãîãðàííèêіâ àí-
òè÷íèé ôіëîñîô і ìàòåìàòèê Ïðîêë (V ñò.) ïðèïèñóâàâ 
Ïіôàãîðó. Ïðîòå, ÿê áóëî âñòàíîâëåíî ïіçíіøå, Ïіôàãîð 
çíàâ ùîíàéáіëüøå ïðî ãåêñàåäð (êóá), òåòðàåäð і äîäåêà-
åäð. À êòàåäð òà іêîñàåäð, іìîâіðíî, áóëî âіäêðèòî òіëüêè 
â V ñò. äî í. å. ååòåòîì Àôіíñüêèì, ÿêèé ïåðøèé äîâіâ 
іñíóâàííÿ ëèøå ï’ÿòè ïðàâèëüíèõ ìíîãîãðàííèêіâ.

• Який многогранник називають правильним? • Які види пра-
вильних многогранників ви знаєте? • Сформулюйте  користу-
ючись таблицею  властивості правильних многогранників. 
• о називають діагоналлю октаедра?

Ìàë. 4.3

Ó÷åííÿ ïðî ïðàâèëüíі ìíîãîãðàííèêè 
ìіñòèòüñÿ â îñòàííіé, , êíèçі 
Åâêëіäà Íà÷àëà . Ó ñâîїé ïðàöі Åâêëіä 

âñòàíîâèâ ñàì ôàêò іñíóâàííÿ öèõ ìíîãîãðàííèêіâ, ïîêà-
çàâ, ÿê їõ ìîæíà âïèñàòè ó ñôåðó, і äîâіâ, ùî, êðіì öèõ ï’ÿ-
òè ïðàâèëüíèõ ìíîãîãðàííèêіâ, іíøèõ íå іñíóє.

Ïåâíі çíàííÿ ïðî ìíîãîãðàííèêè áóëè âæå ó ñòàðîäàâíіõ 
єãèïòÿí, à ïîáóäîâó ï’ÿòè ïðàâèëüíèõ ìíîãîãðàííèêіâ àí-
òè÷íèé ôіëîñîô і ìàòåìàòèê Ïðîêë (V ñò.) ïðèïèñóâàâ 
Ïіôàãîðó. Ïðîòå, ÿê áóëî âñòàíîâëåíî ïіçíіøå, Ïіôàãîð 
çíàâ ùîíàéáіëüøå ïðî ãåêñàåäð (êóá), òåòðàåäð і äîäåêà-
åäð. À êòàåäð òà іêîñàåäð, іìîâіðíî, áóëî âіäêðèòî òіëüêè 
â V ñò. äî í. å. ååòåòîì Àôіíñüêèì, ÿêèé ïåðøèé äîâіâ 
іñíóâàííÿ ëèøå ï’ÿòè ïðàâèëüíèõ ìíîãîãðàííèêіâ.іñíóâàííÿ ëèøå ï’ÿòè ïðàâèëüíèõ ìíîãîãðàííèêіâ.

çàâ, ÿê їõ ìîæíà âïèñàòè ó ñôåðó, і äîâіâ, ùî, êðіì öèõ ï’ÿ-
òè ïðàâèëüíèõ ìíîãîãðàííèêіâ, іíøèõ íå іñíóє.òè ïðàâèëüíèõ ìíîãîãðàííèêіâ, іíøèõ íå іñíóє.òè ïðàâèëüíèõ ìíîãîãðàííèêіâ, іíøèõ íå іñíóє.òè ïðàâèëüíèõ ìíîãîãðàííèêіâ, іíøèõ íå іñíóє.òè ïðàâèëüíèõ ìíîãîãðàííèêіâ, іíøèõ íå іñíóє.

Ïåâíі çíàííÿ ïðî ìíîãîãðàííèêè áóëè âæå ó ñòàðîäàâíіõ 
òè ïðàâèëüíèõ ìíîãîãðàííèêіâ, іíøèõ íå іñíóє.

єãèïòÿí, à ïîáóäîâó ï’ÿòè ïðàâèëüíèõ ìíîãîãðàííèêіâ àí-
òè÷íèé ôіëîñîô і ìàòåìàòèê Ïðîêë (V ñò.) ïðèïèñóâàâ 

òè ïðàâèëüíèõ ìíîãîãðàííèêіâ, іíøèõ íå іñíóє.
Ïåâíі çíàííÿ ïðî ìíîãîãðàííèêè áóëè âæå ó ñòàðîäàâíіõ 

єãèïòÿí, à ïîáóäîâó ï’ÿòè ïðàâèëüíèõ ìíîãîãðàííèêіâ àí-
òè÷íèé ôіëîñîô і ìàòåìàòèê Ïðîêë (V ñò.) ïðèïèñóâàâ 

Ïåâíі çíàííÿ ïðî ìíîãîãðàííèêè áóëè âæå ó ñòàðîäàâíіõ 
єãèïòÿí, à ïîáóäîâó ï’ÿòè ïðàâèëüíèõ ìíîãîãðàííèêіâ àí-
òè÷íèé ôіëîñîô і ìàòåìàòèê Ïðîêë (V ñò.) ïðèïèñóâàâ òè÷íèé ôіëîñîô і ìàòåìàòèê Ïðîêë (V ñò.) ïðèïèñóâàâ òè÷íèé ôіëîñîô і ìàòåìàòèê Ïðîêë (V ñò.) ïðèïèñóâàâ 
Ïіôàãîðó. Ïðîòå, ÿê áóëî âñòàíîâëåíî ïіçíіøå, Ïіôàãîð Ïіôàãîðó. Ïðîòå, ÿê áóëî âñòàíîâëåíî ïіçíіøå, Ïіôàãîð Ïіôàãîðó. Ïðîòå, ÿê áóëî âñòàíîâëåíî ïіçíіøå, Ïіôàãîð 

â V ñò. äî í. å. ååòåòîì Àôіíñüêèì, ÿêèé ïåðøèé äîâіâ 
åäð. À êòàåäð òà іêîñàåäð, іìîâіðíî, áóëî âіäêðèòî òіëüêè åäð. À êòàåäð òà іêîñàåäð, іìîâіðíî, áóëî âіäêðèòî òіëüêè 
çíàâ ùîíàéáіëüøå ïðî ãåêñàåäð (êóá), òåòðàåäð і äîäåêà-çíàâ ùîíàéáіëüøå ïðî ãåêñàåäð (êóá), òåòðàåäð і äîäåêà-çíàâ ùîíàéáіëüøå ïðî ãåêñàåäð (êóá), òåòðàåäð і äîäåêà-
Ïіôàãîðó. Ïðîòå, ÿê áóëî âñòàíîâëåíî ïіçíіøå, Ïіôàãîð Ïіôàãîðó. Ïðîòå, ÿê áóëî âñòàíîâëåíî ïіçíіøå, Ïіôàãîð Ïіôàãîðó. Ïðîòå, ÿê áóëî âñòàíîâëåíî ïіçíіøå, Ïіôàãîð Ïіôàãîðó. Ïðîòå, ÿê áóëî âñòàíîâëåíî ïіçíіøå, Ïіôàãîð Ïіôàãîðó. Ïðîòå, ÿê áóëî âñòàíîâëåíî ïіçíіøå, Ïіôàãîð Ïіôàãîðó. Ïðîòå, ÿê áóëî âñòàíîâëåíî ïіçíіøå, Ïіôàãîð 

âñòàíîâèâ ñàì ôàêò іñíóâàííÿ öèõ ìíîãîãðàííèêіâ, ïîêà-

Ïіôàãîðó. Ïðîòå, ÿê áóëî âñòàíîâëåíî ïіçíіøå, Ïіôàãîð 
çíàâ ùîíàéáіëüøå ïðî ãåêñàåäð (êóá), òåòðàåäð і äîäåêà-
Ïіôàãîðó. Ïðîòå, ÿê áóëî âñòàíîâëåíî ïіçíіøå, Ïіôàãîð Ïіôàãîðó. Ïðîòå, ÿê áóëî âñòàíîâëåíî ïіçíіøå, Ïіôàãîð 
çíàâ ùîíàéáіëüøå ïðî ãåêñàåäð (êóá), òåòðàåäð і äîäåêà-
åäð. À êòàåäð òà іêîñàåäð, іìîâіðíî, áóëî âіäêðèòî òіëüêè 
çíàâ ùîíàéáіëüøå ïðî ãåêñàåäð (êóá), òåòðàåäð і äîäåêà-
åäð. À êòàåäð òà іêîñàåäð, іìîâіðíî, áóëî âіäêðèòî òіëüêè 
çíàâ ùîíàéáіëüøå ïðî ãåêñàåäð (êóá), òåòðàåäð і äîäåêà-
åäð. À êòàåäð òà іêîñàåäð, іìîâіðíî, áóëî âіäêðèòî òіëüêè åäð. À êòàåäð òà іêîñàåäð, іìîâіðíî, áóëî âіäêðèòî òіëüêè åäð. À êòàåäð òà іêîñàåäð, іìîâіðíî, áóëî âіäêðèòî òіëüêè åäð. À êòàåäð òà іêîñàåäð, іìîâіðíî, áóëî âіäêðèòî òіëüêè åäð. À êòàåäð òà іêîñàåäð, іìîâіðíî, áóëî âіäêðèòî òіëüêè 
â V ñò. äî í. å. ååòåòîì Àôіíñüêèì, ÿêèé ïåðøèé äîâіâ â V ñò. äî í. å. ååòåòîì Àôіíñüêèì, ÿêèé ïåðøèé äîâіâ â V ñò. äî í. å. ååòåòîì Àôіíñüêèì, ÿêèé ïåðøèé äîâіâ â V ñò. äî í. å. ååòåòîì Àôіíñüêèì, ÿêèé ïåðøèé äîâіâ 

À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...

Який многогранник називають правильним? • Які види пра-
вильних многогранників ви знаєте? • Сформулюйте  користу-
ючись таблицею  властивості правильних многогранників. 
• о називають діагоналлю октаедра?

• 
вильних многогранників ви знаєте? 
ючись таблицею  властивості правильних многогранників. 
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Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
4.1. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі îêòàåäðà, ÿêùî 

ïëîùà îäíієї ãðàíі äîðіâíþє 2 äì2.

4.2. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі êóáà, ÿêùî ïëîùà îä-
íієї ãðàíі äîðіâíþє 9 ñì2.

4.3. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі êóáà, ÿêùî éîãî ðåáðî 
äîðіâíþє 2 ñì.

4.4. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðàâèëüíîãî òåòðàåäðà, 
ðåáðî ÿêîãî äîðіâíþє 4 ñì.

4. . Çíàéäіòü äіàãîíàëü êóáà, ðåáðî ÿêîãî äîðіâíþє 1 äì.

4. . Çíàéäіòü ïëîùó ãðàíі êóáà, ÿêùî äіàãîíàëü öієї ãðàíі 
äîðіâíþє 6 ñì.

4. . Ïëîùà ïîâåðõíі îêòàåäðà äîðіâíþє  ñì. Çíàéäіòü 
äîâæèíó ðåáðà îêòàåäðà.

4. . Ïëîùà ïîâåðõíі іêîñàåäðà äîðіâíþє  ñì. Çíàéäіòü 
äîâæèíó ðåáðà іêîñàåäðà.

4. . Ðåáðî êóáà äîðіâíþє 8 ñì. Ïëîùà ïîâåðõíі äîäåêàåäðà 
äîðіâíþє ïëîùі ïîâíîї ïîâåðõíі êóáà. Çíàéäіòü ïëîùó 
îäíієї ãðàíі äîäåêàåäðà.

4.1 . Ïëîùà îäíієї ãðàíі äîäåêàåäðà äîðіâíþє 8 äì2. Ïëîùà 
ïîâåðõíі äîäåêàåäðà äîðіâíþє ïëîùі ïîâíîї ïîâåðõíі 
êóáà. Çíàéäіòü äîâæèíó ðåáðà êóáà.

4.11. Çíàéäіòü ñóìó âñіõ ïëîñêèõ êóòіâ ïðè âñіõ âåðøèíàõ 
іêîñàåäðà.

4.12. Çíàéäіòü ñóìó âñіõ ïëîñêèõ êóòіâ ïðè âñіõ âåðøèíàõ 
îêòàåäðà.

4.13. QABC – ïðàâèëüíèé òåòðàåäð, òî÷êà O – öåíòð ãðàíі 
ABC, òî÷êè A1, B1, C1 – ñåðåäèíè ðåáåð QA, QB і QC âіäïî-
âіäíî. Äîâåäіòü, ùî QA1B1C1 – òàêîæ ïðàâèëüíèé òåòðàåäð.

4.14. Ó êóáі ABCDA1B1C1D1 öåíòð Q âåðõíüîї îñíîâè ñïîëó-
÷åíî ç âåðøèíàìè A, B, C і D. Äîâåäіòü, ùî QABCD – 
ïðàâèëüíà ïіðàìіäà.

4.1 . Ðåáðî îêòàåäðà äîðіâíþє a. Çíàéäіòü âіäñòàíü ìіæ ïðî-
òèëåæíèìè âåðøèíàìè îêòàåäðà.

4.1 . Âèñîòà ïðàâèëüíîãî òåòðàåäðà äîðіâíþє 4. Çíàéäіòü äîâ-
æèíó éîãî ðåáðà.

4.1 . Äâà ïðàâèëüíèõ òåòðàåäðè ìàþòü ñïіëüíó îñíîâó. ×è є 
ìíîãîãðàííèê, ùî ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ, ïðàâèëüíèì?

4.1. 

4. .

4. .

4.13.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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4.1 . Ç îäíієї âåðøèíè êóáà ïðîâåäåíî òðè äіàãîíàëі éîãî ãðà-
íåé, їõíі êіíöі ñïîëó÷åíî âіäðіçêàìè. ×è є ïðàâèëüíèì 
ìíîãîãðàííèêîì ïіðàìіäà, ðåáðàìè ÿêîї є øіñòü ïîáóäî-
âàíèõ âіäðіçêіâ?

4.1 . ×è ìîæíà ïîáóäóâàòè ïåðåðіç ïðàâèëüíîãî òåòðàåäðà 
òàê, ùîá îòðèìàòè ïðàâèëüíèé n-êóòíèê? ßêùî âіäïî-
âіäü ïîçèòèâíà, âèêîíàéòå ïîáóäîâó äëÿ âñіõ ìîæëèâèõ 
çíà÷åíü n.

4.2 . Äîâåäіòü, ùî äіàãîíàëі îêòàåäðà ïåðåòèíàþòüñÿ â îäíіé 
òî÷öі. 

4.21. Ïëîùі ïîâåðõîíü ïðàâèëüíîãî òåòðàåäðà і îêòàåäðà ìіæ 
ñîáîþ ðіâíі. Äîâåäіòü, ùî ðåáðî òåòðàåäðà äîðіâíþє äіà-
ãîíàëі îêòàåäðà.

4.22. Çíàéäіòü äâîãðàííі êóòè ïðàâèëüíîãî òåòðàåäðà.

4.23. Çíàéäіòü êóòè, ùî óòâîðþþòü áі÷íі ðåáðà ïðàâèëüíîãî 
òåòðàåäðà ç ïëîùèíîþ îñíîâè.

4.24. 1) Äîâåäіòü, ùî öåíòðè ãðàíåé îêòàåäðà є âåðøèíàìè êóáà. 
2) Çíàéäіòü ðåáðî êóáà, ÿêùî ðåáðî îêòàåäðà äîðіâíþє a.
3) Çíàéäіòü ïëîùó ïîâåðõíі êóáà.

4.2 . 1) Äîâåäіòü, ùî öåíòðè ãðàíåé êóáà є âåðøèíàìè îêòàåäðà. 
2) Çíàéäіòü ðåáðî îêòàåäðà, ÿêùî ðåáðî êóáà äîðіâíþє a.
3) Çíàéäіòü ïëîùó ïîâåðõíі îêòàåäðà.

4.2 . 1) Äîâåäіòü, ùî öåíòðè ãðàíåé ïðàâèëüíîãî òåòðàåäðà є 
âåðøèíàìè ïðàâèëüíîãî òåòðàåäðà.
2) Ðåáðî äàíîãî òåòðàåäðà äîðіâíþє a. Çíàéäіòü ïëîùó 
ïîâåðõíі òåòðàåäðà, âåðøèíàìè ÿêîãî є öåíòðè ãðàíåé 
äàíîãî. 

4.2 . Ó ÿêîìó âіäíîøåííі äіëèòü âèñîòè ïðàâèëüíîãî òåòðàå-
äðà òî÷êà їõíüîãî ïåðåòèíó?

4.2 . Äîâåäіòü, ùî äâîãðàííèé êóò ïðàâèëüíîãî òåòðàåäðà і 
äâîãðàííèé êóò ìіæ äâîìà ñóìіæíèìè ãðàíÿìè îêòàå-
äðà â ñóìі äàþòü 180°.

4.2 . Äîâåäіòü, ùî ñåðåäèíè ðåáåð ïðàâèëüíîãî òåòðàåäðà є 
âåðøèíàìè îêòàåäðà.

4.3 . Ðåáðî îêòàåäðà äîðіâíþє a. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâåðõíі 
÷îòèðèêóòíîї ïðèçìè, âåðøèíàìè ÿêîї є öåíòðè ãðàíåé 
îêòàåäðà. 

4.31. Ïëîùà ïîâåðõíі ïðàâèëüíîãî îêòàåäðà äîðіâíþє Q. 
Çíàéäіòü ïëîùó ïîâåðõíі ìíîãîãðàííèêà, âåðøèíàìè 
ÿêîãî є öåíòðè ãðàíåé öüîãî îêòàåäðà.

4.22. 

4.23.

4.3 .

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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4.32. 1) Äîâåäіòü, ùî ïåðåðіç êóáà ïëîùèíîþ, ÿêà ïðîõîäèòü 
÷åðåç öåíòð êóáà ïåðïåíäèêóëÿðíî äî äіàãîíàëі êóáà, є 
ïðàâèëüíèì øåñòèêóòíèêîì. 
2) Çíàéäіòü ïëîùó öüîãî øåñòèêóòíèêà, ÿêùî ðåáðî 
êóáà äîðіâíþє 2 ñì.

4.33. Äîâåäіòü, ùî ïðîòèëåæíі ãðàíі îêòàåäðà ïàðàëåëüíі. Çíàé-
äіòü âіäñòàíü ìіæ íèìè, ÿêùî ðåáðî îêòàåäðà äîðіâíþє a.

4.34. Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє ñåðåäèíè ïðîòèëåæíèõ ðåáåð 
òåòðàåäðà, íàçèâàþòü éîãî áіìåäіàíîþ. Äîâåäіòü, ùî 
ïåðåðіç ïðàâèëüíîãî òåòðàåäðà ïëîùèíîþ, ÿêà ïåðïåí-
äèêóëÿðíà äî éîãî áіìåäіàíè òà ïðîõîäèòü ÷åðåç її ñå-
ðåäèíó, є êâàäðàòîì.

4.3 . Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє âåðøèíó òåòðàåäðà іç öåíòðî-
їäîì ïðîòèëåæíîї ãðàíі, íàçèâàþòü ìåäіàíîþ òåòðàå-
äðà. Äîâåäіòü, ùî òî÷êà ïåðåòèíó ìåäіàí ïðàâèëüíîãî 
òåòðàåäðà çáіãàєòüñÿ ç òî÷êîþ ïåðåòèíó éîãî áіìåäіàí 
(öþ òî÷êó íàçèâàþòü öåíòðîì ïðàâèëüíîãî òåòðàåäðà).

4.3 . Ïëîùà ïîâåðõíі îêòàåäðà äîðіâíþє Q. îãî ÷îòèðè-
ãðàííі êóòè ïðè âåðøèíàõ çðіçàíî ïëîùèíàìè òàê, ùî 
óòâîðèâñÿ ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî øіñòü ãðàíåé – êâà-
äðàòè, à âіñіì ãðàíåé – ïðàâèëüíі øåñòèêóòíèêè. Çíàé-
äіòü ïëîùó ïîâåðõíі öüîãî ìíîãîãðàííèêà. 

4.3 . (Ïðîåêòíå çàâäàííÿ). Êóïіòü äâà ïàêåòèêè ñîêó îäíà-
êîâîãî îá’єìó: îäèí, ùî ìàє ôîðìó ïðÿìîêóòíîãî ïàðà-
ëåëåïіïåäà, іíøèé – ïðàâèëüíîãî òåòðàåäðà. Âñòàíîâіòü, 
âèêîíàâøè âіäïîâіäíі îá÷èñëåííÿ, íà óïàêîâêó ÿêîãî ç 
ïàêåòèêіâ ñîêó ïіøëî ìåíøå ìàòåðіàëó.

Æèòòєâà ìàòåìàòèêà
4.3 . Äîñëіäíå ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêå ïіäïðèєìñòâî çàéìàєòüñÿ 

ñåëåêöієþ áóðÿêó. Äëÿ âèðîùóâàííÿ îäíієї ðîñëèíè áó-
ðÿêà ïîòðіáíà ïëîùà, ùî ìàє ôîðìó êâàäðàòà çі ñòîðî-
íîþ 30 ñì. Ñêіëüêè ðîñëèí áóðÿêà ìîæíà âèðîñòèòè íà 
ãîðîäі, ùî ìàє ôîðìó êâàäðàòà çі ñòîðîíîþ 31,5 ì?

4.3 . Äëÿ øòóêàòóðåííÿ ñòіí êіìíàòè òðåáà ïðèäáàòè ðîçôà-
ñîâàíó â ìіøêè øòóêàòóðíó ñóìіø іç ðîçðàõóíêó 
6 ìіøêіâ ñóìіøі íà 5 ì2 ïîâåðõíі ñòіí. Øèðèíà êіì-
íàòè – 3,3 ì, äîâæèíà – 5 ì, à âèñîòà – 2,7 ì. Êіìíàòà 
ìàє îäíі äâåðі òà îäíå âіêíî. Øèðèíà äâåðåé – 0,9 ì, 
âèñîòà – 2 ì, øèðèíà âіêíà – 2 ì, âèñîòà – 1,75 ì. 
Ñêіëüêè ìіøêіâ ñóõîї ñóìіøі äîâåäåòüñÿ ïðèäáàòè, ÿêùî 
ñòіíè òðåáà øòóêàòóðèòè ïîâíіñòþ (âіä ïіäëîãè äî ñòåëі)?

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Öіêàâі çàäà÷і äëÿ ó÷íіâ íåëåäà÷èõ
4.4 . (Íàöіîíàëüíà îëіìïіàäà îëãàðії, 19  ð). Äîâåäіòü, ùî 

â áóäü-ÿêîìó òåòðàåäðі çíàéäóòüñÿ òðè ðåáðà, ùî âèõîäÿòü 
ç îäíієї âåðøèíè, ç ÿêèõ ìîæíà ïîáóäóâàòè òðèêóòíèê. 

iä îòóéòå ÿ äî âèâ÷åííÿ íîâî î ìàòåðiàëó
4.41. Çíàéäіòü äîâæèíó êîëà, ðàäіóñ ÿêîãî äîðіâíþє:

1) 3 äì;     2) 5 ñì.
4.42. Çíàéäіòü ïëîùó êðóãà, ðàäіóñ ÿêîãî äîðіâíþє:

1) 7 ñì;     2) 4 äì.
4.43. Ó êîëі, ðàäіóñ ÿêîãî äîðіâíþє 13 ñì, ïðîâåäåíî õîðäó 

çàâäîâæêè 24 ñì. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä öåíòðà êîëà äî 
õîðäè.

1. Äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþє 12 ñì. Çíàéäіòü 
ìåíøó ñòîðîíó ïðÿìîêóòíèêà, ÿêùî éîãî äіàãîíàëі ïå-
ðåòèíàþòüñÿ ïіä êóòîì 60°.

À Á Â Ã Ä

4 ñì 6 ñì  ñì 9 ñì
íåìîæëèâî 
âèçíà÷èòè

2. Ñòîðîíà AB ðîìáà ABCD íàëåæèòü ïëîùèíі α, à 
ñòîðîíà CD їé íå íàëåæèòü. ßê ðîçìіùåíà ïðÿìà CD
âіäíîñíî ïëîùèíè α?

À Á Â Ã Ä

ïàðàëåëü-
íà àáî 

ïåðåòèíàє

ïåðïåíäè-
êóëÿðíà

ïàðàëåëü-
íà

ïåðåòèíàє
àáî ïåðïåí-
äèêóëÿðíà

ïåðåòè-
íàє

3. Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïðèçìі äіàãîíàëü îñ-
íîâè äîðіâíþє  ñì, à áі÷íå ðåáðî – 8 ñì. Çíàéäіòü 
ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

À Á Â Ã Ä

160 ñì2 40  ñì2 160  ñì2 80 ñì2 іíøà âіäïîâіäü

1. Äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþє 12 ñì. Çíàéäіòü 
ìåíøó ñòîðîíó ïðÿìîêóòíèêà, ÿêùî éîãî äіàãîíàëі ïå-
ðåòèíàþòüñÿ ïіä êóòîì 60°.

À Á Â Ã Ä

4 ñì 6 ñì  ñì 9 ñì
íåìîæëèâî 
âèçíà÷èòè

2. Ñòîðîíà AB ðîìáà ABCD íàëåæèòü ïëîùèíі α, à 
ñòîðîíà CD їé íå íàëåæèòü. ßê ðîçìіùåíà ïðÿìà CD
âіäíîñíî ïëîùèíè α?

À Á Â Ã Ä

ïàðàëåëü-
íà àáî 

ïåðåòèíàє

ïåðïåíäè-
êóëÿðíà

ïàðàëåëü-
íà

ïåðåòèíàє
àáî ïåðïåí-
äèêóëÿðíà

ïåðåòè-
íàє

3. Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïðèçìі äіàãîíàëü îñ-
íîâè äîðіâíþє  ñì, à áі÷íå ðåáðî – 8 ñì. Çíàéäіòü 
ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

À Á Â Ã Ä

160 ñì2 40  ñì2 160  ñì2 80 ñì2 іíøà âіäïîâіäü

ПППЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬ
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4. Óêàæіòü ãðàäóñíó ìіðó êóòà ìіæ âåêòîðàìè 
(–1; 2; 4) і (8; 0; 2).

À Á Â Ã Ä

0° 30° 45° 60° 90°

. Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî êóá 
ABCDA1B1C1D1. Óñòàíîâіòü âіäïîâіä-
íіñòü ìіæ çàäàíèì êóòîì (1–4) òà éîãî 
ãðàäóñíîþ ìіðîþ (À–Ä).

Çàäàíèé êóò
Ãðàäóñíà 
ìіðà

1 ìіæ ïðÿìèìè A1B1 і CD À

Á 

Â

Ã

Ä

0°
30°
45°
60°
90°

2 ìіæ ïðÿìèìè A1D і DC
3 ìіæ ïðÿìîþ C1D 

і ïëîùèíîþ ABC
4 ìіæ ïëîùèíàìè A1AC 

і BB1D

. Âèñîòà ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà, ïðîâåäåíà äî 
îñíîâè, âіäíîñèòüñÿ äî îñíîâè òðèêóòíèêà ÿê 2 : 3, áі÷-
íà ñòîðîíà òðèêóòíèêà äîðіâíþє 20 ñì. Çíàéäіòü ïåðè-
ìåòð òðèêóòíèêà ó ñì.

ДОМАШНЯ САМОСТІЙНА РОБОТА № 1
Êîæíå çàâäàííÿ ìàє ïî ÷îòèðè âàðіàíòè âіäïîâіäі (À–Ã), 

ñåðåä ÿêèõ ëèøå îäèí є ïðàâèëüíèì. Îáåðіòü ïðàâèëüíèé âà-
ðіàíò âіäïîâіäі.

1. Ó ïðèçìі ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі äîðіâíþє 24 ñì2, à 
ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі – 36 ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó îñíîâè.

. 60 ñì2    . 12 ñì2    Â. 6 ñì2     . 4 ñì2

2. Îäèí іç êóòіâ ÷îòèðèêóòíèêà, ÿêèé є îñíîâîþ ïàðàëåëåïі-
ïåäà, äîðіâíþє 100°. Óêàæіòü çíà÷åííÿ, ÿêîìó ìîæå äî-
ðіâíþâàòè іíøèé êóò öüîãî ÷îòèðèêóòíèêà.

. 120°     . 110°     Â. 90°      . 80°
3. Çíàéäіòü ïëîùó îäíієї ãðàíі ïðàâèëüíîãî òåòðàåäðà, ÿêùî 

ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі òåòðàåäðà äîðіâíþє 48 ñì2.
. 24 ñì2    . 8 ñì2     Â. 12 ñì2    . 16 ñì2

4. Âèñîòà ïîõèëîї ïðèçìè äîðіâíþє 6 ñì. Çíàéäіòü áі÷íå 
ðåáðî ïðèçìè, ÿêùî âîíî óòâîðþє êóò 45° іç ïëîùèíîþ 
îñíîâè.

. 6  ñì   . 6 ñì     Â. 12 ñì    . 6  ñì

4. Óêàæіòü ãðàäóñíó ìіðó êóòà ìіæ âåêòîðàìè 
(–1; 2; 4) і (8; 0; 2).

À Á Â Ã Ä

0° 30° 45° 60° 90°

. Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî êóá 
ABCDA1B1C1D1. Óñòàíîâіòü âіäïîâіä-
íіñòü ìіæ çàäàíèì êóòîì (1–4) òà éîãî 
ãðàäóñíîþ ìіðîþ (À–Ä).

Çàäàíèé êóò
Ãðàäóñíà 
ìіðà

1 ìіæ ïðÿìèìè A1B1 і CD À

Á 

Â

Ã

Ä

0°
30°
45°
60°
90°

2 ìіæ ïðÿìèìè A1D і DC
3 ìіæ ïðÿìîþ C1D 

і ïëîùèíîþ ABC
4 ìіæ ïëîùèíàìè A1AC 1AC 1

і BB1D

. Âèñîòà ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà, ïðîâåäåíà äî 
îñíîâè, âіäíîñèòüñÿ äî îñíîâè òðèêóòíèêà ÿê 2 : 3, áі÷-
íà ñòîðîíà òðèêóòíèêà äîðіâíþє 20 ñì. Çíàéäіòü ïåðè-
ìåòð òðèêóòíèêà ó ñì.

ðіàíò âіäïîâіäі.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþ-
þòü 5 ñì і 12 ñì, à âèñîòà – 4 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó äіàãî-
íàëüíîãî ïåðåðіçó ïàðàëåëåïіïåäà.

. 20 ñì2    . 48 ñì2    Â. 52 ñì2    . 136 ñì2

. Àïîôåìà ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 
5 ñì, à ñòîðîíà îñíîâè – 8 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïî-
âåðõíі ïіðàìіäè.

. 80 ñì2    . 144 ñì2   
Â. 224 ñì2    . (60 + 16 ) ñì2

. Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïðèçìі ìåäіàíà îñíîâè äîðіâ-
íþє 2  ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі öієї ïðèçìè, 
ÿêùî äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі óòâîðþє êóò 45° іç âèñîòîþ 
ïðèçìè.

. 16 ñì2    . 36 ñì2     Â. 96 ñì2     . 48 ñì2

. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç êàòåòàìè 
3 ñì і 4 ñì. Óñі áі÷íі ãðàíі ïіðàìіäè íàõèëåíі äî ïëîùèíè 
îñíîâè ïіä êóòîì 60°. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі 
ïіðàìіäè.

. 18 ñì2    . 12 ñì2     Â. 24 ñì2     . 20 ñì2

. Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé çðіçàíіé ïіðàìіäі ðàäіóñè êіë, 
âïèñàíèõ â îñíîâè, äîðіâíþþòü 4 ñì і 6 ñì, à áі÷íå ðåáðî 
óòâîðþє êóò 30° іç âèñîòîþ ïіðàìіäè. Çíàéäіòü âèñîòó çðі-
çàíîї ïіðàìіäè.

. 2  ñì   . 2  ñì     Â.  2  ñì    . 4 ñì

1 . Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ðîìá, ïëîùà 
ÿêîãî – 24 ñì2. Ïëîùі äіàãîíàëüíèõ ïåðåðіçіâ ïàðàëåëåïі-
ïåäà äîðіâíþþòü 30 ñì2 і 40 ñì2. Çíàéäіòü âèñîòó ïàðàëå-
ëåïіïåäà.

. 4 ñì     . 3 ñì      Â. 6 ñì      . 5 ñì
11. Áі÷íå ðåáðî ïîõèëîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþє 20 ñì. 

Äâі áі÷íі ãðàíі ïðèçìè âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі, à їõíє 
ñïіëüíå ðåáðî âіääàëåíå íà 7 ñì і 24 ñì âіä äâîõ іíøèõ 
áі÷íèõ ðåáåð. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè. 

. 620 ñì2   . 1120 ñì2    Â. 560 ñì2    . 1680 ñì2

12. Ïëîñêèé êóò ïðè âåðøèíі ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðà-
ìіäè äîðіâíþє 60°. Çíàéäіòü äâîãðàííèé êóò ïðè áі÷íîìó 
ðåáðі ïіðàìіäè. 

.       .    

Â.       .   

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



81

ногогранники

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 
ДО §§ 1–

1. Ó ïðèçìі ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі äîðіâíþє 28 ñì2, à 
ïëîùà îñíîâè – 12 ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі 
ïðèçìè.

2. ×è є ïàðàëåëåïіïåäîì ÷îòèðèêóòíà ïðèçìà, îñíîâà ÿêîї – 
÷îòèðèêóòíèê, êóòè ÿêîãî âіäïîâіäíî äîðіâíþþòü:
1) 30°; 150°; 30°; 150°;      2) 20°; 160°; 30°; 150°?

3. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðàâèëüíîãî òåòðàåäðà, 
ïëîùà îäíієї ãðàíі ÿêîãî äîðіâíþє 5 ñì2.

4. Áі÷íå ðåáðî ïîõèëîї ïðèçìè äîðіâíþє 12 ñì і óòâîðþє 
ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 30°. Çíàéäіòü âèñîòó öієї ïðèçìè.

. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþ-
þòü 7 ñì і 24 ñì, à âèñîòà – 5 ñì. Çíàéäіòü:
1) ïëîùó äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó ïàðàëåëåïіïåäà;
2) ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà.

. Àïîôåìà ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 5 ñì, à 
ñòîðîíà îñíîâè – 6 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі 
ïіðàìіäè.

. Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïðèçìі äіàãîíàëü îñíîâè 
äîðіâíþє 6  ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі öієї 
ïðèçìè, ÿêùî äіàãîíàëü ïðèçìè óòâîðþє ç áі÷íèì ðåáðîì 
êóò 45°.

. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç êàòåòàìè 
6 ñì і 8 ñì. Óñі áі÷íі ðåáðà ïіðàìіäè äîðіâíþþòü 13 ñì. 
Çíàéäіòü âèñîòó ïіðàìіäè.

. Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ïàðàëåëîãðàì іç òó-
ïèì êóòîì 150° і ïëîùåþ 15 ñì2. Ïëîùі áі÷íèõ ãðàíåé 
ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþþòü 20 ñì2 і 24 ñì2. Çíàéäіòü âè-
ñîòó ïàðàëåëåïіïåäà.

Додаткові завдання
1 . Ó ïðàâèëüíіé çðіçàíіé òðèêóòíіé ïіðàìіäі ñòîðîíè îñ-
íîâ äîðіâíþþòü 9 ñì і 6 ñì, à áі÷íå ðåáðî óòâîðþє ç ïëî-
ùèíîþ îñíîâè êóò 60°. Çíàéäіòü âèñîòó çðіçàíîї ïіðàìіäè.

11.  Ó ïîõèëіé òðèêóòíіé ïðèçìі äâі áі÷íі ãðàíі âçàєìíî ïåð-
ïåíäèêóëÿðíі. õíє ñïіëüíå ðåáðî âіääàëåíå íà 8 ñì і 
15 ñì âіä äâîõ іíøèõ áі÷íèõ ðåáåð. Çíàéäіòü äîâæèíó 
áі÷íîãî ðåáðà ïðèçìè, ÿêùî ïëîùà її áі÷íîї ïîâåðõíі äî-
ðіâíþє 200 ñì2.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ВПРАВИ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ РОЗДІЛУ 1
До § 1

1. Óêàæіòü îñíîâè, áі÷íі ãðàíі, ñòîðîíè 
îñíîâ, áі÷íі ðåáðà òà âåðøèíè ïðèçìè, 
çîáðàæåíîї íà ìàëþíêó 4.4.

2. Ñêіëüêè áі÷íèõ ðåáåð і ãðàíåé ó øåñòè-
êóòíіé ïðèçìі?

3. Ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè äîðіâ-
íþє 24 ñì2, à ïëîùà îñíîâè äîðіâíþє 
5 ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі 
ïðèçìè.

4. Ó òðèêóòíіé ïðèçìі âñі áі÷íі ãðàíі ìіæ ñîáîþ ðіâíі. Çíàé-
äіòü ïëîùó îäíієї òàêîї ãðàíі, ÿêùî ïëîùà áі÷íîї ïî-
âåðõíі ïðèçìè äîðіâíþє 27 ñì2.

. Âèçíà÷òå êіëüêіñòü ñòîðіí ìíîãîêóòíèêà, ùî є îñíîâîþ 
ïðèçìè, ÿêùî ó ïðèçìè: 1) 15 ãðàíåé; 2) 9 ðåáåð.

. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ïðàâèëüíèé øåñòèêóòíèê çі 
ñòîðîíîþ 5 ñì. Äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі äîðіâíþє 13 ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

. Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïðèçìі ñòîðîíà îñíîâè äîðіâíþє 
2 äì, à ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі â  ðàçіâ áіëüøà çà ïëîùó 
îñíîâè. Çíàéäіòü áі÷íå ðåáðî ïðèçìè.

. Ïðîåêöіÿ áі÷íîãî ðåáðà íà ïëîùèíó îñíîâè ïîõèëîї 
ïðèçìè äîðіâíþє 5  ñì. Çíàéäіòü áі÷íå ðåáðî ïðèçìè, 
ÿêùî âîíî óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 45°.

. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðîìá çі ñòîðîíîþ 6 ñì і ãîñòðèì 
êóòîì 60°. Çíàéäіòü ïëîùі äіàãîíàëüíèõ ïåðåðіçіâ ïðèçìè, 
ÿêùî її áі÷íå ðåáðî äîðіâíþє 5 ñì.

1 . ×åðåç ñòîðîíó îñíîâè ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè 
ïіä êóòîì 30° äî îñíîâè ïðîâåäåíî ïåðåðіç, ÿêèé ïåðåòè-
íàє áі÷íå ðåáðî. Çíàéäіòü ñòîðîíó îñíîâè ïðèçìè, ÿêùî 
ïëîùà ïåðåðіçó äîðіâíþє 8 ñì2.

11.  Îñíîâîþ ïðÿìîї ÷îòèðèêóòíîї ïðèçìè є ïðÿìîêóòíèê, 
îäíà çі ñòîðіí ÿêîãî äîðіâíþє 6 ñì, à äіàãîíàëü – 10 ñì. 
Äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі, ùî ìіñòèòü áіëüøó ñòîðîíó îñ-
íîâè, íàõèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 45°. Çíàé-
äіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

12.  Âèñîòà ðîìáà, ùî є îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè, äîðіâíþє 
1 äì. Ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè – 24 äì2, à ïëîùà її 
ïîâíîї ïîâåðõíі – 32 äì2. Çíàéäіòü âèñîòó ïðèçìè.

Ìàë. 4.4.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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13.  Îñíîâîþ ïîõèëîї ïðèçìè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç êà-
òåòàìè 12 ñì і 16 ñì. Îäíà ç âåðøèí âåðõíüîї îñíîâè 
ïðèçìè ïðîåêòóєòüñÿ â ñåðåäèíó ãіïîòåíóçè íèæíüîї îñ-
íîâè. Çíàéäіòü âèñîòó ïðèçìè, ÿêùî її áі÷íå ðåáðî äîðіâ-
íþє 26 ñì.

14.  Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ, áіëüøà 
îñíîâà ÿêîї äîðіâíþє 8 ñì, áі÷íà ñòîðîíà – 3 ñì, à êóò ìіæ 
íèìè – 60°. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè, 
ÿêùî її âèñîòà äîðіâíþє äіàãîíàëі îñíîâè.

1 .  Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ïëîùі äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó ïðà-
âèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïðèçìè äî ïëîùі її áі÷íîї ïîâåðõíі.

1 . Ïëîùà îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâ-
íþє S, à äіàãîíàëü ïðèçìè óòâîðþє ç áі÷íîþ ãðàííþ êóò γ. 
Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1 . Ïëîùà áі÷íîї ãðàíі ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïðèçìè äî-
ðіâíþє Q. Çíàéäіòü ïëîùі її äіàãîíàëüíèõ ïåðåðіçіâ.

1 . Ó ïîõèëіé òðèêóòíіé ïðèçìі äâі ãðàíі óòâîðþþòü êóò 60°. 
õíє ñïіëüíå áі÷íå ðåáðî âіääàëåíå íà 5 ñì і 8 ñì âіä äâîõ 

іíøèõ áі÷íèõ ðåáåð. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі 
ïðèçìè, ÿêùî її áі÷íå ðåáðî äîðіâíþє 20 ñì.

До § 
1 . ×è є ïàðàëåëåïіïåäîì ÷îòèðèêóòíà ïðèçìà, îñíîâà 
ÿêîї – ÷îòèðèêóòíèê, äіàãîíàëі ÿêîãî ïåðåòèíàþòüñÿ і 
òî÷êîþ ïåðåòèíó äіëÿòüñÿ íàâïіë?

2 . ×è ìîæå áóòè ïàðàëåëåïіïåäîì ÷îòèðèêóòíà ïðèçìà, îäíà 
ç ãðàíåé ÿêîї є òðàïåöієþ?

21. 1) ×è îçíà÷àþòü òåðìіíè ïðàâèëüíà ÷îòèðèêóòíà 
ïðèçìà  і ïðÿìîêóòíèé ïàðàëåëåïіïåä  îäíå é òå ñàìå?
2) ßêі âëàñòèâîñòі є ñïіëüíèìè äëÿ ïðàâèëüíîї ÷îòèðè-
êóòíîї ïðèçìè і ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà? À ÿêі – 
âіäìіííèìè?

22.  Îñíîâîþ ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà є êâàäðàò çі ñòîðî-
íîþ 1 äì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïі-
ïåäà, ÿêùî éîãî äіàãîíàëü äîðіâíþє  äì.

23.  Îäíà çі ñòîðіí îñíîâè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äî-
ðіâíþє 4 ñì, äіàãîíàëü îñíîâè – 5 ñì, à âèñîòà ïàðàëåëå-
ïіïåäà – 8 ñì. Çíàéäіòü:
1) ïëîùó äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó ïàðàëåëåïіïåäà;
2) ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



84

РОЗДІЛ 

24.  Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ïàðàëåëîãðàì çі ñòîðî-
íàìè 3 ñì і 8 ñì òà ãîñòðèì êóòîì 60°. Çíàéäіòü ìåíøó 
äіàãîíàëü ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêùî âîíà íàõèëåíà äî ïëî-
ùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 60°.

2 .  Âèñîòà ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє 5 ñì. 
Çíàéäіòü ñòîðîíè îñíîâè öüîãî ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêùî 
âîíè âіäíîñÿòüñÿ ÿê 2 : 1, à ñóìà âñіõ ðåáåð ïàðàëåëåïі-
ïåäà äîðіâíþє 56 ñì.

2 .  Ïëîùі äіàãîíàëüíèõ ïåðåðіçіâ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà 
äîðіâíþþòü 120 ñì2 і 300 ñì2, à âèñîòà ïàðàëåëåïіïåäà – 
15 ñì. Çíàéäіòü äîâæèíè äіàãîíàëåé ïàðàëåëåïіïåäà.

2 .  Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ðîìá çі ñòîðîíîþ 6 ñì 
і ãîñòðèì êóòîì 30°. Ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïі-
ïåäà äîðіâíþє 132 ñì2. Çíàéäіòü:
1) ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà; 
2) âèñîòó ïàðàëåëåïіïåäà.

2 . Ó ïðÿìîêóòíîìó ïàðàëåëåïіïåäі äіàãîíàëü äîðіâíþє 
13 ñì, à äіàãîíàëі áі÷íèõ ãðàíåé – 12 ñì і  ñì. Çíàéäіòü:
1) ñòîðîíè îñíîâè ïàðàëåëåïіïåäà;
2) âèñîòó ïàðàëåëåïіïåäà;
3) ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà;
4) ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà.

2 .  Îñíîâîþ ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà є êâàäðàò, ñòîðîíà 
ÿêîãî íà 2 ñì ìåíøà çà äіàãîíàëü. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї 
ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêùî äіàãîíàëü ïàðàëåëåïіïåäà 
íà 4 ñì áіëüøà çà éîãî âèñîòó.

3 .  Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ïàðàëåëîãðàì çі ñòîðî-
íàìè 2  ñì і 4 ñì òà ãîñòðèì êóòîì 30°. Ïëîùà ìåíøîãî 
ç äіàãîíàëüíèõ ïåðåðіçіâ ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє 10 ñì2. 
Çíàéäіòü ïëîùó:
1) áіëüøîãî äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó; 
2) ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà.

31. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþþòü 20 ñì 
і 30 ñì, à äіàãîíàëі âіäíîñÿòüñÿ ÿê 11 : 23. Âèñîòà ïàðàëå-
ëåïіïåäà äîðіâíþє 5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùі äіàãîíàëüíèõ ïå-
ðåðіçіâ ïàðàëåëåïіïåäà.

32. Ñòîðîíè îñíîâ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà âіäíîñÿòüñÿ ÿê 
1 : 3 і óòâîðþþòü êóò 30°. Áі÷íå ðåáðî ïàðàëåëåïіïåäà äî-
ðіâíþє 10 ñì, à ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі – 172 ñì2. Çíàé-
äіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà.

33. Ïëîùà îñíîâè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє 
12 ñì2, à ïëîùі éîãî áі÷íèõ ãðàíåé – 18 ñì2 і 24 ñì2. Çíàéäіòü:
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1) âèñîòó ïàðàëåëåïіïåäà; 
2) ïëîùó éîãî äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó.

34. Äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє l і 
óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò β. Äіàãîíàëü îñíîâè óòâî-
ðþє ç îäíієþ çі ñòîðіí îñíîâè êóò α. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷-
íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

3 . Äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà óòâîðþє ç éîãî 
ãðàíÿìè êóòè α, β і γ. Äîâåäіòü, ùî sin2 α + sin2 β + sin2 γ = 1.

До § 3
3 . Íàìàëþéòå øåñòèêóòíó ïіðàìіäó SABCDEF ç âåðøè-
íîþ â òî÷öі S. Óêàæіòü її îñíîâó, áі÷íі ãðàíі òà áі÷íі ðåáðà.

3 . Ñêіëüêè ãðàíåé і ñêіëüêè ðåáåð ìàє ï’ÿòèêóòíà ïіðàìіäà?

3 . Ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі ïðàâèëüíîї âîñüìèêóòíîї ïіðàìіäè 
äîðіâíþє 56 ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó îäíієї áі÷íîї ãðàíі öієї 
ïіðàìіäè.

3 . Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâ-
íþє 5 ñì, à àïîôåìà – 6 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïî-
âåðõíі ïіðàìіäè.

4 . Ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі ïіðàìіäè äîðіâíþє 100 ñì2, à 
ïëîùà її îñíîâè – 20 ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі 
ïіðàìіäè.

41. Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї ï’ÿòèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâ-
íþє 6 ñì, à àïîôåìà – 9 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïî-
âåðõíі ïіðàìіäè.

42. Ïëîùà îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äî-
ðіâíþє 9 ñì2, à її àïîôåìà äîðіâíþє 5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó 
áі÷íîї ïîâåðõíі ïіðàìіäè.

43.  Çíàéäіòü ñóìó âñіõ ïëîñêèõ êóòіâ âîñüìèêóòíîї ïіðàìіäè.

44.  Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâ-
íþє 3 ñì, à âèñîòà – 8 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó äіàãîíàëüíîãî 
ïåðåðіçó ïіðàìіäè, ÿêèé ïðîõîäèòü ÷åðåç її âèñîòó.

4 .  Âèñîòà îñíîâè ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè – 6  ñì, à 
áі÷íå ðåáðî óòâîðþє êóò 30° іç ïëîùèíîþ îñíîâè. Çíàé-
äіòü áі÷íå ðåáðî òà âèñîòó ïіðàìіäè.

4 .  Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç êàòåòàìè 
18 ñì і 24 ñì, à îñíîâîþ âèñîòè ïіðàìіäè є ñåðåäèíà ãіïî-
òåíóçè öüîãî òðèêóòíèêà.
1) Äîâåäіòü, ùî âñі áі÷íі ðåáðà ïіðàìіäè ìіæ ñîáîþ ðіâíі.
2) Çíàéäіòü äîâæèíó áі÷íîãî ðåáðà, ÿêùî âèñîòà ïіðàìіäè 
äîðіâíþє 12 ñì.
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4 .  Ñòîðîíè îñíîâ ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї çðіçàíîї ïіðàìіäè 
äîðіâíþþòü 7 ñì і 3 ñì, à àïîôåìà – 5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó 
ïîâíîї ïîâåðõíі ïіðàìіäè.

4 . Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïіðàìіäі ðàäіóñ êîëà, âïè-
ñàíîãî â îñíîâó, äîðіâíþє 2 ñì, à áі÷íå ðåáðî íàõèëåíå äî 
ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 30°. Çíàéäіòü àïîôåìó ïіðà-
ìіäè òà ïëîùó її áі÷íîї ïîâåðõíі.

4 .  Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïіðàìіäі áі÷íі ãðàíі óòâîðþþòü іç 
ïëîùèíîþ îñíîâè êóòè ïî 45°. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї 
ïîâåðõíі ïіðàìіäè, ÿêùî її àïîôåìà äîðіâíþє  ñì.

.  Ñòîðîíè îñíîâ ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї çðіçàíîї ïіðàìіäè äî-
ðіâíþþòü 10 ñì і 2 ñì, à áі÷íå ðåáðî – 5 ñì. Çíàéäіòü 
ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі çðіçàíîї ïіðàìіäè.

1.  Îñíîâîþ ïіðàìіäè є êâàäðàò çі ñòîðîíîþ a. Äâі áі÷íі ãðàíі 
ïіðàìіäè ïåðïåíäèêóëÿðíі äî îñíîâè, à äâі іíøі íàõèëåíі 
äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì α. Çíàéäіòü âèñîòó ïіðà-
ìіäè.

2.  Ó ïðàâèëüíіé øåñòèêóòíіé ïіðàìіäі ïëîùà áі÷íîї ïî-
âåðõíі äîðіâíþє 24 ñì2, à ïëîñêèé êóò ïðè âåðøèíі – 30°. 
Çíàéäіòü ïëîùó îñíîâè ïіðàìіäè.

3.  Îñíîâîþ ïіðàìіäè є òðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè 5 ñì, 5 ñì і 
8 ñì. Óñі áі÷íі ðåáðà ïіðàìіäè íàõèëåíі äî ïëîùèíè îñ-
íîâè ïіä êóòîì 60°. Çíàéäіòü äîâæèíó âèñîòè ïіðàìіäè.

4.  Îñíîâîþ ïіðàìіäè є òðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè 12 ñì, 10 ñì 
і 10 ñì. Óñі áі÷íі ãðàíі ïіðàìіäè íàõèëåíі äî ïëîùèíè 
îñíîâè ïіä êóòîì 60°. Çíàéäіòü:
1) âèñîòó ïіðàìіäè;   2) ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïіðàìіäè.

.  Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ ç îñíîâàìè 4 ñì і 
16 ñì. Âèñîòè âñіõ áі÷íèõ ãðàíåé òðàïåöії äîðіâíþþòü 
5 ñì. Çíàéäіòü äîâæèíó âèñîòè ïіðàìіäè.

.  Ó ïðàâèëüíіé çðіçàíіé ÷îòèðèêóòíіé ïіðàìіäі ñòîðîíè îñ-
íîâ äîðіâíþþòü 10 ñì і 2 ñì, à âèñîòà äîðіâíþє 3 ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïіðàìіäè.

. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ðіâíîñòîðîííіé òðèêóòíèê çі ñòî-
ðîíîþ 2 ñì. Îäíà ç áі÷íèõ ãðàíåé – òàêîæ ðіâíîñòîðîííіé 
òðèêóòíèê, ÿêèé ïåðïåíäèêóëÿðíèé äî ïëîùèíè îñíîâè. 
Îá÷èñëіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïіðàìіäè.

. Áі÷íå ðåáðî ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 
12 ñì і óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 60°. ×åðåç ñòî-
ðîíó îñíîâè ïіðàìіäè і ñåðåäèíó áі÷íîãî ðåáðà ïðîâåäåíî 
ïåðåðіç. Çíàéäіòü éîãî ïëîùó.
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. Ó ïðàâèëüíіé øåñòèêóòíіé ïіðàìіäі áі÷íå ðåáðî íàõèëåíå 
äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 30°. Çíàéäіòü òàíãåíñ êóòà, 
ÿêèé áі÷íà ãðàíü óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè.

. ×åðåç ñòîðîíó îñíîâè ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè ïåð-
ïåíäèêóëÿðíî äî ïðîòèëåæíîãî áі÷íîãî ðåáðà ïðîâåäåíî 
ïëîùèíó. Öÿ ïëîùèíà óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò, 

êîñèíóñ ÿêîãî äîðіâíþє . Çíàéäіòü êîñèíóñ êóòà ìіæ 

äâîìà áі÷íèìè ãðàíÿìè ïіðàìіäè.

До § 
1. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі äîäåêàåäðà, ÿêùî 

ïëîùà îäíієї ãðàíі äîðіâíþє 5 ñì2.

2. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі îêòàåäðà, ðåáðî ÿêîãî 
äîðіâíþє 2 äì.

3. Ïëîùà îäíієї ãðàíі êóáà äîðіâíþє 16 ñì2. Çíàéäіòü 
äіàãîíàëü ãðàíі êóáà.

4.  Ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі ïðàâèëüíîãî òåòðàåäðà äîðіâíþє 
16  ñì2. Çíàéäіòü äîâæèíó éîãî ðåáðà.

.  Ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі ïðàâèëüíîãî òåòðàåäðà äîðіâíþє 
ïëîùі ïîâíîї ïîâåðõíі îêòàåäðà.
1) Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ïëîùі îäíієї ãðàíі òåòðàåäðà äî 
ïëîùі îäíієї ãðàíі îêòàåäðà.
2) Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ðåáåð òåòðàåäðà і îêòàåäðà.

.  Çíàéäіòü ñóìó âñіõ ïëîñêèõ êóòіâ ïðè âñіõ âåðøèíàõ äî-
äåêàåäðà.

. ABCDA1B1C1D1 – êóá. Äîâåäіòü, ùî A1C1BD – ïðàâèëü-
íèé òåòðàåäð.

.  Âіäñòàíü âіä âåðøèíè îêòàåäðà äî ïëîùèíè, ùî ìіñòèòü 
÷îòèðè âåðøèíè, ñóñіäíі іç öієþ âåðøèíîþ, äîðіâíþє h. 
Çíàéäіòü äîâæèíó ðåáðà îêòàåäðà.

.  Âіäðіçîê ñïîëó÷àє ñåðåäèíè äâîõ ìèìîáіæíèõ ðåáåð ïðà-
âèëüíîãî òåòðàåäðà. ßêèé êóò âіí óòâîðþє ç êîæíèì іç íèõ?

. Çíàéäіòü ãðàäóñíі ìіðè äâîãðàííèõ êóòіâ îêòàåäðà.

1. Äîâåäіòü, ùî òðèêóòíà ïіðàìіäà ç âåðøèíàìè â öåíòðàõ 
ãðàíåé ïðàâèëüíîãî òåòðàåäðà є òàêîæ ïðàâèëüíèì òåòðà-
åäðîì.

2. Ïëîùі ïîâåðõîíü ïðàâèëüíèõ òåòðàåäðà і îêòàåäðà ìіæ 
ñîáîþ ðіâíі. Äîâåäіòü, ùî ðåáðî òåòðàåäðà äîðіâíþє äіàãî-
íàëі îêòàåäðà.

1. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ÎÁÅÐÒÀÍÍß

РОЗДІЛ  

Ó ÖÜÎÌÓ ÐÎÇÄІËІ ÂÈ:

ïîçíàéîìèòåñÿ ç òіëàìè 
îáåðòàííÿ: öèëіíäðîì, 
êîíóñîì, êóëåþ, їõíіìè 
åëåìåíòàìè òà ïåðåðіçàìè;

äіçíàєòåñÿ ïðî âëàñòèâîñòі 
òіë îáåðòàííÿ; îêðåìі âèäè 
êîíóñіâ і öèëіíäðіâ;

íàâ÷èòåñÿ áóäóâàòè 
çîáðàæåííÿ òіë îáåðòàííÿ 
òà їõíіõ åëåìåíòіâ, 
ðîçâ’ÿçóâàòè çàäà÷і íà 
îá÷èñëåííÿ åëåìåíòіâ òà 
ïëîù ïåðåðіçіâ òіë îáåðòàí-
íÿ.
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ТІЛА І ПОВЕР НІ ОБЕРТАНН . 
ИЛІНДР

Îäèí іç âèäіâ ãåîìåòðè÷íèõ òіë – ìíîãîãðàííèêè – ìè âæå 
ðîçãëÿíóëè. Òåïåð ðîãëÿíåìî іíøèé âèä ãåîìåòðè÷íèõ òіë – 
òіëà îáåðòàííÿ: öèëіíäð, êîíóñ і êóëþ.

Ñïî÷àòêó äіçíàєìîñÿ, ùî òàêå òіëî îáåðòàííÿ.

Íåõàé äåÿêèé ïëîñêèé îïóêëèé 
ìíîãîêóòíèê ABCDK îáåðòàþòü 
íàâêîëî íåðóõîìîї ïðÿìîї, ùî 

ìіñòèòü îäíó ç éîãî ñòîðіí, íàïðèêëàä íàâêîëî ïðÿìîї AB
(ìàë. 5.1). Òîäі êîæíà òî÷êà ìíîãîêóòíèêà, êðіì òî÷îê âіä-
ðіçêà AB, îïèñóє êîëî, öåíòð ÿêîãî ëåæèòü íà ïðÿìіé AB. 
Ìíîæèíà âñіõ òàêèõ êіë óòâîðþє òіëî îáåðòàííÿ, à ïðÿìó AB
ïðè öüîìó íàçèâàþòü âіññþ òіëà îáåðòàííÿ (ìàë. 5.2). 

ßêùî ÷åðåç âіñü òіëà îáåðòàííÿ ïðîâåñòè ïëîùèíó, òî â 
ïåðåðіçі îòðèìàєìî äåÿêó ôіãóðó, ÿêó íàçèâàþòü îñüîâèì ïå-
ðåðіçîì òіëà îáåðòàííÿ. Íàïðèêëàä, îñüîâèì ïåðåðіçîì òіëà 
îáåðòàííÿ, ÿêå çîáðàæåíî íà ìàëþíêó 5.2, є ìíîãîêóòíèê 
CDKK1D1C1. 

           Ìàë. 5.1                   Ìàë. 5.2

Ïîâåðõíþ, ÿêà óòâîðèëàñÿ âíàñëіäîê îáåðòàííÿ ëàìàíîї 
BCDKA íàâêîëî ïðÿìîї AB, íàçèâàþòü ïîâåðõíåþ îáåðòàííÿ.

ßêùî òіëî, ÿêå óòâîðèëîñÿ âíàñëіäîê îáåðòàííÿ ìíîãîêóò-
íèêà ABCDK, ïåðåòíóòè ïëîùèíîþ, ïåðïåíäèêóëÿðíîþ äî 
ïðÿìîї AB, òî â ïåðåðіçі îòðèìàєìî êðóã, öåíòð ÿêîãî ëåæà-
òèìå íà ïðÿìіé AB.

Îòæå, ìîæåìî ñôîðìóëþâàòè îçíà÷åííÿ òіëà îáåðòàííÿ 
(ó íàéïðîñòіøîìó âèïàäêó), ÿêèì áóäåìî êîðèñòóâàòèñÿ â 
øêіëüíîìó êóðñі ãåîìåòðії.

іëî  î åðòàííÿ íàçèâàþòü òàêå ãåîìåòðè÷íå òіëî, 
ïåðåðіçè ÿêîãî ïëîùèíàìè, ïåðïåíäèêóëÿðíèìè äî äå-
ÿêîї ïðÿìîї îñі îáåðòàííÿ), є êðóãàìè, öåíòðè ÿêèõ 
ëåæàòü íà öіé ïðÿìіé.

ТІЛА І ПОВЕР НІ ОБЕРТАНН . 
ИЛІНДР§ 5. § 5. 

1. іла і повер ні 
обертання

іëî  î åðòàííÿ íàçèâàþòü òàêå ãåîìåòðè÷íå òіëî, 
ïåðåðіçè ÿêîãî ïëîùèíàìè, ïåðïåíäèêóëÿðíèìè äî äå-
ÿêîї ïðÿìîї îñі îáåðòàííÿ), є êðóãàìè, öåíòðè ÿêèõ 
ëåæàòü íà öіé ïðÿìіé.

øêіëüíîìó êóðñі ãåîìåòðії.

іëî  î åðòàííÿ
ïåðåðіçè ÿêîãî ïëîùèíàìè, ïåðïåíäèêóëÿðíèìè äî äå-
ÿêîї ïðÿìîї îñі îáåðòàííÿ), є êðóãàìè, öåíòðè ÿêèõ 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



90

РОЗДІЛ 

Іíàêøå êàæó÷è, òіëîì îáåðòàííÿ íàçèâàþòü ãåîìåòðè÷-
íå òіëî, ÿêå óòâîðèëîñÿ âíàñëіäîê îáåðòàííÿ äåÿêîї ïëîñêîї 
ôіãóðè íàâêîëî ôіêñîâàíîї ïðÿìîї, ÿêó íàçèâàþòü âіññþ îáåð-
òàííÿ.

Òіëà îáåðòàííÿ îòî÷óþòü íàñ ó ïîâñÿêäåííîìó æèòòі. Öå, 
íàïðèêëàä, іãðàøêè, ïðåäìåòè ïîáóòó, îâî÷і òà ôðóêòè і íà-
âіòü àñòðîíîìі÷íі òіëà (ìàë. 5.3). 

Ìàë. 5.3

èëіíäðî  íàçèâàþòü ãåîìåòðè÷-
íå òіëî, ÿêå óòâîðèëîñÿ âíàñëіäîê 

îáåðòàííÿ ïðÿìîêóòíèêà íàâêîëî îñі, ùî ìіñòèòü îäíó 
ç éîãî ñòîðіí.

Íàïðèêëàä, íà ìàëþíêó 5.4 öèëіíäð îòðèìàëè âíàñëіäîê 
îáåðòàííÿ ïðÿìîêóòíèêà OO1A1A íàâêîëî ïðÿìîї, ùî ìіñòèòü 

ñòîðîíó OO1. Öþ ïðÿìó íàçèâàþòü âіññþ öè-
ëіíäðà. Ñòîðîíè ïðÿìîêóòíèêà OA і O1A1 îïè-
ñóþòü ðіâíі ìіæ ñîáîþ êðóãè, ùî ëåæàòü ó 
ïàðàëåëüíèõ ïëîùèíàõ. Öі êðóãè íàçèâàþòü 
îñíîâàìè öèëіíäðà, їõíіé ðàäіóñ – ðàäіóñîì 
öèëіíäðà, äіàìåòð – äіàìåòðîì öèëіíäðà. Íà 
ìàëþíêó 5.4 OA і O1A1 – ðàäіóñè öèëіíäðà. 
Ïîâåðõíþ, ùî óòâîðèëàñÿ âíàñëіäîê îáåðòàí-
íÿ ñòîðîíè AA1, ïàðàëåëüíîї îñі öèëіíäðà, íà-
çèâàþòü áі÷íîþ ïîâåðõíåþ öèëіíäðà. Êîæíèé 
âіäðіçîê öієї ïîâåðõíі, ùî є ïàðàëåëüíèì і 
ðіâíèì âіäðіçêó AA1,  íàçèâàþòü òâіðíîþ öè-
ëіíäðà. Íà ìàëþíêó 5.4 AA1, BB1, CC1 – òâіðíі Ìàë. 5.4

èëіíäðî  íàçèâàþòü ãåîìåòðè÷-
íå òіëî, ÿêå óòâîðèëîñÿ âíàñëіäîê 

îáåðòàííÿ ïðÿìîêóòíèêà íàâêîëî îñі, ùî ìіñòèòü îäíó 
ç éîãî ñòîðіí.

èëіíäðî
íå òіëî, ÿêå óòâîðèëîñÿ âíàñëіäîê 

îáåðòàííÿ ïðÿìîêóòíèêà íàâêîëî îñі, ùî ìіñòèòü îäíó 

2. иліндр

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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öèëіíäðà. Âіäñòàíü ìіæ ïëîùèíàìè îñíîâ, ÿêà äîðіâíþє äî-
âæèíі òâіðíîї öèëіíäðà, íàçèâàþòü âèñîòîþ öèëіíäðà.

Задача 1.  Ïðÿìîêóòíèê, äіàãîíàëü ÿêîãî äîðіâíþє 13 ñì, à 
îäíà çі ñòîðіí íà 7 ñì ìåíøà çà іíøó, îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî 
ñâîєї áіëüøîї ñòîðîíè. Çíàéäіòü ðàäіóñ òà âèñîòó îòðèìà-
íîãî öèëіíäðà.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé ïðÿìîêóòíèê AOO1A1 îáåðòàєòüñÿ 
íàâêîëî îñі OO1, OO1 > OA (ìàë. 5.4).

1) Íåõàé OA = x ñì, òîäі OO1 = (x + 7) ñì. Çà óìîâîþ 
O1A = 13 ñì. Îñêіëüêè  OA2 +  OO1

2 = O1A
2 , ìàєìî ðіâíÿííÿ: 

x2 + (x + 7)2 = 132, òîáòî x2 + 7x – 60 = 0, çâіäêè îòðè-
ìàє ìî, ùî x1 = 5; x2 = –12. Îòæå, OA = 5 ñì – ðàäіóñ öè-
ëіíäðà.

2) Òîäі AA1 = OO1 = 5 + 7 = 12 (ñì) – âèñîòà öèëіíäðà.

Â і ä ï î â і ä ü. 5 ñì; 12 ñì.

Çàóâàæèìî, ùî ðàäіóñ öèëіíäðà ïðèéíÿòî ïîçíà÷àòè ëіòå-
ðîþ r, à âèñîòó – ëіòåðîþ h. Òîäі âіäïîâіäü äî çàäà÷і 1 ìîæíà 
çàïèñàòè òàê: r = 5 ñì; h = 12 ñì.

Ïðåäìåòè, ùî ìàþòü ôîðìó öèëіí-
äðà, íàçèâàþòü ïðåäìåòàìè öèëіí-
äðè÷íîї ôîðìè. Äî òàêèõ ìîæíà âіä-
íåñòè ïåâíі áàøòè, àðõіòåêòóðíі 
åëåìåíòè êîëîíàäè, ìåòàëåâі àáî 
ïëàñòèêîâі òðóáè, ïàðàôіíîâі ñâі÷êè, 
çàëіçíè÷íі öèñòåðíè, ñòîâáóðè äåðåâ 
òîùî. 

Âîðîíöîâñüêà êîëîíàäà 
â Îäåñі

Ïіçàíñüêà âåæà 
(Іòàëіÿ)
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Ïåðåðіç öèëіíäðà ïëîùèíîþ, ÿêà 
ïðîõîäèòü ÷åðåç éîãî âіñü, íàçèâà-
þòü îñüîâèì ïåðåðіçîì öèëіíäðà 

(ìàë. 5.5). Îñüîâèé ïåðåðіç öèëіíäðà – ïðÿìî-
êóòíèê, îäíà çі ñòîðіí ÿêîãî äîðіâíþє äіàìåòðó 
öèëіíäðà, à іíøà – éîãî âèñîòі. Íà ìàëþíêó 5.5 
ïðÿìîêóòíèê ABB1A1 – îñüîâèé ïåðåðіç öèëіí-
äðà, AB – äіàìåòð öèëіíäðà, AA1 – òâіðíà, ùî 
äîðіâíþє âèñîòі öèëіíäðà. 

ßêùî îñüîâèì ïåðåðіçîì öèëіíäðà є êâà-
äðàò, òî òàêèé öèëіíäð іíîäі íàçèâàþòü ðіâíî-
ñòîðîííіì.

Задача 2.  Äîâæèíà êîëà îñíîâè öèëіíäðà äîðіâíþє 15π ñì, à 
äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó – 17 ñì. Çíàéäіòü òâіðíó öè-
ëіíäðà.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé A1B – äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó 
öèëіíäðà, A1B = 17 ñì (ìàë. 5.5). Çíàéäåìî òâіðíó AA1. 

1) Íåõàé ðàäіóñ öèëіíäðà äîðіâíþє r. Òîäі çà óìîâîþ 
òà ôîðìóëîþ äîâæèíè êîëà ìàєìî: 2πr = 15π. 

Îòæå, AB = 2r = 15 ñì.
2) Іç {AA1B:  (ñì).

Â і ä ï î â і ä ü. 8 ñì.

Задача 3.  Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє öåíòð âåðõíüîї îñíîâè öè-
ëіíäðà ç òî÷êîþ êîëà íèæíüîї îñíîâè, äîðіâíþє 12 ñì і 
óòâîðþє ç ïëîùèíîþ íèæíüîї îñíîâè êóò 60°. Çíàéäіòü 
ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé íà ìàëþíêó 5.6 
çîáðàæåíî äàíèé öèëіíäð, AA1B1B – 
éîãî îñüîâèé ïåðåðіç, O1C – âіäðіçîê, 
ùî ñïîëó÷àє öåíòð âåðõíüîї îñíîâè – 
òî÷êó O1 іç òî÷êîþ C êîëà íèæíüîї îñ-
íîâè, O1C = 12 ñì. Çíàéäåìî SAA1B1B

.
1) OC – ïðîåêöіÿ ïîõèëîї O1C íà 

ïëîùèíó íèæíüîї îñíîâè, òîìó 
∠O1CO – êóò íàõèëó âіäðіçêà O1C äî 
ïëîùèíè íèæíüîї îñíîâè. Çà óìîâîþ 
∠O1CO = 60°.

2) Іç {OO1C (∠O = 90°): 

OO1 = O1C ∙ sin C = 12 ∙ sin 60° =  (ñì); 

OC = O1C ∙ cos C = 12 ∙ s 60° =  (ñì).

3. Перерізи циліндра 
пло ино

Ìàë. 5.5

Ìàë. 5.6
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3) AA1B1B – îñüîâèé ïåðåðіç; AA1 = OO1 =  ñì, 
AO = OC = 6 ñì, òîäі AB = 2 ∙ AO = 2 ∙ 6 = 12 (ñì).

4) Îòæå, SAA1B1B = AB ∙ AA1 = 12 ∙  (ñì2).

Â і ä ï î â і ä ü. 72  ñì2.

Ïåðåðіç öèëіíäðà ïëîùèíîþ, ïàðàëåëüíîþ éîãî îñíîâі, 
є êðóãîì, ÿêèé є ðіâíèì îñíîâі öèëіíäðà (ìàë. 5.7). Ñïðàâ-
äі, îñêіëüêè AOO2A2 – ïðÿìîêóòíèê, òî êîæíà òî÷êà A2 òâіð-
íîї AA1 âіääàëåíà âіä îñі OO1 íà âіäñòàíü A2O2, ùî äîðіâíþє 
ðàäіó ñó AO.

       

              Ìàë. 5.7         Ìàë. 5.8

Ïåðåðіç öèëіíäðà ïëîùèíîþ, ïàðàëåëüíîþ îñі öèëіíäðà, 
є ïðÿìîêóòíèêîì. Íà ìàëþíêó 5.8 ïðÿìîêóòíèê AA1B1B – 
ïåðåðіç öèëіíäðà ïëîùèíîþ, ïàðàëåëüíîþ éîãî îñі OO1. Äâі 
éîãî ñòîðîíè – AA1 і BB1 – òâіðíі öèëіíäðà, à äâі іíøі – AB і 
A1B1 – ïàðàëåëüíі і ðіâíі ìіæ ñîáîþ õîðäè îñíîâ.

Задача 4.  Ïàðàëåëüíî îñі öèëіíäðà ïðîâåäåíî ïëîùèíó, ÿêà 
âіäòèíàє âіä êîëà îñíîâè äóãó â 60°. Çíàéòè ïåðèìåòð îò-
ðèìàíîãî ïåðåðіçó, ÿêùî ðàäіóñ îñíîâè öèëіíäðà äîðіâíþє 
4 ñì, à âèñîòà öèëіíäðà – 3 ñì. 
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé ABB1A1 – îòðèìàíèé çà óìîâîþ 
ïåðåðіç öèëіíäðà (ìàë. 5.8), OA = OB = 4 ñì, AA1 = 3 ñì, 
∠AOB = 60°. Çíàéäåìî ÐABB1A1

. 
1) Îñêіëüêè OA = OB, òî {AOB – ðіâíîáåäðåíèé і òîìó 

∠OAB = ∠OBA = = 60°. Òîäі {AOB – ðіâíî-

ñòîðîííіé, òîìó AB = OA = 4 ñì.
2) Îòæå, ÐABB1A1

= 2(AA1 + AB) = 2(3 + 4) = 14 (ñì).

Â і ä ï î â і ä ü. 14 ñì.
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Ïîíÿòòÿ òіëà îáåðòàííÿ âіäîìå ùå ç äî-
ãðåöüêèõ ÷àñіâ.

Â  êíèçі Íà÷àë  Åâêëіä äàє îçíà-
÷åííÿ öèëіíäðà, ðîçãëÿäàþ÷è îáåðòàííÿ ïðÿìîêóòíèêà 
íàâêîëî îäíієї éîãî ñòîðîíè, àëå â öіé ïðàöі ïîíÿòòÿ öèëіí-
äðè÷íîї ïîâåðõíі íå çãàäóєòüñÿ. å ïîíÿòòÿ ñôîðìóëþâàâ ïі-
çíіøå Ñåðåí ç Àíòèíîї ( V ñò.) ó ñâîєìó òðàêòàòі Ïðî 
ïåðåðіç öèëіíäðà .

• оясніть  о таке тіло обертання. • о називають його віссю та 
осьовим перерізом? • оясніть  о таке поверхня обертання. 
• Дайте означення тіла обертання. • Яке тіло називають цилін-
дром? • о називають його віссю  основами  радіусом і діамет-
ром? • о називають бічною поверхнею циліндра  твірними ци-
ліндра? • о називають висотою циліндра? • о називають 
осьовим перерізом циліндра? • о є перерізом циліндра пло и-
ною  паралельною пло ині його основи? • о є перерізом цилін-
дра пло иною  паралельною осі циліндра?

Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
.1 (Óñíî). Íàâåäіòü ïðèêëàäè ïðåäìåòіâ іç íàâêîëèøíüîãî 
ñåðåäîâèùà, ùî ìàþòü ôîðìó öèëіíäðà.

.2. Íà ìàëþíêó 5.9 çîáðàæåíî öèëіíäð, 
O і O1 – öåíòðè éîãî îñíîâ. ßê íàçè-
âàþòü âіäðіçîê: 
1) KK1;       2) O1A1;     3) AB?

.3. Íà ìàëþíêó 5.9 çîáðàæåíî öèëіíäð, 
O і O1 – öåíòðè éîãî îñíîâ. ßê íàçè-
âàþòü âіäðіçîê: 
1) MM1;      2) B1C1;      3) OC?

.4. Íà ìàëþíêó 5.9 çîáðàæåíî öèëіíäð, 
O і O1 – öåíòðè éîãî îñíîâ, 
KK1 = 5 ñì, O1A1 = 6 ñì. Çíàéäіòü 
äîâæèíó âіäðіçêà: 
1) MM1;       2) OC;       3) AB.

. . Íà ìàëþíêó 5.9 çîáðàæåíî öèëіíäð, O і O1 – öåíòðè éîãî 
îñíîâ, AB = 8 ñì, MM1 = 7 ñì. Çíàéäіòü äîâæèíó âіäðіçêà: 
1) KK1;       2) B1C1;      3) O1A1.

. . Ïðÿìîêóòíèê çі ñòîðîíàìè 5 ñì і 8 ñì îáåðòàєòüñÿ 
íàâêîëî áіëüøîї ñòîðîíè. Çíàéäіòü äîâæèíè ðàäіóñà, 
äіà ìåòðà òà âèñîòè öèëіíäðà, ùî ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ.

Ïîíÿòòÿ òіëà îáåðòàííÿ âіäîìå ùå ç äî-
ãðåöüêèõ ÷àñіâ.

Â  êíèçі Íà÷àë  Åâêëіä äàє îçíà-
÷åííÿ öèëіíäðà, ðîçãëÿäàþ÷è îáåðòàííÿ ïðÿìîêóòíèêà 
íàâêîëî îäíієї éîãî ñòîðîíè, àëå â öіé ïðàöі ïîíÿòòÿ öèëіí-
äðè÷íîї ïîâåðõíі íå çãàäóєòüñÿ. å ïîíÿòòÿ ñôîðìóëþâàâ ïі-
çíіøå Ñåðåí ç Àíòèíîї ( V ñò.) ó ñâîєìó òðàêòàòі Ïðî 
ïåðåðіç öèëіíäðà .

íàâêîëî îäíієї éîãî ñòîðîíè, àëå â öіé ïðàöі ïîíÿòòÿ öèëіí-
äðè÷íîї ïîâåðõíі íå çãàäóєòüñÿ. å ïîíÿòòÿ ñôîðìóëþâàâ ïі-äðè÷íîї ïîâåðõíі íå çãàäóєòüñÿ. å ïîíÿòòÿ ñôîðìóëþâàâ ïі-äðè÷íîї ïîâåðõíі íå çãàäóєòüñÿ. å ïîíÿòòÿ ñôîðìóëþâàâ ïі-äðè÷íîї ïîâåðõíі íå çãàäóєòüñÿ. å ïîíÿòòÿ ñôîðìóëþâàâ ïі-
çíіøå Ñåðåí ç Àíòèíîї ( V ñò.) ó ñâîєìó òðàêòàòі Ïðî 
äðè÷íîї ïîâåðõíі íå çãàäóєòüñÿ. å ïîíÿòòÿ ñôîðìóëþâàâ ïі-
çíіøå Ñåðåí ç Àíòèíîї ( V ñò.) ó ñâîєìó òðàêòàòі Ïðî çíіøå Ñåðåí ç Àíòèíîї ( V ñò.) ó ñâîєìó òðàêòàòі Ïðî çíіøå Ñåðåí ç Àíòèíîї ( V ñò.) ó ñâîєìó òðàêòàòі Ïðî çíіøå Ñåðåí ç Àíòèíîї ( V ñò.) ó ñâîєìó òðàêòàòі Ïðî çíіøå Ñåðåí ç Àíòèíîї ( V ñò.) ó ñâîєìó òðàêòàòі Ïðî 

÷åííÿ öèëіíäðà, ðîçãëÿäàþ÷è îáåðòàííÿ ïðÿìîêóòíèêà ÷åííÿ öèëіíäðà, ðîçãëÿäàþ÷è îáåðòàííÿ ïðÿìîêóòíèêà 

À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...

оясніть  о таке тіло обертання. • о називають його віссю та 
осьовим перерізом? • оясніть  о таке поверхня обертання. 

Дайте означення тіла обертання. • Яке тіло називають цилін-
дром? • о називають його віссю  основами  радіусом і діамет-
ром? • о називають бічною поверхнею циліндра  твірними ци-
ліндра? • о називають висотою циліндра? • о називають 
осьовим перерізом циліндра? • о є перерізом циліндра пло и-
ною  паралельною пло ині його основи? • о є перерізом цилін-
дра пло иною  паралельною осі циліндра?

• 
осьовим перерізом? 
• 

.1 

Ìàë. 5.9
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. . Ïðÿìîêóòíèê çі ñòîðîíàìè 4 ñì і 7 ñì îáåðòàєòüñÿ 
íàâêîëî ìåíøîї ñòîðîíè. Çíàéäіòü äîâæèíè âèñîòè, ðà-
äіóñà òà äіàìåòðà öèëіíäðà, ùî ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ.

. . Äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà äîðіâíþє 13 ñì. 
Çíàéäіòü ðàäіóñ öèëіíäðà, ÿêùî âèñîòà öèëіíäðà – 5 ñì.

. . Ðàäіóñ öèëіíäðà äîðіâíþє 4 ñì, à âèñîòà – 15 ñì. Çíàé-
äіòü äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà.

.1 . Ïëîùèíà, ïàðàëåëüíà îñíîâі öèëіíäðà, ïåðåòèíàє éîãî 
ïîâåðõíþ ïî êîëó, äîâæèíà ÿêîãî – 8π ñì. Çíàéäіòü ðà-
äіóñ öèëіíäðà.

.11. Öèëіíäð, ðàäіóñ ÿêîãî – 5 ñì, ïåðåòèíàє ïëîùèíà, ÿêà 
ïàðàëåëüíà îñíîâі. Çíàéäіòü äîâæèíó êîëà, ïî ÿêîìó öÿ 
ïëîùèíà ïåðåòèíàє ïîâåðõíþ öèëіíäðà.

.12. Öèëіíäð, ðàäіóñ ÿêîãî – 7 ñì, ïåðåòèíàє ïëîùèíà, ÿêà 
ïàðàëåëüíà îñíîâі. Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó, ùî ïðè 
öüîìó óòâîðèâñÿ.

.13. Ïåðåðіç öèëіíäðà ïëîùèíîþ, ïàðàëåëüíîþ éîãî îñíîâі, 
ìàє ïëîùó 36π ñì2. Çíàéäіòü ðàäіóñ öèëіíäðà.

.14. Ïðÿìîêóòíèê, äіàãîíàëü ÿêîãî äîðіâíþє 10 ñì і íà-
õèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 30°, є îñüîâèì 
ïåðåðіçîì öèëіíäðà. Çíàéäіòü:
1) âèñîòó öèëіíäðà;   
2) ðàäіóñ öèëіíäðà;   
3) äîâæèíó êîëà îñíîâè öèëіíäðà.

.1 . Ïðÿìîêóòíèê, äіàãîíàëü ÿêîãî äîðіâíþє 12 ñì і íàõè-
ëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 60°, є îñüîâèì ïåðå-
ðіçîì öèëіíäðà. Çíàéäіòü:
1) ðàäіóñ öèëіíäðà; 
2) âèñîòó öèëіíäðà; 
3) ïëîùó îñíîâè öèëіíäðà.

.1 . Ïëîùà îñíîâè öèëіíäðà äîðіâíþє 144π ñì2, à äіàãîíàëü 
îñüîâîãî ïåðåðіçó – 25 ñì. Çíàéäіòü:
1) äîâæèíó òâіðíîї öèëіíäðà; 
2) ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà.

.1 . Äîâæèíà êîëà îñíîâè öèëіíäðà äîðіâíþє 4π ñì, à äîâ-
æèíà òâіðíîї – 3 ñì. Çíàéäіòü:
1) äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà; 
2) ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà.

.1 . Âèñîòà öèëіíäðà âäâі÷і áіëüøà çà éîãî ðàäіóñ, à ïëîùà 
îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà äîðіâíþє 36 ñì2. Çíàéäіòü 
ðàäіóñ і âèñîòó öèëіíäðà.

.14
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.1 . Ïëîùà îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà äîðіâíþє 32 ñì2. 
Çíàéäіòü ðàäіóñ òà âèñîòó öèëіíäðà, ÿêùî âîíè ìіæ ñî-
áîþ ðіâíі.

.2 . Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє öåíòð âåðõíüîї îñíîâè ç òî÷êîþ 
êîëà íèæíüîї îñíîâè, äîðіâíþє  ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ 
òà âèñîòó öèëіíäðà, ÿêùî âîíè ìіæ ñîáîþ ðіâíі.

.21. Âèñîòà öèëіíäðà âòðè÷і áіëüøà çà éîãî ðàäіóñ, à âіäðі-
çîê, ùî ñïîëó÷àє öåíòð âåðõíüîї îñíîâè ç òî÷êîþ êîëà 
íèæíüîї îñíîâè, äîðіâíþє  ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ òà 
âèñîòó öèëіíäðà.

.22. Ïëîùà îñüîâîãî ïåðåðіçó ðіâíîñòîðîííüîãî öèëіíäðà äî-
ðіâíþє 36 ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó îñíîâè öèëіíäðà.

.23. Ïëîùà îñíîâè ðіâíîñòîðîííüîãî öèëіíäðà äîðіâíþє 
16π ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó éîãî îñüîâîãî ïåðåðіçó.

.24. Äîâæèíà êîëà îñíîâè ðіâíîñòîðîííüîãî öèëіíäðà äîðіâ-
íþє 12π ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð îñüîâîãî ïåðåðіçó öè-
ëіíäðà.

.2 . Ïåðèìåòð îñüîâîãî ïåðåðіçó ðіâíîñòîðîííüîãî öèëіíäðà – 
40 ñì. Çíàéäіòü äîâæèíó êîëà îñíîâè.

.2 . Âèñîòà öèëіíäðà äîðіâíþє 10 ñì, à ðàäіóñ îñíîâè – 
5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó, ïðîâåäåíîãî ïàðàëåëüíî 
îñі öèëіíäðà íà âіäñòàíі 4 ñì âіä íåї. 

.2 . Âèñîòà öèëіíäðà – 6 ñì, à ðàäіóñ îñíîâè – 5 ñì. Öèëіíäð 
ïåðåòèíàє ïëîùèíà, ïàðàëåëüíà éîãî îñі. Ïåðåðіç, ùî 
ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ, є êâàäðàòîì. Çíàéäіòü âіäñòàíü 
âіä öåíòðà îñíîâè äî öüîãî ïåðåðіçó.

.2 . Äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà äîðіâíþє 29 ñì, 
à ðàäіóñ öèëіíäðà íà 11 ñì ìåíøèé çà âèñîòó öèëіíäðà. 
Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà.

.2 . Äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà íà 13 ñì áіëüøà 
çà ðàäіóñ öèëіíäðà. Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó 
öèëіíäðà, ÿêùî éîãî âèñîòà äîðіâíþє 15 ñì, à äîâæèíà 
ðàäіóñà є öіëèì ÷èñëîì ñàíòèìåòðіâ.

.3 . Äіàãîíàëü ïåðåðіçó öèëіíäðà, ÿêèé ïàðàëåëüíèé éîãî 
îñі, äîðіâíþє 10 ñì і óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè 
êóò 30°. Ïåðåðіç âіäòèíàє âіä êîëà îñíîâè äóãó â 120°. 
Çíàéäіòü:
1) âèñîòó öèëіíäðà; 
2) ïëîùó ïåðåðіçó öèëіíäðà; 
3) ðàäіóñ öèëіíäðà;  
4) ïëîùó îñíîâè öèëіíäðà.

.2 .

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



97

іла обертання

.31. Äіàãîíàëü ïåðåðіçó öèëіíäðà, ÿêèé ïàðàëåëüíèé éîãî îñі, 
äîðіâíþє 12 ñì і óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 60°. 
Ïåðåðіç âіäòèíàє âіä êîëà îñíîâè äóãó â 60°. Çíàéäіòü:
1) âèñîòó öèëіíäðà; 
2) ïëîùó ïåðåðіçó öèëіíäðà; 
3) ðàäіóñ öèëіíäðà; 
4) äîâæèíó êîëà îñíîâè.

.32. Ïåðåðіçîì öèëіíäðà ïëîùèíîþ, ïàðàëåëüíîþ éîãî îñі, є 
êâàäðàò, ùî âіäòèíàє âіä êîëà îñíîâè äóãó â 90°. Çíàé-
äіòü âіäñòàíü âіä îñі öèëіíäðà äî öüîãî ïåðåðіçó, ÿêùî 
âèñîòà öèëіíäðà äîðіâíþє 8 ñì.

.33. Ïàðàëåëüíî îñі öèëіíäðà íà âіäñòàíі 3 ñì âіä íåї ïðîâå-
äåíî ïåðåðіç, ÿêèé âіäòèíàє âіä êîëà îñíîâè äóãó â 90°. 
Çíàéäіòü ïëîùó îòðèìàíîãî ïåðåðіçó, ÿêùî âèñîòà öè-
ëіíäðà äîðіâíþє 5 ñì. 

.34. Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє öåíòð âåðõíüîї îñíîâè öèëіíäðà ç 
òî÷êîþ êîëà íèæíüîї îñíîâè, äîðіâíþє l і óòâîðþє ç 
âіññþ öèëіíäðà êóò β. Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó 
öèëіíäðà.

.3 . Ðàäіóñ öèëіíäðà äîðіâíþє r. Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє 
öåíòð âåðõíüîї îñíîâè ç òî÷êîþ êîëà íèæíüîї îñíîâè, 
óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò α. Çíàéäіòü ïëîùó 
îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà.

.3 . Äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà äîðіâíþє 10 ñì. 
Ïàðàëåëüíî îñі öèëіíäðà ïðîâåäåíî ïåðåðіç, ùî є êâà-
äðàòîì, ïëîùà ÿêîãî – 36 ñì2. Çíàéäіòü äîâæèíó êîëà 
îñíîâè öèëіíäðà.

.3 . Îñüîâèé ïåðåðіç öèëіíäðà – êâàäðàò, äіàãîíàëü ÿêîãî 
äîðіâíþє  ñì. Ïàðàëåëüíî îñі öèëіíäðà ïðîâåäåíî 
ïåðåðіç, äіàãîíàëü ÿêîãî äîðіâíþє 13 ñì. Çíàéäіòü 
ïëîùó öüîãî ïåðåðіçó.

.3 . Ó öèëіíäðі ïàðàëåëüíî éîãî îñі ïðîâåäåíî ïåðåðіç, ÿêèé 
âіäòèíàє âіä êîëà îñíîâè äóãó â 120°. Çíàéäіòü âіäñòàíü 
âіä öåíòðà îñíîâè äî ïëîùèíè ïåðåðіçó, ÿêùî âèñîòà 
öèëіíäðà äîðіâíþє 10 ñì, à ïëîùà ïåðåðіçó – 60 ñì2.

.3 . Ó öèëіíäðі ïàðàëåëüíî éîãî îñі ïðîâåäåíî ïëîùèíó, ÿêà 
âіäòèíàє âіä êîëà îñíîâè äóãó â 120°. Òâіðíà öèëіíäðà 
äîðіâíþє 10 ñì, à âіäñòàíü âіä öåíòðà îñíîâè äî ñі÷íîї 
ïëîùèíè – 2 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó. 

.4 . Ïåðèìåòð і äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà âіäïî-
âіäíî äîðіâíþþòü 46 ñì і 17 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó îñüî-
âîãî ïåðåðіçó. 
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.41. Äіàãîíàëü і ïåðèìåòð îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà âіäïî-
âіäíî äîðіâíþþòü 25 ñì і 62 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó îñüî-
âîãî ïåðåðіçó. 

.42. Âèñîòà öèëіíäðà äîðіâíþє h. Íà âіäñòàíі d âіä îñі öèëіí-
äðà, ïàðàëåëüíî їé, ïðîâåäåíî ïåðåðіç. Çíàéäіòü ïëîùó 
öüîãî ïåðåðіçó, ÿêùî ïëîùà îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà 
äîðіâíþє Q.

.43. Ðàäіóñ і âèñîòà öèëіíäðà äîðіâíþþòü âіäïîâіäíî  і h, 
à ïëîùà ïåðåðіçó, ïàðàëåëüíîãî îñі, äîðіâíþє Q. Çíàé-
äіòü âіäñòàíü âіä îñі öèëіíäðà äî ñі÷íîї ïëîùèíè.

.44. Ïëîùà îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà äîðіâíþє Q. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïåðåðіçó, ÿêèé ïðîõîäèòü ÷åðåç îäíó ç òâіðíèõ 
îñüîâîãî ïåðåðіçó ïіä êóòîì 45° äî íüîãî.

.4 . Ïëîùà îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà äîðіâíþє Q. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïåðåðіçó, ÿêèé ïðîõîäèòü ÷åðåç îäíó ç òâіðíèõ 
îñüîâîãî ïåðåðіçó ïіä êóòîì 30° äî íüîãî.

.4 . Êóò ìіæ äіàãîíàëÿìè îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà äîðіâ-
íþє 60°. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ïëîùі îñíîâè öèëіíäðà 
äî ïëîùі éîãî îñüîâîãî ïåðåðіçó. 

.4 . Ïëîùà îñíîâè öèëіíäðà âіäíîñèòüñÿ äî ïëîùі éîãî îñüî-
âîãî ïåðåðіçó ÿê π : 4. Çíàéäіòü êóò ìіæ äіàãîíàëÿìè 
îñüîâîãî ïåðåðіçó.

.4 . ×åðåç òâіðíó öèëіíäðà ïðîâåäåíî äâà ïåðåðіçè, êóò ìіæ 
ÿêèìè – β. Îäèí іç ïåðåðіçіâ ïðîõîäèòü ÷åðåç âіñü öè-
ëіíäðà. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ïëîù ïåðåðіçіâ.

.4 . ×åðåç òâіðíó öèëіíäðà ïðîâåäåíî äâà âçàєìíî ïåðïåíäè-
êóëÿðíèõ ïåðåðіçè, ïëîùà êîæíîãî ç ÿêèõ äîðіâíþє Q. 
Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà. 

. . Ïëîùà îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà äîðіâíþє Q. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïåðåðіçó öèëіíäðà, ÿêèé ïàðàëåëüíèé îñі öèëіí-
äðà òà âіääàëåíèé âіä íåї íà âіäñòàíü, ùî äîðіâíþє 

 ðàäіóñà öèëіíäðà.

. 1. Ïëîùà îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà äîðіâíþє Q. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïåðåðіçó öèëіíäðà, ÿêèé ïàðàëåëüíèé îñі öèëіí-
äðà і âіääàëåíèé âіä íåї íà âіäñòàíü, ùî äîðіâíþє ïîëî-
âèíі ðàäіóñà öèëіíäðà.

. 2. ×åðåç òâіðíó öèëіíäðà ïðîâåäåíî äâà ïåðåðіçè, ïëîùі 
ÿêèõ äîðіâíþþòü 6 ñì2 і 16 ñì2. Êóò ìіæ ïëîùèíàìè 
ïåðåðіçіâ äîðіâíþє 60°. Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó öèëіí-
äðà, ÿêèé ïðîõîäèòü ÷åðåç äâі іíøі òâіðíі öèõ ïåðåðіçіâ.

. 2. 
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. 3. ×åðåç òâіðíó öèëіíäðà ïðîâåäåíî ïåðåðіçè, ùî óòâîðþ-
þòü ìіæ ñîáîþ êóò 120°. Ïëîùі ïåðåðіçіâ äîðіâíþþòü 
12 ñì2 і 20 ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó öèëіíäðà, ÿêèé 
ïðîõîäèòü ÷åðåç äâі іíøі òâіðíі öèõ ïåðåðіçіâ.

. 4. Ïàðàëåëüíî îñі öèëіíäðà ïðîâåäåíî ïëîùèíó, ùî ïåðå-
òèíàє îñíîâó ïî õîðäі, ÿêà ñòÿãóє äóãó â 90°. Іç öåíòðà 
іíøîї îñíîâè öþ õîðäó âèäíî ïіä êóòîì 60°. Ïëîùà ïå-
ðåðіçó, ùî ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ, äîðіâíþє  ñì2. 
Çíàéäіòü ðàäіóñ öèëіíäðà.

. . Ïàðàëåëüíî îñі öèëіíäðà ïðîâåäåíî ïëîùèíó, ùî ïåðåòè-
íàє îñíîâó ïî õîðäі, ÿêà ñòÿãóє äóãó â 120°. Іç öåíòðà іí-
øîї îñíîâè öþ õîðäó âèäíî ïіä êóòîì 90°. Çíàéäіòü ðàäіóñ 
öèëіíäðà, ÿêùî éîãî âèñîòà äîðіâíþє  ñì. 

. . Ïàðàëåëüíî îñі öèëіíäðà ïðîâåäåíî ïåðåðіç, äіàãîíàëü 
ÿêîãî äîðіâíþє d і óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò α. 
Ïåðåðіç ïåðåòèíàє îñíîâó ïî õîðäі, ÿêó âèäíî іç öåíòðà 
öієї îñíîâè ïіä êóòîì β. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä îñі öèëіí-
äðà äî ïëîùèíè ïåðåðіçó.

. . Ïàðàëåëüíî îñі öèëіíäðà ïðîâåäåíî ïåðåðіç, äіàãîíàëü 
ÿêîãî óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò γ. Ïåðåðіç ïåðå-
òèíàє îñíîâó ïî õîðäі, ÿêó âèäíî іç öåíòðà öієї îñíîâè 
ïіä êóòîì α. Çíàéäіòü äіàãîíàëü ïåðåðіçó, ÿêùî âіäñòàíü 
âіä îñі öèëіíäðà äî ïëîùèíè ïåðåðіçó äîðіâíþє m.

. . Âèñîòà öèëіíäðà äîðіâíþє 15 ñì, à ðàäіóñ îñíîâè – 5 ñì. 
Êіíöі âіäðіçêà çàâäîâæêè 17 ñì ëåæàòü íà êîëàõ îñíîâ. 
Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä ñåðåäèíè âіäðіçêà äî îñі öèëіíäðà.

. . Êіíöі âіäðіçêà AB çàâäîâæêè 13 ñì ëåæàòü íà êîëàõ 
ðіçíèõ îñíîâ öèëіíäðà. Âіäñòàíü âіä ïðÿìîї AB äî îñі 
öèëіíäðà äîðіâíþє 8 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó öèëіíäðà, 
ÿêùî ðàäіóñ éîãî îñíîâè – 10 ñì.

. . Êіíöі âіäðіçêà CD çàâäîâæêè 10 ñì íàëåæàòü êîëàì ðіç-
íèõ îñíîâ öèëіíäðà, ðàäіóñ ÿêîãî äîðіâíþє 5 ñì, à âè-
ñîòà – 6 ñì. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä ïðÿìîї CD äî îñі 
öèëіíäðà.

. 1. Ðåáðî êóáà äîðіâíþє a. Ó êóá âêëàäåíî òðè îäíàêîâèõ 
öèëіíäðè âèñîòîþ a, êîæíèé ç ÿêèõ äîòèêàєòüñÿ äî ïî-
âåðõíі êóáà òà äî äâîõ іíøèõ öèëіíäðіâ. Çíàéäіòü ðàäіóñ 
öèëіíäðà.

. 2. Âèñîòà öèëіíäðà – 2 äì, à ðàäіóñ îñíîâè – 7 äì. Ó öåé 
öèëіíäð ïіä êóòîì äî éîãî îñі âïèñàíî êâàäðàò òàê, ùî 
âñі éîãî âåðøèíè íàëåæàòü êîëàì îñíîâ. Çíàéäіòü ñòî-
ðîíó êâàäðàòà.
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. 3. Ïëîùèíà α ïåðåòèíàє îñíîâè öèëіíäðà ïî õîðäàõ çàâ-
äîâæêè 6 ñì і 8 ñì. Çíàéäіòü òàíãåíñ êóòà íàõèëó ïëî-
ùèíè α äî ïëîùèíè îñíîâè öèëіíäðà, ÿêùî ðàäіóñ 
öèëіíäðà äîðіâíþє 5 ñì, à âèñîòà – 15 ñì.

. 4. Äâі âåðøèíè ïðÿìîêóòíèêà, ñòîðîíè ÿêîãî âіäíîñÿòüñÿ 
ÿê 1 : 4, íàëåæàòü îäíîìó ç êіë îñíîâè öèëіíäðà, à äâі 
іíøі – іíøîìó êîëó. Çíàéäіòü ïëîùó ïðÿìîêóòíèêà, 
ÿêùî ðàäіóñ îñíîâè öèëіíäðà äîðіâíþє 13 ñì, à âèñîòà – 
32 ñì.

. . Ðåáðî ïðàâèëüíîãî òåòðàåäðà äîðіâíþє a. Äâà éîãî ðåáðà 
є äіàìåòðàìè îñíîâ öèëіíäðà. Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî 
ïåðåðіçó öüîãî öèëіíäðà.

. . Ðåáðî îêòàåäðà äîðіâíþє a. Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïå-
ðåðіçó öèëіíäðà, íà ïîâåðõíі ÿêîãî ëåæàòü óñі âåðøèíè 
îêòàåäðà.

Æèòòєâà ìàòåìàòèêà
. . Ùîá âèçíà÷èòè äіàìåòð ñòîâáóðà äå-

ðåâà, ëіñíèê âèìіðÿâ îáõâàò ñòîâáóðà 
çà äîïîìîãîþ ìîòóçêè і îòðèìàâ 
3,8 ì. ßêèé äіàìåòð ìàє ñòîâáóð 
öüîãî äåðåâà (ðåçóëüòàò îêðóãëіòü äî 
ñîòèõ ìåòðà)?

. . Ùîá çàñіÿòè 1 ì2 ãàçîíó, òðåáà 40 ã 
íàñіííÿ ãàçîííîї òðàâè. Êіëîãðàì òà-
êîãî íàñіííÿ êîøòóє 80 ãðí. Ñêіëüêè 
êîøòіâ òðåáà âèòðàòèòè, ùîá çà ñіÿòè 
ãàçîííîþ òðàâîþ êëóìáó, ùî ìàє 
ôîðìó êðóãà, äіàìåòð ÿêîãî – 30 ì?

Öіêàâі çàäà÷і äëÿ ó÷íіâ íåëåäà÷èõ
. . (Çàäà÷à Ñòåíôîðäñüêîãî óíіâåðñèòåòó). Ïåðèìåòð ïðÿ-

ìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþє 60 äþéìіâ, à âèñîòà, 
ïðîâåäåíà äî ãіïîòåíóçè, ìàє äîâæèíó 12 äþéìіâ. Çíàé-
äіòü óñі ñòîðîíè òðèêóòíèêà.
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1. ðàäóñíі ìіðè äâîõ êóòіâ ïàðàëåëîãðàìà âіäíî-
ñÿòüñÿ ÿê 2 : 7. Çíàéäіòü ðіçíèöþ öèõ êóòіâ ïàðàëåëî-
ãðàìà.

À Á Â Ã Ä

20° 40° 80° 100° 120°

2. Ñêіëüêè ñòîðіí ìàє ïðàâèëüíèé ìíîãîêóòíèê, 
âíóò ðіøíіé êóò ÿêîãî íà 120° áіëüøèé çà çîâíіøíіé?

À Á Â Ã Ä

9 12 15 18 24

3. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóò-
íèê іç êàòåòàìè 5 ñì і 12 ñì. Âèñîòà ïðèçìè äîðіâíþє 
ðàäіóñó êîëà, âïèñàíîãî â îñíîâó. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷-
íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

À Á Â Ã Ä

60 ñì2 120 ñì2 195 ñì2 240 ñì2 180 ñì2

4. Çíàéäіòü ìîäóëü âåêòîðà , ÿêùî , 
(–2; 3; 4), (0; 1; 5).

À Á Â Ã Ä

1 2 3 4

. Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî ïðÿìî-
êóòíèé ïàðàëåëåïіïåä ABCDA1B1C1D1, 
ó ÿêîãî AB = 3, AD = 4, à AA1 = 12. 
Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ãåîìåò-
ðè÷íîþ âåëè÷èíîþ (1–4) òà її ÷èñëî-
âèì çíà÷åííÿì (À–Ä).  

Ãåîìåòðè÷íà âåëè÷èíà 
×èñëîâå 
çíà÷åííÿ

1 äіàãîíàëü ïàðàëåëåïіïåäà À

Á

Â

Ã

Ä

192

144

76

60

13

2 ïëîùà äіàãîíàëüíîãî 
ïåðåðіçó ïàðàëåëåïіïåäà

3 ñóìà äîâæèí óñіõ ðåáåð 
ïàðàëåëåïіïåäà

4 ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі 
ïàðàëåëåïіïåäà

1. ðàäóñíі ìіðè äâîõ êóòіâ ïàðàëåëîãðàìà âіäíî-
ñÿòüñÿ ÿê 2 : 7. Çíàéäіòü ðіçíèöþ öèõ êóòіâ ïàðàëåëî-
ãðàìà.

À Á Â Ã Ä

20° 40° 80° 100° 120°

2. Ñêіëüêè ñòîðіí ìàє ïðàâèëüíèé ìíîãîêóòíèê, 
âíóò ðіøíіé êóò ÿêîãî íà 120° áіëüøèé çà çîâíіøíіé?

À Á Â Ã Ä

9 12 15 18 24

3. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóò-
íèê іç êàòåòàìè 5 ñì і 12 ñì. Âèñîòà ïðèçìè äîðіâíþє 
ðàäіóñó êîëà, âïèñàíîãî â îñíîâó. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷-
íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

À Á Â Ã Ä

60 ñì2 120 ñì2 195 ñì2 240 ñì2 180 ñì2

4. Çíàéäіòü ìîäóëü âåêòîðà , ÿêùî , 
(–2; 3; 4), (0; 1; 5).

À Á Â Ã Ä

1 2 3 4

. Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî ïðÿìî-
êóòíèé ïàðàëåëåïіïåä ABCDA1B1C1D1, 
ó ÿêîãî AB = 3, AD = 4, à AA1 = 12. 
Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ãåîìåò-
ðè÷íîþ âåëè÷èíîþ (1–4) òà її ÷èñëî-
âèì çíà÷åííÿì (À–Ä).  

Ãåîìåòðè÷íà âåëè÷èíà 
×èñëîâå 
çíà÷åííÿ

1 äіàãîíàëü ïàðàëåëåïіïåäà À

Á

Â

Ã

Ä

192

144

76

60

13

2 ïëîùà äіàãîíàëüíîãî 
ïåðåðіçó ïàðàëåëåïіïåäà

3 ñóìà äîâæèí óñіõ ðåáåð 
ïàðàëåëåïіïåäà

4 ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі 
ïàðàëåëåïіïåäà

ПППЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬ
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. Äâà ðåáðà òðèêóòíîї ïіðàìіäè, ùî íå ìàþòü ñïіëü-
íèõ òî÷îê, äîðіâíþþòü ïî 6 ñì, à âñі іíøі ðåáðà ïіðàìі-
äè – ïî 5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïіðàìіäè 
(ó ñì2).

КОН С

Êîíóñîì íàçèâàþòü ãåîìåòðè÷íå 
òіëî, ÿêå óòâîðèëîñÿ â ðåçóëüòàòі 

îáåðòàííÿ ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà íàâêîëî îñі, ùî 
ìіñòèòü îäèí іç éîãî êàòåòіâ.

Íà ìàëþíêó 6.1 ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê QOA ç ïðÿìèì 
êóòîì O îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî ïðÿìîї, ùî ìіñòèòü éîãî êà-
òåò QO. Ïðÿìà QO є âіññþ êîíóñà, ùî óòâîðèâñÿ âíàñëіäîê 
öüîãî îáåðòàííÿ. Òî÷êó Q íàçèâàþòü âåðøèíîþ êîíóñà, êàòåò 
QO (òà éîãî äîâæèíó) – âèñîòîþ êîíóñà.

Іíøèé êàòåò OA öüîãî òðèêóòíèêà 
îïèñóє êðóã, ÿêèé íàçèâàþòü îñíîâîþ 
êîíóñà. Ðàäіóñ öüîãî êðóãà íàçèâàþòü 
ðàäіóñîì îñíîâè êîíóñà, äіàìåòð – äіà-
ìåòðîì îñíîâè êîíóñà. Íà ìàëþíêó 6.1 
OA, OB, OC – ðàäіóñè îñíîâè êîíóñà, 
BC – її äіàìåòð.

Ïîâåðõíþ, ùî óòâîðèëàñÿ â ðåçóëü-
òàòі îáåðòàííÿ ãіïîòåíóçè QA òðèêóò-
íèêà QOA, íàçèâàþòü áі÷íîþ ïîâåðõíåþ 
êîíóñà. Êîæíèé âіäðіçîê öієї ïîâåðõíі, 
ÿêèé ñïîëó÷àє âåðøèíó Q êîíóñà ç òî÷-

êîþ êîëà îñíîâè, íàçèâàþòü òâіðíîþ êîíóñà. Íà ìàëþíêó 6.1 
QA і QB – òâіðíі êîíóñà. Óñі òâіðíі êîíóñà ìіæ ñîáîþ ðіâíі і 
íàõèëåíі äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä îäíèì і òèì ñàìèì êóòîì. 
Çàóâàæèìî, ùî ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà ïðèéíÿòî ïîçíà÷àòè ëі-
òåðîþ r, âèñîòó – ëіòåðîþ h, òâіðíó – ëіòåðîþ l.

Задача 1.  Ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç ãіïîòåíóçîþ çàâäîâ-
æêè 17 ñì îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî êàòåòà, äîâæèíà ÿêîãî – 
8 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó îñíîâè êîíóñà, ùî óòâîðèâñÿ âíàñëі-
äîê öüîãî îáåðòàííÿ.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé QA = l = 17 ñì, QO = h = 8 ñì 
(ìàë. 6.1). Ïîçíà÷èìî ïëîùó îñíîâè ÷åðåç S òà çíàéäåìî її 
÷èñëîâå çíà÷åííÿ.

. Äâà ðåáðà òðèêóòíîї ïіðàìіäè, ùî íå ìàþòü ñïіëü-
íèõ òî÷îê, äîðіâíþþòü ïî 6 ñì, à âñі іíøі ðåáðà ïіðàìі-
äè – ïî 5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïіðàìіäè 
(ó ñì2).

КОН С§ . § . 
Êîíóñîì íàçèâàþòü ãåîìåòðè÷íå 
òіëî, ÿêå óòâîðèëîñÿ â ðåçóëüòàòі 

îáåðòàííÿ ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà íàâêîëî îñі, ùî 
ìіñòèòü îäèí іç éîãî êàòåòіâ.

Êîíóñîì
òіëî, ÿêå óòâîðèëîñÿ â ðåçóëüòàòі 

îáåðòàííÿ ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà íàâêîëî îñі, ùî 

1. Кону

Ìàë. 6.1

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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1) Іç {QOA: OA = r =  (ñì).
2) Òîäі S = πr2 = π ∙ 152 = 225π (ñì2).

Â і ä ï î â і ä ü. 225π ñì2.

Áàãàòî ïðåäìåòіâ, ùî îòî÷óþòü íàñ ó ïîâñÿêäåííîìó æèò-
òі, ìàþòü ôîðìó êîíóñà: öå äåòàëі ìåõàíіçìіâ і ìàøèí, äàõè 
íà öèëіíäðè÷íèõ áàøòàõ, ëіéêè, êóïîë öèðêó-øàïіòî, âіä-
ðà äëÿ ãàñіííÿ ïîæåæі, âàôåëüíі ðіæêè äëÿ ìîðîçèâà òîùî. 
Ïðåäìåòè êîíі÷íîї ôîðìè äîñèòü çðó÷íі äëÿ òðàíñïîðòóâàí-
íÿ, áî їõ ìîæíà âêëàäàòè îäèí â îäíîãî. 

Áàøòà Òðàêàéñüêîãî çàìêó 
(Ëèòîâñüêà Ðåñïóáëіêà)

Öèðê-øàïіòî

Ïåðåðіç êîíóñà ïëîùèíîþ, ÿêà ïðî-
õîäèòü ÷åðåç éîãî âіñü, íàçèâàþòü 
îñüîâèì ïåðåðіçîì êîíóñà (ìàë. 6.2). 

Îñüîâèé ïåðåðіç êîíóñà є ðіâíîáåäðåíèì 
òðèêóòíèêîì, îñíîâà ÿêîãî – äіàìåòð êî-
íóñà, à áі÷íі ñòîðîíè – òâіðíі êîíóñà. Âè-
ñîòà öüîãî ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà, 
ïðîâåäåíà äî îñíîâè, çáіãàєòüñÿ ç âèñîòîþ 
êîíóñà. Íà ìàëþíêó 6.2 òðèêóòíèê QBA – 
îñüîâèé ïåðåðіç êîíóñà, AB – äіàìåòð êî-
íóñà, QA і QB – òâіðíі êîíóñà, OQ – âèñîòà 
êîíóñà. 

ßêùî îñüîâèì ïåðåðіçîì êîíóñà є ðіâíî-
ñòîðîííіé òðèêóòíèê, òàêèé êîíóñ іíêîëè 
íàçèâàþòü ðіâíîñòîðîííіì.

2. Перерізи кону а 
пло ино

Ìàë. 6.2

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Задача 2.  Äîâæèíà êîëà îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 8π ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà, ÿêùî âіí є ïðÿ-
ìîêóòíèì òðèêóòíèêîì.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé QAB – îñüîâèé ïåðåðіç êîíóñà, 
∠BQA = 90° (ìàë. 6.2). Çíàéäåìî SQAB.

1) Ïîçíà÷èìî OB = OA = r. Çà óìîâîþ 2πr = 8π, òîäі 
r = 4 ñì.

2) {QAB – ðіâíîáåäðåíèé, ∠Q = 90°, òîìó 

∠QBO = = 45°.

3) Іç {QOB: ∠BQO = 90° – 45° = 45°, òîìó QO = BO = 4 ñì.

4) SQAB =  (ñì2).

Â і ä ï î â і ä ü. 16 ñì2.

ßêùî êîíóñ ïåðåòíóòè ïëîùèíîþ, ïàðàëåëüíîþ ïëîùèíі 
éîãî îñíîâè, òî â ïåðåðіçі îòðèìàєìî êðóã (ìàë. 6.3). Öåíòð 
öüîãî êðóãà – òî÷êà O1 ëåæèòü íà îñі êîíóñà.

Задача 3.  Âèñîòà êîíóñà äîðіâíþє 12 ñì, à ðàäіóñ îñíîâè – 
15 ñì. Íà âіäñòàíі 4 ñì âіä âåðøèíè êîíóñà ïðîâåäåíî ïå-
ðåðіç ïëîùèíîþ, ïàðàëåëüíîþ îñíîâі êîíóñà. Çíàéäіòü ðà-
äіóñ öüîãî ïåðåðіçó.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé íà ìàëþíêó 6.3 çîáðàæåíî äàíèé 
êîíóñ, ó ÿêîãî OA = 15 ñì, QO = 12 ñì, QO1 = 4 ñì. 

1) {QA1O1 V {QAO (çà äâîìà êóòàìè), òîäі , 

îòæå, A1O1 =  5 (ñì).

Â і ä ï î â і ä ü. 5 ñì.

         

           Ìàë. 6.3               Ìàë. 6.4

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ïåðåðіçîì êîíóñà ïëîùèíîþ, ÿêà ïðîõîäèòü ÷åðåç âåðøè-
íó êîíóñà, є ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê, áі÷íі ñòîðîíè ÿêîãî 
є òâіðíèìè êîíóñà. Íà ìàëþíêó 6.4 ïåðåðіçîì êîíóñà ïëî-
ùèíîþ, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç âåðøèíó Q êîíóñà, є òðèêóòíèê 
QDC. îãî áі÷íèìè ñòîðîíàìè є òâіðíі QD і QC êîíóñà, à îñ-
íîâîþ – õîðäà DC îñíîâè êîíóñà.

Задача 4.  ×åðåç âåðøèíó êîíóñà ïðîâåäåíî ïåðåðіç, êóò íà-
õèëó ÿêîãî äî ïëîùèíè îñíîâè äîðіâíþє 60°. Çíàéäіòü âè-
ñîòó êîíóñà, ÿêùî âіäñòàíü âіä öåíòðà îñíîâè äî õîðäè, ïî 
ÿêіé ïåðåðіç ïåðåòèíàє îñíîâó, äîðіâíþє  ñì.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé QCD – äàíèé â óìîâі çàäà÷і ïåðå-
ðіç êîíóñà (ìàë. 6.5).

1) {QCD – ðіâíîáåäðåíèé ç îñíî-
âîþ CD. Ïðîâåäåìî âіäðіçîê QK, ùî є 
âèñîòîþ і ìåäіàíîþ òðèêóòíèêà QCD.

2) Îñêіëüêè OK – ïðîåêöіÿ ïîõè-
ëîї QK íà ïëîùèíó îñíîâè êîíóñà,
QK ⊥ CD, òî OK ⊥ CD (çà òåîðåìîþ 
ïðî òðè ïåðïåíäèêóëÿðè). Îòæå, OK – 
âіäñòàíü âіä òî÷êè O äî õîðäè CD,
OK =  ñì (çà óìîâîþ).

3) Îñêіëüêè QK ⊥ CD і OK ⊥ CD, òî 
(OQK) ⊥ CD, òîäі ∠QKO – êóò íàõèëó 
ïåðåðіçó QCD äî ïëîùèíè îñíîâè, îòæå, ∠QKO = 60° (çà 
óìîâîþ).

4) Іç {QKO (∠O = 90°): tg K = , òîäі 

QO = OKtg K = 5  ∙ tg60° = 5  ∙ = 15 (ñì).
Â і ä ï î â і ä ü. 15 ñì.

Ðîçãëÿíåìî äîâіëüíèé êîíóñ і ïðî-
âåäåìî ïëîùèíó, ïàðàëåëüíó éîãî 

îñíîâі. Öÿ ïëîùèíà ïåðåòíå êîíóñ ïî êðóãó і ïîäіëèòü êîíóñ 
íà äâі ÷àñòèíè (ìàë. 6.6). Âåðõíÿ іç öèõ 
÷àñòèí є êîíóñîì, à íèæíþ íàçèâàþòü 
çðіçàíèì êîíóñîì. Îñíîâó ïî÷àòêîâîãî 
êîíóñà і êðóã, îòðèìàíèé ó ïåðåðіçі, 
íàçèâàþòü îñíîâàìè çðіçàíîãî êîíóñà, 
à âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє їõíі öåíòðè, – âè-
ñîòîþ çðіçàíîãî êîíóñà. Íà ìàëþíêó 6.6 
OA і O1A1 – ðàäіóñè îñíîâ çðіçàíîãî êî-
íóñà, OO1 – âèñîòà çðіçàíîãî êîíóñà.

Çðіçàíèé êîíóñ ìîæíà ðîçãëÿäàòè і 
ÿê òіëî îáåðòàííÿ, ÿêå ìîæíà îòðèìàòè 

Ìàë. 6.5

3. різани  кону

Ìàë. 6.6

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



106

РОЗДІЛ 

âíàñëіäîê îáåðòàííÿ ïðÿìîêóòíîї òðàïåöії íàâêîëî ïðÿìîї, 
ùî ìіñòèòü її ìåíøó áі÷íó ñòîðîíó. Íà ìàëþíêó 6.7 ïðÿìî-
êóòíà òðàïåöіÿ OO1A1A ç ïðÿìèìè êóòàìè O і O1 îáåðòàєòüñÿ 
íàâêîëî ïðÿìîї OO1. Öþ ïðÿìó íàçèâàþòü âіññþ çðіçàíîãî 
êîíóñà. Áі÷íà ñòîðîíà OO1 òðàïåöії OO1A1A є âèñîòîþ çðіçà-
íîãî êîíóñà, à îñíîâè òðàïåöії – ðàäіóñàìè îñíîâ çðіçàíîãî 
êîíóñà.

Ïîâåðõíþ, ùî є ðåçóëüòàòîì îáåðòàííÿ áіëüøîї áі÷íîї ñòî-
ðîíè AA1 òðàïåöії OO1A1A íàâêîëî ïðÿìîї OO1, íàçèâàþòü 
áі÷íîþ ïîâåðõíåþ çðіçàíîãî êîíóñà. Êîæíèé âіäðіçîê öієї 
ïîâåðõíі (à òàêîæ éîãî äîâæèíó), ÿêèé ñïîëó÷àє íàéáëèæ÷і 
òî÷êè êіë îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà, íàçèâàþòü òâіðíèìè çðі-
çàíîãî êîíóñà. Íà ìàëþíêó 6.7 AA1 і BB1 – òâіðíі çðіçàíîãî 
êîíóñà. Âîíè ìіæ ñîáîþ ðіâíі.

         

         Ìàë. 6.7                 Ìàë. 6.8

Ïåðåðіç çðіçàíîãî êîíóñà ïëîùèíîþ, ÿêà ïðîõîäèòü ÷å-
ðåç éîãî âіñü, íàçèâàþòü îñüîâèì ïåðåðіçîì çðіçàíîãî êîíóñà 
(ìàë. 6.8). Îñüîâèé ïåðåðіç çðіçàíîãî êîíóñà – ðіâíîáі÷íà òðà-
ïåöіÿ, îñíîâè ÿêîї – äіàìåòðè îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà, áі÷íі 
ñòîðîíè – òâіðíі çðіçàíîãî êîíóñà, âèñîòà öієї òðàïåöії äîðіâ-
íþє âèñîòі çðіçàíîãî êîíóñà.

Çàóâàæèìî, ùî ðàäіóñè áіëüøîї òà ìåíøîї îñíîâ çðіçàíîãî 
êîíóñà ïðèéíÿòî ïîçíà÷àòè âіäïîâіäíî ÷åðåç R і r, âèñîòó – 
÷åðåç h, à òâіðíó – ÷åðåç l.

Задача 5.  Òâіðíà çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþє 5 ñì, âèñîòà – 
4 ñì, à ìåíøèé іç ðàäіóñіâ îñíîâ – 2 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó 
îñüîâîãî ïåðåðіçó çðіçàíîãî êîíóñà.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé AA1B1B – îñüîâèé ïåðåðіç çðіçà-
íîãî êîíóñà (ìàë. 6.8), AA1 = 5 ñì, OO1 = 4 ñì, O1A1 = 2 ñì.

1) Âèêîíàєìî ïëàíіìåòðè÷íèé ìàëþíîê ïåðåðіçó 
(ìàë. 6.9) і ïðîâåäåìî â òðàïåöії AA1B1B âèñîòó A1K, òîäі 
A1K = OO1 = 4 ñì.

Задача 5.
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2) Іç {AA1K (∠K = 90°): 

 (ñì). 

Òîäі AO = AK + KO = 3 + 2 = 5 (ñì).
3) AB = 2AO = 2 ∙ 5 = 10 (ñì), 
A1B1 = 2A1O1 = 2 ∙ 2 = 4 (ñì). 
Îòæå, 

 (ñì2).

Â і ä ï î â і ä ü. 28 ñì2.

Çà îçíà÷åííÿì, ÿêå äàâ Åâêëіä, êîíóñ 
óòâîðþєòüñÿ îáåðòàííÿì ïðÿìîêóòíîãî 
òðèêóòíèêà íàâêîëî îäíîãî ç êàòåòіâ. 

Ó ïðàöÿõ Åâêëіäà íå çãàäóєòüñÿ ïðî êîíі÷íó ïîâåðõíþ. Ïîíÿò-
òÿ êîíі÷íîї ïîâåðõíі áóëî ââåäåíî Àïîëëîíієì Ïåðãñüêèì 
ó éîãî ïðàöі Êîíі÷íі ïåðåðіçè .

• Яке тіло називають конусом? • о називають віссю  вер иною  
висотою конуса? • о називають основою конуса  радіусом та 
діаметром його основи? • о називають бічною поверхнею ко-
нуса? • о називають твірними конуса? • о називають осьовим 
перерізом конуса? • о є перерізом конуса пло иною  пара-
лельною пло ині основи конуса? • о є перерізом конуса пло-

иною  яка проходить через вер ину конуса? • Яке тіло назива-
ють зрізаним конусом? • о називають основами зрізаного 
конуса  висотою зрізаного конуса та радіусами його основ? 
• Обертанням якої фігури мо на отримати зрізаний конус? • о 
називають віссю зрізаного конуса? • о називають бічною по-
верхнею зрізаного конуса  твірними зрізаного конуса? • о нази-
вають осьовим перерізом зрізаного конуса?

Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
.1. Íàêðåñëіòü êîíóñ, âèñîòà ÿêîãî – QK, à òâіðíà – QM.

.2. Íàêðåñëіòü êîíóñ, âèñîòà ÿêîãî – SK, à ðàäіóñ îñíîâè – KL.

.3. Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 8 ñì, à òâіðíà – 10 ñì. 
Çíàéäіòü âèñîòó êîíóñà.

.4. Âèñîòà êîíóñà äîðіâíþє 24 ñì, à òâіðíà – 25 ñì. Çíàé-
äіòü ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà.

Ìàë. 6.9

Çà îçíà÷åííÿì, ÿêå äàâ Åâêëіä, êîíóñ 
óòâîðþєòüñÿ îáåðòàííÿì ïðÿìîêóòíîãî 
òðèêóòíèêà íàâêîëî îäíîãî ç êàòåòіâ. 

Ó ïðàöÿõ Åâêëіäà íå çãàäóєòüñÿ ïðî êîíі÷íó ïîâåðõíþ. Ïîíÿò-
òÿ êîíі÷íîї ïîâåðõíі áóëî ââåäåíî Àïîëëîíієì Ïåðãñüêèì 
ó éîãî ïðàöі Êîíі÷íі ïåðåðіçè .
òÿ êîíі÷íîї ïîâåðõíі áóëî ââåäåíî Àïîëëîíієì Ïåðãñüêèì 
ó éîãî ïðàöі Êîíі÷íі ïåðåðіçè .ó éîãî ïðàöі Êîíі÷íі ïåðåðіçè .
òÿ êîíі÷íîї ïîâåðõíі áóëî ââåäåíî Àïîëëîíієì Ïåðãñüêèì òÿ êîíі÷íîї ïîâåðõíі áóëî ââåäåíî Àïîëëîíієì Ïåðãñüêèì òÿ êîíі÷íîї ïîâåðõíі áóëî ââåäåíî Àïîëëîíієì Ïåðãñüêèì òÿ êîíі÷íîї ïîâåðõíі áóëî ââåäåíî Àïîëëîíієì Ïåðãñüêèì òÿ êîíі÷íîї ïîâåðõíі áóëî ââåäåíî Àïîëëîíієì Ïåðãñüêèì òÿ êîíі÷íîї ïîâåðõíі áóëî ââåäåíî Àïîëëîíієì Ïåðãñüêèì òÿ êîíі÷íîї ïîâåðõíі áóëî ââåäåíî Àïîëëîíієì Ïåðãñüêèì 
Ó ïðàöÿõ Åâêëіäà íå çãàäóєòüñÿ ïðî êîíі÷íó ïîâåðõíþ. Ïîíÿò-Ó ïðàöÿõ Åâêëіäà íå çãàäóєòüñÿ ïðî êîíі÷íó ïîâåðõíþ. Ïîíÿò-Ó ïðàöÿõ Åâêëіäà íå çãàäóєòüñÿ ïðî êîíі÷íó ïîâåðõíþ. Ïîíÿò-Ó ïðàöÿõ Åâêëіäà íå çãàäóєòüñÿ ïðî êîíі÷íó ïîâåðõíþ. Ïîíÿò-Ó ïðàöÿõ Åâêëіäà íå çãàäóєòüñÿ ïðî êîíі÷íó ïîâåðõíþ. Ïîíÿò-Ó ïðàöÿõ Åâêëіäà íå çãàäóєòüñÿ ïðî êîíі÷íó ïîâåðõíþ. Ïîíÿò-Ó ïðàöÿõ Åâêëіäà íå çãàäóєòüñÿ ïðî êîíі÷íó ïîâåðõíþ. Ïîíÿò-Ó ïðàöÿõ Åâêëіäà íå çãàäóєòüñÿ ïðî êîíі÷íó ïîâåðõíþ. Ïîíÿò-Ó ïðàöÿõ Åâêëіäà íå çãàäóєòüñÿ ïðî êîíі÷íó ïîâåðõíþ. Ïîíÿò-Ó ïðàöÿõ Åâêëіäà íå çãàäóєòüñÿ ïðî êîíі÷íó ïîâåðõíþ. Ïîíÿò-Ó ïðàöÿõ Åâêëіäà íå çãàäóєòüñÿ ïðî êîíі÷íó ïîâåðõíþ. Ïîíÿò-Ó ïðàöÿõ Åâêëіäà íå çãàäóєòüñÿ ïðî êîíі÷íó ïîâåðõíþ. Ïîíÿò-Ó ïðàöÿõ Åâêëіäà íå çãàäóєòüñÿ ïðî êîíі÷íó ïîâåðõíþ. Ïîíÿò-

Яке тіло називають конусом? • о називають віссю  вер иною  
висотою конуса? • о називають основою конуса  радіусом та 
діаметром його основи? • о називають бічною поверхнею ко-
нуса? • о називають твірними конуса? • о називають осьовим 
перерізом конуса? • о є перерізом конуса пло иною  пара-
лельною пло ині основи конуса? • о є перерізом конуса пло-

иною  яка проходить через вер ину конуса? • Яке тіло назива-
ють зрізаним конусом? • о називають основами зрізаного 
конуса  висотою зрізаного конуса та радіусами його основ? 
• Обертанням якої фігури мо на отримати зрізаний конус? • о 
називають віссю зрізаного конуса? • о називають бічною по-
верхнею зрізаного конуса  твірними зрізаного конуса? • о нази-
вають осьовим перерізом зрізаного конуса?

• 
висотою конуса? 
діаметром його основи? 

.1.

.2
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. . Òâіðíà êîíóñà äîðіâíþє 6 ñì і óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñ-
íîâè êóò 30°. Çíàéäіòü ðàäіóñ îñíîâè òà âèñîòó êîíóñà.

. . Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 2 ñì. Òâіðíà êîíóñà óòâî-
ðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 45°. Çíàéäіòü òâіðíó òà âè-
ñîòó êîíóñà.

. . Âèñîòà êîíóñà äîðіâíþє 8 ñì, à òâіðíà óòâîðþє ç âèñî-
òîþ êóò 60°. Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà.

. . Òâіðíà êîíóñà äîðіâíþє 6 ñì і óòâîðþє ç âèñîòîþ êóò 30°. 
Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà.

. . Òâіðíà êîíóñà âäâі÷і äîâøà çà âèñîòó. ßêèé êóò óòâî-
ðþє òâіðíà êîíóñà іç ïëîùèíîþ îñíîâè?

.1 . Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє éîãî âèñîòі. ßêèé êóò 
óòâîðþє òâіðíà êîíóñà ç éîãî âèñîòîþ?

.11. Îñüîâèé ïåðåðіç êîíóñà – ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç ãі-
ïîòåíóçîþ 10 ñì. Çíàéäіòü:
1) ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà;      2) òâіðíó êîíóñà;
3) âèñîòó êîíóñà;    4) ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà.

.12. Îñüîâèé ïåðåðіç êîíóñà – ïðàâèëüíèé òðèêóòíèê çі ñòî-
ðîíîþ 6 ñì. Çíàéäіòü:
1) ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà;      2) òâіðíó êîíóñà;
3) âèñîòó êîíóñà;    4) ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà.

.13. Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 6 ñì. ×åðåç ñåðåäèíó âè-
ñîòè êîíóñà ïåðïåíäèêóëÿðíî äî íåї ïðîâåäåíî ïåðåðіç. 
Çíàéäіòü ïëîùó öüîãî ïåðåðіçó. 

.14. ×åðåç ñåðåäèíó âèñîòè êîíóñà ïðîâåäåíî ïåðåðіç, ïàðà-
ëåëüíèé îñíîâі êîíóñà. Ðàäіóñ óòâîðåíîãî â ïåðåðіçі 
êðóãà äîðіâíþє 4 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó îñíîâè êîíóñà.

.1 . Óíàñëіäîê ïåðåòèíó êîíóñà ïëîùèíîþ, ïàðàëåëüíîþ 
éîãî îñíîâі, óòâîðèëàñÿ ôіãóðà, ïëîùà ÿêîї – 4π ñì2. 
Ó ÿêîìó âіäíîøåííі ïåðåðіç äіëèòü âèñîòó êîíóñà, ÿêùî 
ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 4 ñì?

.1 . Äіàìåòðè îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþþòü 24 ñì і 
14 ñì, à âèñîòà – 12 ñì. Çíàéäіòü òâіðíó öüîãî êîíóñà.

.1 . Òâіðíà çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþє 10 ñì, à ðàäіóñè éîãî 
îñíîâ – 3 ñì і 9 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó çðіçàíîãî êîíóñà.

.1 . Ó çðіçàíîìó êîíóñі òâіðíà äîðіâíþє 10 ñì і óòâîðþє ç 
ïëîùèíîþ áіëüøîї îñíîâè êóò 60°. Çíàéäіòü âèñîòó çðі-
çàíîãî êîíóñà òà ðіçíèöþ ðàäіóñіâ éîãî îñíîâ.

.1 . Âèñîòà çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþє 8 ñì і óòâîðþє ç òâіð-
íîþ êóò 45°. Çíàéäіòü òâіðíó êîíóñà òà ðіçíèöþ ðàäіóñіâ 
éîãî îñíîâ.

. . 
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.2 . Ðàäіóñè îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþþòü 4 ñì і 8 ñì, à 
òâіðíà – 5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà.

.21. Äіàìåòðè îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþþòü 2 ñì і 
14 ñì, à òâіðíà – 10 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðå-
ðіçó êîíóñà.

.22. Âіäíîøåííÿ ïëîùі îñíîâè êîíóñà äî ïëîùі îñüîâîãî ïå-
ðåðіçó äîðіâíþє π. Çíàéäіòü êóò íàõèëó òâіðíîї äî ïëî-
ùèíè îñíîâè.

.23. Òâіðíà êîíóñà óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 60°. 
Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ïëîùі îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà äî 
ïëîùі éîãî îñíîâè.

.24. Âèñîòà êîíóñà äîðіâíþє 6 ñì, à ðіçíèöÿ òâіðíîї і ðà-
äіóñà îñíîâè äîðіâíþє 2 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð îñüîâîãî 
ïåðåðіçó êîíóñà.

.2 . Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 7 ñì, à éîãî òâіðíà íà 
1 ñì áіëüøà çà âèñîòó. Çíàéäіòü ïåðèìåòð îñüîâîãî ïåðå-
ðіçó êîíóñà.

.2 . Ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç êàòåòàìè 3 ñì і 4 ñì îáåðòà-
єòüñÿ íàâêîëî êàòåòà. Çíàéäіòü ïåðèìåòð îñüîâîãî ïåðå-
ðіçó êîíóñà, ùî ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ. Ñêіëüêè ðîçâ’ÿçêіâ 
ìàє çàäà÷à?

.2 . Âèñîòà êîíóñà äîðіâíþє 9 ñì, à ðàäіóñ îñíîâè – 3 ñì. Ïëî-
ùèíà, ïåðïåíäèêóëÿðíà äî îñі êîíóñà, ïåðåòèíàє éîãî 
áі÷íó ïîâåðõíþ ïî êîëó, äîâæèíà ÿêîãî – 4π ñì. Çíàéäіòü 
âіäñòàíü âіä âåðøèíè êîíóñà äî ïëîùèíè ïåðåðіçó.

.2 . Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 6 ñì, à âèñîòà – 18 ñì. 
Ïëîùèíà, ïàðàëåëüíà îñíîâі êîíóñà, ïåðåòèíàє éîãî ïî 
êðóãó, ïëîùà ÿêîãî – 16π ñì2. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä âåð-
øèíè êîíóñà äî ïëîùèíè ïåðåðіçó.

.2 . Ïëîùà ìåíøîї îñíîâè çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþє 4π ñì2, 
òâіðíà äîðіâíþє 10 ñì, à âèñîòà – 6 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó 
îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà.

.3 . Äîâæèíà êîëà áіëüøîї îñíîâè çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâ-
íþє 22π ñì, âèñîòà êîíóñà – 4 ñì, à òâіðíà – 5 ñì. Çíàé-
äіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà.

.31. Òâіðíà çðіçàíîãî êîíóñà âіäíîñèòüñÿ äî éîãî âèñîòè ÿê 
5 : 4. Çíàéäіòü ïåðèìåòð îñüîâîãî ïåðåðіçó çðіçàíîãî êî-
íóñà, ÿêùî ðàäіóñè éîãî îñíîâ äîðіâíþþòü 4 ñì і 10 ñì. 

.32. Ðàäіóñè îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà âіäíîñÿòüñÿ ÿê 2 : 5. 
Çíàéäіòü ïåðèìåòð îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà, ÿêùî éîãî 
âèñîòà äîðіâíþє 12 ñì, à òâіðíà – 15 ñì.

.24. 
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.33. Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 2 ñì, à éîãî âèñîòà – 
 ñì. ×åðåç äâі òâіðíі êîíóñà ïðîâåäåíî ïåðåðіç, ÿêèé 

ïåðåòèíàє îñíîâó êîíóñà ïî õîðäі, ùî ñòÿãóє äóãó â 60°. 
Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó.

.34. Õîðäà îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 3 ñì і ñòÿãóє äóãó â 90°. 
×åðåç öþ õîðäó і âåðøèíó êîíóñà ïðîâåäåíî ïåðåðіç. 
Çíàéäіòü éîãî ïëîùó, ÿêùî âèñîòà êîíóñà äîðіâíþє 2 ñì.

.3 . Òâіðíà êîíóñà äîðіâíþє  ñì і íàõèëåíà äî ïëîùèíè 
îñíîâè ïіä êóòîì 30°. ×åðåç äâі òâіðíі êîíóñà ïðîâåäåíî 
ïëîùèíó ïіä êóòîì 60° äî ïëîùèíè îñíîâè. Çíàéäіòü 
âіäñòàíü âіä öåíòðà îñíîâè êîíóñà äî õîðäè, ïî ÿêіé 
ïëîùèíà ïåðåðіçó ïåðåòèíàє ïëîùèíó îñíîâè êîíóñà.

.3 . Âèñîòà êîíóñà äîðіâíþє  ñì і óòâîðþє ç òâіðíîþ 
êóò 45°. ×åðåç äâі òâіðíі êîíóñà, ùî óòâîðþþòü ìіæ ñî-
áîþ êóò 60°, ïðîâåäåíî ïëîùèíó. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä 
öåíòðà îñíîâè êîíóñà äî õîðäè, ïî ÿêіé ïëîùèíà ïåðå-
ðіçó ïåðåòèíàє ïëîùèíó îñíîâè êîíóñà.

.3 . Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє R, à âèñîòà êîíóñà äîðіâ-
íþє ðàäіóñó îñíîâè. ×åðåç âåðøèíó êîíóñà ïðîâåäåíî 
ïëîùèíó, ÿêà âіäòèíàє âіä îñíîâè äóãó â 60°. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïåðåðіçó, ùî ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ.

.3 . Âèñîòà êîíóñà äîðіâíþє h, à ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâ-
íþє éîãî âèñîòі. ×åðåç âåðøèíó êîíóñà ïðîâåäåíî ïëî-
ùèíó, ÿêà âіäòèíàє âіä îñíîâè äóãó â 90°. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïåðåðіçó, ùî ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ.

.3 . ×åðåç âåðøèíó êîíóñà і õîðäó îñíîâè, ùî ñòÿãóє äóãó 
â 120°, ïðîâåäåíî ïåðåðіç, ÿêèé óòâîðþє êóò 45° іç ïëî-
ùèíîþ îñíîâè. Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó, ÿêùî ðàäіóñ 
îñíîâè äîðіâíþє 2 ñì.

.4 . Îñüîâèé ïåðåðіç êîíóñà ìîæíà âïèñàòè â êîëî îñíîâè 
êîíóñà. Çíàéäіòü êóò ìіæ òâіðíîþ і âèñîòîþ êîíóñà.

.41. Îñüîâèé ïåðåðіç êîíóñà ðіâíîâåëèêèé êâàäðàòó, ïîáóäî-
âàíîìó íà ðàäіóñі îñíîâè êîíóñà. Çíàéäіòü êóò ìіæ òâіð-
íîþ і âèñîòîþ êîíóñà.

.42. Ïëîùà îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà â 1,5 ðàçà ìåíøà âіä ïëîùі 
ïðàâèëüíîãî øåñòèêóòíèêà, âïèñàíîãî â îñíîâó êîíóñà. 
Çíàéäіòü êóò íàõèëó òâіðíîї êîíóñà äî ïëîùèíè îñíîâè.

.43. Ïåðèìåòð îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà äîðіâíþє 50 ñì, à 
âèñîòà – 5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà.

.44. Òâіðíà êîíóñà äîðіâíþє 10 ñì, à ñóìà äîâæèí âèñîòè 
і ðàäіóñà îñíîâè – 14 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðå-
ðіçó êîíóñà.
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.4 . Âèñîòà êîíóñà äîðіâíþє 20 ñì, ðàäіóñ éîãî îñíîâè – 
25 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó, ïðîâåäåíîãî ÷åðåç 
âåðøèíó êîíóñà ïàðàëåëüíî îñíîâі, ÿêùî âіäñòàíü âіä 
öåíòðà îñíîâè êîíóñà äî öüîãî ïåðåðіçó äîðіâíþє 
12 ñì.

.4 . Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 15 ñì, à âіäñòàíü âіä ñå-
ðåäèíè âèñîòè êîíóñà äî áі÷íîї ïîâåðõíі – 6 ñì. Çíàé-
äіòü òâіðíó êîíóñà.

.4 . Ðàäіóñè îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþþòü 11 ñì і 
16 ñì, à òâіðíà êîíóñà – 13 ñì. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä 
öåíòðà ìåíøîї îñíîâè äî êîëà áіëüøîї.

.4 . Ïëîùі îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà – 4 äì2 і 16 äì2. ×åðåç 
ñåðåäèíó éîãî âèñîòè ïàðàëåëüíî îñíîâàì ïðîâåäåíî 
ïëîùèíó. Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó, ùî ïðè öüîìó óòâî-
ðèâñÿ.

.4 . ×åðåç ñåðåäèíó âèñîòè çðіçàíîãî êîíóñà ïàðàëåëüíî îñ-
íîâàì ïðîâåäåíî ïëîùèíó. Ïåðåðіç, ùî óòâîðèâñÿ, ìàє 
ïëîùó 9 äì2. Ïëîùà ìåíøîї îñíîâè êîíóñà – 1 äì2. 
Çíàéäіòü ïëîùó áіëüøîї îñíîâè.

. . 1) Äîâåäіòü, ùî íàâêîëî îñüîâîãî ïåðåðіçó çðіçàíîãî êî-
íóñà ìîæíà îïèñàòè êîëî.
2) ×è ìîæå öå êîëî äîðіâíþâàòè êîëó îäíієї ç îñíîâ 
çðіçàíîãî êîíóñà?

. 1. Ðàäіóñè îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþþòü 36 ñì і 
16 ñì, à â éîãî îñüîâèé ïåðåðіç ìîæíà âïèñàòè êîëî. 
Çíàéäіòü ðàäіóñ öüîãî êîëà.

. 2. Ðàäіóñè îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþþòü 9 ñì і 16 ñì, 
à â éîãî îñüîâèé ïåðåðіç ìîæíà âïèñàòè êîëî. Çíàéäіòü 
âèñîòó êîíóñà.

. 3. Ðàäіóñè îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà – 20 ñì і 30 ñì, à éîãî 
òâіðíà – 26 ñì. Íà ÿêèõ âіäñòàíÿõ âіä îñíîâ ëåæèòü 
òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà?

. 4. Òâіðíà çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþє 25 ñì, à äіàìåòðè éîãî 
îñíîâ – 10 ñì і 40 ñì. Íà ÿêèõ âіäñòàíÿõ âіä îñíîâ 
ëåæèòü òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé îñüîâîãî ïåðåðіçó 
êîíóñà?

. . Ðàäіóñè îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþþòü 2 ñì і 7 ñì, 
à äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó óòâîðþє ç ïëîùèíîþ áіëü-
øîї îñíîâè êóò 30°. Çíàéäіòü: 
1) òâіðíó çðіçàíîãî êîíóñà; 
2) ïëîùó éîãî îñüîâîãî ïåðåðіçó.
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. . Ðàäіóñè îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþþòü  і  ñì, 
à äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó óòâîðþє ç ïëîùèíîþ áіëü-
øîї îñíîâè êóò 60°. Çíàéäіòü: 
1) òâіðíó çðіçàíîãî êîíóñà; 
2) ïëîùó éîãî îñüîâîãî ïåðåðіçó.

. . Ïëîùà îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє πS, à òâіðíà êîíóñà 
óòâîðþє ç âèñîòîþ êóò β. Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðå-
ðіçó êîíóñà.

. . Òâіðíà êîíóñà óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò γ, à 
ïëîùà îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà äîðіâíþє S. Çíàéäіòü 
ïëîùó îñíîâè êîíóñà.

. . Õîðäó îñíîâè êîíóñà âèäíî іç öåíòðà îñíîâè ïіä êóòîì 
β, à ç âåðøèíè êîíóñà – ïіä êóòîì α. Çíàéäіòü êóò íà-
õèëó òâіðíîї êîíóñà äî ïëîùèíè îñíîâè.

. . Â îñíîâі êîíóñà ïðîâåäåíî õîðäó çàâäîâæêè a, ÿêó 
âèäíî іç öåíòðà îñíîâè ïіä êóòîì β. Òâіðíà êîíóñà óòâî-
ðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò γ. Çíàéäіòü âèñîòó êîíóñà.

. 1. Âèñîòà êîíóñà äîðіâíþє h. Òðè éîãî òâіðíі ïîïàðíî âçà-
єìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі. Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðå-
ðіçó êîíóñà.

. 2. Êóò ïðè âåðøèíі îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà äîðіâíþє α. 

×åðåç âåðøèíó êîíóñà ïіä êóòîì  äî éîãî îñі 

ïðîâåäåíî ïëîùèíó. Çíàéäіòü êóò ìіæ äâîìà òâіðíèìè 
êîíóñà, ïî ÿêèõ öÿ ïëîùèíà ïåðåòèíàє éîãî ïîâåðõíþ.

. 3. Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє R, à òâіðíà íàõèëåíà äî 
ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì α. ×åðåç âåðøèíó êîíóñà 
ïðîâåäåíî ïëîùèíó ïіä êóòîì  äî éîãî âèñîòè. Çíàé-
äіòü ïëîùó ïåðåðіçó, ùî ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ.

. 4. Ðåáðî îêòàåäðà äîðіâíþє a. îãî äіàãîíàëü є âèñîòîþ 
êîíóñà, áі÷íіé ïîâåðõíі ÿêîãî íàëåæàòü ÷îòèðè ðåáðà 
îêòàåäðà. Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà.

. . Òâіðíà çðіçàíîãî êîíóñà, ÷åðåç ÿêó ïðîõîäèòü îñüîâèé 
ïåðåðіç, ïåðïåíäèêóëÿðíà äî äіàãîíàëі öüîãî ïåðåðіçó. 
Ðàäіóñè îñíîâ äîðіâíþþòü 7 ñì і 25 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó 
îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà.

. . Äîâæèíà òâіðíîї çðіçàíîãî êîíóñà – 25 ñì, âèñîòà – 
24 ñì, à ðàäіóñ îäíієї ç îñíîâ – 12 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó 
îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà.

. . Ðàäіóñè îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà – 13 ñì і 8 ñì, à òâіðíà 
äîðіâíþє ðàäіóñó îäíієї ç îñíîâ. Çíàéäіòü ïëîùó îñüî-
âîãî ïåðåðіçó êîíóñà.

. . 
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. . Ó çðіçàíîìó êîíóñі âèñîòà äîðіâíþє 10 ñì, à ðàäіóñè 
îñíîâ – 8 ñì і 18 ñì. Íà ÿêіé âіäñòàíі âіä áіëüøîї îñíîâè 
òðåáà ïðîâåñòè ïåðåðіç, ïàðàëåëüíèé îñíîâàì, ùîá éîãî 
ïëîùà áóëà ñåðåäíіì ïðîïîðöіéíèì ïëîù îñíîâ?

. . Òâіðíà çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþє ñóìі ðàäіóñіâ îñíîâ, 
à âèñîòà – ðіçíèöі öèõ ðàäіóñіâ. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ 
ðàäіóñіâ îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà?

. . Âåðøèíà êîíóñà çáіãàєòüñÿ ç âåðøèíîþ îêòàåäðà, à 
êîëî îñíîâè êîíóñà ïðîõîäèòü ÷åðåç öåíòðè ÷îòèðüîõ 
ãðàíåé. Ðåáðî îêòàåäðà äîðіâíþє a. Çíàéäіòü ïëîùó 
îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà.

. 1. Äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó çðіçàíîãî êîíóñà äіëèòüñÿ éîãî 
âіññþ íà ÷àñòèíè, ùî äîðіâíþþòü  ñì і  ñì. Òâіðíà 
êîíóñà – 26 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà.

. 2. Òâіðíà çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþє 104 ñì, à äіàãîíàëü 
éîãî îñüîâîãî ïåðåðіçó äіëèòüñÿ âіññþ êîíóñà íà âіä-
ðіçêè çàâäîâæêè 55 ñì і 105 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð 
îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà.

. 3. Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 9 ñì, à âèñîòà – 7 ñì. 
ßêó íàéáіëüøó ïëîùó ìîæå ìàòè ïåðåðіç êîíóñà ïëî-
ùèíîþ, ïðîâåäåíîþ ÷åðåç éîãî âåðøèíó?

Æèòòєâà ìàòåìàòèêà
. 4. Íàä ïëîùåþ 1 êì2 çåëåíèõ íàñàäæåíü ó ïîâіòðі ìіñòèòüñÿ 

íà 50 ò ìåíøå ïèëó, íіæ íàä òàêîþ ñàìîþ ïëîùåþ ïîëÿ. 
Íà ñêіëüêè ìåíøå ïèëó ìіñòèòüñÿ íàä 4 ãà ëіñîñìóãè, 
íіæ íàä òàêîþ ñàìîþ ïëîùåþ ïîëÿ?

. . Êіìíàòà ó ôîðìі ïðÿìîêóòíèêà ìàє ðîçìіð 3,5×4,8 ì. 
Ó êіìíàòі є äâåðі çàâøèðøêè 80 ñì. 
1) Ñêіëüêè ìåòðіâ ïëіíòóñà òðåáà ïðèäáàòè äëÿ öієї êіì-
íàòè?
2) Ñêіëüêè êîøòóâàòèìå öÿ ïîêóïêà, ÿêùî öіíà îäíîãî 
ïîãîííîãî ìåòðà ïëіíòóñà – 40 ãðí? 

Öіêàâі çàäà÷і äëÿ ó÷íіâ íåëåäà÷èõ
. . ( іæíàðîäíà ìàòåìàòè÷íà îëіìïіàäà, 19 1 ð.). Âіäîìî 

äîâæèíè a, b, c ñòîðіí òðèêóòíèêà, ïëîùà ÿêîãî äîðіâ-
íþє S. Äîâåäіòü, ùî . Ó ÿêîìó âè-
ïàäêó ìàòèìåìî ðіâíіñòü?

. .
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1. Ðàäіóñ êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî òðèêóòíèêà ABC, 
ó 2 ðàçè áіëüøèé çà ðàäіóñ êîëà, âïèñàíîãî ó öåé òðè-
êóòíèê. Âèçíà÷òå âèä òðèêóòíèêà ABC.

À Á Â Ã Ä

ãîñòðî-
êóòíèé

ïðÿìî-
êóòíèé

ïðÿìîêóòíèé 
ðіâíîáåäðå-

íèé

ïðàâèëü-
íèé

òóïîêóò-
íèé ðіâíî-
áåäðåíèé

2. Ñåðåä âåêòîðіâ (1; –2), (–2; –4), (0; 1), (1; 2) 
çíàéäіòü ïàðó êîëіíåàðíèõ.

À Á Â Ã Ä

 і  і  і  і  і 

3. Ðàäіóñ êîëà, âïèñàíîãî â îñíîâó ïðàâèëüíîї òðè-
êóòíîї ïðèçìè, äîðіâíþє  ñì, à âèñîòà ïðèçìè äî-
ðіâíþє 5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

À Á Â Ã Ä

30 ñì2 45 ñì2 60 ñì2 90 ñì2 120 ñì2

4. Äіàìåòð öèëіíäðà óòðè÷і áіëüøèé çà éîãî âèñîòó. 
Çíàéäіòü ðàäіóñ öèëіíäðà, ÿêùî äіàãîíàëü éîãî îñüîâî-
ãî ïåðåðіçó äîðіâíþє  ñì.

À Á Â Ã Ä

4 ñì 9 ñì 6 ñì 12 ñì іíøà âіäïîâіäü

. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ âèäîì ìíîãîãðàííè-
êà (1–4) òà êіëüêіñòþ éîãî ðåáåð (À–Ä).

Âèä ìíîãîãðàííèêà Êіëüêіñòü ðåáåð 
ìíîãîãðàííèêà

1 ï’ÿòèêóòíà ïðèçìà À

Á

Â

Ã

Ä

12

15

18

20

24

2 ïàðàëåëåïіïåä

3 ïðàâèëüíà äåñÿòèêóòíà 
ïіðàìіäà

4 øåñòèêóòíà çðіçàíà 
ïіðàìіäà

1. Ðàäіóñ êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî òðèêóòíèêà ABC, 
ó 2 ðàçè áіëüøèé çà ðàäіóñ êîëà, âïèñàíîãî ó öåé òðè-
êóòíèê. Âèçíà÷òå âèä òðèêóòíèêà ABC.

À Á Â Ã Ä

ãîñòðî-
êóòíèé

ïðÿìî-
êóòíèé

ïðÿìîêóòíèé 
ðіâíîáåäðå-

íèé

ïðàâèëü-
íèé

òóïîêóò-
íèé ðіâíî-
áåäðåíèé

2. Ñåðåä âåêòîðіâ (1; –2), (–2; –4), (0; 1), (1; 2) 
çíàéäіòü ïàðó êîëіíåàðíèõ.

À Á Â Ã Ä

 і  і  і  і  і 

3. Ðàäіóñ êîëà, âïèñàíîãî â îñíîâó ïðàâèëüíîї òðè-
êóòíîї ïðèçìè, äîðіâíþє  ñì, à âèñîòà ïðèçìè äî-
ðіâíþє 5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

À Á Â Ã Ä

30 ñì2 45 ñì2 60 ñì2 90 ñì2 120 ñì2

4. Äіàìåòð öèëіíäðà óòðè÷і áіëüøèé çà éîãî âèñîòó. 
Çíàéäіòü ðàäіóñ öèëіíäðà, ÿêùî äіàãîíàëü éîãî îñüîâî-
ãî ïåðåðіçó äîðіâíþє  ñì.

À Á Â Ã Ä

4 ñì 9 ñì 6 ñì 12 ñì іíøà âіäïîâіäü

. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ âèäîì ìíîãîãðàííè-
êà (1–4) òà êіëüêіñòþ éîãî ðåáåð (À–Ä).

Âèä ìíîãîãðàííèêà Êіëüêіñòü ðåáåð 
ìíîãîãðàííèêà

1 ï’ÿòèêóòíà ïðèçìà À

Á

Â

Ã

Ä

12

15

18

20

24

2 ïàðàëåëåïіïåä

3 ïðàâèëüíà äåñÿòèêóòíà 
ïіðàìіäà

4 øåñòèêóòíà çðіçàíà 
ïіðàìіäà

ПППЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬ . Ç âåðøèíè A ïðÿìîêóòíèêà ABCD ïðîâåäåíî ïåð-
ïåíäèêóëÿð AT äî éîãî ïëîùèíè. Çíàéäіòü (ó ñì) äîâ-
æèíó ïåðïåíäèêóëÿðà AT, ÿêùî TB = 15 ñì, TC = 24 ñì, 
TD = 20 ñì.

К Л  
І С ЕРА

Ðîçãëÿíåìî ùå îäíå òіëî îáåðòàííÿ – êóëþ.

ëå  íàçèâàþòü ãåîìåòðè÷íå 
òіëî, ÿêå óòâîðèëîñÿ âíàñëіäîê 
îáåðòàííÿ êðóãà íàâêîëî îñі, ùî 
ìіñòèòü éîãî äіàìåòð.

Öåíòð і ðàäіóñ êðóãà, ÿêèé îáåðòàєòüñÿ, 
íàçèâàþòü âіäïîâіäíî öåíòðîì і ðàäіóñîì 
êóëі, à äіàìåòð êðóãà – äіàìåòðîì êóëі. Íà 
ìàëþíêó 7.1 òî÷êà O – öåíòð êóëі, OA і OB – 
ðàäіóñè êóëі, AB – äіàìåòð êóëі.

îâåðõíþ êóëі íàçèâàþòü ñ åðî .

Öåíòð, ðàäіóñ і äіàìåòð êóëі òàêîæ є öåí-
òðîì, ðàäіóñîì і äіàìåòðîì ñôåðè.

Óñі òî÷êè ñôåðè ðіâíîâіääàëåíі âіä öåí-
òðà ñôåðè íà âіäñòàíü, ùî äîðіâíþє ðàäіóñó. 
Òî÷êè êóëі, ùî íå íàëåæàòü ñôåðі, íàçèâàþòü âíóòðіøíіìè 
òî÷êàìè êóëі, і ïðî íèõ êàæóòü, ùî âîíè ëåæàòü âñåðåäèíі 
ñôåðè. Âíóòðіøíі òî÷êè êóëі âіääàëåíі âіä öåíòðà êóëі íà âіä-
ñòàíü, ìåíøó çà ðàäіóñ.

Òàêèì ÷èíîì, ïðèõîäèìî äî ùå îäíîãî îçíà÷åííÿ ñôåðè і 
êóëі.

åðî  íàçèâàþòü ïîâåðõíþ, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç óñіõ 
òî÷îê ïðîñòîðó, ðіâíîâіääàëåíèõ âіä îäíієї і òієї ñàìîї 
òî÷êè. Öþ òî÷êó íàçèâàþòü åíòðî  ñ åðè, à âіä-
ñòàíü âіä öåíòðà ñôåðè äî áóäü-ÿêîї її òî÷êè – ðàäі -
ñî  ñ åðè.

ëå  íàçèâàþòü ãåîìåòðè÷íå òіëî, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç 
óñіõ òî÷îê ïðîñòîðó, ÿêі âіääàëåíі âіä îäíієї і òієї ñàìîї 
òî÷êè íà âіäñòàíü, ùî íå ïåðåâèùóє äàíîї. Öþ òî÷êó íà-
çèâàþòü åíòðî  ëі, à äàíó âіäñòàíü – ðàäі ñî  ëі.

Ìàë. 7.1

1. Куля і ера

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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іла обертання

. Ç âåðøèíè A ïðÿìîêóòíèêà ABCD ïðîâåäåíî ïåð-
ïåíäèêóëÿð AT äî éîãî ïëîùèíè. Çíàéäіòü (ó ñì) äîâ-
æèíó ïåðïåíäèêóëÿðà AT, ÿêùî TB = 15 ñì, TC = 24 ñì, 
TD = 20 ñì.

К Л  
І С ЕРА

Ðîçãëÿíåìî ùå îäíå òіëî îáåðòàííÿ – êóëþ.

ëå  íàçèâàþòü ãåîìåòðè÷íå 
òіëî, ÿêå óòâîðèëîñÿ âíàñëіäîê 
îáåðòàííÿ êðóãà íàâêîëî îñі, ùî 
ìіñòèòü éîãî äіàìåòð.

Öåíòð і ðàäіóñ êðóãà, ÿêèé îáåðòàєòüñÿ, 
íàçèâàþòü âіäïîâіäíî öåíòðîì і ðàäіóñîì 
êóëі, à äіàìåòð êðóãà – äіàìåòðîì êóëі. Íà 
ìàëþíêó 7.1 òî÷êà O – öåíòð êóëі, OA і OB – 
ðàäіóñè êóëі, AB – äіàìåòð êóëі.

îâåðõíþ êóëі íàçèâàþòü ñ åðî .

Öåíòð, ðàäіóñ і äіàìåòð êóëі òàêîæ є öåí-
òðîì, ðàäіóñîì і äіàìåòðîì ñôåðè.

Óñі òî÷êè ñôåðè ðіâíîâіääàëåíі âіä öåí-
òðà ñôåðè íà âіäñòàíü, ùî äîðіâíþє ðàäіóñó. 
Òî÷êè êóëі, ùî íå íàëåæàòü ñôåðі, íàçèâàþòü âíóòðіøíіìè 
òî÷êàìè êóëі, і ïðî íèõ êàæóòü, ùî âîíè ëåæàòü âñåðåäèíі 
ñôåðè. Âíóòðіøíі òî÷êè êóëі âіääàëåíі âіä öåíòðà êóëі íà âіä-
ñòàíü, ìåíøó çà ðàäіóñ.

Òàêèì ÷èíîì, ïðèõîäèìî äî ùå îäíîãî îçíà÷åííÿ ñôåðè і 
êóëі.

åðî  íàçèâàþòü ïîâåðõíþ, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç óñіõ 
òî÷îê ïðîñòîðó, ðіâíîâіääàëåíèõ âіä îäíієї і òієї ñàìîї 
òî÷êè. Öþ òî÷êó íàçèâàþòü åíòðî  ñ åðè, à âіä-
ñòàíü âіä öåíòðà ñôåðè äî áóäü-ÿêîї її òî÷êè – ðàäі -
ñî  ñ åðè.

ëå  íàçèâàþòü ãåîìåòðè÷íå òіëî, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç 
óñіõ òî÷îê ïðîñòîðó, ÿêі âіääàëåíі âіä îäíієї і òієї ñàìîї 
òî÷êè íà âіäñòàíü, ùî íå ïåðåâèùóє äàíîї. Öþ òî÷êó íà-
çèâàþòü åíòðî  ëі, à äàíó âіäñòàíü – ðàäі ñî  ëі.

. Ç âåðøèíè A ïðÿìîêóòíèêà A ïðÿìîêóòíèêà A ABCD ïðîâåäåíî ïåð-
ïåíäèêóëÿð AT äî éîãî ïëîùèíè. Çíàéäіòü (ó ñì) äîâ-AT äî éîãî ïëîùèíè. Çíàéäіòü (ó ñì) äîâ-AT
æèíó ïåðïåíäèêóëÿðà AT, ÿêùî TB = 15 ñì, TC = 24 ñì, 
TD = 20 ñì.

К Л  
І С ЕРА§ . § . 

Ìàë. 7.1

ëå  íàçèâàþòü ãåîìåòðè÷íå 
òіëî, ÿêå óòâîðèëîñÿ âíàñëіäîê 
îáåðòàííÿ êðóãà íàâêîëî îñі, ùî 
ìіñòèòü éîãî äіàìåòð.

ëå
òіëî, ÿêå óòâîðèëîñÿ âíàñëіäîê 
îáåðòàííÿ êðóãà íàâêîëî îñі, ùî 

1. Куля і ера

îâåðõíþ êóëі íàçèâàþòü ñ åðî .

ðàäіóñè êóëі, 

Öåíòð, ðàäіóñ і äіàìåòð êóëі òàêîæ є 

îâåðõíþ êóëі íàçèâàþòü 

åðî  íàçèâàþòü ïîâåðõíþ, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç óñіõ 
òî÷îê ïðîñòîðó, ðіâíîâіääàëåíèõ âіä îäíієї і òієї ñàìîї 
òî÷êè. Öþ òî÷êó íàçèâàþòü åíòðî  ñ åðè, à âіä-
ñòàíü âіä öåíòðà ñôåðè äî áóäü-ÿêîї її òî÷êè – ðàäі -
ñî  ñ åðè.

êóëі.

åðî
òî÷îê ïðîñòîðó, ðіâíîâіääàëåíèõ âіä îäíієї і òієї ñàìîї 
òî÷êè. Öþ òî÷êó íàçèâàþòü 

ëå  íàçèâàþòü ãåîìåòðè÷íå òіëî, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç 
óñіõ òî÷îê ïðîñòîðó, ÿêі âіääàëåíі âіä îäíієї і òієї ñàìîї 
òî÷êè íà âіäñòàíü, ùî íå ïåðåâèùóє äàíîї. Öþ òî÷êó íà-
çèâàþòü åíòðî  ëі, à äàíó âіäñòàíü – ðàäі ñî  ëі.

ëå
óñіõ òî÷îê ïðîñòîðó, ÿêі âіääàëåíі âіä îäíієї і òієї ñàìîї 
òî÷êè íà âіäñòàíü, ùî íå ïåðåâèùóє äàíîї. Öþ òî÷êó íà-

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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РОЗДІЛ 

Задача 1.  Ðàäіóñ ñôåðè äîðіâíþє 4,5 ñì. Óñåðåäèíі ÷è çîâíі 
ñôåðè ëåæèòü òî÷êà A, ÿêùî âîíà âіääàëåíà âіä öåíòðà 
ñôåðè íà: 

1)  ñì;    2) 4 ñì;     3)  ñì;     4) 7 ñì?

Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. 1) Îñêіëüêè   4,5, òî A ðîçòàøîâàíà 
âñåðåäèíі ñôåðè.
2) Àíàëîãі÷íî, 4  4,5, òîìó A ëåæèòü âñåðåäèíі ñôåðè.
3) Îñêіëüêè   4,5, òî òî÷êà A ëåæèòü çîâíі ñôåðè.
4) Àíàëîãі÷íî, 7  4,5, òîìó A ëåæèòü çîâíі ñôåðè.

Â і ä ï î â і ä ü. 1) і 2) óñåðåäèíі ñôåðè; 3) і 4) çîâíі ñôåðè.

Áàãàòî ïðåäìåòіâ, ùî ìàþòü ôîðìó êóëі, îòî÷óþòü íàñ 
ó ïîáóòі. Öå і íàìèñòèíêè, і ì’ÿ÷і, і ðіçíîìàíіòíі ÿëèíêî-
âі ïðèêðàñè, ìåòàëåâі êóëüêè ïіäøèïíèêіâ, ïëàôîíè äåÿêèõ 
ñâіòèëüíèêіâ òîùî. 

Ðîçãëÿíåìî âçàєìíå ðîçòàøóâàííÿ 
êóëі і ïëîùèíè. 
Ïëîùèíà і êóëÿ ìîæóòü:
•  íå ìàòè ñïіëüíèõ òî÷îê (íå ïåðå-

òèíàòèñÿ) (ìàë. 7.2);
•  ìàòè îäíó ñïіëüíó òî÷êó (äîòèêàòèñÿ) (ìàë. 7.3);
• ìàòè áåçëі÷ ñïіëüíèõ òî÷îê (ïåðåòèíàòèñÿ) (ìàë. 7.4).

      

    Ìàë. 7.2             Ìàë. 7.3        Ìàë. 7.4

Íåõàé α – ïëîùèíà, O  =  – ðàäіóñ êóëі, à OA =  – ïåð-
ïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé іç öåíòðà O êóëі äî ïëîùèíè α, òîá-
òî âіäñòàíü âіä öåíòðà êóëі äî ïëîùèíè (ìàë. 7.4). 

2. заємне 
розта ування кулі 
і пло ини

Òîäі:
• ÿêùî ïëîùèíà α і êóëÿ íå ìàþòü ñïіëüíèõ òî÷îê, òî d > r;
• ÿêùî ïëîùèíà α і êóëÿ ìàþòü îäíó ñïіëüíó òî÷êó, òî d = r;
• ÿêùî ïëîùèíà α і êóëÿ ìàþòü áåçëі÷ ñïіëüíèõ òî÷îê, òî 

d < .
Çàóâàæèìî, ùî ïðàâèëüíèìè є і îáåðíåíі òâåðäæåííÿ: 

• ÿêùî d > r, òî ïëîùèíà і êóëÿ íå ìàþòü ñïіëüíèõ òî÷îê; 
• ÿêùî d = r, òî ïëîùèíà і êóëÿ ìàþòü îäíó ñïіëüíó òî÷êó; 
• ÿêùî d < r, òî ïëîùèíà і êóëÿ ìàþòü áåçëі÷ ñïіëüíèõ 

òî÷îê.

Задача 2.  Ðàäіóñ êóëі äîðіâíþє 5 ñì. Ñêіëüêè ñïіëüíèõ òî-
÷îê ìàє êóëÿ іç ïëîùèíîþ, ÿêùî âіäñòàíü âіä öåíòðà êóëі 
äî ïëîùèíè äîðіâíþє: 1) 4 ñì; 2) 5 ñì; 3) 6 ñì.

Â і ä ï î â і ä ü. 1) Áåçëі÷; 2) îäíó; 3) æîäíîї.

Ðîçãëÿíåìî äåòàëüíіøå âèïàäêè, êîëè ïëîùèíà і êóëÿ ìà-
þòü îäíó àáî áåçëі÷ ñïіëüíèõ òî÷îê.

ßêùî ïëîùèíà ìàє ç êóëåþ ñôå-
ðîþ) ëèøå îäíó ñïіëüíó òî÷êó, òî 
êàæóòü, ùî ïëîùèíà äîòè àєò ñÿ 
äî ëі ñ åðè).

Íà ìàëþíêó 7.3 ïëîùèíà α äîòèêàєòüñÿ äî ñôåðè. Òî÷-
êó A, ÿêà є ñïіëüíîþ òî÷êîþ ïëîùèíè і ñôåðè, íàçèâàþòü 
òî÷êîþ äîòèêó. Ïëîùèíà, äîòè÷íà äî êóëі, ìàє âëàñòèâіñòü, 
ÿêà äóæå ñõîæà íà âëàñòèâіñòü äîòè÷íîї äî êîëà.

Ò å î ð å ì à  (âëàñòèâіñòü ïëîùèíè, äîòè÷íîї äî êóëі).
Äîòè÷íà äî êóëі ïëîùèíà ïåðïåíäèêóëÿðíà äî ðàäіó-
ñà, ïðîâåäåíîãî â òî÷êó äîòèêó.

Ä î â å ä å í í ÿ. Ðîçãëÿíåìî ïëîùèíó α, ùî äîòèêàєòüñÿ äî 
êóëі іç öåíòðîì O â òî÷öі A (ìàë. 7.3). 

Äîâåäåìî, ùî OA ⊥ α, âіä ñóïðîòèâíîãî.
Íåõàé ïëîùèíà α íå є ïåðïåíäèêóëÿðíîþ äî ðàäіóñà ÎÀ, 

òîäі ÎÀ – ïîõèëà äî α, à òîìó âіäñòàíü âіä òî÷êè O äî ïëîùè-
íè α ìåíøà çà ðàäіóñ êóëі. Òîäі êóëÿ і ïëîùèíà α ïåðåòèíà-
þòüñÿ і ìàþòü áåçëі÷ ñïіëüíèõ òî÷îê, ùî ñóïåðå÷èòü óìîâі, 
àäæå, çà óìîâîþ, ïëîùèíà α є äîòè÷íîþ äî êóëі.

Îòæå, íàøå ïðèïóùåííÿ õèáíå, òîìó OA ⊥ α. 

Задача 3.  Äî êóëі, ðàäіóñ ÿêîї – 4 ñì, ïðîâåäåíî äîòè÷íó 
ïëîùèíó. Òî÷êà K öієї ïëîùèíè âіääàëåíà âіä òî÷êè äî-
òèêó íà 3 ñì. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä òî÷êè K äî öåíòðà 
êóëі.

3. Пло ина  
доти на до кулі 

ери

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Òîäі:
• ÿêùî ïëîùèíà α і êóëÿ íå ìàþòü ñïіëüíèõ òî÷îê, òî d > r;
• ÿêùî ïëîùèíà α і êóëÿ ìàþòü îäíó ñïіëüíó òî÷êó, òî d = r;
• ÿêùî ïëîùèíà α і êóëÿ ìàþòü áåçëі÷ ñïіëüíèõ òî÷îê, òî 

d < .
Çàóâàæèìî, ùî ïðàâèëüíèìè є і îáåðíåíі òâåðäæåííÿ: 

• ÿêùî d > r, òî ïëîùèíà і êóëÿ íå ìàþòü ñïіëüíèõ òî÷îê; 
• ÿêùî d = r, òî ïëîùèíà і êóëÿ ìàþòü îäíó ñïіëüíó òî÷êó; 
• ÿêùî d < r, òî ïëîùèíà і êóëÿ ìàþòü áåçëі÷ ñïіëüíèõ 

òî÷îê.

Задача 2.  Ðàäіóñ êóëі äîðіâíþє 5 ñì. Ñêіëüêè ñïіëüíèõ òî-
÷îê ìàє êóëÿ іç ïëîùèíîþ, ÿêùî âіäñòàíü âіä öåíòðà êóëі 
äî ïëîùèíè äîðіâíþє: 1) 4 ñì; 2) 5 ñì; 3) 6 ñì.

Â і ä ï î â і ä ü. 1) Áåçëі÷; 2) îäíó; 3) æîäíîї.

Ðîçãëÿíåìî äåòàëüíіøå âèïàäêè, êîëè ïëîùèíà і êóëÿ ìà-
þòü îäíó àáî áåçëі÷ ñïіëüíèõ òî÷îê.

ßêùî ïëîùèíà ìàє ç êóëåþ ñôå-
ðîþ) ëèøå îäíó ñïіëüíó òî÷êó, òî 
êàæóòü, ùî ïëîùèíà äîòè àєò ñÿ 
äî ëі ñ åðè).

Íà ìàëþíêó 7.3 ïëîùèíà α äîòèêàєòüñÿ äî ñôåðè. Òî÷-
êó A, ÿêà є ñïіëüíîþ òî÷êîþ ïëîùèíè і ñôåðè, íàçèâàþòü 
òî÷êîþ äîòèêó. Ïëîùèíà, äîòè÷íà äî êóëі, ìàє âëàñòèâіñòü, 
ÿêà äóæå ñõîæà íà âëàñòèâіñòü äîòè÷íîї äî êîëà.

Ò å î ð å ì à  (âëàñòèâіñòü ïëîùèíè, äîòè÷íîї äî êóëі).
Äîòè÷íà äî êóëі ïëîùèíà ïåðïåíäèêóëÿðíà äî ðàäіó-
ñà, ïðîâåäåíîãî â òî÷êó äîòèêó.

Ä î â å ä å í í ÿ. Ðîçãëÿíåìî ïëîùèíó α, ùî äîòèêàєòüñÿ äî 
êóëі іç öåíòðîì O â òî÷öі A (ìàë. 7.3). 

Äîâåäåìî, ùî OA ⊥ α, âіä ñóïðîòèâíîãî.
Íåõàé ïëîùèíà α íå є ïåðïåíäèêóëÿðíîþ äî ðàäіóñà ÎÀ, 

òîäі ÎÀ – ïîõèëà äî α, à òîìó âіäñòàíü âіä òî÷êè O äî ïëîùè-
íè α ìåíøà çà ðàäіóñ êóëі. Òîäі êóëÿ і ïëîùèíà α ïåðåòèíà-
þòüñÿ і ìàþòü áåçëі÷ ñïіëüíèõ òî÷îê, ùî ñóïåðå÷èòü óìîâі, 
àäæå, çà óìîâîþ, ïëîùèíà α є äîòè÷íîþ äî êóëі.

Îòæå, íàøå ïðèïóùåííÿ õèáíå, òîìó OA ⊥ α. 

Задача 3.  Äî êóëі, ðàäіóñ ÿêîї – 4 ñì, ïðîâåäåíî äîòè÷íó 
ïëîùèíó. Òî÷êà K öієї ïëîùèíè âіääàëåíà âіä òî÷êè äî-
òèêó íà 3 ñì. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä òî÷êè K äî öåíòðà 
êóëі.

ßêùî ïëîùèíà ìàє ç êóëåþ ñôå-
ðîþ) ëèøå îäíó ñïіëüíó òî÷êó, òî 
êàæóòü, ùî ïëîùèíà äîòè àєò ñÿ 
äî ëі ñ åðè).

ßêùî ïëîùèíà ìàє ç êóëåþ ñôå-
ðîþ) ëèøå îäíó ñïіëüíó òî÷êó, òî 
êàæóòü, ùî ïëîùèíà 

3. Пло ина  
доти на до кулі 

ери

Ò å î ð å ì à  (âëàñòèâіñòü ïëîùèíè, äîòè÷íîї äî êóëі).
Äîòè÷íà äî êóëі ïëîùèíà ïåðïåíäèêóëÿðíà äî ðàäіó-
ñà, ïðîâåäåíîãî â òî÷êó äîòèêó.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé êóëÿ іç öåí-
òðîì ó òî÷öі O äîòèêàєòüñÿ äî ïëî-
ùèíè α ó òî÷öі A, OA = 4 ñì, K α, 
AK = 3 ñì (ìàë. 7.5). Çíàéäåìî âіä-
ñòàíü OK. 
1) Îñêіëüêè OA ⊥ α, òî ∠OAK = 90°. 
2) Іç {OÀK ìàєìî: 

OK = = 5 (ñì).

Â і ä ï î â і ä ü. 5 ñì.

ßêùî ïëîùèíà і êóëÿ ìàþòü áåçëі÷ 
ñïіëüíèõ òî÷îê (ìàë. 7.4), öå îçíà-
÷àє, ùî ïëîùèíà ïåðåòèíàє êóëþ, 

îòæå, ìàєìî ïåðåðіç êóëі ïëîùèíîþ. Ïåðåðіç êóëі ïëîùèíîþ 
є êðóãîì, âіäïîâіäíî, ïåðåðіç ñôåðè ïëîùèíîþ є êîëîì. 

ßêùî ñі÷íà ïëîùèíà ïðîõîäèòü ÷åðåç äіàìåòð êóëі 
(ìàë. 7.1), òî її íàçèâàþòü äіàìåòðàëüíîþ ïëîùèíîþ, à ïåðå-
ðіç, ÿêèé ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ, – âåëèêèì êðóãîì êóëі, ðàäі-
óñ ÿêîãî äîðіâíþє ðàäіóñó êóëі. Êîëî, ùî îáìåæóє öåé êðóã, 
íàçèâàþòü âåëèêèì êîëîì êóëі.

Ðàäіóñ ïåðåðіçó êóëі ïëîùèíîþ, âіäìіííîþ âіä äіàìåòðàëü-
íîї ïëîùèíè, áóäå ìåíøèì âіä ðàäіóñà êóëі. Íà ìàëþíêó 7.4 
ïåðåðіçîì êóëі ïëîùèíîþ α є êðóã, öåíòð ÿêîãî – òî÷êà A – 
îñíîâà ïåðïåíäèêóëÿðà, ïðîâåäåíîãî іç öåíòðà êóëі O äî ïëî-
ùèíè α. Ðàäіóñ öüîãî êðóãà – AM, äå M – òî÷êà, ùî íàëå-
æèòü ïåðåðіçó ïëîùèíîþ α ñôåðè, ÿêà îáìåæóє êóëþ. Ïðè 
öüîìó OM = r – ðàäіóñ êóëі.

Задача 4.  Äіàìåòð êóëі äîðіâíþє 34 ñì. Êóëþ ïåðåòèíàє ïëî-
ùèíà íà âіäñòàíі 8 ñì âіä öåíòðà. Çíàéäіòü ïëîùó ïåðå-
ðіçó, ùî ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé êóëþ ïåðåòèíàє ïëîùèíà α
(ìàë. 7.4), òîäі AO = 8 ñì, ÎÌ – ðàäіóñ êóëі. Ïåðåðіçîì 
êóëі є êðóã іç öåíòðîì ó òî÷öі A і ðàäіóñîì AM. Ïëîùó 
ïåðåðіçó ïîçíà÷èìî ÷åðåç S.
1) Çíàéäåìî ðàäіóñ êóëі: ÎÌ = 34 : 2 = 17 (ñì).

2) AM =  (ñì).
3) Òîäі S = π ∙ AM2 = π ∙ 152 = 225π (ñì2).

Â і ä ï î â і ä ü. 225π ñì2.

Êóëüîâèì ñåãìåíòîì íàçèâàþòü 
÷àñòèíó êóëі, ÿêó âіäòèíàє âіä íåї 

ñі÷íà ïëîùèíà (ìàë. 7.6). îãî ïîâåðõíÿ ñêëàäàєòüñÿ іç 
ñôåðè÷íîãî ñåãìåíòà і êðóãà – îñíîâè êóëüîâîãî ñåãìåíòà. 

Ìàë. 7.5

4. Переріз кулі 
пло ино

. а тини кулі

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



119

іла обертання

Âіäñòàíü âіä îñíîâè äî íàéâіääàëåíіøîї òî÷êè B êóëüîâîãî ñå-
ãìåíòà íàçèâàþòü éîãî âèñîòîþ. Íà ìàëþíêó 7.6 çîáðàæåíî 
ñåãìåíò іç âèñîòîþ AB = h êóëі ðàäіóñà r.

      

       Ìàë. 7.6            Ìàë. 7.7       Ìàë. 7.8

Êóëüîâèì ñåêòîðîì íàçèâàþòü ãåî ìåòðè÷íå òіëî, ÿêå óòâî-
ðþєòüñÿ ç êóëüîâîãî ñåãìåíòà і êîíóñà (ìàë. 7.7 і 7.8). ßêùî 
êóëüîâèé ñåãìåíò ìåíøèé çà ïіâêóëþ, òî éîãî äîïîâíþþòü 
êîíóñîì, îñíîâà ÿêîãî çáіãàєòüñÿ ç îñíîâîþ ñåãìåíòà, à âåð-
øèíà – іç öåíòðîì êóëі (ìàë. 7.7). ßêùî êóëüîâèé ñåãìåíò 
áіëüøèé çà ïіâêóëþ, òî çãàäàíèé êîíóñ іç êóëüîâîãî ñåãìåíòà 
âèëó÷àþòü (ìàë. 7.8). Çàóâàæèìî òàêîæ, ùî êóëüîâèé ñåêòîð 
ìîæíà îòðèìàòè îáåðòàííÿì êðóãîâîãî ñåêòîðà íàâêîëî ñâîєї 
îñі ñèìåòðії (ìàë. 7.9).

      

             Ìàë. 7.9    Ìàë. 7.10

Êóëüîâèì øàðîì íàçèâàþòü ÷àñòèíó êóëі, ÿêà ìіñòèòüñÿ 
ìіæ äâîìà ïàðàëåëüíèìè ñі÷íèìè ïëîùèíàìè (ìàë. 7.10). 
×àñòèíó ñôåðè, ÿêà îáìåæóє êóëüîâèé øàð, íàçèâàþòü êóëüî-
âèì ïîÿñîì. Ïåðåðіçè ïëîùèí іç êóëåþ íàçèâàþòü îñíîâàìè
êóëüîâîãî øàðó. Ðàäіóñè ïåðåðіçіâ, ÿêі ïðè öüîìó óòâîðèëè-
ñÿ, íàçèâàþòü ðàäіóñàìè êóëüîâîãî øàðó (êóëüîâîãî ïîÿñó), 
à ïåð ïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé іç òî÷êè îäíієї ñі÷íîї ïëîùè-
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íè äî äðóãîї, íàçèâàþòü âèñîòîþ êóëüîâîãî øàðó (êóëüîâîãî 
ïîÿñó). Íà ìàëþíêó 7.10 OA і O1A1 – ðàäіóñè, OO1 – âèñîòà 
êóëüîâîãî øàðó (êóëüîâîãî ïîÿñó). 

Ó Íà÷àëàõ  (  êíèãà) Åâêëіä íå ïðè-
äіëèâ êóëі òà її ïîâåðõíі áàãàòî óâàãè. 
Ââàæàþòü, ùî Åâêëіä íå çíàâ ôîðìóë äëÿ 

îá÷èñëåííÿ ïëîùі ïîâåðõíі êóëі òà її îá’єìó, òîìó і íå çãàäàâ 
ïðî öå ó ñâîїé ïðàöі. Ïåðøèì âіäïîâіäíі ôîðìóëè çíàéøîâ Àð-
õіìåä. Ó ñâîєìó òðàêòàòі Ïðî êóëþ і öèëіíäð  Àðõіìåä âè-
êëàâ ñòðîãі äîâåäåííÿ öèõ ôîðìóë.

• Яке тіло називають кулею? • о називають центром  радіусом  
діаметром кулі? • о називають сферою? • о називають цен-
тром  радіусом  діаметром сфери? • Яким мо е бути взаємне 
розта ування кулі і пло ини? • Яку пло ину називають дотич-
ною до кулі сфери ? • Сформулюйте і доведіть теорему про 
властивість пло ини  дотичної до кулі. •  якому випадку ка уть 
про переріз кулі пло иною? • Яку пло ину називають діамет-
ральною? • Який переріз називають великим кругом? • о нази-
вають кульовим сегментом  кульовим сектором  кульовим а-
ром та кульовим поясом?

Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
.1. Çíàéäіòü äіàìåòð êóëі, ðàäіóñ ÿêîї äîðіâíþє: 
1) 3 äì;      2) 7,5 ñì.

.2. Îá÷èñëіòü äіàìåòð êóëі, ðàäіóñ ÿêîї äîðіâíþє: 
1) 4 ñì;      2) 1,5 äì.

.3. Îá÷èñëіòü ðàäіóñ êóëі, äіàìåòð ÿêîї äîðіâíþє: 
1) 8 ñì;      2) 1,2 äì.

.4. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, äіàìåòð ÿêîї äîðіâíþє: 
1) 2 äì;      2) 5,6 ñì.

. . Ðàäіóñ ñôåðè äîðіâíþє 6 ñì. ×è ìîæå âіäñòàíü ìіæ äå-
ÿêèìè äâîìà òî÷êàìè, ùî íàëåæàòü ñôåðі, äîðіâíþâàòè: 
1) 6,1 ñì;     2) 9 ñì;       3) 12 ñì;       4) 13 ñì?

. . Äіàìåòð ñôåðè äîðіâíþє 10 ñì. ×è ìîæå âіäñòàíü ìіæ 
äåÿêèìè äâîìà òî÷êàìè, ùî íàëåæàòü ñôåðі, äîðіâíþ-
âàòè: 
1) 0,1 ñì;     2) 10 ñì;      3) 10,2 ñì;     4) 20 ñì?

Ó Íà÷àëàõ  (  êíèãà) Åâêëіä íå ïðè-
äіëèâ êóëі òà її ïîâåðõíі áàãàòî óâàãè. 
Ââàæàþòü, ùî Åâêëіä íå çíàâ ôîðìóë äëÿ 

îá÷èñëåííÿ ïëîùі ïîâåðõíі êóëі òà її îá’єìó, òîìó і íå çãàäàâ 
ïðî öå ó ñâîїé ïðàöі. Ïåðøèì âіäïîâіäíі ôîðìóëè çíàéøîâ Àð-
õіìåä. Ó ñâîєìó òðàêòàòі Ïðî êóëþ і öèëіíäð  Àðõіìåä âè-
êëàâ ñòðîãі äîâåäåííÿ öèõ ôîðìóë.

ïðî öå ó ñâîїé ïðàöі. Ïåðøèì âіäïîâіäíі ôîðìóëè çíàéøîâ Àð-
õіìåä. Ó ñâîєìó òðàêòàòі Ïðî êóëþ і öèëіíäð  Àðõіìåä âè-õіìåä. Ó ñâîєìó òðàêòàòі Ïðî êóëþ і öèëіíäð  Àðõіìåä âè-õіìåä. Ó ñâîєìó òðàêòàòі Ïðî êóëþ і öèëіíäð  Àðõіìåä âè-õіìåä. Ó ñâîєìó òðàêòàòі Ïðî êóëþ і öèëіíäð  Àðõіìåä âè-
êëàâ ñòðîãі äîâåäåííÿ öèõ ôîðìóë.
õіìåä. Ó ñâîєìó òðàêòàòі Ïðî êóëþ і öèëіíäð  Àðõіìåä âè-
êëàâ ñòðîãі äîâåäåííÿ öèõ ôîðìóë.êëàâ ñòðîãі äîâåäåííÿ öèõ ôîðìóë.êëàâ ñòðîãі äîâåäåííÿ öèõ ôîðìóë.êëàâ ñòðîãі äîâåäåííÿ öèõ ôîðìóë.êëàâ ñòðîãі äîâåäåííÿ öèõ ôîðìóë.

îá÷èñëåííÿ ïëîùі ïîâåðõíі êóëі òà її îá’єìó, òîìó і íå çãàäàâ îá÷èñëåííÿ ïëîùі ïîâåðõíі êóëі òà її îá’єìó, òîìó і íå çãàäàâ 

À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...

Яке тіло називають кулею? • о називають центром  радіусом  
діаметром кулі? • о називають сферою? • о називають цен-
тром  радіусом  діаметром сфери? • Яким мо е бути взаємне 
розта ування кулі і пло ини? • Яку пло ину називають дотич-
ною до кулі сфери ? • Сформулюйте і доведіть теорему про 
властивість пло ини  дотичної до кулі. •  якому випадку ка уть 
про переріз кулі пло иною? • Яку пло ину називають діамет-
ральною? • Який переріз називають великим кругом? • о нази-
вають кульовим сегментом  кульовим сектором  кульовим а-
ром та кульовим поясом?

• 
діаметром кулі? 
тром  радіусом  діаметром сфери? 

.1.
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. . Ðàäіóñ êóëі äîðіâíþє 7,5 ñì. Óñåðåäèíі êóëі, çîâíі ÷è íà 
ñôåðè÷íіé ïîâåðõíі, ùî îáìåæóє êóëþ, ëåæèòü òî÷êà, 
ÿêà âіääàëåíà âіä öåíòðà êóëі íà: 

1) 7 ñì;    2) 7,4 ñì;    3)  ñì;    4) 8 ñì?

. . Ðàäіóñ êóëі äîðіâíþє 4,2 ñì. Óñåðåäèíі êóëі, çîâíі ÷è íà 
ñôåðè÷íіé ïîâåðõíі, ùî îáìåæóє êóëþ, ëåæèòü òî÷êà, 
ÿêà âіääàëåíà âіä öåíòðà êóëі íà: 

1) 4 ñì;    2)  ñì;    3) 4,5 ñì;    4) 5 ñì?

. . Ðàäіóñ êóëі äîðіâíþє 5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó âåëèêîãî 
êðóãà êóëі.

.1 . Ðàäіóñ êóëі äîðіâíþє 2 äì. Çíàéäіòü äîâæèíó âåëèêîãî 
êîëà öієї êóëі.

.11. Äâі ïàðàëåëüíі ïëîùèíè äîòèêàþòüñÿ äî ñôåðè, ðàäіóñ 
ÿêîї – 5 ñì. Çíàéäіòü âіäñòàíü ìіæ ïëîùèíàìè.

.12. Âіäñòàíü ìіæ äâîìà ïàðàëåëüíèìè ïëîùèíàìè äîðіâ-
íþє 6 ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, ùî äîòèêàєòüñÿ äî îáîõ 
ïëîùèí.

.13. Äіàìåòð êóëі äîðіâíþє 16 ñì. Òî÷êà A íàëåæèòü ïëî-
ùèíі, äîòè÷íіé äî êóëі, і âіääàëåíà íà 15 ñì âіä òî÷êè 
äîòèêó êóëі ç ïëîùèíîþ. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä òî÷êè A
äî öåíòðà êóëі.

.14. Òî÷êà B íàëåæèòü ïëîùèíі, äîòè÷íіé äî ñôåðè, і âіääà-
ëåíà íà 12 ñì âіä òî÷êè äîòèêó ñôåðè ç ïëîùèíîþ. 
Çíàéäіòü äіàìåòð ñôåðè, ÿêùî âіäñòàíü âіä òî÷êè B äî 
öåíòðà ñôåðè äîðіâíþє 13 ñì.

.1 . Êóëþ ðàäіóñà 25 ñì ïåðåòèíàє ïëîùèíà íà âіäñòàíі 
24 ñì âіä її öåíòðà. Çíàéäіòü äîâæèíó ëіíії, ïî ÿêіé ïëî-
ùèíà ïåðåòèíàє ïîâåðõíþ êóëі.

.1 . Êóëþ, ðàäіóñ ÿêîї – 10 ñì, ïåðåòèíàє ïëîùèíà íà âіä-
ñòàíі 6 ñì âіä öåíòðà êóëі. Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó, ùî 
ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ.

.1 . A і B – òî÷êè ñôåðè, ïðè÷îìó AB íå є äіàìåòðîì ñôåðè; 
N – ñåðåäèíà âіäðіçêà AB, O – öåíòð ñôåðè. Äîâåäіòü, 
ùî O  ⊥ AB.

.1 . AB – äіàìåòð ñôåðè, M – äîâіëüíà òî÷êà ñôåðè. Äîâå-
äіòü, ùî ∠AMB = 90°.

.1 . Ïëîùèíà ïåðåòèíàє ñôåðó. Äіàìåòð ñôåðè, ïðîâåäåíèé 
â îäíó ç òî÷îê ëіíії ïåðåòèíó ñôåðè і ïëîùèíè, äîðіâ-

.13
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íþє  ñì і óòâîðþє ç ïëîùèíîþ êóò 45°. Çíàéäіòü 
âіäñòàíü âіä öåíòðà ñôåðè äî ïëîùèíè ïåðåðіçó.

.2 . Ïëîùèíà ïåðåòèíàє ñôåðó. Äіàìåòð ñôåðè, ïðîâåäåíèé 
â îäíó ç òî÷îê ëіíії ïåðåòèíó ñôåðè і ïëîùèíè, äîðіâ-
íþє  ñì і óòâîðþє ç ïëîùèíîþ êóò 60°. Çíàéäіòü 
âіäñòàíü âіä öåíòðà ñôåðè äî ïëîùèíè ïåðåðіçó.

.21. Ðàäіóñ êóëі äîðіâíþє 4 ñì. Òî÷êà A íàëåæèòü ñôåðі, ùî 
îáìåæóє êóëþ. Äå ìîæå ëåæàòè òî÷êà B (óñåðåäèíі 
êóëі, çîâíі ÷è íà ñôåðè÷íіé ïîâåðõíі), ÿêùî:
1) AB = 2 ñì;     2) AB = 4 ñì; 
3) AB = 8 ñì;     4) AB = 10 ñì?
Ðîçãëÿíüòå âñі ìîæëèâі âèïàäêè.

.22. Ðàäіóñ êóëі äîðіâíþє 2 ñì. Òî÷êà Q íàëåæèòü ñôåðі, ùî 
îáìåæóє êóëþ. Äå ìîæå ëåæàòè òî÷êà M (óñåðåäèíі 
êóëі, çîâíі ÷è íà ñôåðè÷íіé ïîâåðõíі), ÿêùî:
1) Q  = 1 ñì;     2) QM = 2 ñì; 
3) QM = 4 ñì;     4) QM = 9 ñì?
Ðîçãëÿíüòå âñі ìîæëèâі âèïàäêè.

.23. Äâі êóëі ðàäіóñіâ 5 ñì і 3 ñì ìàþòü ëèøå îäíó ñïіëüíó 
òî÷êó1. Çíàéäіòü âіäñòàíü ìіæ їõíіìè öåíòðàìè.

.24. Äâі êóëі ðàäіóñіâ 4 ñì і 7 ñì ìàþòü ëèøå îäíó ñïіëüíó 
òî÷êó. Çíàéäіòü âіäñòàíü ìіæ їõíіìè öåíòðàìè. 

.2 . Âіäñòàíü ìіæ äâîìà ïàðàëåëüíèìè ïëîùèíàìè äîðіâ-
íþє 10 ñì. Öåíòð ñôåðè, ÿêà äîòèêàєòüñÿ äî îäíієї 
іç ïëîùèí, âіääàëåíèé âіä іíøîї ïëîùèíè íà 3 ñì. Çíàé-
äіòü ðàäіóñ ñôåðè.

.2 . Âіäñòàíü ìіæ äâîìà ïàðàëåëüíèìè ïëîùèíàìè – 3 ñì. 
Öåíòð ñôåðè, ÿêà äîòèêàєòüñÿ äî îäíієї іç ïëîùèí, âіääà-
ëåíèé âіä іíøîї ïëîùèíè íà 8 ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ ñôåðè.

.2 . ×è ïåðåòèíàþòüñÿ äâі êóëі, ðàäіóñè ÿêèõ – 5 ñì і 7 ñì, 
ÿêùî âіäñòàíü ìіæ їõíіìè öåíòðàìè: 
1) 6 ñì;     2) 13 ñì?

.2 . ×è ïåðåòèíàþòüñÿ äâі êóëі, ðàäіóñè ÿêèõ – 4 ñì і 7 ñì, 
ÿêùî âіäñòàíü ìіæ їõíіìè öåíòðàìè: 
1) 20 ñì;    2) 5 ñì?

.2 . Âèçíà÷òå âèñîòó êóëüîâîãî øàðó, ÿêùî éîãî îñíîâè âіä-
äàëåíі íà 7 ñì і 5 ñì âіä öåíòðà êóëі.

.3 . Îñíîâè êóëüîâîãî øàðó âіääàëåíі íà 2 ñì і 9 ñì âіä öåí-
òðà êóëі. Çíàéäіòü âèñîòó êóëüîâîãî øàðó.

1 Ó òàêîìó ðàçі êàæóòü, ùî êóëі äîòèêàþòüñÿ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



123

іла обертання

.31. Òî÷êà C – ñåðåäèíà âіäðіçêà AB, êіíöі ÿêîãî ëåæàòü íà 
ñôåðі ðàäіóñà 10 ñì іç öåíòðîì O. Çíàéäіòü OC, ÿêùî 
AB = 12 ñì.

.32. Òî÷êà D – ñåðåäèíà âіäðіçêà AB, êіíöі ÿêîãî ëåæàòü íà 
ñôåðі ðàäіóñà 13 ñì іç öåíòðîì O. Çíàéäіòü AB, ÿêùî 
OD = 5 ñì.

.33. Òî÷êà A ëåæèòü íà ïîâåðõíі êóëі ðàäіóñà 10 ñì, CD – 
äіàìåòð êóëі, AC : AD = 3 : 4. Çíàéäіòü AC і AD.

.34. Òî÷êà M ëåæèòü íà ïîâåðõíі êóëі ðàäіóñà 25 ñì, AB – 
äіàìåòð êóëі, A : MB = 7 : 24. Çíàéäіòü MA і B.

.3 . Äâі ïàðàëåëüíі ïëîùèíè ïåðåòèíàþòü ñôåðó ïî ðіâíèõ 
ìіæ ñîáîþ êîëàõ ðàäіóñà 3 ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ ñôåðè, 
ÿêùî âіäñòàíü ìіæ ïëîùèíàìè äîðіâíþє 8 ñì.

.3 . Ñôåðà, ðàäіóñ ÿêîї – 10 ñì, ïåðåòèíàє äâі ïàðàëåëüíі 
ïëîùèíè ïî ðіâíèõ ìіæ ñîáîþ êîëàõ ðàäіóñà 8 ñì. Çíàé-
äіòü âіäñòàíü ìіæ ïëîùèíàìè.

.3 . Äîâåäіòü, ùî ðàäіóñè ðіâíîâіääàëåíèõ âіä öåíòðà êóëі 
ïåðåðіçіâ ìіæ ñîáîþ ðіâíі.

.3 . Äîâåäіòü, ùî ÿêùî ðàäіóñè äâîõ ïåðåðіçіâ êóëі ìіæ ñî-
áîþ ðіâíі, òî öі ïåðåðіçè ðіâíîâіääàëåíі âіä öåíòðà êóëі.

.3 . Ñôåðà, ðàäіóñ ÿêîї – 4 ñì, äîòèêàєòüñÿ äî äâîõ âçàєìíî 
ïåðïåíäèêóëÿðíèõ ïëîùèí. Çíàéäіòü:
1) âіäñòàíü âіä öåíòðà ñôåðè äî ïðÿìîї ïåðåòèíó öèõ 
ïëîùèí;
2) âіäñòàíü ìіæ òî÷êàìè äîòèêó.

.4 . Öåíòð ñôåðè, ÿêà äîòèêàєòüñÿ äî îáîõ ãðàíåé äâîãðàí-
íîãî ïðÿìîãî êóòà, âіääàëåíèé âіä ðåáðà êóòà íà  ñì. 
Çíàéäіòü ðàäіóñ ñôåðè.

.41. Ñôåðà äîòèêàєòüñÿ äî îáîõ ãðàíåé äâîãðàííîãî êóòà ãðà-
äóñíîї ìіðè 60°. Öåíòð ñôåðè âіääàëåíèé âіä ðåáðà êóòà 
íà  ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ ñôåðè.

.42. Êóëÿ, ðàäіóñ ÿêîї – 8 ñì, äîòèêàєòüñÿ äî îáîõ ãðàíåé 
äâîãðàííîãî êóòà, ìіðà ÿêîãî – 60°. Çíàéäіòü âіäñòàíü 
âіä öåíòðà êóëі äî ðåáðà êóòà.

.43. Íåõàé C і D – äåÿêі äâі òî÷êè ñôåðè. Ñêіëüêè âåëèêèõ 
êіë ìîæíà ïðîâåñòè ÷åðåç öі òî÷êè? Ðîçãëÿíüòå âñі âè-
ïàäêè.

.44. Ïëîùèíà α äîòèêàєòüñÿ äî ñôåðè іç öåíòðîì O ó òî÷öі 
A. Òî÷êà B íàëåæèòü ïëîùèíі α, âіäðіçîê OB ïåðåòèíàє 
ñôåðó â òî÷öі K. Çíàéäіòü äîâæèíó âіäðіçêà BK, ÿêùî 
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äîâæèíà âåëèêîãî êîëà öієї ñôåðè äîðіâíþє 16π ñì, 
à AB = 6 ñì.

.4 . Ïëîùèíà β äîòèêàєòüñÿ äî êóëі іç öåíòðîì O â òî÷öі M. 
Òî÷êà K íàëåæèòü ïëîùèíі β, âіäðіçîê OK ïåðåòèíàє 
ñôåðó, ùî îáìåæóє êóëþ, ó òî÷öі N. Çíàéäіòü äîâæèíó 
âіäðіçêà MK, ÿêùî NK = 8 ñì, à ïëîùà âåëèêîãî êðóãà 
êóëі äîðіâíþє 25π ñì2. 

.4 . ×åðåç êіíåöü ðàäіóñà ñôåðè ïіä êóòîì 45° äî ðàäіóñà 
ïðîâåäåíî ïëîùèíó. Çíàéäіòü äîâæèíó êîëà îòðèìàíîãî 
ïåðåðіçó, ÿêùî ðàäіóñ ñôåðè –  ñì.

.4 . Ðàäіóñ êóëі äîðіâíþє 12 ñì. ×åðåç êіíåöü ðàäіóñà ïіä 
êóòîì 60° äî íüîãî ïðîâåäåíî ïëîùèíó. Çíàéäіòü ïëîùó 
ïåðåðіçó, ÿêèé ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ.

.4 . Âіäñòàíü âіä öåíòðà êóëі äî ïðÿìîї a äîðіâíþє 2 ñì. ×å-
ðåç ïðÿìó a ïðîâåäåíî äâі äîòè÷íі äî êóëі ïëîùèíè. 
Çíàéäіòü êóò ìіæ ïëîùèíàìè, ÿêùî ðàäіóñ êóëі äîðіâ-
íþє  ñì.

.4 . Âіäñòàíü âіä öåíòðà êóëі äî ïðÿìîї b äîðіâíþє 8 ñì. ×åðåç 
ïðÿìó b ïðîâåäåíî äâі ïëîùèíè, ùî äîòèêàþòüñÿ äî êóëі. 
Çíàéäіòü êóò ìіæ ïëîùèíàìè, ÿêùî ðàäіóñ êóëі – 4 ñì.

. . Çíàéäіòü ãåîìåòðè÷íå ìіñöå öåíòðіâ ñôåð, ùî ïðîõî-
äÿòü ÷åðåç äâі çàäàíі òî÷êè.

. 1. Çíàéäіòü ãåîìåòðè÷íå ìіñöå öåíòðіâ êóëü, ùî äîòèêà-
þòüñÿ äî äâîõ äàíèõ ïëîùèí.

. 2. Äîâåäіòü, ùî ç äâîõ ïåðåðіçіâ êóëі áіëüøèé ðàäіóñ ìàє 
òîé, ïëîùèíà ÿêîãî ëåæèòü áëèæ÷å äî öåíòðà êóëі.

. 3. Äîâåäіòü, ùî ç äâîõ ïåðåðіçіâ êóëі áëèæ÷å äî öåíòðà 
êóëі ëåæèòü òîé, ðàäіóñ ÿêîãî áіëüøèé.

. 4. Óñі âåðøèíè ïðàâèëüíîãî òðèêóòíèêà çі ñòîðîíîþ 6 ñì 
ëåæàòü íà ñôåðі. Âіäñòàíü âіä öåíòðà ñôåðè äî ïëîùèíè 
òðèêóòíèêà äîðіâíþє  ñì. Çíàéäіòü äіàìåòð ñôåðè.

. . Óñі âåðøèíè êâàäðàòà ëåæàòü íà ñôåðі. Ñòîðîíà êâà-
äðàòà äîðіâíþє 8 ñì, à âіäñòàíü âіä öåíòðà ñôåðè äî ïëî-
ùèíè êâàäðàòà – 7 ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ ñôåðè.

. . Âåðøèíè òðèêóòíèêà çі ñòîðîíàìè 6 ñì, 8 ñì і 10 ñì 
ëåæàòü íà ïîâåðõíі êóëі, ðàäіóñ ÿêîї – 13 ñì. Çíàéäіòü 
âіäñòàíü âіä öåíòðà êóëі äî ïëîùèíè òðèêóòíèêà.

. . Âåðøèíè ðіâíîñòîðîííüîãî òðèêóòíèêà çі ñòîðîíîþ 6 ñì 
ëåæàòü íà ïîâåðõíі êóëі, ðàäіóñ ÿêîї – 4 ñì. Çíàéäіòü 
âіäñòàíü âіä öåíòðà êóëі äî ïëîùèíè òðèêóòíèêà.

. .
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. . Ñôåðà ïðîõîäèòü ÷åðåç âåðøèíè ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóò-
íèêà ç îñíîâîþ a і êóòîì ïðè âåðøèíі β. Âіäñòàíü âіä 
öåíòðà ñôåðè äî ïëîùèíè òðèêóòíèêà äîðіâíþє h. Çíàé-
äіòü ðàäіóñ ñôåðè. 

. . Êóëÿ äîòèêàєòüñÿ äî âñіõ ñòîðіí ðіâíîñòîðîííüîãî òðè-
êóòíèêà çі ñòîðîíîþ 12 ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, ÿêùî 
ïëîùèíà òðèêóòíèêà âіääàëåíà âіä öåíòðà êóëі íà 2 ñì.

. . Êóëÿ äîòèêàєòüñÿ äî âñіõ ñòîðіí êâàäðàòà çі ñòîðîíîþ 
16 ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, ÿêùî ïëîùèíà êâàäðàòà 
âіääàëåíà âіä öåíòðà êóëі íà 6 ñì.

. 1. Íà âіäñòàíі  ñì âіä öåíòðà êóëі ïðîâåäåíî ïåðåðіç, 
ïëîùà ÿêîãî â 4 ðàçè ìåíøà çà ïëîùó âåëèêîãî êðóãà. 
Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі.

. 2. Íà âіäñòàíі  ñì âіä öåíòðà ñôåðè ïðîâåäåíî ïåðå-
ðіç, äîâæèíà êîëà ÿêîãî â 4 ðàçè ìåíøà çà äîâæèíó 
âåëèêîãî êîëà ñôåðè. Çíàéäіòü ðàäіóñ ñôåðè.

. 3. Äâі ïàðàëåëüíі ïëîùèíè ïåðåòèíàþòü ñôåðó ðàäіóñà 
5 ñì ïî êîëàõ ðàäіóñіâ 3 ñì і 4 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó êó-
ëüîâîãî ïîÿñó, ùî ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ.

. 4. Äâі ïàðàëåëüíі ïëîùèíè ïåðåòèíàþòü ñôåðó ïî êîëàõ 
ðàäіóñіâ 3,5 ñì і 12,5 ñì. Âèñîòà êóëüîâîãî ïîÿñó äîðіâ-
íþє 12 ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ ñôåðè.

. . Êóëÿ, ðàäіóñ ÿêîї – 3 ñì, äîòèêàєòüñÿ äî ïëîùèíè òðè-
êóòíèêà ABC ó öåíòðі âïèñàíîãî â öåé òðèêóòíèê êîëà. 
Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä öåíòðà êóëі äî ñòîðіí òðèêóòíèêà, 
ÿêùî AB = 12 ñì, BC = 16 ñì, AC = 20 ñì.

. . Ñôåðà, ðàäіóñ ÿêîї – 6 ñì, äîòèêàєòüñÿ äî ïëîùèíè òðè-
êóòíèêà ABC ó öåíòðі êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî öüîãî 
òðèêóòíèêà. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä öåíòðà ñôåðè äî âåð-
øèí òðèêóòíèêà, ÿêùî AB = 5 ñì, BC = 4 ñì, AC = 3 ñì.

. . Ñôåðà äîòèêàєòüñÿ äî ãðàíåé äâîãðàííîãî êóòà ãðàäóñ-
íîї ìіðè 120°. Âіäñòàíü âіä öåíòðà ñôåðè äî ðåáðà êóòà 
äîðіâíþє ò. Çíàéäіòü: 
1) ðàäіóñ ñôåðè;       
2) âіäñòàíü ìіæ òî÷êàìè äîòèêó.

. . Öåíòð êóëі ðàäіóñà 2 ñì ëåæèòü íà îäíіé іç ãðàíåé äâî-
ãðàííîãî êóòà 30°. Ðàäіóñ ïåðåðіçó êóëі äðóãîþ ãðàííþ 
äâîãðàííîãî êóòà äîðіâíþє  ñì. Âèçíà÷òå âçàєìíå 
ðîçòàøóâàííÿ êóëі і ðåáðà äâîãðàííîãî êóòà.

. . Êóëÿ ðàäіóñà 5 ñì äîòèêàєòüñÿ äî îäíієї ç ãðàíåé äâî-
ãðàííîãî êóòà ãðàäóñíîї ìіðè 120° і ïåðåòèíàє äðóãó 
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éîãî ãðàíü ïî êðóãó ðàäіóñà 3 ñì. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä 
öåíòðà êóëі äî ðåáðà äâîãðàííîãî êóòà.

. . Ñôåðà, ðàäіóñ ÿêîї äîðіâíþє 1, äîòèêàєòüñÿ äî äâîõ âçà-
єìíî ïåðïåíäèêóëÿðíèõ ïëîùèí. Çíàéäіòü ðàäіóñ íàé-
ìåíøîї ñôåðè, ÿêà òàêîæ äîòèêàєòüñÿ äî öèõ ïëîùèí 
і äîòèêàєòüñÿ äî äàíîї ñôåðè (òîáòî ìàє ç íåþ îäíó 
ñïіëüíó òî÷êó).

. 1. Îäíà ç âåðøèí êóáà є öåíòðîì ñôåðè, ðàäіóñ ÿêîї äîðіâ-
íþє 1 äì. Çíàéäіòü äîâæèíó ëіíії ïåðåòèíó ñôåðè÷íîї 
ïîâåðõíі ç ïîâåðõíåþ êóáà, ðåáðî ÿêîãî äîðіâíþє 2 äì.

. 2. Ñåðåäèíà îäíîãî ç ðåáåð êóáà є öåíòðîì êóëі, ðàäіóñ 
ÿêîї – 3 ñì. Çíàéäіòü äîâæèíó ëіíії ïåðåòèíó ñôåðè÷íîї 
ïîâåðõíі ç ïîâåðõíåþ êóáà, ðåáðî ÿêîãî – 6 ñì.

. 3. Ðåáðî ïðàâèëüíîãî òåòðàåäðà äîðіâíþє  ñì. Îäíà 
ç éîãî âåðøèí є öåíòðîì ñôåðè, ðàäіóñ ÿêîї äîðіâíþє 
âèñîòі òåòðàåäðà. Çíàéäіòü äîâæèíó ëіíії ïåðåòèíó 
ñôåðè ç ïîâåðõíåþ òåòðàåäðà.

. 4. Ïëîùà âåëèêîãî êðóãà êóëі äîðіâíþє S, à ïëîùà ïå-

ðåðіçó êóëі ïëîùèíîþ – S. Íà ÿêіé âіäñòàíі âіä öåí-

òðà êóëі ïðîâåäåíî ïåðåðіç?

. . Ïëîùà âåëèêîãî êðóãà êóëі äîðіâíþє πQ, à ïëîùà ïåðå-

ðіçó êóëі ïëîùèíîþ – πQ. Íà ÿêіé âіäñòàíі âіä öåíòðà 

êóëі ïðîâåäåíî ïåðåðіç?

. . Êóëÿ ðàäіóñà 37 ñì äîòèêàєòüñÿ äî âñіõ ñòîðіí ðіâíîáі÷-
íîї òðàïåöії, îñíîâè ÿêîї äîðіâíþþòü 36 ñì і 16 ñì. 
Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä öåíòðà êóëі äî ïëîùèíè òðàïåöії.

. . Êóëÿ, ðàäіóñ ÿêîї – 10 ñì, äîòèêàєòüñÿ äî âñіõ ñòîðіí 
ðîìáà, äіàãîíàëі ÿêîãî äîðіâíþþòü 15 ñì і 20 ñì. Çíàé-
äіòü âіäñòàíü âіä öåíòðà êóëі äî ïëîùèíè ðîìáà.

. . Äіàìåòð êóëі äâîìà òî÷êàìè ïîäіëåíî íà òðè ÷àñòèíè ó 
âіäíîøåííі 1 : 12 : 13. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ïëîù ïåðå-
ðіçіâ êóëі, ÿêі ïðîõîäÿòü ÷åðåç öі òî÷êè ïåðïåíäèêó-
ëÿðíî äî äàíîãî äіàìåòðà.

. . Òî÷êà äіëèòü ðàäіóñ êóëі íà äâі ÷àñòèíè ó âіäíîøåííі 
3 : 2, ðàõóþ÷è âіä öåíòðà. ×åðåç öþ òî÷êó ïåðïåíäèêó-
ëÿðíî äî äàíîãî ðàäіóñà ïðîâåäåíî ïåðåðіç. Çíàéäіòü 
âіäíîøåííÿ ïëîùі öüîãî ïåðåðіçó äî ïëîùі âåëèêîãî 
êðóãà êóëі.

. 4. 
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. . ×åðåç òî÷êè M і , ÿêі äіëÿòü ðàäіóñ OA êóëі íà òðè 
ðіâíі ÷àñòèíè, ïðîâåäåíî ïëîùèíè, ïåðïåíäèêóëÿðíі äî 
öüîãî ðàäіóñà. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ïëîù ïåðåðіçіâ 
êóëі, ùî ïðè öüîìó óòâîðèëèñÿ.

. 1. Ñôåðà ïðîõîäèòü ÷åðåç òðè âåðøèíè ðîìáà, ñòîðîíà 
ÿêîãî – 6 ñì, à êóò – 60°. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä öåíòðà 
ñôåðè äî ÷åòâåðòîї âåðøèíè ðîìáà, ÿêùî ðàäіóñ ñôåðè 
äîðіâíþє 10 ñì. Ñêіëüêè âèïàäêіâ ñëіä ðîçãëÿíóòè?

. 2. Ó êóëі ïðîâåäåíî äâà âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíèõ ïåðå-
ðіçè íà âіäñòàíÿõ 8 ñì і 12 ñì âіä öåíòðà. Äîâæèíà 
ñïіëüíîї õîðäè öèõ ïåðåðіçіâ äîðіâíþє 18 ñì. Çíàéäіòü 
ðàäіóñ êóëі.

. 3. Ó êóëі, ðàäіóñ ÿêîї äîðіâíþє 13 ñì, ïðîâåäåíî äâà âçàєìíî 
ïåðïåíäèêóëÿðíèõ ïåðåðіçè íà âіäñòàíÿõ 4 ñì і 12 ñì âіä 
öåíòðà êóëі. Çíàéäіòü äîâæèíó їõíüîї ñïіëüíîї õîðäè.

. 4. Ïëîùèíà α äîòèêàєòüñÿ äî êóëі â òî÷öі A. Íà ïðîäîâ-
æåííі äіàìåòðà AB ó òî÷öі C ðîçìіùåíî òî÷êîâå äæå-
ðåëî ñâіòëà. Ðàäіóñ êóëі äîðіâíþє r, BC = b. Çíàéäіòü 
ïëîùó òіíі êóëі íà ïëîùèíі α.

. . Ñôåðà ðàäіóñà 1 äîòèêàєòüñÿ äî êîæíîї ç òðüîõ ïîïàðíî 
ïåðïåíäèêóëÿðíèõ ïëîùèí. Çíàéäіòü ðàäіóñ ñôåðè, ùî 
äîòèêàєòüñÿ äî öèõ ïëîùèí і äî äàíîї ñôåðè.

. . Êóëÿ, ðàäіóñ ÿêîї – 3 ñì, äîòèêàєòüñÿ äî ñòîðіí ïðà-
âèëüíîãî òðèêóòíèêà â òî÷êàõ A, B і C. Âèçíà÷òå äîâ-
æèíó íàéêîðîòøîї âіäñòàíі ìіæ òî÷êàìè A і B ïî 
ïîâåðõíі êóëі, ÿêùî äîâæèíà ñòîðîíè òðèêóòíèêà äî-
ðіâíþє 6 ñì.

. . Îäèí іç êіíöіâ äіàìåòðà êóëі є ñïіëüíîþ òî÷êîþ òðüîõ 
ïîïàðíî ïåðïåíäèêóëÿðíèõ ïëîùèí. Ïåðåðіçè êóëі 
öèìè ïëîùèíàìè ìàþòü ðàäіóñè r1, r2 і r3. Çíàéäіòü ðà-
äіóñ êóëі.

. . Êóëÿ іç öåíòðîì ó òî÷öі O і ðàäіóñîì 6 ñì ïðîõîäèòü 
÷åðåç ñïіëüíó òî÷êó A òðüîõ ïîïàðíî ïåðïåíäèêóëÿðíèõ 
ïëîùèí. Ïðÿìà OA óòâîðþє ç äâîìà іç äàíèõ ïëîùèí 
êóòè 30° і 45°. Çíàéäіòü ðàäіóñè ïåðåðіçіâ êóëі ç êîæíîþ 
іç òðüîõ äàíèõ ïëîùèí.

. . Іç òî÷êè ïîâåðõíі ñôåðè, ðàäіóñ ÿêîї – 50 ñì, ïðîâåäåíî 
òðè âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі õîðäè1, äîâæèíè ÿêèõ 
âіäíîñÿòüñÿ ÿê 12 : 15 : 16. Çíàéäіòü äîâæèíè öèõ õîðä.

1 Õîðäîþ ñôåðè íàçèâàþòü âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє äâі áóäü-ÿêі òî÷-
êè ñôåðè.
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. . Ñôåðà äîòèêàєòüñÿ äî âñіõ ðåáåð ïðàâèëüíîãî òåòðàåäðà 
ç ðåáðîì a. Çíàéäіòü ðàäіóñ ñôåðè.

. 1. Âіäðіçêè AA1, BB1 і CC1, êіíöі ÿêèõ ëåæàòü íà ñôåðі 
ðàäіóñà 10 ñì, ïîïàðíî ïåðïåíäèêóëÿðíі і ïåðåòèíà-
þòüñÿ â òî÷öі M, AA1 = 12 ñì, BB1 = 18 ñì. Çíàéäіòü 
âіäñòàíü âіä öåíòðà ñôåðè äî òî÷êè M, ÿêùî 
C  : MC1 = 11 : 3.

Æèòòєâà ìàòåìàòèêà
. 2. Çãіäíî іç ñàíіòàðíèìè íîðìàìè âіäíîøåííÿ ïëîùі âіêîí 

äî ïëîùі ïіäëîãè â êëàñíіé êіìíàòі ìàє áóòè íå ìåíøå 
íіæ 0,2. ×è äîòðèìóєòüñÿ öÿ íîðìà ó êëàñíіé êіìíàòі, 
äîâæèíà ÿêîї – 12 ì, à øèðèíà ñòàíîâèòü 45 % âіä äîâ-
æèíè, ÿêùî â êіìíàòі òðè âіêíà ðîçìіðîì 2×1,75 ì?

. 3. Íà äà÷і ðîäèíè Íå÷èïîðóêіâ ïîòðіáíî ïîôàðáóâàòè áàê 
äëÿ âîäè ç êðèøêîþ іç çîâíіøíüîãî é âíóòðіøíüîãî áî-
êіâ. Áàê ìàє ôîðìó ïðÿìîї ïðèçìè âèñîòîþ 1,5 ì. Îñíî-
âîþ ïðèçìè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç êàòåòàìè 0,6 ì 
і 0,8 ì. Ó ìàãàçèíі є ôàðáà â áàíêàõ ïî 1 êã і 2,5 êã. 
1) Ñêіëüêè ì2 òðåáà ïîôàðáóâàòè?
2) Ñêіëüêè і ÿêèõ áàíîê ôàðáè ïîòðіáíî êóïèòè, ÿêùî 
íà 1 ì2 âèòðà÷àєòüñÿ 0,2 êã ôàðáè?

Öіêàâі çàäà÷і äëÿ ó÷íіâ íåëåäà÷èõ
. 4. ( іæíàðîäíèé ìàòåìàòè÷íèé êîíêóðñ Êåíãóðó ). 

Âіäíîøåííÿ ïåðèìåòðà ÷îòèðèêóòíèêà äî äîâæèíè âïè-
ñàíîãî â íüîãî êîëà äîðіâíþє 4 : 3. ×îìó äîðіâíþє âіäíî-
øåííÿ ïëîùі öüîãî ÷îòèðèêóòíèêà äî ïëîùі êðóãà, 
îáìåæåíîãî öèì êîëîì?

iä îòóéòå ÿ äî âèâ÷åííÿ íîâî î ìàòåðiàëó

. . ×è ìîæíà îïèñàòè êîëî, íàâêîëî ÷îòèðèêóòíèêà ABCD, 
ÿêùî:
1) ∠A = 70°, ∠C = 110°;      2) ∠B = 100°, ∠D = 90°?

. . ×è ìîæíà âïèñàòè êîëî â ÷îòèðèêóòíèê ABCD, ÿêùî:
1) AB = 3 ñì, BC = 4 ñì, CD = 5 ñì, DA = 6 ñì;
2) AB = 3 ñì, BC = 4 ñì, CD = 6 ñì, DA = 5 ñì?
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1. Çíàéäіòü äîâæèíó êîëà, ðàäіóñ ÿêîãî íà 5 ñì ìåí-
øèé çà äіàìåòð.

À Á Â Ã Ä

5π ñì 10π ñì 25π ñì 10 ñì іíøà âіäïîâіäü

2. Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 5 ñì, à éîãî òâіðíà 
íà 1 ñì áіëüøà çà âèñîòó. Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïå-
ðåðіçó êîíóñà.

À Á Â Ã Ä

30 ñì2 40 ñì2 60 ñì2 90 ñì2 120 ñì2

3. Óñі ðåáðà ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþþòü 
4 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè. 

À Á Â Ã Ä

12 ñì2 24 ñì2 36 ñì2 48 ñì2 96 ñì2

4. Íà îñі àïëіêàò çíàéäіòü òî÷êó, ðіâíîâіääàëåíó âіä 
òî÷îê A (0; 2; 3) і B (2; 4; 5).

À Á Â Ã Ä

(0; 0; 8) (0; 0; 4) (0; 8; 0) (8; 0; 0) (0; 0; –8)

. Äàíî âåêòîðè . Óñòà-
íîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ õàðàêòåðèñòèêîþ âåêòîðіâ àáî 
ðåçóëüòàòîì äії íàä íèìè (1–4) òà âіäïîâіäíèì ÷èñëî-
âèì çíà÷åííÿì (À–Ä).

àðàêòåðèñòèêà âåêòîðіâ àáî 
ðåçóëüòàò äії íàä íèìè

×èñëîâå 
çíà÷åííÿ 

1 ìîäóëü âåêòîðà    À

Á

Â

Ã

Ä

7

6

5

4

3

2 ìîäóëü âåêòîðà    
3 ñêàëÿðíèé äîáóòîê âåêòîðіâ 

 і    
4 çíà÷åííÿ m, ïðè ÿêîìó 

âåêòîðè  і  ïåðïåíäèêó-
ëÿðíі

1. Çíàéäіòü äîâæèíó êîëà, ðàäіóñ ÿêîãî íà 5 ñì ìåí-
øèé çà äіàìåòð.

À Á Â Ã Ä

5π ñì 10π ñì 25π ñì 10 ñì іíøà âіäïîâіäü

2. Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 5 ñì, à éîãî òâіðíà 
íà 1 ñì áіëüøà çà âèñîòó. Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïå-
ðåðіçó êîíóñà.

À Á Â Ã Ä

30 ñì2 40 ñì2 60 ñì2 90 ñì2 120 ñì2

3. Óñі ðåáðà ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþþòü 
4 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè. 

À Á Â Ã Ä

12 ñì2 24 ñì2 36 ñì2 48 ñì2 96 ñì2

4. Íà îñі àïëіêàò çíàéäіòü òî÷êó, ðіâíîâіääàëåíó âіä 
òî÷îê A (0; 2; 3) і B (2; 4; 5).

À Á Â Ã Ä

(0; 0; 8) (0; 0; 4) (0; 8; 0) (8; 0; 0) (0; 0; –8)

. Äàíî âåêòîðè . Óñòà-
íîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ õàðàêòåðèñòèêîþ âåêòîðіâ àáî 
ðåçóëüòàòîì äії íàä íèìè (1–4) òà âіäïîâіäíèì ÷èñëî-
âèì çíà÷åííÿì (À–Ä).

àðàêòåðèñòèêà âåêòîðіâ àáî 
ðåçóëüòàò äії íàä íèìè

×èñëîâå 
çíà÷åííÿ 

1 ìîäóëü âåêòîðà    À

Á

Â

Ã

Ä

7

6

5

4

3

2 ìîäóëü âåêòîðà    
3 ñêàëÿðíèé äîáóòîê âåêòîðіâ 

 і    
4 çíà÷åííÿ m, ïðè ÿêîìó 

âåêòîðè  і  ïåðïåíäèêó-
ëÿðíі

ПППЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬ
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. Îñíîâà òóïîêóòíîãî ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà 
äîðіâíþє 16 ñì, à ðàäіóñ êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî òðè-
êóòíèêà, äîðіâíþє 17 ñì. Çíàéäіòü (ó ñì2) ïëîùó òðè-
êóòíèêà.

КОМБІНА ІЇ 
ЕОМЕТРИ НИ  ТІЛ

Ìè âæå ðîçãëÿíóëè ïðèçìó, ïіðàìіäó, öèëіíäð, êîíóñ, 
êóëþ, їõíі åëåìåíòè òà âëàñòèâîñòі. Àëå â ãåîìåòðії òà ó ïðàê-
òè÷íіé äіÿëüíîñòі ëþäèíè, ó ïðèðîäі, òåõíіöі іíîäі âèíèêàє 
íåîáõіäíіñòü ïðàöþâàòè ùå é ç êîìáіíàöіÿìè çãàäàíèõ ãåîìåò-
ðè÷íèõ òіë.

ðèç  íàçèâàþòü âïèñàíî  â è-
ëіíäð, ÿêùî її îñíîâè є âïèñàíèìè 
â îñíîâè öèëіíäðà ìíîãîêóòíèêà-
ìè, à áі÷íі ðåáðà є òâіðíèìè öèëіí-
äðà (ìàë. 8.1).

Ïðè öüîìó öèëіíäð íàçèâàþòü îïèñàíèì 
íàâêîëî ïðèçìè. Çðîçóìіëî, ùî îñêіëüêè òâіðíі 
öèëіíäðà ïåðïåíäèêóëÿðíі äî ïëîùèíè îñíîâè, 
òî ïðèçìà, âïèñàíà â öèëіíäð, є ïðÿìîþ.

Іç îçíà÷åííÿ ïðèçìè, âïèñàíîї â öèëіíäð 
(ìàë. 8.1), îòðèìàєìî її âëàñòèâîñòі:

1. Îñíîâîþ âïèñàíîї â öèëіíäð ïðèçìè є 
ìíîãîêóòíèê, íàâêîëî ÿêîãî ìîæíà îïè-
ñàòè êîëî, ïðè÷îìó ðàäіóñ öüîãî êîëà äî-
ðіâíþє ðàäіóñó öèëіíäðà R. 
2. Âèñîòà H ïðèçìè, ÿêà ñïîëó÷àє öåí-
òðè êіë, îïèñàíèõ íàâêîëî îñíîâ, íàëå-
æèòü îñі öèëіíäðà. 

Задача 1.  ×è ìîæíà îïèñàòè öèëіíäð íàâêîëî ïðÿìîї 
ïðèçìè, îñíîâîþ ÿêîї є:
1) òðèêóòíèê;      2) ðîìá, ùî íå є êâàäðàòîì?
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. 1) Òàê, îñêіëüêè íàâêîëî áóäü-ÿêîãî òðè-
êóòíèêà ìîæíà îïèñàòè êîëî.

2) Íі, îñêіëüêè íàâêîëî ðîìáà, ÿêèé íå є êâàäðàòîì, 
íå ìîæíà îïèñàòè êîëî.
Â і ä ï î â і ä ü. 1) Òàê; 2) íі.

. Îñíîâà òóïîêóòíîãî ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà 
äîðіâíþє 16 ñì, à ðàäіóñ êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî òðè-
êóòíèêà, äîðіâíþє 17 ñì. Çíàéäіòü (ó ñì2) ïëîùó òðè-
êóòíèêà.

КОМБІНА ІЇ 
ЕОМЕТРИ НИ  ТІЛ§ . § . 

Ìàë. 8.1

ðèç  íàçèâàþòü âïèñàíî  â è-
ëіíäð, ÿêùî її îñíîâè є âïèñàíèìè 
â îñíîâè öèëіíäðà ìíîãîêóòíèêà-
ìè, à áі÷íі ðåáðà є òâіðíèìè öèëіí-
äðà (ìàë. 8.1).

ðèç
ëіíäð
â îñíîâè öèëіíäðà ìíîãîêóòíèêà-

1. Призма  
впи ана в циліндр

1. Îñíîâîþ âïèñàíîї â öèëіíäð ïðèçìè є 
ìíîãîêóòíèê, íàâêîëî ÿêîãî ìîæíà îïè-
ñàòè êîëî, ïðè÷îìó ðàäіóñ öüîãî êîëà äî-
ðіâíþє ðàäіóñó öèëіíäðà R. 
2. Âèñîòà H ïðèçìè, ÿêà ñïîëó÷àє öåí-
òðè êіë, îïèñàíèõ íàâêîëî îñíîâ, íàëå-
æèòü îñі öèëіíäðà. 

(ìàë. 8.1), îòðèìàєìî її 

1. Îñíîâîþ âïèñàíîї â öèëіíäð ïðèçìè є 
ìíîãîêóòíèê, íàâêîëî ÿêîãî ìîæíà îïè-
ñàòè êîëî, ïðè÷îìó ðàäіóñ öüîãî êîëà äî-

îòè÷íî  äî èëіíäðà ïëîùèíî
íàçèâàþòü ïëîùèíó, ùî ïðîõîäèòü 
÷åðåç òâіðíó öèëіíäðà ïåðïåíäèêó-
ëÿðíî äî ïëîùèíè îñüîâîãî ïåðåðіçó, 
ÿêèé ìіñòèòü öþ òâіðíó (ìàë. 8.2).

        

              Ìàë. 8.2              Ìàë. 8.3

ðèç  íàçèâàþòü îïèñàíî  íàâ îëî èëіíäðà, ÿêùî 
її îñíîâè є îïèñàíèìè íàâêîëî îñíîâ öèëіíäðà ìíîãî-
êóòíèêàìè, à áі÷íі ãðàíі íàëåæàòü äîòè÷íèì äî öèëіí-
äðà ïëîùèíàì (ìàë. 8.3).

Ïðè öüîìó öèëіíäð íàçèâàþòü âïèñàíèì ó ïðèçìó. Îñêіëü-
êè òâіðíі öèëіíäðà ïåðïåíäèêóëÿðíі äî ïëîùèí îñíîâ, òî áі÷-
íі ãðàíі ïðèçìè, ÿêі ìіñòÿòü òâіðíі, òàêîæ ïåðïåíäèêóëÿðíі 
äî ïëîùèí îñíîâ, òîáòî ïðèçìà, îïèñàíà íàâêîëî öèëіíäðà, є 
ïðÿìîþ.

Ç îçíà÷åííÿ ïðèçìè, îïèñàíîї íàâêîëî öèëіíäðà, îòðèìàє-
ìî òàêі її âëàñòèâîñòі (ìàë. 8.3):

1. Îñíîâîþ ïðèçìè, îïèñàíîї íàâêîëî öèëіíäðà, є ìíî-
ãîêóòíèê, ó ÿêèé ìîæíà âïèñàòè êîëî. ðè öüîìó ðà-
äіóñ öüîãî êîëà äîðіâíþє ðàäіóñó r öèëіíäðà.
2. Âèñîòà H ïðèçìè, ÿêà ñïîëó÷àє öåíòðè êіë, âïèñà-
íèõ â îñíîâè, íàëåæèòü îñі öèëіíäðà.

Задача 2.  Íàâêîëî öèëіíäðà îïèñàíî ÷îòèðèêóòíó ïðèçìó, 
òðè ñòîðîíè îñíîâè ÿêîї â ïîðÿäêó ñëіäóâàííÿ äîðіâíþþòü 
3 ñì, 4 ñì і 7 ñì. Çíàéòè ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè, 
ÿêùî âèñîòà öèëіíäðà – 5 ñì.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé ìàєìî îïèñàíó íàâêîëî öèëіíäðà 
÷îòèðèêóòíó ïðèçìó (ìàë. 8.3). Çíàéäåìî її áі÷íó ïî-
âåðõíþ çà ôîðìóëîþ Sáі÷ = P · l, äå P – ïåðèìåòð îñíîâè, 
l – áі÷íå ðåáðî, ÿêå äîðіâíþє âèñîòі öèëіíäðà, òîáòî 
l = 5 ñì. 

2. Призма  
опи ана навколо 
циліндра

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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іла обертання

îòè÷íî  äî èëіíäðà ïëîùèíî
íàçèâàþòü ïëîùèíó, ùî ïðîõîäèòü 
÷åðåç òâіðíó öèëіíäðà ïåðïåíäèêó-
ëÿðíî äî ïëîùèíè îñüîâîãî ïåðåðіçó, 
ÿêèé ìіñòèòü öþ òâіðíó (ìàë. 8.2).

        

              Ìàë. 8.2              Ìàë. 8.3

ðèç  íàçèâàþòü îïèñàíî  íàâ îëî èëіíäðà, ÿêùî 
її îñíîâè є îïèñàíèìè íàâêîëî îñíîâ öèëіíäðà ìíîãî-
êóòíèêàìè, à áі÷íі ãðàíі íàëåæàòü äîòè÷íèì äî öèëіí-
äðà ïëîùèíàì (ìàë. 8.3).

Ïðè öüîìó öèëіíäð íàçèâàþòü âïèñàíèì ó ïðèçìó. Îñêіëü-
êè òâіðíі öèëіíäðà ïåðïåíäèêóëÿðíі äî ïëîùèí îñíîâ, òî áі÷-
íі ãðàíі ïðèçìè, ÿêі ìіñòÿòü òâіðíі, òàêîæ ïåðïåíäèêóëÿðíі 
äî ïëîùèí îñíîâ, òîáòî ïðèçìà, îïèñàíà íàâêîëî öèëіíäðà, є 
ïðÿìîþ.

Ç îçíà÷åííÿ ïðèçìè, îïèñàíîї íàâêîëî öèëіíäðà, îòðèìàє-
ìî òàêі її âëàñòèâîñòі (ìàë. 8.3):

1. Îñíîâîþ ïðèçìè, îïèñàíîї íàâêîëî öèëіíäðà, є ìíî-
ãîêóòíèê, ó ÿêèé ìîæíà âïèñàòè êîëî. ðè öüîìó ðà-
äіóñ öüîãî êîëà äîðіâíþє ðàäіóñó r öèëіíäðà.
2. Âèñîòà H ïðèçìè, ÿêà ñïîëó÷àє öåíòðè êіë, âïèñà-
íèõ â îñíîâè, íàëåæèòü îñі öèëіíäðà.

Задача 2.  Íàâêîëî öèëіíäðà îïèñàíî ÷îòèðèêóòíó ïðèçìó, 
òðè ñòîðîíè îñíîâè ÿêîї â ïîðÿäêó ñëіäóâàííÿ äîðіâíþþòü 
3 ñì, 4 ñì і 7 ñì. Çíàéòè ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè, 
ÿêùî âèñîòà öèëіíäðà – 5 ñì.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé ìàєìî îïèñàíó íàâêîëî öèëіíäðà 
÷îòèðèêóòíó ïðèçìó (ìàë. 8.3). Çíàéäåìî її áі÷íó ïî-
âåðõíþ çà ôîðìóëîþ Sáі÷ = P · l, äå P – ïåðèìåòð îñíîâè, 
l – áі÷íå ðåáðî, ÿêå äîðіâíþє âèñîòі öèëіíäðà, òîáòî 
l = 5 ñì. 

îòè÷íî  äî èëіíäðà ïëîùèíî
íàçèâàþòü ïëîùèíó, ùî ïðîõîäèòü 
÷åðåç òâіðíó öèëіíäðà ïåðïåíäèêó-
ëÿðíî äî ïëîùèíè îñüîâîãî ïåðåðіçó, 
ÿêèé ìіñòèòü öþ òâіðíó (ìàë. 8.2).

îòè÷íî  äî èëіíäðà
íàçèâàþòü ïëîùèíó, ùî ïðîõîäèòü 
÷åðåç òâіðíó öèëіíäðà ïåðïåíäèêó-

2. Призма  
опи ана навколо 
циліндра

ðèç  íàçèâàþòü îïèñàíî  íàâ îëî èëіíäðà, ÿêùî 
її îñíîâè є îïèñàíèìè íàâêîëî îñíîâ öèëіíäðà ìíîãî-
êóòíèêàìè, à áі÷íі ãðàíі íàëåæàòü äîòè÷íèì äî öèëіí-
äðà ïëîùèíàì (ìàë. 8.3).

ðèç
її îñíîâè є îïèñàíèìè íàâêîëî îñíîâ öèëіíäðà ìíîãî-
êóòíèêàìè, à áі÷íі ãðàíі íàëåæàòü äîòè÷íèì äî öèëіí-

1. Îñíîâîþ ïðèçìè, îïèñàíîї íàâêîëî öèëіíäðà, є ìíî-
ãîêóòíèê, ó ÿêèé ìîæíà âïèñàòè êîëî. ðè öüîìó ðà-
äіóñ öüîãî êîëà äîðіâíþє ðàäіóñó r öèëіíäðà.
2. Âèñîòà H ïðèçìè, ÿêà ñïîëó÷àє öåíòðè êіë, âïèñà-
íèõ â îñíîâè, íàëåæèòü îñі öèëіíäðà.

ìî òàêі її 

1. Îñíîâîþ ïðèçìè, îïèñàíîї íàâêîëî öèëіíäðà, є ìíî-
ãîêóòíèê, ó ÿêèé ìîæíà âïèñàòè êîëî. ðè öüîìó ðà-
äіóñ öüîãî êîëà äîðіâíþє ðàäіóñó 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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1) Ïîçíà÷èìî íåâіäîìó ñòîðîíó îñíîâè ÷åðåç x. Çà âëàñ-
òèâіñòþ îïèñàíîãî íàâêîëî êîëà ÷îòèðèêóòíèêà ìàєìî: 
3 + 7 = 4 + x, îòæå, x = 6 (ñì).

2) Òîäі P = 3 + 7 + 4 + 6 = 20 (ñì).
3) Sáі÷ = 20 · 5 = 100 (ñì2).

Â і ä ï î â і ä ü. 100 ñì2.

іðà іä  íàçèâàþòü âïèñàíî  â î-
íóñ, ÿêùî її îñíîâà є âïèñàíèì â îñ-
íîâó êîíóñà ìíîãîêóòíèêîì, à âåð-
øèíîþ є âåðøèíà êîíóñà (ìàë. 8.4).

Ïðè öüîìó êîíóñ íàçèâàþòü îïèñàíèì íàâêîëî ïіðàìіäè.
Çðîçóìіëî, ùî áі÷íі ðåáðà ïіðàìіäè, âïèñàíîї â êîíóñ, є 

òâіðíèìè êîíóñà.
Ñôîðìóëþєìî âëàñòèâîñòі âïèñàíîї â êîíóñ ïіðàìіäè 

(ìàë. 8.4).

1. Îñíîâîþ âïèñàíîї â êîíóñ ïіðàìіäè є 
ìíîãîêóòíèê, íàâêîëî ÿêîãî ìîæíà 
îïèñàòè êîëî, à âèñîòà ïіðàìіäè ïðîõî-
äèòü ÷åðåç öåíòð öüîãî êîëà. 
2. Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє ðàäіó-
ñó R êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî îñíîâè 
ïіðàìіäè, à âèñîòà H êîíóñà äîðіâíþє 
âèñîòі ïіðàìіäè.

Задача 3.  Íàâêîëî ïіðàìіäè, ñòîðîíè îñíîâè ÿêîї äîðіâíþ-
þòü 10 ñì, 10 ñì і 12 ñì, à âèñîòà – 8 ñì, îïèñàíî êîíóñ. 
Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє R, 
à âèñîòà – H (ìàë. 8.4). Çíàéäåìî ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó 

êîíóñà çà ôîðìóëîþ Sï =  · 2R · H = RH.

1) Âèñîòà êîíóñà äîðіâíþє âèñîòі ïіðàìіäè, òîìó 
H = 8 ñì.

2) Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє ðàäіóñó êîëà, îïèñà-
íîãî íàâêîëî îñíîâè ïðèçìè – òðèêóòíèêà çі ñòîðîíàìè 

10 ñì, 10 ñì і 12 ñì. Òîäі , äå a, b, c – ñòîðîíè 

òðèêóòíèêà, S – éîãî ïëîùà.
3) Çà ôîðìóëîþ åðîíà , äå 

 – ïіâïåðèìåòð òðèêóòíèêà, ìàєìî: 

Ìàë. 8.4

іðà іä  íàçèâàþòü âïèñàíî  â î-
íóñ, ÿêùî її îñíîâà є âïèñàíèì â îñ-
íîâó êîíóñà ìíîãîêóòíèêîì, à âåð-
øèíîþ є âåðøèíà êîíóñà (ìàë. 8.4).

іðà іä
íóñ
íîâó êîíóñà ìíîãîêóòíèêîì, à âåð-

3. Піраміда  
впи ана в кону

1. Îñíîâîþ âïèñàíîї â êîíóñ ïіðàìіäè є 
ìíîãîêóòíèê, íàâêîëî ÿêîãî ìîæíà 
îïèñàòè êîëî, à âèñîòà ïіðàìіäè ïðîõî-
äèòü ÷åðåç öåíòð öüîãî êîëà. 
2. Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє ðàäіó-
ñó R êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî îñíîâè 
ïіðàìіäè, à âèñîòà H êîíóñà äîðіâíþє 
âèñîòі ïіðàìіäè.

(ìàë. 8.4)

1. Îñíîâîþ âïèñàíîї â êîíóñ ïіðàìіäè є 
ìíîãîêóòíèê, íàâêîëî ÿêîãî ìîæíà 
îïèñàòè êîëî, à âèñîòà ïіðàìіäè ïðîõî-

= 16 (ñì). 

= 48 (ñì2).

4) Òîäі = 6,25 (ñì). 

5) Îòæå, Sï = 6,25 · 8 = 50 (ñì2).

Â і ä ï î â і ä ü. 50 ñì2.

îòè÷íî  äî îí ñà ïëîùèíî
íàçèâàþòü ïëîùèíó, ùî ïðîõîäèòü 
÷åðåç òâіðíó êîíóñà ïåðïåíäèêóëÿð-
íî äî ïëîùèíè îñüîâîãî ïåðåðіçó, 
ÿêèé ìіñòèòü öþ òâіðíó (ìàë. 8.5).

          

          Ìàë. 8.5                    Ìàë. 8.6

іðà іä  íàçèâàþòü îïèñàíî  íàâ îëî îí ñà, ÿêùî 
її îñíîâà є îïèñàíèì íàâêîëî îñíîâè êîíóñà ìíîãîêóò-
íèêîì, à âåðøèíîþ є âåðøèíà êîíóñà (ìàë. 8.6).

Ïðè öüîìó êîíóñ íàçèâàþòü âïèñàíèì ó ïіðàìіäó. Çàóâà-
æèìî, ùî áі÷íі ãðàíі ïіðàìіäè íàëåæàòü äîòè÷íèì äî êîíóñà 
ïëîùèíàì.

Âèõîäÿ÷è ç îçíà÷åííÿ, îòðèìàєìî âëàñòèâîñòі ïіðàìіäè, 
îïèñàíîї íàâêîëî êîíóñà (ìàë. 8.6).

1. Îñíîâîþ ïіðàìіäè, îïèñàíîї íàâêîëî êîíóñà, є ìíî-
ãîêóòíèê, ó ÿêèé ìîæíà âïèñàòè êîëî, à âèñîòà ïіðà-
ìіäè ïðîõîäèòü ÷åðåç öåíòð öüîãî êîëà. 
2. Ðàäіóñ r êîëà, âïèñàíîãî â îñíîâó ïіðàìіäè, äîðіâ-
íþє ðàäіóñó îñíîâè êîíóñà, à âèñîòà ïіðàìіäè äîðіâ-
íþє âèñîòі H êîíóñà.

4. Піраміда  
опи ана навколо 
кону а

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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= 16 (ñì). 

= 48 (ñì2).

4) Òîäі = 6,25 (ñì). 

5) Îòæå, Sï = 6,25 · 8 = 50 (ñì2).

Â і ä ï î â і ä ü. 50 ñì2.

îòè÷íî  äî îí ñà ïëîùèíî
íàçèâàþòü ïëîùèíó, ùî ïðîõîäèòü 
÷åðåç òâіðíó êîíóñà ïåðïåíäèêóëÿð-
íî äî ïëîùèíè îñüîâîãî ïåðåðіçó, 
ÿêèé ìіñòèòü öþ òâіðíó (ìàë. 8.5).

          

          Ìàë. 8.5                    Ìàë. 8.6

іðà іä  íàçèâàþòü îïèñàíî  íàâ îëî îí ñà, ÿêùî 
її îñíîâà є îïèñàíèì íàâêîëî îñíîâè êîíóñà ìíîãîêóò-
íèêîì, à âåðøèíîþ є âåðøèíà êîíóñà (ìàë. 8.6).

Ïðè öüîìó êîíóñ íàçèâàþòü âïèñàíèì ó ïіðàìіäó. Çàóâà-
æèìî, ùî áі÷íі ãðàíі ïіðàìіäè íàëåæàòü äîòè÷íèì äî êîíóñà 
ïëîùèíàì.

Âèõîäÿ÷è ç îçíà÷åííÿ, îòðèìàєìî âëàñòèâîñòі ïіðàìіäè, 
îïèñàíîї íàâêîëî êîíóñà (ìàë. 8.6).

1. Îñíîâîþ ïіðàìіäè, îïèñàíîї íàâêîëî êîíóñà, є ìíî-
ãîêóòíèê, ó ÿêèé ìîæíà âïèñàòè êîëî, à âèñîòà ïіðà-
ìіäè ïðîõîäèòü ÷åðåç öåíòð öüîãî êîëà. 
2. Ðàäіóñ r êîëà, âïèñàíîãî â îñíîâó ïіðàìіäè, äîðіâ-
íþє ðàäіóñó îñíîâè êîíóñà, à âèñîòà ïіðàìіäè äîðіâ-
íþє âèñîòі H êîíóñà.

îòè÷íî  äî îí ñà ïëîùèíî
íàçèâàþòü ïëîùèíó, ùî ïðîõîäèòü 
÷åðåç òâіðíó êîíóñà ïåðïåíäèêóëÿð-
íî äî ïëîùèíè îñüîâîãî ïåðåðіçó, 
ÿêèé ìіñòèòü öþ òâіðíó (ìàë. 8.5).

îòè÷íî  äî îí ñà ïëîùèíî
íàçèâàþòü ïëîùèíó, ùî ïðîõîäèòü 
÷åðåç òâіðíó êîíóñà ïåðïåíäèêóëÿð-

4. Піраміда  
опи ана навколо 
кону а

іðà іä  íàçèâàþòü îïèñàíî  íàâ îëî îí ñà, ÿêùî 
її îñíîâà є îïèñàíèì íàâêîëî îñíîâè êîíóñà ìíîãîêóò-
íèêîì, à âåðøèíîþ є âåðøèíà êîíóñà (ìàë. 8.6).

іðà іä
її îñíîâà є îïèñàíèì íàâêîëî îñíîâè êîíóñà ìíîãîêóò-
íèêîì, à âåðøèíîþ є âåðøèíà êîíóñà 

1. Îñíîâîþ ïіðàìіäè, îïèñàíîї íàâêîëî êîíóñà, є ìíî-
ãîêóòíèê, ó ÿêèé ìîæíà âïèñàòè êîëî, à âèñîòà ïіðà-
ìіäè ïðîõîäèòü ÷åðåç öåíòð öüîãî êîëà. 
2. Ðàäіóñ r êîëà, âïèñàíîãî â îñíîâó ïіðàìіäè, äîðіâ-
íþє ðàäіóñó îñíîâè êîíóñà, à âèñîòà ïіðàìіäè äîðіâ-
íþє âèñîòі H êîíóñà.

îïèñàíîї íàâêîëî êîíóñà 

1. Îñíîâîþ ïіðàìіäè, îïèñàíîї íàâêîëî êîíóñà, є ìíî-
ãîêóòíèê, ó ÿêèé ìîæíà âïèñàòè êîëî, à âèñîòà ïіðà-
ìіäè ïðîõîäèòü ÷åðåç öåíòð öüîãî êîëà. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Задача 4.  Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç êà-
òåòàìè 6 ñì і 8 ñì, à âñі äâîãðàííі êóòè ïðè îñíîâі ïіðà-
ìіäè äîðіâíþþòü ïî 60°. Çíàéòè âèñîòó êîíóñà, âïèñàíîãî 
â ïіðàìіäó.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé ó òðèêóòíó ïіðàìіäó ç îñíîâîþ ABC
і âåðøèíîþ Q âïèñàíî êîíóñ (ìàë. 8.6). Îñíîâà âèñîòè êî-
íóñà – òî÷êà O – öåíòð êîëà, âïèñàíîãî â {ABC, AC = 6 ñì, 
BC = 8 ñì. QO – âèñîòà і ïіðàìіäè, і êîíóñà. Çíàéäåìî QO.

1) Íåõàé òî÷êà K – òî÷êà äîòèêó âïèñàíîãî ó {ABC
êîëà äî ñòîðîíè AB, à OK – ðàäіóñ öüîãî êîëà òà âîäíî÷àñ 
ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà. Íåõàé OK = r.

2) OK ⊥ AB, çà òåîðåìîþ ïðî òðè ïåðïåíäèêóëÿðè 
QK ⊥ AB, òîìó ∠QKO – ëіíіéíèé êóò äâîãðàííîãî êóòà ïðè 
îñíîâі ïіðàìіäè. Çà óìîâîþ ∠QKO = 60°.

3) Ðàäіóñ êîëà, âïèñàíîãî ó ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê, 

çíàéäåìî çà ôîðìóëîþ , äå a і b – êàòåòè, c – 

ãіïîòåíóçà.
4) Іç {ABC (∠Ñ = 90°): 

 (ñì).

5) Òîäі OK = = 2 (ñì).

6) Іç {OQK (∠O = 90°): tg∠QKO = , òîäі 

OQ = OKtg∠QKO = 2tg60° =  (ñì).

Â і ä ï î â і ä ü.  (ñì).

íîãîãðàííè  íàçèâàþòü âïèñà-
íè   ë , ÿêùî âñі éîãî âåðøè-
íè ëåæàòü íà ïîâåðõíі êóëі.

Ïðè öüîìó êóëþ íàçèâàþòü îïèñàíîþ íàâêîëî ìíîãîãðàí-
íèêà.

Çàóâàæèìî, ùî

ÿêùî íàâêîëî ìíîãîãðàííèêà îïèñàíî êóëþ, òî öåíòð 
êóëі є òî÷êîþ ïåðåòèíó âñіõ ïëîùèí, ÿêі ïðîõîäÿòü 
ïåðïåíäèêóëÿðíî äî ðåáåð ìíîãîãðàííèêà ÷åðåç їõíі 
ñåðåäèíè.

Ñïðàâäі, áóäü-ÿêà òî÷êà, ðіâíîâіääàëåíà âіä äâîõ âåðøèí 
ìíîãîãðàííèêà, ùî є êіíöÿìè îäíîãî ðåáðà, ëåæèòü ó ïåð-
ïåíäèêóëÿðíіé äî öüîãî ðåáðà ïëîùèíі, ÿêà ïðîõîäèòü ÷åðåç 

íîãîãðàííè  íàçèâàþòü âïèñà-
íè   ë , ÿêùî âñі éîãî âåðøè-
íè ëåæàòü íà ïîâåðõíі êóëі.

íîãîãðàííè
íè   ë
íè ëåæàòü íà ïîâåðõíі êóëі.

. ногогранник  
впи ани  у кул

ÿêùî íàâêîëî ìíîãîãðàííèêà îïèñàíî êóëþ, òî öåíòð 
êóëі є òî÷êîþ ïåðåòèíó âñіõ ïëîùèí, ÿêі ïðîõîäÿòü 
ïåðïåíäèêóëÿðíî äî ðåáåð ìíîãîãðàííèêà ÷åðåç їõíі 
ñåðåäèíè.

Çàóâàæèìî, ùî

ÿêùî íàâêîëî ìíîãîãðàííèêà îïèñàíî êóëþ, òî öåíòð 
êóëі є òî÷êîþ ïåðåòèíó âñіõ ïëîùèí, ÿêі ïðîõîäÿòü 
ïåðïåíäèêóëÿðíî äî ðåáåð ìíîãîãðàííèêà ÷åðåç їõíі 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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éîãî ñåðåäèíó. Îñêіëüêè öåíòð êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî ìíîãî-
ãðàííèêà, ðіâíîâіääàëåíèé âіä óñіõ âåðøèí ìíîãîãðàííèêà, 
òî ìàє íàëåæàòè êîæíіé іç òàêèõ ïëîùèí, à òîìó є òî÷êîþ 
їõíüîãî ïåðåòèíó. 

Ïðàâèëüíèì є і îáåðíåíå òâåðäæåííÿ.

óëþ ìîæíà îïèñàòè íàâêîëî ìíîãîãðàííèêà, äëÿ 
ÿêîãî âñі ïëîùèíè, ùî ïåðïåíäèêóëÿðíі äî éîãî ðåáåð 
і ïðîõîäÿòü ÷åðåç їõíі ñåðåäèíè, ïåðåòèíàþòüñÿ â îä-
íіé òî÷öі.

Îñêіëüêè âêàçàíà âëàñòèâіñòü ñïðàâäæóєòüñÿ íå äëÿ êîæ-
íîãî ìíîãîãðàííèêà, òî і êóëþ ìîæíà îïèñàòè íå íàâêîëî 
êîæíîãî ìíîãîãðàííèêà.

Ðîçãëÿíåìî îñíîâíі âëàñòèâîñòі ïðèçìè, âïèñàíîї â êóëþ
(ìàë. 8.7).

1. ðÿìó ïðèçìó ìîæíà âïèñàòè â êóëþ, ÿêùî îñíî-
âîþ ïðèçìè є ìíîãîêóòíèê, íàâêîëî ÿêîãî ìîæíà îïè-
ñàòè êîëî. 
2. Öåíòð êóëі є ñåðåäèíîþ âèñîòè ïðèçìè, ÿêà ñïîëó-
÷àє öåíòðè êіë, îïèñàíèõ íàâêîëî îñíîâ ïðèçìè.
3. Îñíîâè ïðèçìè є ìíîãîêóòíèêàìè, âïèñàíèìè â ðіâ-
íі ìіæ ñîáîþ ïàðàëåëüíі ïåðåðіçè êóëі.

Задача 5.  Íàâêîëî ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè, ñòîðîíà 
îñíîâè ÿêîї äîðіâíþє  ñì, îïèñàíî êóëþ. Ðàäіóñ êóëі 
äîðіâíþє 13 ñì. Çíàéòè âèñîòó ïðèçìè.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé íàâêîëî ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї 
ïðèçìè ABCA1B1C1 îïèñàíî êóëþ (ìàë. 8.7), AB =  ñì, 
R = 13 ñì – ðàäіóñ êóëі. 

1) QB – ðàäіóñ êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî {ABC. Ïîçíà-
÷èìî QB = RABC. Îñêіëüêè {ABC – ïðàâèëüíèé, òî 

RABC = = = 5 (ñì).

2) Іç {OQB (∠Q = 90°): 

 (ñì).

3) Îñêіëüêè öåíòð êóëі – òî÷êà 
O – ñåðåäèíà âèñîòè QQ1 ïðèçìè, òî 
QQ1 = 2 · 12 = 24 (ñì).

Â і ä ï î â і ä ü. 24 ñì.

Ðîçãëÿíåìî îñíîâíі âëàñòèâîñòі 
âïèñàíîї â êóëþ ïіðàìіäè (ìàë. 8.8).

óëþ ìîæíà îïèñàòè íàâêîëî ìíîãîãðàííèêà, äëÿ 
ÿêîãî âñі ïëîùèíè, ùî ïåðïåíäèêóëÿðíі äî éîãî ðåáåð 
і ïðîõîäÿòü ÷åðåç їõíі ñåðåäèíè, ïåðåòèíàþòüñÿ â îä-
íіé òî÷öі.

Ïðàâèëüíèì є і îáåðíåíå òâåðäæåííÿ.

óëþ ìîæíà îïèñàòè íàâêîëî ìíîãîãðàííèêà, äëÿ 
ÿêîãî âñі ïëîùèíè, ùî ïåðïåíäèêóëÿðíі äî éîãî ðåáåð 
і ïðîõîäÿòü ÷åðåç їõíі ñåðåäèíè, ïåðåòèíàþòüñÿ â îä-

Ìàë. 8.7

1. ðÿìó ïðèçìó ìîæíà âïèñàòè â êóëþ, ÿêùî îñíî-
âîþ ïðèçìè є ìíîãîêóòíèê, íàâêîëî ÿêîãî ìîæíà îïè-
ñàòè êîëî. 
2. Öåíòð êóëі є ñåðåäèíîþ âèñîòè ïðèçìè, ÿêà ñïîëó-
÷àє öåíòðè êіë, îïèñàíèõ íàâêîëî îñíîâ ïðèçìè.
3. Îñíîâè ïðèçìè є ìíîãîêóòíèêàìè, âïèñàíèìè â ðіâ-
íі ìіæ ñîáîþ ïàðàëåëüíі ïåðåðіçè êóëі.

(ìàë. 8.7).

1. ðÿìó ïðèçìó ìîæíà âïèñàòè â êóëþ, ÿêùî îñíî-
âîþ ïðèçìè є ìíîãîêóòíèê, íàâêîëî ÿêîãî ìîæíà îïè-
ñàòè êîëî. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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1. іðàìіäó ìîæíà âïèñàòè â êóëþ, ÿêùî îñíîâîþ ïі-
ðàìіäè є ìíîãîêóòíèê, íàâêîëî ÿêîãî ìîæíà îïèñàòè 
êîëî. Öåíòð êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî ïіðàìіäè, ëåæèòü 
íà ïåðïåíäèêóëÿðі äî ïëîùèíè îñíîâè, ÿêèé ïðîõî-
äèòü ÷åðåç öåíòð êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî îñíîâè.
2. Öåíòð êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî ïðàâèëüíîї ïіðàìіäè, 
ëåæèòü íà ïðÿìіé, ùî ìіñòèòü âèñîòó ïіðàìіäè.
3. Öåíòð êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî ïðàâèëüíîї ïіðàìіäè, 
çáіãàєòüñÿ іç öåíòðîì êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî ðіâíî-
áåäðåíîãî òðèêóòíèêà, áі÷íîþ ñòîðîíîþ ÿêîãî є áі÷íå 
ðåáðî ïіðàìіäè, à âèñîòîþ – âèñîòà ïіðàìіäè. Ðàäіóñ 
êóëі äîðіâíþє ðàäіóñó öüîãî êîëà.

Çàçíà÷èìî, ùî öåíòð îïèñàíîї êóëі 
ìîæå ëåæàòè àáî íà âèñîòі ïðàâèëüíîї 
ïіðàìіäè, àáî íà її ïðîäîâæåííі, òîáòî 
àáî âñåðåäèíі ïіðàìіäè, àáî çà її ìåæà-
ìè. Íà ïðèêëàäі çàäà÷і 6 ðîçãëÿíåìî 
òàêèé ñïîñіá ðîçâ’ÿçàííÿ çàäà÷ ïðî âïè-
ñàíó â êóëþ ïðàâèëüíó ïіðàìіäó, ïðè 
ÿêîìó íåìàє çíà÷åííÿ, äå ëåæèòü öåíòð 
êóëі (óñåðåäèíі ÷è ïîçà ïіðàìіäîþ).

Задача . Äîâåñòè, ùî ðàäіóñ R êóëі, 
îïèñàíîї íàâêîëî ïðàâèëüíîї ïіðà-

ìіäè, ìîæíà çíàéòè çà ôîðìóëîþ , äå H – âè-

ñîòà ïіðàìіäè, r – ðàäіóñ êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî îñíîâè 
ïіðàìіäè.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé ïðàâèëüíó ïіðàìіäó, âèñîòà ÿêîї 
QK, âïèñàíî â êóëþ іç öåíòðîì O (ìàë. 8.8), QK = H,
KA = r.

1) Ïðîäîâæèìî âèñîòó QK äî ïåðåòèíó ç êóëåþ â 
òî÷öі Q1. Òîäі QQ1 = 2R – äіàìåòð êóëі, à òîìó ∠QAQ1 = 90°
і QQ1 – ãіïîòåíóçà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà QAQ1.

2) Іç {AQK (∠K = 90°): .
3) Îñêіëüêè êàòåò ó ïðÿìîêóòíîìó òðèêóòíèêó є ñåðåä-

íіì ãåîìåòðè÷íèì ãіïîòåíóçè і ñâîєї ïðîåêöії íà ãіïîòåíóçó, 
òî іç {QAQ1 (∠À = 90°) ìàєìî: . 

4) Îòðèìàëè, ùî  і , òîìó 

. Îòæå, ìàєìî, ùî .

Задача . Äîâåñòè, ùî íàâêîëî áóäü-ÿêîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè 
ìîæíà îïèñàòè êóëþ.

1. іðàìіäó ìîæíà âïèñàòè â êóëþ, ÿêùî îñíîâîþ ïі-
ðàìіäè є ìíîãîêóòíèê, íàâêîëî ÿêîãî ìîæíà îïèñàòè 
êîëî. Öåíòð êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî ïіðàìіäè, ëåæèòü 
íà ïåðïåíäèêóëÿðі äî ïëîùèíè îñíîâè, ÿêèé ïðîõî-
äèòü ÷åðåç öåíòð êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî îñíîâè.
2. Öåíòð êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî ïðàâèëüíîї ïіðàìіäè, 
ëåæèòü íà ïðÿìіé, ùî ìіñòèòü âèñîòó ïіðàìіäè.
3. Öåíòð êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî ïðàâèëüíîї ïіðàìіäè, 
çáіãàєòüñÿ іç öåíòðîì êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî ðіâíî-
áåäðåíîãî òðèêóòíèêà, áі÷íîþ ñòîðîíîþ ÿêîãî є áі÷íå 
ðåáðî ïіðàìіäè, à âèñîòîþ – âèñîòà ïіðàìіäè. Ðàäіóñ 
êóëі äîðіâíþє ðàäіóñó öüîãî êîëà.

РОЗДІЛ 

1. іðàìіäó ìîæíà âïèñàòè â êóëþ, ÿêùî îñíîâîþ ïі-
ðàìіäè є ìíîãîêóòíèê, íàâêîëî ÿêîãî ìîæíà îïèñàòè 
êîëî. Öåíòð êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî ïіðàìіäè, ëåæèòü 

Ìàë. 8.8

Ä î â å ä å í í ÿ. Ðîçãëÿíåìî äîâіëüíó òðèêóòíó ïіðàìіäó 
ABCD. åîìåòðè÷íèì ìіñöåì òî÷îê, ðіâíîâіääàëåíèõ âіä 
âåðøèí A, B і C є ïðÿìà l, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç òî÷êó O1 – 
öåíòð êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî ãðàíі ABC, ïåðïåíäèêó-
ëÿðíî äî öієї ãðàíі.

 åîìåòðè÷íèì ìіñöåì òî÷îê, ðіâíîâіääàëåíèõ âіä òî-
÷îê A і D є ïëîùèíà α, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç ñåðåäèíó âіä-
ðіçêà AD ïåðïåíäèêóëÿðíî äî íüîãî.

Íåõàé ïðÿìà l ïåðåòèíàєòüñÿ ç ïëîùèíîþ α â òî÷öі O. 
Òîäі, ç îäíîãî áîêó, OA = OB = OC, à ç іíøîãî – OA = OD. 
Ìàєìî, ùî OA = OB = OC = OD, òîáòî òî÷êà O ðіâíîâіääà-
ëåíà âіä óñіõ âåðøèí äàíîї ïіðàìіäè, à îòæå, є öåíòðîì 
îïèñàíîї íàâêîëî öієї ïіðàìіäè êóëі. 

íîãîãðàííè  íàçèâàþòü îïèñà-
íè  íàâ îëî ëі, ÿêùî âñі éîãî 
ãðàíі äîòèêàþòüñÿ äî ïîâåðõíі êóëі.

Ïðè öüîìó êóëþ íàçèâàþòü âïèñàíîþ ó ìíîãîãðàííèê.
Çàóâàæèìî, ùî

ÿêùî â ìíîãîãðàííèê ìîæíà âïèñàòè êóëþ, òî її öåíòð 
є òî÷êîþ ïåðåòèíó áіñåêòîðíèõ ïëîùèí óñіõ äâîãðàí-
íèõ êóòіâ öüîãî ìíîãîãðàííèêà.

Ñïðàâäі, áóäü-ÿêà òî÷êà, ðіâíîâіääà-
ëåíà âіä îáîõ ãðàíåé äâîãðàííîãî êóòà, 
ëåæèòü íà éîãî áіñåêòîðíіé ïëîùè-
íі (çà âіäîìîþ âëàñòèâіñòþ áіñåêòîðíîї 
ïëîùèíè). Öåíòð êóëі, âïèñàíîї ó ìíî-
ãîãðàííèê, є ðіâíîâіääàëåíèì âіä óñіõ 
éîãî ãðàíåé, òîìó ìàє íàëåæàòè êîæíіé 
іç áіñåêòîðíèõ ïëîùèí, à îòæå, є òî÷êîþ 
ïåðåòèíó áіñåêòîðíèõ ïëîùèí óñіõ äâî-
ãðàííèõ êóòіâ.

Ïðàâèëüíèì є і îáåðíåíå òâåðäæåííÿ:

ó ìíîãîãðàííèê ìîæíà âïèñàòè êóëþ, ÿêùî áіñåêòîðíі 
ïëîùèíè âñіõ éîãî äâîãðàííèõ êóòіâ ïåðåòèíàþòüñÿ â 
îäíіé òî÷öі.

 Îñêіëüêè öÿ âëàñòèâіñòü ïåðåòèíó áіñåêòîðíèõ ïëîùèí 
ñïðàâäæóєòüñÿ íå äëÿ êîæíîãî ìíîãîãðàííèêà, òî íå â êîæ-
íèé ìíîãîãðàííèê ìîæíà âïèñàòè êóëþ.

Ðîçãëÿíåìî îñíîâíі âëàñòèâîñòі ïðèçìè, îïèñàíîї íàâêî-
ëî êóëі (ìàë. 8.9).

. ногогранник  
опи ани  
навколо кулі

Ìàë. 8.9

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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іла обертання

Ä î â å ä å í í ÿ. Ðîçãëÿíåìî äîâіëüíó òðèêóòíó ïіðàìіäó 
ABCD. åîìåòðè÷íèì ìіñöåì òî÷îê, ðіâíîâіääàëåíèõ âіä 
âåðøèí A, B і C є ïðÿìà l, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç òî÷êó O1 – 
öåíòð êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî ãðàíі ABC, ïåðïåíäèêó-
ëÿðíî äî öієї ãðàíі.

 åîìåòðè÷íèì ìіñöåì òî÷îê, ðіâíîâіääàëåíèõ âіä òî-
÷îê A і D є ïëîùèíà α, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç ñåðåäèíó âіä-
ðіçêà AD ïåðïåíäèêóëÿðíî äî íüîãî.

Íåõàé ïðÿìà l ïåðåòèíàєòüñÿ ç ïëîùèíîþ α â òî÷öі O. 
Òîäі, ç îäíîãî áîêó, OA = OB = OC, à ç іíøîãî – OA = OD. 
Ìàєìî, ùî OA = OB = OC = OD, òîáòî òî÷êà O ðіâíîâіääà-
ëåíà âіä óñіõ âåðøèí äàíîї ïіðàìіäè, à îòæå, є öåíòðîì 
îïèñàíîї íàâêîëî öієї ïіðàìіäè êóëі. 

íîãîãðàííè  íàçèâàþòü îïèñà-
íè  íàâ îëî ëі, ÿêùî âñі éîãî 
ãðàíі äîòèêàþòüñÿ äî ïîâåðõíі êóëі.

Ïðè öüîìó êóëþ íàçèâàþòü âïèñàíîþ ó ìíîãîãðàííèê.
Çàóâàæèìî, ùî

ÿêùî â ìíîãîãðàííèê ìîæíà âïèñàòè êóëþ, òî її öåíòð 
є òî÷êîþ ïåðåòèíó áіñåêòîðíèõ ïëîùèí óñіõ äâîãðàí-
íèõ êóòіâ öüîãî ìíîãîãðàííèêà.

Ñïðàâäі, áóäü-ÿêà òî÷êà, ðіâíîâіääà-
ëåíà âіä îáîõ ãðàíåé äâîãðàííîãî êóòà, 
ëåæèòü íà éîãî áіñåêòîðíіé ïëîùè-
íі (çà âіäîìîþ âëàñòèâіñòþ áіñåêòîðíîї 
ïëîùèíè). Öåíòð êóëі, âïèñàíîї ó ìíî-
ãîãðàííèê, є ðіâíîâіääàëåíèì âіä óñіõ 
éîãî ãðàíåé, òîìó ìàє íàëåæàòè êîæíіé 
іç áіñåêòîðíèõ ïëîùèí, à îòæå, є òî÷êîþ 
ïåðåòèíó áіñåêòîðíèõ ïëîùèí óñіõ äâî-
ãðàííèõ êóòіâ.

Ïðàâèëüíèì є і îáåðíåíå òâåðäæåííÿ:

ó ìíîãîãðàííèê ìîæíà âïèñàòè êóëþ, ÿêùî áіñåêòîðíі 
ïëîùèíè âñіõ éîãî äâîãðàííèõ êóòіâ ïåðåòèíàþòüñÿ â 
îäíіé òî÷öі.

 Îñêіëüêè öÿ âëàñòèâіñòü ïåðåòèíó áіñåêòîðíèõ ïëîùèí 
ñïðàâäæóєòüñÿ íå äëÿ êîæíîãî ìíîãîãðàííèêà, òî íå â êîæ-
íèé ìíîãîãðàííèê ìîæíà âïèñàòè êóëþ.

Ðîçãëÿíåìî îñíîâíі âëàñòèâîñòі ïðèçìè, îïèñàíîї íàâêî-
ëî êóëі (ìàë. 8.9).

íîãîãðàííè  íàçèâàþòü îïèñà-
íè  íàâ îëî ëі, ÿêùî âñі éîãî 
ãðàíі äîòèêàþòüñÿ äî ïîâåðõíі êóëі.

íîãîãðàííè
íè  íàâ îëî ëі
ãðàíі äîòèêàþòüñÿ äî ïîâåðõíі êóëі.

Ïðè öüîìó êóëþ íàçèâàþòü 

. ногогранник  
опи ани  
навколо кулі

Ìàë. 8.9

ÿêùî â ìíîãîãðàííèê ìîæíà âïèñàòè êóëþ, òî її öåíòð 
є òî÷êîþ ïåðåòèíó áіñåêòîðíèõ ïëîùèí óñіõ äâîãðàí-
íèõ êóòіâ öüîãî ìíîãîãðàííèêà.

Çàóâàæèìî, ùî

ÿêùî â ìíîãîãðàííèê ìîæíà âïèñàòè êóëþ, òî її öåíòð 
є òî÷êîþ ïåðåòèíó áіñåêòîðíèõ ïëîùèí óñіõ äâîãðàí-
íèõ êóòіâ öüîãî ìíîãîãðàííèêà.

ó ìíîãîãðàííèê ìîæíà âïèñàòè êóëþ, ÿêùî áіñåêòîðíі 
ïëîùèíè âñіõ éîãî äâîãðàííèõ êóòіâ ïåðåòèíàþòüñÿ â 
îäíіé òî÷öі.

Ïðàâèëüíèì є і îáåðíåíå òâåðäæåííÿ:

ó ìíîãîãðàííèê ìîæíà âïèñàòè êóëþ, ÿêùî áіñåêòîðíі 
ïëîùèíè âñіõ éîãî äâîãðàííèõ êóòіâ ïåðåòèíàþòüñÿ â 
îäíіé òî÷öі.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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РОЗДІЛ 

1. ðÿìó ïðèçìó ìîæíà îïèñàòè íàâêîëî êóëі, ÿêùî 
îñíîâîþ ïðèçìè є ìíîãîêóòíèê, ó ÿêèé ìîæíà âïèñàòè 
êîëî, à âèñîòà ïðèçìè äîðіâíþє äіàìåòðó öüîãî êîëà.
2. Öåíòð êóëі є ñåðåäèíîþ âèñîòè ïðèçìè, ùî ñïîëó-
÷àє öåíòðè êіë, âïèñàíèõ â îñíîâè ïðèçìè.

Задача .  Âіäîìî, ùî ó òðèêóòíó ïðèçìó, ñòîðîíè îñíîâ ÿêîї 
äîðіâíþþòü 13 ñì, 14 ñì і 15 ñì, ìîæíà âïèñàòè êóëþ. 
Çíàéòè ðàäіóñ öієї êóëі.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé êóëþ âïèñàíî â äàíó òðèêóòíó 
ïðèçìó. Ïîçíà÷èìî ðàäіóñ êîëà, âïèñàíîãî â îñíîâó 
ïðèçìè, ÷åðåç .

1) Äіàìåòð êóëі äîðіâíþє ÿê âèñîòі ïðèçìè, òàê і äіà-
ìåò ðó êîëà, âïèñàíîãî â îñíîâó ïðèçìè. Îòæå, ðàäіóñ  
êîëà, âïèñàíîãî â îñíîâó ïðèçìè, äîðіâíþє ðàäіóñó êóëі.

2) Çíàéäåìî r çà ôîðìóëîþ , äå S і p – âіäïîâіäíî 

ïëîùà і ïіâïåðèìåòð òðèêóòíèêà îñíîâè.

3) Ìàєìî: = 21 (ñì). 

4) Çà ôîðìóëîþ åðîíà: 
= 84 (ñì2). 

5) Îòæå, = 4 (ñì).

6) Òîäі ðàäіóñ êóëі òàêîæ äîðіâíþє 4 ñì.

Â і ä ï î â і ä ü. 4 ñì.

Ðîçãëÿíåìî îñíîâíі âëàñòèâîñòі ïіðàìіäè, îïèñàíîї íàâêî-
ëî êóëі (ìàë. 8.10).

1. ßêùî â ïіðàìіäі âñі äâîãðàííі êóòè ïðè îñíîâі ìіæ 
ñîáîþ ðіâíі, òî â òàêó ïіðàìіäó ìîæíà âïèñàòè êóëþ. 
Öåíòð êóëі ëåæèòü íà âèñîòі ïіðàìіäè, òî÷êà äîòèêó 
êóëі äî îñíîâè ïіðàìіäè çáіãàєòüñÿ іç öåíòðîì âïèñàíî-
ãî â îñíîâó êîëà, à òî÷êè äîòèêó äî áі÷íèõ ãðàíåé ëå-
æàòü íà âèñîòàõ öèõ ãðàíåé.
2. Ó áóäü-ÿêó ïðàâèëüíó ïіðàìіäó ìîæíà âïèñàòè êóëþ. 
Öåíòð òàêîї êóëі ëåæèòü íà âèñîòі ïіðàìіäè.
3. Öåíòð êóëі, âïèñàíîї ó ïðàâèëüíó ïіðàìіäó, çáіãà-
єòüñÿ іç öåíòðîì êîëà, âïèñàíîãî â ðіâíîáåäðåíèé òðè-
êóòíèê, áі÷íîþ ñòîðîíîþ ÿêîãî є àïîôåìà ïðàâèëüíîї 
ïіðàìіäè, à âèñîòîþ – âèñîòà ïіðàìіäè. Ðàäіóñ êóëі äî-
ðіâíþє ðàäіóñó öüîãî êîëà.

1. ðÿìó ïðèçìó ìîæíà îïèñàòè íàâêîëî êóëі, ÿêùî 
îñíîâîþ ïðèçìè є ìíîãîêóòíèê, ó ÿêèé ìîæíà âïèñàòè 
êîëî, à âèñîòà ïðèçìè äîðіâíþє äіàìåòðó öüîãî êîëà.
2. Öåíòð êóëі є ñåðåäèíîþ âèñîòè ïðèçìè, ùî ñïîëó-
÷àє öåíòðè êіë, âïèñàíèõ â îñíîâè ïðèçìè.

РОЗДІЛ 

1. ðÿìó ïðèçìó ìîæíà îïèñàòè íàâêîëî êóëі, ÿêùî 
îñíîâîþ ïðèçìè є ìíîãîêóòíèê, ó ÿêèé ìîæíà âïèñàòè 
êîëî, à âèñîòà ïðèçìè äîðіâíþє äіàìåòðó öüîãî êîëà.

1. ßêùî â ïіðàìіäі âñі äâîãðàííі êóòè ïðè îñíîâі ìіæ 
ñîáîþ ðіâíі, òî â òàêó ïіðàìіäó ìîæíà âïèñàòè êóëþ. 
Öåíòð êóëі ëåæèòü íà âèñîòі ïіðàìіäè, òî÷êà äîòèêó 
êóëі äî îñíîâè ïіðàìіäè çáіãàєòüñÿ іç öåíòðîì âïèñàíî-
ãî â îñíîâó êîëà, à òî÷êè äîòèêó äî áі÷íèõ ãðàíåé ëå-
æàòü íà âèñîòàõ öèõ ãðàíåé.
2. Ó áóäü-ÿêó ïðàâèëüíó ïіðàìіäó ìîæíà âïèñàòè êóëþ. 
Öåíòð òàêîї êóëі ëåæèòü íà âèñîòі ïіðàìіäè.
3. Öåíòð êóëі, âïèñàíîї ó ïðàâèëüíó ïіðàìіäó, çáіãà-
єòüñÿ іç öåíòðîì êîëà, âïèñàíîãî â ðіâíîáåäðåíèé òðè-
êóòíèê, áі÷íîþ ñòîðîíîþ ÿêîãî є àïîôåìà ïðàâèëüíîї 
ïіðàìіäè, à âèñîòîþ – âèñîòà ïіðàìіäè. Ðàäіóñ êóëі äî-
ðіâíþє ðàäіóñó öüîãî êîëà.

ëî êóëі

1. ßêùî â ïіðàìіäі âñі äâîãðàííі êóòè ïðè îñíîâі ìіæ 
ñîáîþ ðіâíі, òî â òàêó ïіðàìіäó ìîæíà âïèñàòè êóëþ. 
Öåíòð êóëі ëåæèòü íà âèñîòі ïіðàìіäè, òî÷êà äîòèêó 
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Задача 9.  Âіäîìî, ùî ó òðèêóòíіé ïіðàìіäі âñі äâîãðàííі 
êóòè ïðè îñíîâі ìіæ ñîáîþ ðіâíі. Âèñîòà ïіðàìіäè äîðіâ-
íþє 20 ñì, à âèñîòà îäíієї ç áі÷íèõ ãðàíåé – 25 ñì. Çíàéòè 
ðàäіóñ âïèñàíîї â öþ ïіðàìіäó êóëі.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé QK – âèñîòà 
òðèêóòíîї ïіðàìіäè QABC, QM – 
âèñîòà її áі÷íîї ãðàíі, O – öåíòð âïè-
ñàíîї êóëі, L – òî÷êà äîòèêó êóëі 
äî áі÷íîї ãðàíі QAC, QK = 20 ñì, 
QM = 25 ñì (ìàë. 8.10). 

1) Îñêіëüêè âñі äâîãðàííі êóòè 
ïðè îñíîâі ïіðàìіäè ìіæ ñîáîþ ðіâíі, 
òî öåíòð êóëі ëåæèòü íà âèñîòі ïіðà-
ìіäè, à òî÷êà äîòèêó êóëі äî áі÷íîї 
ãðàíі íàëåæèòü âèñîòі öієї ãðàíі. Ìàєìî: L QM.

2) Íåõàé r – ðàäіóñ âïèñàíîї êóëі, òîäі OK = OL = .
3) {OKM = {OLM (çà êàòåòîì і ãіïîòåíóçîþ), òîìó 

∠O K = ∠OML, îòæå, MO – áіñåêòðèñà êóòà QMK, à òîìó 
і òðèêóòíèêà QMK.

4) Іç {QMK: MK = = 15 (ñì). 

5) Îñêіëüêè OQ = QK – OK і  (çà âëàñòèâіñòþ 

áіñåêòðèñè òðèêóòíèêà), òî ìàєìî: 

, òîäі r = 8  (ñì).

Â і ä ï î â і ä ü. 8  ñì.

Задача 10. Äîâåñòè, ùî â áóäü-ÿêó òðèêóòíó ïіðàìіäó ìîæíà 
âïèñàòè êóëþ.
Ä î â å ä å í í ÿ. Ðîçãëÿíåìî äîâіëüíó òðèêóòíó ïіðàìіäó 
ABCD. 

Áіñåêòîðíі ïëîùèíè äâîãðàííèõ êóòіâ ïðè ðåáðàõ AB, 
AC і BD ìàþòü єäèíó ñïіëüíó òî÷êó O. 

Îñêіëüêè òî÷êà O íàëåæèòü áіñåêòîðíіé ïëîùèíі ïðè 
ðåáðі AB, òî âîíà ðіâíîâіääàëåíà âіä ãðàíåé ABC і ABD. 
Îñêіëüêè âîíà íàëåæèòü і áіñåêòîðíіé ïëîùèíі ïðè ðåáðі 
AC, òî ðіâíîâіääàëåíà âіä ãðàíåé ABC і ACD, à îñêіëüêè íà-
ëåæèòü áіñåêòîðíіé ïëîùèíі ïðè ðåáðі BD, òî ðіâíîâіääà-
ëåíà âіä ãðàíåé ABD і CBD. Îòæå, òî÷êà O ðіâíîâіääàëåíà 
âіä óñіõ ãðàíåé òåòðàåäðà  ABCD, à òîìó є öåíòðîì âïèñàíîї 
êóëі. 

Ìàë. 8.10
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Çàóâàæèìî, ùî â ãåîìåòðії іñíóþòü é іíøі êîìáіíàöії ãåî-
ìåòðè÷íèõ òіë, íàïðèêëàä öèëіíäðà і ïіðàìіäè, êóëі і êîíóñà 
òîùî.

ë  íàçèâàþòü âïèñàíî  â è-
ëіíäð, ÿêùî êîæíà îñíîâà і êîæíà 
òâіðíà öèëіíäðà äîòèêàþòüñÿ äî 
êóëі (ìàë. 8.11).

Ïðè öüîìó öèëіíäð íàçèâàþòü îïèñàíèì íàâêîëî êóëі.
Âïèñàòè êóëþ â öèëіíäð ìîæíà òîäі і òіëüêè òîäі, êîëè 

âіí є ðіâíîñòîðîííіì. 

ë  íàçèâàþòü âïèñàíî  â îí ñ, ÿêùî îñíîâà і âñі 
òâіðíі êîíóñà äîòèêàþòüñÿ äî êóëі (ìàë. 8.12). 

Ïðè öüîìó êîíóñ íàçèâàþòü îïèñàíèì íàâêîëî êóëі. 
Ñôîðìóëþєìî âëàñòèâîñòі îïèñàíîãî íàâêîëî êóëі êîíóñà.
1. Ó áóäü-ÿêèé êîíóñ ìîæíà âïèñàòè êóëþ.
. åíòð êóëі çáіãàєòüñÿ іç öåíòðîì êðóãà, âïèñàíîãî â îñüî-

âèé ïåðåðіç êîíóñà, à ðàäіóñ êóëі äîðіâíþє ðàäіóñó öüîãî êðóãà.

        

           Ìàë. 8.11                  Ìàë. 8.12

ë  íàçèâàþòü îïèñàíî  íàâ îëî èëіíäðà, ÿêùî 
îñíîâè öèëіíäðà є ïåðåðіçàìè êóëі (ìàë. 8.13).

Ïðè öüîìó öèëіíäð íàçèâàþòü âïèñàíèì ó êóëþ. 
Ñôîðìóëþєìî âëàñòèâîñòі âïèñàíîãî â êóëþ öèëіíäðà.
1. Íàâêîëî áóäü-ÿêîãî öèëіíäðà ìîæíà îïèñàòè êóëþ. 
. åíòðîì êóëі є ñåðåäèíà âіäðіçêà, ùî ñïîëó÷àє öåíòðè 

îñíîâ öèëіíäðà.
. Ðàäіóñ êóëі äîðіâíþє ðàäіóñó êðóãà, îïèñàíîãî íàâêîëî 

îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà.

ë  íàçèâàþòü âïèñàíî  â è-
ëіíäð, ÿêùî êîæíà îñíîâà і êîæíà 
òâіðíà öèëіíäðà äîòèêàþòüñÿ äî 
êóëі (ìàë. 8.11).

ë
ëіíäð
òâіðíà öèëіíäðà äîòèêàþòüñÿ äî 

. Комбінації дво  
тіл обертання

ë  íàçèâàþòü âïèñàíî  â îí ñ, ÿêùî îñíîâà і âñі 
òâіðíі êîíóñà äîòèêàþòüñÿ äî êóëі (ìàë. 8.12). 

âіí є ðіâíîñòîðîííіì. 

Ïðè öüîìó 

ë
òâіðíі êîíóñà äîòèêàþòüñÿ äî êóëі 

ë  íàçèâàþòü îïèñàíî  íàâ îëî èëіíäðà, ÿêùî 
îñíîâè öèëіíäðà є ïåðåðіçàìè êóëі (ìàë. 8.13).

Ïðè öüîìó 

ë
îñíîâè öèëіíäðà є ïåðåðіçàìè êóëі 
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             Ìàë. 8.13                Ìàë. 8.14

ë  íàçèâàþòü îïèñàíî  íàâ îëî îí ñà, ÿêùî 
îñíîâà êîíóñà є ïåðåðіçîì êóëі, à âåðøèíà êîíóñà ëå-
æèòü íà ïîâåðõíі êóëі (ìàë. 8.14).

Ïðè öüîìó êîíóñ íàçèâàþòü âïèñàíèì ó êóëþ. 
Ñôîðìóëþєìî âëàñòèâîñòі âïèñàíîãî â êóëþ êîíóñà.
1. Íàâêîëî áóäü-ÿêîãî êîíóñà ìîæíà îïèñàòè êóëþ.
. åíòð êóëі çáіãàєòüñÿ іç öåíòðîì êðóãà, îïèñàíî-

ãî íàâêîëî îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà, à ðàäіóñ êóëі äîðіâíþє 
ðàäіó ñó öüîãî êðóãà.

Задача 11. Ó ðіâíîñòîðîííіé êîíóñ âïèñàíî êóëþ, ðàäіóñ 
ÿêîї – 2 ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ îñíîâè і âèñîòó êîíóñà.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé íà ìàëþíêó 8.15 çîáðàæåíî îñüî-
âèé ïåðåðіç äàíîї â óìîâі êîìáіíàöії êîíóñà і êóëі, 
OQ = 2 ñì – ðàäіóñ âïèñàíîї êóëі.

1) Îñêіëüêè {ABC ðіâíîñòîðîííіé, òî 

, òîäі  (ñì).

2) Çíàéäåìî ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà: 

 (ñì).

3) Òåïåð çíàéäåìî âèñîòó êîíóñà: 

 (ñì).

Â і ä ï î â і ä ü.  ñì, 6 ñì.

Çâåðíіòü óâàãó, ùî ïіä ÷àñ ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷ íà êîì-
áіíàöіþ êóëі ç іíøèìè òіëàìè îáåðòàííÿ íà ìàëþíêó ÷àñòî 
äîñòàòíüî çîáðàæóâàòè ëèøå îñüîâèé ïåðåðіç äàíîї â çàäà÷і 
êîìáіíàöії òіë îáåðòàííÿ. 

ë  íàçèâàþòü îïèñàíî  íàâ îëî îí ñà, ÿêùî 
îñíîâà êîíóñà є ïåðåðіçîì êóëі, à âåðøèíà êîíóñà ëå-
æèòü íà ïîâåðõíі êóëі (ìàë. 8.14).

ë
îñíîâà êîíóñà є ïåðåðіçîì êóëі, à âåðøèíà êîíóñà ëå-
æèòü íà ïîâåðõíі êóëі 

Ìàë. 8.15
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• Яку призму називають вписаною в циліндр? Сформулюйте її 
властивості. • Яку призму називають описаною навколо цилін-
дра? Сформулюйте її властивості. • Яку піраміду називають впи-
саною в конус? Сформулюйте її властивості. • Яку піраміду нази-
вають описаною навколо конуса? Сформулюйте її властивості. 
• Який многогранник називають вписаним у кулю? • Сформулю-
йте властивості призми  вписаної в кулю. • Сформулюйте вла-
стивості піраміди  вписаної в кулю. • Який многогранник назива-
ють описаним навколо кулі? Сформулюйте властивості призми  
описаної навколо кулі. • Сформулюйте властивості піраміди  
описаної навколо кулі. • Яку кулю називають вписаною в циліндр. 
За яких умов у циліндр мо на вписати кулю? • Яку кулю назива-
ють вписаною в конус? Сформулюйте властивості конуса  описа-
ного навколо кулі. • Яку кулю називають описаною навколо ци-
ліндра? Сформулюйте властивості циліндра  вписаного в кулю. 
• Яку кулю називають описаною навколо конуса? Сформулюйте 
властивості конуса  вписаного в кулю.

Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
.1. ×è ìîæíà îïèñàòè öèëіíäð íàâêîëî ïðÿìîї ïðèçìè, 
îñíîâîþ ÿêîї є: 
1) êâàäðàò;       2) ïðÿìîêóòíà òðàïåöіÿ?

.2. ×è ìîæíà âïèñàòè öèëіíäð ó ïðÿìó ïðèçìó, îñíîâîþ 
ÿêîї є: 
1) òðèêóòíèê;     2) ïðÿìîêóòíèê, ÿêèé íå є êâàäðàòîì?

.3. Ó êîíóñ âïèñàíî ïіðàìіäó, îñíîâîþ ÿêîї є òóïîêóòíèé 
òðèêóòíèê. ßê ðîçòàøîâàíà îñíîâà âèñîòè êîíóñà âіä-
íîñíî òðèêóòíèêà, ùî є îñíîâîþ ïіðàìіäè?

.4. Ó êîíóñ âïèñàíî ïіðàìіäó, îñíîâîþ ÿêîї є ãîñòðîêóòíèé 
òðèêóòíèê. ßê ðîçòàøîâàíà îñíîâà âèñîòè êîíóñà âіä-
íîñíî òðèêóòíèêà, ùî є îñíîâîþ ïіðàìіäè?

. . Ó öèëіíäð, ðàäіóñ îñíîâè ÿêîãî äîðіâíþє 3 ñì, à âè-
ñîòà – 5  ñì, âïèñàíî ïðàâèëüíó ÷îòèðèêóòíó ïðèçìó. 
Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

. . Íàâêîëî öèëіíäðà, ðàäіóñ ÿêîãî äîðіâíþє 8 ñì, à âè-
ñîòà – 6  ñì, îïèñàíî ïðàâèëüíó òðèêóòíó ïðèçìó. 
Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

. . Âèñîòà ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 6 ñì, 
áі÷íà ãðàíü íàõèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 60°. 
Çíàéäіòü ïëîùó îñíîâè êîíóñà, âïèñàíîãî â öþ ïіðàìіäó.

Яку призму називають вписаною в циліндр? Сформулюйте її 
властивості. • Яку призму називають описаною навколо цилін-
дра? Сформулюйте її властивості. • Яку піраміду називають впи-
саною в конус? Сформулюйте її властивості. • Яку піраміду нази-
вають описаною навколо конуса? Сформулюйте її властивості. 
• Який многогранник називають вписаним у кулю? • Сформулю-
йте властивості призми  вписаної в кулю. • Сформулюйте вла-
стивості піраміди  вписаної в кулю. • Який многогранник назива-
ють описаним навколо кулі? Сформулюйте властивості призми  
описаної навколо кулі. • Сформулюйте властивості піраміди  
описаної навколо кулі. • Яку кулю називають вписаною в циліндр. 
За яких умов у циліндр мо на вписати кулю? • Яку кулю назива-
ють вписаною в конус? Сформулюйте властивості конуса  описа-
ного навколо кулі. • Яку кулю називають описаною навколо ци-
ліндра? Сформулюйте властивості циліндра  вписаного в кулю. 
• Яку кулю називають описаною навколо конуса? Сформулюйте 
властивості конуса  вписаного в кулю.

• 
властивості. 
дра? Сформулюйте її властивості. 

.1.

. .
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. . Âèñîòà ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 
9 ñì, à áі÷íå ðåáðî íàõèëåíå äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êó-
òîì 30°. Çíàéäіòü ïëîùó îñíîâè êîíóñà, îïèñàíîãî 
íàâêîëî öієї ïіðàìіäè.

. . Ó êóá âïèñàíî êóëþ, ðàäіóñ ÿêîї äîðіâíþє 3 ñì. Çíàé-
äіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі êóáà.

.1 . Ó êóá, ïëîùà ãðàíі ÿêîãî äîðіâíþє 64 ñì2, âïèñàíî 
êóëþ. Çíàéäіòü äіàìåòð êóëі.

.11. Áі÷íå ðåáðî ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 
8 ñì і óòâîðþє ç âèñîòîþ êóò 45°. Çíàéäіòü ïëîùó îñüî-
âîãî ïåðåðіçó êîíóñà, îïèñàíîãî íàâêîëî öієї ïіðàìіäè.

.12. Àïîôåìà ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 6 ñì 
і óòâîðþє ç âèñîòîþ êóò 60°. Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî 
ïåðåðіçó êîíóñà, âïèñàíîãî â öþ ïіðàìіäó.

.13. Îñíîâà ïðÿìîї ïðèçìè – êâàäðàò ç äіàãîíàëëþ 6  ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà, âïèñàíîãî 
â öþ ïðèçìó, ÿêùî ïëîùà äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó 
ïðèçìè äîðіâíþє 24  ñì2.

.14. Îñíîâà ïðÿìîї ïðèçìè – ïðÿìîêóòíèê çі ñòîðîíàìè 7 ñì 
і 24 ñì. Äіàãîíàëü ïðèçìè óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè 
êóò 45°. Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà, 
îïèñàíîãî íàâêîëî ïðèçìè.

.1 . Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ðàäіóñà êóëі, âïèñàíîї â êóá, äî 
äіàãîíàëі öüîãî êóáà.

.1 . Äіàãîíàëü ãðàíі êóáà äîðіâíþє  ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ 
êóëі, âïèñàíîї ó öåé êóá. 

.1 . Ðåáðî êóáà äîðіâíþє 6 ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, îïèñà-
íîї íàâêîëî êóáà.

.1 . Ðàäіóñ êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî êóáà, äîðіâíþє  ñì. 
Çíàéäіòü ðåáðî êóáà.

.1 . Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè, ó ÿêó ìîæíà âïèñàòè êóëþ, є 
ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè 5 ñì, 5 ñì і 6 ñì. 
Çíàéäіòü ðàäіóñ âïèñàíîї êóëі.

.2 . Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè, ó ÿêó ìîæíà âïèñàòè êóëþ, є 
ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç êàòåòàìè 3 ñì і 4 ñì. Çíàé-
äіòü ðàäіóñ âïèñàíîї êóëі.

.21. Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 6 ñì, à éîãî îñüîâèì ïå-
ðåðіçîì є ïðàâèëüíèé òðèêóòíèê. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, 
âïèñàíîї â êîíóñ.

.22. Ðàäіóñ êóëі, âïèñàíîї â êîíóñ, äîðіâíþє 3 ñì, îñüîâèì 
ïåðåðіçîì êîíóñà є ïðàâèëüíèé òðèêóòíèê. Çíàéäіòü ðà-
äіóñ îñíîâè êîíóñà.
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.23. Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє r, à êóò ïðè âåðøèíі 
éîãî îñüîâîãî ïåðåðіçó äîðіâíþє α. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, 
îïèñàíîї íàâêîëî êîíóñà.

.24. Öåíòð îïèñàíîї íàâêîëî êîíóñà êóëі íàëåæèòü îñíîâі 
êîíóñà. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, ÿêùî òâіðíà êîíóñà äîðіâ-
íþє 4 ñì.

.2 . Ðàäіóñ îñíîâè öèëіíäðà äîðіâíþє 3 ñì, à âèñîòà – 8 ñì. 
Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî öèëіíäðà.

.2 . Ðàäіóñ êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî öèëіíäðà, äîðіâíþє 10 ñì, à 
ðàäіóñ îñíîâè öèëіíäðà – 8 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó öèëіíäðà.

.2 . Ó öèëіíäð âïèñàíî ñôåðó ðàäіóñà 5 ñì. Çíàéäіòü äіàãî-
íàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà.

.2 . Ó öèëіíäð âïèñàíî ñôåðó ðàäіóñà 3 ñì. Çíàéäіòü ïåðè-
ìåòð îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà òà éîãî ïëîùó.

.2 . Íàâêîëî ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà îïèñàíî êóëþ, 
ðàäіóñ ÿêîї – 7 ñì. Îñíîâîþ ïàðàëåëåïіïåäà є ïðÿìîêóò-
íèê çі ñòîðîíàìè 6 ñì і 12 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó ïàðàëå-
ëåïіïåäà. 

.3 . Îñíîâîþ ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïðèçìè є êâàäðàò çі 
ñòîðîíîþ 2 äì, à âèñîòà ïðèçìè – 1 äì. Çíàéäіòü ðàäіóñ 
êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî ïðèçìè.

.31. Íàâêîëî ïðàâèëüíîї ïðèçìè îïèñàíî ñôåðó. Çíàé-
äіòü її ðàäіóñ, ÿêùî âіäñòàíü âіä öåíòðà ñôåðè äî áі÷íîї 
ãðàíі ïðèçìè äîðіâíþє 4 ñì, à äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі 
äîðіâíþє 6 ñì.

.32. Íàâêîëî ïðàâèëüíîї ïðèçìè îïèñàíî êóëþ, ðàäіóñ 
ÿêîї – 10 ñì. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä öåíòðà êóëі äî ðåáðà 
ïðèçìè, ÿêùî äîâæèíà öüîãî ðåáðà äîðіâíþє 12 ñì.

.33. Îñíîâîþ òðèêóòíîї ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê 
іç êàòåòàìè 6 ñì і 8 ñì. Êîæíå áі÷íå ðåáðî ïіðàìіäè äî-
ðіâíþє 13 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà, 
îïèñàíîãî íàâêîëî ïіðàìіäè.

.34. Îñíîâîþ òðèêóòíîї ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê 
іç ãіïîòåíóçîþ 15 ñì і êàòåòîì 12 ñì. Âèñîòà êîæíîї 
áі÷íîї ãðàíі äîðіâíþє 5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïå-
ðåðіçó êîíóñà, âïèñàíîãî â ïіðàìіäó.

.3 . Ðàäіóñ êîëà, âïèñàíîãî â îñíîâó ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї 
ïðèçìè, äîðіâíþє 3 ñì, à áі÷íå ðåáðî ïðèçìè – 16 ñì. 
Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî ïðèçìè.

.3 . Ðàäіóñ êîëà, âïèñàíîãî â îñíîâó ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóò-
íîї ïðèçìè, äîðіâíþє 4  ñì, à áі÷íå ðåáðî ïðèçìè – 
12 ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî ïðèçìè.

.31.
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.3 . Íàâêîëî ïіðàìіäè, ó ÿêîї âñі áі÷íі ðåáðà ìіæ ñîáîþ ðіâíі 
і äîðіâíþþòü b, à âèñîòà – h, îïèñàíî êóëþ ðàäіóñà R. 

Äîâåäіòü, ùî .

.3 . Ó ïðàâèëüíіé ï’ÿòèêóòíіé ïіðàìіäі áі÷íå ðåáðî äîðіâ-
íþє 8 ñì, à ðàäіóñ êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî ïіðàìіäè, – 
10 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó ïіðàìіäè.

.3 . Ó ïðàâèëüíіé øåñòèêóòíіé ïіðàìіäі áі÷íå ðåáðî äîðіâ-
íþє 6 ñì, à âèñîòà – 4 ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, îïèñà-
íîї íàâêîëî ïіðàìіäè.

.4 . Ïëîñêèé êóò ïðè âåðøèíі ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðà-
ìіäè ïðÿìèé, à ñòîðîíà îñíîâè äîðіâíþє a. Çíàéäіòü ðà-
äіóñ êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî ïіðàìіäè.

.41. Êîæíå ðåáðî ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє a. Çíàé-
äіòü ðàäіóñ êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî ïіðàìіäè. 

.42. Ó êóëþ, ðàäіóñ ÿêîї äîðіâíþє 5 ñì, âïèñàíî ïðàâèëüíó 
÷îòèðèêóòíó ïіðàìіäó, âèñîòà ÿêîї äîðіâíþє 8 ñì. Çíàé-
äіòü:
1) áі÷íå ðåáðî ïіðàìіäè;     2) ïëîùó îñíîâè ïіðàìіäè.

.43. Ó êóëþ, ðàäіóñ ÿêîї äîðіâíþє 10 ñì, âïèñàíî ïðàâèëüíó 
òðèêóòíó ïіðàìіäó, âèñîòà ÿêîї äîðіâíþє 18 ñì. Çíàé-
äіòü:
1) áі÷íå ðåáðî ïіðàìіäè;     2) ïëîùó îñíîâè ïіðàìіäè.

.44. Ó ïðàâèëüíó òðèêóòíó ïðèçìó âïèñàíî êóëþ, ïëîùà âå-
ëèêîãî êðóãà ÿêîї äîðіâíþє 9π ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâ-
íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

.4 . Îñíîâîþ ïðèçìè є ðîìá, ïëîùà ÿêîãî äîðіâíþє 80 ñì2. 
Ó ïðèçìó âïèñàíî êóëþ, ïëîùà âåëèêîãî êðóãà ÿêîї äî-
ðіâíþє 16π ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

.4 . Ó ïðàâèëüíó ÷îòèðèêóòíó ïіðàìіäó âïèñàíî êóëþ. Âè-
ñîòà ïіðàìіäè äîðіâíþє 9 ñì, à äâîãðàííèé êóò ïðè îñ-
íîâі – 60°. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі.

.4 . Ó ïðàâèëüíó òðèêóòíó ïіðàìіäó âïèñàíî êóëþ, ðàäіóñ 
ÿêîї äîðіâíþє 4 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó ïіðàìіäè, ÿêùî 
âîíà óòâîðþє êóò 30° ç àïîôåìîþ.

.4 . Ó ïðàâèëüíó òðèêóòíó ïðèçìó ABCA1B1C1 ìîæíà âïè-
ñàòè êóëþ, CK – âèñîòà îñíîâè ïðèçìè. Çíàéäіòü êóò 
C1KC.

.4 . Ó ïðàâèëüíó òðèêóòíó ïðèçìó ìîæíà âïèñàòè êóëþ. 
Çíàéäіòü êóò, ÿêèé óòâîðþє äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі ç 
ïëîùèíîþ îñíîâè. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



146

РОЗДІЛ 

. . Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ ç ïåðèìå-
òðîì 16 ñì і ãîñòðèì êóòîì 30°. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, 
âïèñàíîї â ïðèçìó.

. 1. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ïðÿìîêóòíà òðàïåöіÿ ç îñíî-
âàìè 8 ñì і 2 ñì òà ãîñòðèì êóòîì 30°. Çíàéäіòü ðàäіóñ 
ñôåðè, âïèñàíîї ó öþ ïðèçìó.

. 2. Íàâêîëî ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè, ñòîðîíà îñíîâè 
ÿêîї äîðіâíþє  ñì, à áі÷íå ðåáðî – 8 ñì, îïèñàíî 
êóëþ. Çíàéäіòü її ðàäіóñ.

. 3. Íàâêîëî ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè îïèñàíî êóëþ, 
ðàäіóñ ÿêîї – 10 ñì. Ïëîùà îñíîâè ïðèçìè äîðіâíþє 

 ñì2. Çíàéäіòü áі÷íå ðåáðî ïðèçìè.

. 4. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê, 
áі÷íå ðåáðî ïðèçìè äîðіâíþє 6 ñì, à ðàäіóñ îïèñàíîї 
íàâêîëî ïðèçìè êóëі äîðіâíþє 10 ñì. Çíàéäіòü äîâæèíó 
êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî îñíîâè ïðèçìè.

. . Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê ç 
îñíîâîþ 12 ñì і áі÷íîþ ñòîðîíîþ 10 ñì. Áі÷íå ðåáðî 
ïðèçìè äîðіâíþє  ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, îïèñà-
íîї íàâêîëî ïðèçìè.

. . Ó ñôåðó ðàäіóñà 3 ñì âïèñàíî ïðàâèëüíó ÷îòèðèêóòíó 
ïðèçìó, âèñîòà ÿêîї – 2 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïî-
âåðõíі ïðèçìè.

. . Ó ïðàâèëüíіé øåñòèêóòíіé ïðèçìі ïåðèìåòðè äâîõ ãðà-
íåé äîðіâíþþòü 54 ñì і 178 ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ ñôåðè, 
îïèñàíîї íàâêîëî ïðèçìè.

. . Íàâêîëî ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè, óñі ðåáðà ÿêîї 
çàâäîâæêè a, îïèñàíî êóëþ. Çíàéäіòü ðàäіóñ öієї êóëі.

. . Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïðèçìі âèñîòà äîðіâíþє 4 ñì, à 
ïåðèìåòð îñíîâè – 72 ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ îïèñàíîї êóëі.

. . Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ðàäіóñà âïèñàíîї ó ïðàâèëüíèé òå-
òðàåäð êóëі äî ðàäіóñà îïèñàíîї íàâêîëî òåòðàåäðà êóëі.

. 1. Ó ÿêîìó âіäíîøåííі (ðàõóþ÷è âіä âåðøèíè) öåíòð êóëі, 
âïèñàíîї ó ïðàâèëüíèé òåòðàåäð, äіëèòü éîãî âèñîòó.

. 2. Ó öèëіíäð, ÿêèé îòðèìàíî îáåðòàííÿì ïðÿìîêóòíèêà, 
ïëîùà ÿêîãî – Q, íàâêîëî îäíієї ç éîãî ñòîðіí, âïèñàíî 
êóëþ. Çíàéäіòü ñòîðîíè ïðÿìîêóòíèêà і ðàäіóñ êóëі.

. 3. Öèëіíäð îòðèìàíî îáåðòàííÿì ïðÿìîêóòíèêà çі ñòîðî-
íàìè 5 ñì і 6 ñì íàâêîëî îäíієї çі ñòîðіí. Çíàéäіòü ðà-
äіóñ îïèñàíîї íàâêîëî öèëіíäðà êóëі.
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. 4. Ó öèëіíäðі ïàðàëåëüíî éîãî îñíîâàì ïðîâåäåíî ïåðåðіç 
òàê, ùî â êîæíèé ç îòðèìàíèõ öèëіíäðіâ ìîæíà âïè-
ñàòè ñôåðó. Çíàéäіòü ðàäіóñè öèõ ñôåð, ÿêùî äіàãîíàëü 

îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà äîðіâíþє  ñì.

. . Îäèí іç êóòіâ îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà äîðіâíþє 120°, à 
ðàäіóñ âïèñàíîї â êîíóñ êóëі äîðіâíþє 4 ñì. Çíàéäіòü 
äîâæèíó ëіíії äîòèêó ñôåðè÷íîї òà êîíі÷íîї ïîâåðõîíü.

. . Òâіðíà êîíóñà äîðіâíþє 5 ñì, à ðàäіóñ îñíîâè – 3 ñì. 
Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, âïèñàíîї â öåé êîíóñ.

. . Òâіðíà êîíóñà óòâîðþє ç îñíîâîþ êóò 2α, à ðàäіóñ êóëі, 
âïèñàíîї â êîíóñ, äîðіâíþє r. Çíàéäіòü âèñîòó êîíóñà.

. . Íåõàé âèñîòà êîíóñà äîðіâíþє h, ðàäіóñ îñíîâè – r, à 
ðàäіóñ îïèñàíîї íàâêîëî êîíóñà êóëі – R. Äîâåäіòü, ùî 

.

. . Ó êóëþ ðàäіóñà 5 ñì âïèñàíî êîíóñ, ðàäіóñ îñíîâè ÿêîãî 
äîðіâíþє 3 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó êîíóñà.

. . Âèñîòà êîíóñà äîðіâíþє 8 ñì, à ðàäіóñ éîãî îñíîâè – 
4 ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî êîíóñà.

. 1. Ó ïðàâèëüíó ÷îòèðèêóòíó ïіðàìіäó, äâîãðàííèé êóò 
ïðè îñíîâі ÿêîї äîðіâíþє 60°, âïèñàíî êóëþ. Äîâåäіòü, 
ùî öåíòð êóëі äіëèòü âèñîòó ïіðàìіäè ó âіäíîøåííі 2 : 1, 
ðàõóþ÷è âіä âåðøèíè ïіðàìіäè.

. 2. Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äî-
ðіâíþє  ñì, à ðàäіóñ êóëі äîðіâíþє 1 ñì. Çíàéäіòü 
êóò ìіæ àïîôåìîþ ïіðàìіäè òà її âèñîòîþ. 

. 3. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ðîìá іç ãîñòðèì êóòîì 60°, îñíîâîþ 
âèñîòè ïіðàìіäè є òî÷êà ïåðåòèíó äіàãîíàëåé ðîìáà. 
Îäíà ç áі÷íèõ ãðàíåé ïіðàìіäè íàõèëåíà äî ïëîùèíè 
îñíîâè ïіä êóòîì 60°. Ðàäіóñ êóëі, âïèñàíîї â ïіðàìіäó, 
äîðіâíþє 4 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó îñíîâè ïіðàìіäè.

. 4. Ïëîùà îñíîâè ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâ-

íþє  ñì2, à êóò ìіæ àïîôåìîþ і âèñîòîþ ïіðàìіäè – 

30°. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, âïèñàíîї â ïіðàìіäó.

. . Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïіðàìіäі âèñîòà äîðіâíþє 8 ñì, 
à ðàäіóñ êîëà, âïèñàíîãî â îñíîâó, – 6 ñì. Çíàéäіòü ðà-
äіóñ êóëі, âïèñàíîї â ïіðàìіäó.

. . Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïіðàìіäі àïîôåìà äîðіâíþє 
15 ñì, à ðàäіóñ êîëà, âïèñàíîãî â îñíîâó, – 9 ñì. Çíàé-
äіòü ðàäіóñ êóëі, âïèñàíîї â ïіðàìіäó.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



148

РОЗДІЛ 

. . Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïіðàìіäè äî-
ðіâíþє  ñì, à áі÷íå ðåáðî óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñ-
íîâè êóò 60°. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî 
ïіðàìіäè.

. . Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâ-
íþє 3  ñì, à áі÷íå ðåáðî óòâîðþє ç âèñîòîþ êóò 45°. 
Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî ïіðàìіäè.

. . Êóò ìіæ âèñîòîþ і áі÷íèì ðåáðîì ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї 
ïіðàìіäè äîðіâíþє 15°. Ó ÿêîìó âіäíîøåííі öåíòð îïè-
ñàíîї êóëі äіëèòü âèñîòó ïіðàìіäè?

. . Íàâêîëî êóëі îïèñàíî ïðÿìó ïðèçìó, îñíîâîþ ÿêîї є 
ðîìá. Áіëüøà äіàãîíàëü ïðèçìè óòâîðþє ç ïëîùèíîþ 
îñíîâè êóò 30°. Çíàéäіòü ãîñòðèé êóò ðîìáà.

. 1. Ó ïðàâèëüíó ÷îòèðèêóòíó ïіðàìіäó âïèñàíî êóá òàê, ùî 
îäíà ç îñíîâ êóáà íàëåæèòü ïëîùèíі îñíîâè ïіðàìіäè, à 
âåðøèíè іíøîї îñíîâè íàëåæàòü áі÷íèì ðåáðàì ïіðà-
ìіäè. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ áі÷íîãî ðåáðà ïіðàìіäè äî 
ðåáðà êóáà.

. 2. Ó ïðàâèëüíó òðèêóòíó ïіðàìіäó âïèñàíî ïðàâèëüíó òðè-
êóòíó ïðèçìó òàê, ùî îäíà ç îñíîâ ïðèçìè íàëåæèòü 
ïëîùèíі îñíîâè ïіðàìіäè, à âåðøèíè іíøîї îñíîâè íàëå-
æàòü áі÷íèì ðåáðàì ïіðàìіäè. Âèñîòà ïіðàìіäè äîðіâ-
íþє 2 ñì, à ñòîðîíà її îñíîâè – 3 ñì. Óñі ðåáðà ïðèçìè 
ðіâíі ìіæ ñîáîþ. Çíàéäіòü їõíþ äîâæèíó.

. 3. Ó ðіâíîñòîðîííіé öèëіíäð, âèñîòà ÿêîãî äîðіâíþє 
 ñì, âïèñàíî ïðàâèëüíó ÷îòèðèêóòíó ïðèçìó. Çíàé-

äіòü âіäñòàíü і êóò ìіæ äіàãîíàëëþ áі÷íîї ãðàíі ïðèçìè 
і âіññþ öèëіíäðà. 

. 4. Ðàäіóñè êіë, îïèñàíèõ íàâêîëî îñíîâè òà áі÷íîї ãðàíі 
ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè, âіäïîâіäíî äîðіâíþþòü 
8 ñì і 7 ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ ñôåðè, îïèñàíîї íàâêîëî 
ïіðàìіäè.

. . Ðàäіóñè êіë, îïèñàíèõ íàâêîëî îñíîâè òà áі÷íîї ãðàíі 
ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè, âіäïîâіäíî äîðіâíþ-
þòü 4 ñì і 3 ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî 
ïіðàìіäè.

. . Ó ïðàâèëüíó øåñòèêóòíó ïðèçìó ìîæíà âïèñàòè êóëþ. 
Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ðàäіóñà öієї êóëі äî ðàäіóñà êóëі, 
îïèñàíîї íàâêîëî ïðèçìè.

. . Ó ñôåðó, ðàäіóñ ÿêîї – 4 ñì, âïèñàíî ïðàâèëüíó òðè-
êóòíó ïіðàìіäó, âèñîòà ÿêîї äîðіâíþє ñòîðîíі îñíîâè. 
Çíàéäіòü ïëîùó îñíîâè ïіðàìіäè.

. . 
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. . Ó ñôåðó, ðàäіóñ ÿêîї – 3 ñì, âïèñàíî ïðàâèëüíó òðè-
êóòíó ïіðàìіäó, ó ÿêîї âèñîòà äîðіâíþє ñòîðîíі îñíîâè. 
Çíàéäіòü ïëîùó îñíîâè ïіðàìіäè.

. . Ó ñôåðó ðàäіóñà 14 ñì âïèñàíî ïðàâèëüíó òðèêóòíó 
ïðèçìó, ó ÿêîї âèñîòà íà 17 ñì áіëüøà çà ñòîðîíó îñ-
íîâè. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

. . Îñíîâîþ ïðèçìè є ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê ç îñíîâîþ 
6 ñì і âèñîòîþ 1 ñì. Áі÷íå ðåáðî ïðèçìè äîðіâíþє 24 ñì. 
Çíàéäіòü ðàäіóñ ñôåðè, îïèñàíîї íàâêîëî ïðèçìè.

. 1. Ìåíøà äіàãîíàëü îñíîâè ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї 
ïðèçìè äîðіâíþє 9 ñì, à áі÷íå ðåáðî – 26 ñì. Çíàéäіòü 
ðàäіóñ ñôåðè, îïèñàíîї íàâêîëî ïðèçìè.

. 2. Ó ñôåðó, ðàäіóñ ÿêîї – 2 ñì, âïèñàíî ïðàâèëüíó øåñòè-
êóòíó ïðèçìó. Ðàäіóñ ñôåðè, ïðîâåäåíèé ó âåðøèíó 
ïðèçìè, óòâîðþє ç ïëîùèíîþ áі÷íîї ãðàíі êóò 30°. Çíàé-
äіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

. 3. Ó ïðàâèëüíèé òåòðàåäð âïèñàíî êóëþ ðàäіóñà r. Çíàé-
äіòü ðàäіóñ ïåðåðіçó öієї êóëі ïëîùèíîþ, ÿêà ïåðïåíäè-
êóëÿðíà äî âèñîòè òåòðàåäðà і äіëèòü її ó âіäíîøåííі 
2 : 1, ïî÷èíàþ÷è âіä âåðøèíè òåòðàåäðà.

. 4. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є òðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè 25 ñì, 29 ñì 
і 38 ñì, à âñі âèñîòè áі÷íèõ ãðàíåé ïіðàìіäè äîðіâíþþòü 
ïî 10 ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ ñôåðè, âïèñàíîї â ïіðàìіäó.

. . Ó ïðàâèëüíó ïіðàìіäó, ïëîùà îñíîâè ÿêîї äîðіâíþє 
 ñì2, âïèñàíî êóëþ. Êîñèíóñ äâîãðàííîãî êóòà ïðè 

îñíîâі äîðіâíþє . Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі.

. . Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ðîìá іç äіàãîíàëÿìè 6 ñì і 8 ñì. 
Âèñîòà ïіðàìіäè ïðîõîäèòü ÷åðåç òî÷êó ïåðåòèíó äіàãî-
íàëåé îñíîâè і äîðіâíþє 1 ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ ñôåðè, 
âïèñàíîї â ïіðàìіäó. 

. . Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïіðàìіäі ñòîðîíà îñíîâè äî-
ðіâíþє 8 ñì, à áі÷íå ðåáðî – 8,5 ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ 
êóëі, âïèñàíîї â ïіðàìіäó.

. . Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïіðàìіäі öåíòðè âïèñàíîї òà 
îïèñàíîї êóëü çáіãàþòüñÿ. Çíàéäіòü ïëîñêèé êóò ïðè 
âåðøèíі ïіðàìіäè.

. . Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïіðàìіäі öåíòðè âïèñàíîї 
òà îïèñàíîї êóëü çáіãàþòüñÿ. Çíàéäіòü ïëîñêèé êóò ïðè 
âåðøèíі ïіðàìіäè.
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.1 . Êóëÿ, ðàäіóñ ÿêîї äîðіâíþє 1 äì, äîòèêàєòüñÿ äî âñіõ 
ðåáåð ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïðèçìè. Çíàéäіòü ïëîùó 
áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

.1 1. Êóëÿ, ðàäіóñ ÿêîї äîðіâíþє 1 ñì, äîòèêàєòüñÿ äî âñіõ 
ðåáåð ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè. Çíàéäіòü ïëîùó 
áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

.1 2. Âіäîìî, ùî öåíòð êóëі, âïèñàíîї â êîíóñ, çáіãàєòüñÿ іç 
öåíòðîì êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî êîíóñà. Çíàéäіòü êóò 
íàõèëó òâіðíîї êîíóñà äî ïëîùèíè îñíîâè.

.1 3. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç êàòå-
òàìè 6 ñì і 8 ñì, à âèñîòà ïіðàìіäè çàâäîâæêè 4 ñì ïðî-
õîäèòü ÷åðåç âåðøèíó ïðÿìîãî êóòà îñíîâè. Çíàéäіòü 
ðàäіóñ êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî ïіðàìіäè.

.1 4. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïðàâèëüíèé òðèêóòíèê çі ñòîðîíîþ 
çàâäîâæêè  ñì. Îäíå ç áі÷íèõ ðåáåð ïіðàìіäè, ùî 
äîðіâíþє 8 ñì, ïåðïåíäèêóëÿðíå äî îñíîâè. Çíàéäіòü 
ðàäіóñ êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî ïіðàìіäè.

.1 . Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê ç îñíî-
âîþ 6 ñì і áі÷íîþ ñòîðîíîþ 5 ñì. Áі÷íå ðåáðî ïіðàìіäè 
çàâäîâæêè 4 ñì, ÿêå ïðîõîäèòü ÷åðåç âåðøèíó, ïðîòè-
ëåæíó îñíîâі öüîãî òðèêóòíèêà, є òàêîæ і âèñîòîþ ïі-
ðàìіäè. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî 
ïіðàìіäè.

.1 . Îñíîâîþ ïіðàìіäè QABCD є ïðÿìîêóòíèê çі ñòîðîíàìè 
12 ñì і 14 ñì. Âèñîòà ïіðàìіäè QA äîðіâíþє 12 ñì. Çíàé-
äіòü ðàäіóñ êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî ïіðàìіäè.

.1 . Îñíîâîþ ïіðàìіäè QABCD є ïðÿìîêóòíèê çі ñòîðîíàìè 
1 ñì і 2 ñì. Âèñîòà ïіðàìіäè QD äîðіâíþє 2 ñì. Çíàéäіòü 
ðàäіóñ êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî ïіðàìіäè.

.1 . Ó êóá іç ðåáðîì a âïèñàíî êóëþ. Çíàéäіòü íàéìåíøèé 
ðàäіóñ êóëі, ÿêà äîòèêàєòüñÿ äî òðüîõ ãðàíåé êóáà òà äî 
äàíîї êóëі.

.1 . Ó ÷îòèðèêóòíó ïіðàìіäó, êîæíå ðåáðî ÿêîї äîðіâíþє a, 
âïèñàíî ðіâíîñòîðîííіé öèëіíäð, ó ÿêîãî îäíà ç îñíîâ 
ëåæèòü ó ïëîùèíі îñíîâè ïіðàìіäè, à äðóãà – ìàє 
ñïіëüíó òî÷êó ç êîæíîþ àïîôåìîþ ïіðàìіäè. Çíàéäіòü 
ðàäіóñ öèëіíäðà.

.11 . Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè ABCDA1B1C1D1 є ðіâíîáі÷íà 
òðàïåöіÿ ABCD, ó ÿêîї AB = CD, à ãîñòðèé êóò äîðіâíþє 
30°. Ñóìà âñіõ ðåáåð ïðèçìè äîðіâíþє 40 ñì. Çíàéäіòü 
ðàäіóñ êóëі, âïèñàíîї â ïðèçìó.
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.111. Öåíòð êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї 
ïіðàìіäè, çáіãàєòüñÿ іç öåíòðîì êóëі, âïèñàíîї â öþ ïі-
ðàìіäó. Çíàéäіòü êóò íàõèëó áі÷íîãî ðåáðà äî ïëîùèíè 
îñíîâè.

.112. Çíàéäіòü äâîãðàííèé êóò ïðè îñíîâі ïðàâèëüíîї ÷îòè-
ðèêóòíîї ïіðàìіäè, ÿêùî öåíòðè âïèñàíîї òà îïèñàíîї 
êóëü ñèìåòðè÷íі âіäíîñíî ïëîùèíè îñíîâè.

.113. Öåíòðè âïèñàíîї òà îïèñàíîї ñôåð ïðàâèëüíîї ÷îòèðè-
êóòíîї ïіðàìіäè ñèìåòðè÷íі âіäíîñíî ïëîùèíè îñíîâè. 
Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ðàäіóñà îïèñàíîї ñôåðè äî ðàäіóñà 
âïèñàíîї ñôåðè.

.114. Ðàäіóñ êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї 
ïіðàìіäè, ó 6 ðàçіâ áіëüøèé çà ðàäіóñ êóëі, âïèñàíîї ó 
öþ ïіðàìіäó. Çíàéäіòü ìіðó ïëîñêîãî êóòà ïðè âåðøèíі 
ïіðàìіäè.

Æèòòєâà ìàòåìàòèêà
.11 . Äіàìåòð âàëà êîëîäÿçÿ äîðіâíþє 35 ñì, ãëèáèíà êîëî-

äÿçÿ äî ïîâåðõíі âîäè – 8,7 ì. Ñêіëüêè ðàçіâ òðåáà ïî-
âåðíóòè ðóêîÿòêó âàëà, ùîá âèòÿãòè âіäðî ç âîäîþ?

.11 . Ïîëå ñòàäіîíó ìàє ôîðìó ïðÿìîêóòíèêà, äî ÿêîãî ç äâîõ 
ïðîòèëåæíèõ ñòîðіí ïðèëÿãàþòü ïіâêîëà. Äîâæèíà áі-
ãîâîї äîðіæêè íàâêîëî ïîëÿ äîðіâíþє 400 ì. Äîâæèíà 
êîæíîї ç äâîõ ïðÿìîëіíіéíèõ äіëÿíîê äîðіæêè – 100 ì. 
Çíàéäіòü øèðèíó ïîëÿ ñòàäіîíó.

Öіêàâі çàäà÷і äëÿ ó÷íіâ íåëåäà÷èõ
.11 . (Çîâíіøíє íåçàëåæíå îöіíþâàííÿ, 018 ð.) Ó ïðàâèëü-

íіé ÷îòèðèêóòíіé ïіðàìіäі SABCD ñòîðîíà îñíîâè ABCD
äîðіâíþє c, à áі÷íå ðåáðî óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè 
êóò α. ×åðåç îñíîâó âèñîòè ïіðàìіäè ïàðàëåëüíî 
ãðàíі ASD ïðîâåäåíî ïëîùèíó β. 
1. Ïîáóäóéòå ïåðåðіç ïіðàìіäè SABCD ïëîùèíîþ β.
2. Îáґðóíòóéòå âèä ïåðåðіçó.
3. Âèçíà÷òå ïåðèìåòð ïåðåðіçó.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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iä îòóéòå ÿ äî âèâ÷åííÿ íîâî î ìàòåðiàëó

.11 . Çíàéäіòü îá’єì êóáà, ðåáðî ÿêîãî äîðіâíþє: 
1) 5 ñì;      2) 2 äì;        3) 1 ì;       4) 6 ñì.

.11 . Çíàéäіòü îá’єì ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà, ëіíіéíі 
âèìіðè ÿêîãî äîðіâíþþòü: 
1) 2 ñì, 4 ñì і 5 ñì;         2) 2 äì, 12 ñì і 15 ñì; 
3) 9 ñì, 1 äì і 180 ìì;       4) 45 ìì, 4 ñì і 0,7 äì.

1. Ñêіëüêè õîðä çàâäîâæêè 4 ñì ìîæíà ïðîâåñòè 
â êîëі, ðàäіóñ ÿêîãî äîðіâíþє 1,8 ñì?

À Á Â Ã Ä

æîäíîї îäíó äâі òðè áåçëі÷

2. Êàòåòè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü 
3 ñì і 4 ñì. Çíàéäіòü ñèíóñ ìåíøîãî êóòà öüîãî òðèêóò-
íèêà.

À Á Â Ã Ä

3. Äіàãîíàëü îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïðèç-
ìè äîðіâíþє 4  ñì, à âèñîòà ïðèçìè – 5 ñì. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

À Á Â Ã Ä

96 ñì2 32 ñì2 80 ñì2 112 ñì2 144 ñì2

4. Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà â 4 ðàçè áіëüøèé çà ðàäіóñ 
îñíîâè öèëіíäðà. Âèñîòè êîíóñà і öèëіíäðà ìіæ ñîáîþ 
ðіâíі. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ïëîùі îñüîâîãî ïåðåðіçó öè-
ëіíäðà äî ïëîùі îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà.

À Á Â Ã Ä

1 : 1 1 : 2 1 : 3 1 : 4 2 : 1

1. Ñêіëüêè õîðä çàâäîâæêè 4 ñì ìîæíà ïðîâåñòè 
â êîëі, ðàäіóñ ÿêîãî äîðіâíþє 1,8 ñì?

À Á Â Ã Ä

æîäíîї îäíó äâі òðè áåçëі÷

2. Êàòåòè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü 
3 ñì і 4 ñì. Çíàéäіòü ñèíóñ ìåíøîãî êóòà öüîãî òðèêóò-
íèêà.

À Á Â Ã Ä

3. Äіàãîíàëü îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïðèç-
ìè äîðіâíþє 4  ñì, à âèñîòà ïðèçìè – 5 ñì. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

À Á Â Ã Ä

96 ñì2 32 ñì2 80 ñì2 112 ñì2 144 ñì2

4. Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà â 4 ðàçè áіëüøèé çà ðàäіóñ 
îñíîâè öèëіíäðà. Âèñîòè êîíóñà і öèëіíäðà ìіæ ñîáîþ 
ðіâíі. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ïëîùі îñüîâîãî ïåðåðіçó öè-
ëіíäðà äî ïëîùі îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà.

À Á Â Ã Ä

1 : 1 1 : 2 1 : 3 1 : 4 2 : 1

ПППЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬ Завдання Завдання Завдання Завдання Завдання Завдання Завдання Завдання Завдання 
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. Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî ïðÿìî-
êóòíó òðàïåöіþ, ó ÿêîї BC = 4 ñì, 
AB = 12 ñì, CD = 13 ñì. Óñòàíîâіòü 
âіäïîâіäíіñòü ìіæ ïðîåêöієþ âіäðіçêà 
íà ïðÿìó (1–4) òà äîâæèíîþ öієї ïðî-
åêöії (A–Ä).

Ïðîåêöіÿ âіäðіçêà íà ïðÿìó Äîâæèíà ïðîåêöії
1  Ïðîåêöіÿ âіäðіçêà BC

íà ïðÿìó AD
À 9,6 ñì

Á 9 ñì

Â 5,4 ñì

Ã 5 ñì

Ä 4 ñì

2  Ïðîåêöіÿ âіäðіçêà CD 
íà ïðÿìó AD

3  Ïðîåêöіÿ âіäðіçêà BD 
íà ïðÿìó AD

4  Ïðîåêöіÿ âіäðіçêà AD 
íà ïðÿìó BD

. Îñíîâè òðàïåöії äîðіâíþþòü 9 ñì і 1 ñì, à áі÷íі 
ñòîðîíè – 15 ñì і 17 ñì. Çíàéäіòü (ó ñì2) ïëîùó òðàïåöії.

ДОМАШНЯ САМОСТІЙНА РОБОТА № 
Êîæíå çàâäàííÿ ìàє ïî ÷îòèðè âàðіàíòè âіäïîâіäі (À–Ã), 

ñåðåä ÿêèõ ëèøå îäèí є ïðàâèëüíèì. Îáåðіòü ïðàâèëüíèé âà-
ðіàíò âіäïîâіäі.

1. Ïðÿìîêóòíèê çі ñòîðîíàìè 3 ñì і 7 ñì îáåðòàєòüñÿ 
íàâêîëî ìåíøîї ñòîðîíè. Çíàéäіòü äіàìåòð öèëіíäðà, ùî 
ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ.

. 3 ñì      . 6 ñì      Â. 7 ñì      . 14 ñì
2. Ðàäіóñ îñíîâè òà âèñîòà êîíóñà âіäïîâіäíî äîðіâíþþòü 

6 ñì і 8 ñì. Çíàéäіòü òâіðíó êîíóñà. 
. 7 ñì      . 9 ñì      Â. 10 ñì     . 14 ñì

3. Ðàäіóñ êóëі äîðіâíþє 8 ñì. Çíàéäіòü äîâæèíó âåëèêîãî 
êîëà öієї êóëі.

. 18π ñì    . 16π ñì    Â. 8π ñì     . 4π ñì
4. Îñüîâèé ïåðåðіç êîíóñà – ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê, êà-
òåò ÿêîãî äîðіâíþє 4 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó êîíóñà.

.  ñì    .  ñì    Â. 2 ñì      .  ñì
. Ðàäіóñ êóëі – 13 ñì, à ïëîùà ïåðåðіçó êóëі ïëîùèíîþ 

äîðіâíþє 25π ñì2. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä öåíòðà êóëі äî 
ïëîùèíè ïåðåðіçó.

. 5 ñì      . 8 ñì      Â. 10 ñì     . 12 ñì

. Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî ïðÿìî-
êóòíó òðàïåöіþ, ó ÿêîї BC = 4 ñì, 
AB = 12 ñì, CD = 13 ñì. Óñòàíîâіòü 
âіäïîâіäíіñòü ìіæ ïðîåêöієþ âіäðіçêà 
íà ïðÿìó (1–4) òà äîâæèíîþ öієї ïðî-
åêöії (A–Ä).

Ïðîåêöіÿ âіäðіçêà íà ïðÿìó Äîâæèíà ïðîåêöії
1  Ïðîåêöіÿ âіäðіçêà BC

íà ïðÿìó AD
À 9,6 ñì

Á 9 ñì

Â 5,4 ñì

Ã 5 ñì

Ä 4 ñì

2  Ïðîåêöіÿ âіäðіçêà CD 
íà ïðÿìó AD

3  Ïðîåêöіÿ âіäðіçêà BD 
íà ïðÿìó AD

4  Ïðîåêöіÿ âіäðіçêà AD 
íà ïðÿìó BD

. Îñíîâè òðàïåöії äîðіâíþþòü 9 ñì і 1 ñì, à áі÷íі 
ñòîðîíè – 15 ñì і 17 ñì. Çíàéäіòü (ó ñì2) ïëîùó òðàïåöії.

ðіàíò âіäïîâіäі.
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. Ó öèëіíäð, ðàäіóñ îñíîâè ÿêîãî äîðіâíþє  ñì, âïèñàíî 
ïðàâèëüíó òðèêóòíó ïðèçìó. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïî-
âåðõíі ïðèçìè, ÿêùî âèñîòà öèëіíäðà äîðіâíþє 5 ñì.

. 180 ñì2    . 270 ñì2    Â. 90 ñì2     . 540 ñì2

. Âèñîòà êîíóñà äîðіâíþє 15 ñì, à ðàäіóñ éîãî îñíîâè – 
12 ñì. Íà âіäñòàíі 10 ñì âіä âåðøèíè êîíóñà ïðîâåäåíî ïå-
ðåðіç, ïàðàëåëüíèé îñíîâі. Çíàéäіòü ïëîùó öüîãî ïåðåðіçó.

. 62π ñì2    . 81π ñì2    Â. 36π ñì2    . 100π ñì2

. Âåðøèíè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà ç êàòåòàìè 3 ñì і 
4 ñì ëåæàòü íà ñôåðі, ðàäіóñ ÿêîї – 6,5 ñì. Çíàéäіòü âіä-
ñòàíü âіä öåíòðà ñôåðè äî ïëîùèíè òðèêóòíèêà.

. 3 ñì      . 4 ñì      Â. 5 ñì      . 6 ñì

. Ó ïðàâèëüíó ÷îòèðèêóòíó ïіðàìіäó, àïîôåìà ÿêîї äîðіâ-
íþє 12 ñì, âïèñàíî êóëþ. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, ÿêùî 
áі÷íà ãðàíü ïіðàìіäè íàõèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä 
êóòîì 60°.

.  ñì    .  ñì    Â.  ñì    . 4 ñì

1 . Ïàðàëåëüíî îñі öèëіíäðà ïðîâåäåíî ïåðåðіç, ùî ïåðå-
òèíàє îñíîâó ïî õîðäі, ÿêó âèäíî іç öåíòðà öієї îñíîâè ïіä 
êóòîì 120°, à іç öåíòðà іíøîї îñíîâè – ïіä ïðÿìèì êóòîì. 
Ïëîùà ïåðåðіçó, ùî ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ, äîðіâíþє 

 ñì2. Çíàéäіòü ðàäіóñ öèëіíäðà.

. 2 ñì     . 3 ñì      Â.  ñì    .  ñì
11. Òâіðíà êîíóñà óòâîðþє ç éîãî âèñîòîþ êóò α. Çíàéäіòü 

ïëîùó îñíîâè êîíóñà, ÿêùî ïëîùà éîãî îñüîâîãî ïåðåðіçó 
äîðіâíþє .

. πS tgα   . πS       Â.       .   

12. Ðàäіóñ êîëà, âïèñàíîãî â îñíîâó ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї 
ïіðàìіäè, äîðіâíþє 2 ñì, à áі÷íå ðåáðî íàõèëåíå äî ïëî-
ùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 60°. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, îïèñà-
íîї íàâêîëî ïіðàìіäè.

.  ñì   .  ñì   Â.  ñì   .  ñì

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 
ДО §§ –

1. Ïðÿìîêóòíèê çі ñòîðîíàìè 3 ñì і 5 ñì îáåðòàєòüñÿ 
íàâêîëî ìåíøîї ñòîðîíè. Çíàéäіòü äîâæèíè âèñîòè, ðà-
äіóñà òà äіàìåòðà óòâîðåíîãî öèëіíäðà.

2. Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 5 ñì, à òâіðíà – 13 ñì. 
Çíàéäіòü âèñîòó êîíóñà.

3. Ðàäіóñ ñôåðè äîðіâíþє 7 ñì. ×è ìîæå âіäñòàíü ìіæ äå-
ÿêèìè äâîìà òî÷êàìè, ùî íàëåæàòü ñôåðі, äîðіâíþâàòè:
1) 2 ñì;    2) 11 ñì;     3) 14 ñì;     4) 15 ñì?
4. Îñüîâèé ïåðåðіç êîíóñà – ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç 
ãіïîòåíóçîþ 8 ñì. Çíàéäіòü:
1) òâіðíó êîíóñà;    2) ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà; 
3) âèñîòó êîíóñà;    4) ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà.

. Êóëþ, ðàäіóñ ÿêîї – 17 ñì, íà âіäñòàíі 15 ñì âіä її öåíòðà 
ïåðåòèíàє ïëîùèíà. Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó.

. Ó öèëіíäð, ðàäіóñ ÿêîãî äîðіâíþє 4 ñì, à âèñîòà – 7 ñì, 
âïèñàíî ïðàâèëüíó ÷îòèðèêóòíó ïðèçìó. Çíàéäіòü:
1) äіàãîíàëü ïðèçìè;   2) ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.
. Âèñîòà êîíóñà äîðіâíþє 12 ñì, à ðàäіóñ îñíîâè – 9 ñì. 

Ïëîùèíà, ïåðïåíäèêóëÿðíà äî îñі êîíóñà, ïåðåòèíàє éîãî 
áі÷íó ïîâåðõíþ ïî êîëó, äîâæèíà ÿêîãî – 6π ñì. Çíàéäіòü 
âіäñòàíü âіä âåðøèíè êîíóñà äî ïëîùèíè ïåðåðіçó.

. Ó ïðàâèëüíó òðèêóòíó ïіðàìіäó âïèñàíî êóëþ. Âèñîòà ïі-
ðàìіäè äîðіâíþє 6 ñì і óòâîðþє êóò 30° ç àïîôåìîþ. Çíàé-
äіòü ðàäіóñ âïèñàíîї ó öþ ïіðàìіäó êóëі.

. Ïàðàëåëüíî îñі öèëіíäðà ïðîâåäåíî ïåðåðіç, ùî ïåðåòè-
íàє îñíîâó ïî õîðäі, ÿêó âèäíî іç öåíòðà öієї îñíîâè ïіä 
ïðÿìèì êóòîì, à іç öåíòðà іíøîї îñíîâè – ïіä êóòîì 60°. 
Ïëîùà ïåðåðіçó, ùî ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ, äîðіâíþє 

 äì2. Çíàéäіòü ðàäіóñ öèëіíäðà.

Додаткові завдання
1 . Âåðøèíè ðіâíîñòîðîííüîãî òðèêóòíèêà ëåæàòü íà ñôåðі, 
ðàäіóñ ÿêîї – 6 ñì. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä öåíòðà ñôåðè äî 
ïëîùèíè òðèêóòíèêà, ÿêùî ñòîðîíà òðèêóòíèêà – 9 ñì.

11. Ðàäіóñ êîëà, âïèñàíîãî â îñíîâó ïðàâèëüíîї øåñòèêóò-
íîї ïіðàìіäè, äîðіâíþє 2 ñì, à áі÷íå ðåáðî ïіðàìіäè óòâî-
ðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 60°. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, 
îïèñàíîї íàâêîëî ïіðàìіäè.
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ВПРАВИ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ РОЗДІЛУ 
До § 

1. (Óñíî). Íàâåäіòü ïðèêëàäè ïðåäìåòіâ ïîáóòó, ùî є òі-
ëàìè îáåðòàííÿ.

2. Íà ìàëþíêó 8.16 çîáðàæåíî öèëіíäð, 
ó ÿêîãî O і O1 – öåíòðè îñíîâ, AA1 – 
òâіðíà. ßêі ç òâåðäæåíü є ïðàâèëü-
íèìè:
1) OO1 ⊥ AO;     2) OO1 > AA1;  
3) OA = OB1;     4) ∠O1A1A < 90°;

5) OB = ;     6) OB O1C1; 

7) AA1 || OO1;     8) AA1 ⊥ AO?

3. Êâàäðàò çі ñòîðîíîþ 4 ñì îáåðòàєòüñÿ 
íàâêîëî îäíієї çі ñâîїõ ñòîðіí. Çíàé-
äіòü äîâæèíè ðàäіóñà, äіàìåòðà òà âè-
ñîòè öèëіíäðà, ùî ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ.

4. Ðàäіóñ îñíîâè öèëіíäðà äîðіâíþє 3 ñì, à äіàãîíàëü îñüî-
âîãî ïåðåðіçó – 10 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó öèëіíäðà.

. Îñüîâèì ïåðåðіçîì öèëіíäðà є ïðÿìîêóòíèê, äіàãîíàëü 
ÿêîãî çàâäîâæêè 8  ñì íàõèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä 
êóòîì 45°. Çíàéäіòü:
1) ðàäіóñ îñíîâè öèëіíäðà; 
2) âèñîòó öèëіíäðà; 
3) ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà; 
4) ïëîùó îñíîâè öèëіíäðà.

. Äîâæèíà êîëà îñíîâè öèëіíäðà äîðіâíþє 12π ñì, à äіàãî-
íàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó – 37 ñì. Çíàéäіòü:
1) äîâæèíó âèñîòè öèëіíäðà; 
2) ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà.

. Îñüîâèé ïåðåðіç öèëіíäðà – êâàäðàò, ïëîùà ÿêîãî – 
16 ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó îñíîâè öèëіíäðà.

. Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє öåíòð âåðõíüîї îñíîâè öèëіíäðà 
ç òî÷êîþ êîëà íèæíüîї îñíîâè, äîðіâíþє 8 ñì і óòâîðþє 
ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 30°. Çíàéäіòü ðàäіóñ òà âèñîòó 
öèëіíäðà.

. Äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà íà 8 ñì áіëüøà çà 
òâіðíó і íà 7 ñì áіëüøà çà ðàäіóñ öèëіíäðà. Çíàéäіòü 
ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà.

Ìàë. 8.16
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1 .  Ïàðàëåëüíî îñі öèëіíäðà ïðîâåäåíî ïëîùèíó. Ïåðåðіç, ùî 
ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ, є êâàäðàòîì іç äіàãîíàëëþ 6  ñì. 
Öÿ ïëîùèíà âіäòèíàє âіä êîëà îñíîâè äóãó â 90°. Çíàéäіòü:
1) âèñîòó öèëіíäðà;     2) ïëîùó ïåðåðіçó öèëіíäðà;
3) ðàäіóñ öèëіíäðà;     4) ïëîùó îñíîâè öèëіíäðà.

11.  Âèñîòà öèëіíäðà äîðіâíþє 6 ñì, à ðàäіóñ éîãî îñíîâè – 
5 ñì. Öèëіíäð ïåðåòèíàє ïàðàëåëüíà éîãî îñі ïëîùèíà 
òàê, ùî â ïåðåðіçі óòâîðèâñÿ êâàäðàò. Çíàéäіòü âіäñòàíü 
âіä îñі öèëіíäðà äî öüîãî ïåðåðіçó.

12.  Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє öåíòð âåðõíüîї îñíîâè öèëіíäðà іç 
ñåðåäèíîþ ðàäіóñà íèæíüîї îñíîâè, äîðіâíþє m і óòâîðþє 
ç ïëîùèíîþ îñíîâè öèëіíäðà êóò γ. Çíàéäіòü ïëîùó îñüî-
âîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà.

13.  Ïëîùà îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà äîðіâíþє 48 ñì2. Ïàðà-
ëåëüíî îñі öèëіíäðà ïðîâåäåíî ïåðåðіç, ÿêèé є êâàäðàòîì 
іç ïåðèìåòðîì 24 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó îñíîâè öèëіíäðà.

14. ×åðåç òâіðíó öèëіíäðà ïðîâåäåíî äâà âçàєìíî ïåðïåí-
äèêóëÿðíèõ ïåðåðіçè, ïëîùі ÿêèõ – 15 ñì2 і 20 ñì2. Çíàé-
äіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà.

1 . Äіàãîíàëі ïàðàëåëüíîãî îñі öèëіíäðà ïåðåðіçó âçàєìíî 
ïåðïåíäèêóëÿðíі. Õîðäó, ïî ÿêіé öåé ïåðåðіç ïåðåòèíàє 
íèæíþ îñíîâó, âèäíî іç öåíòðà âåðõíüîї îñíîâè ïіä êóòîì 
30°. Ïëîùà ïåðåðіçó äîðіâíþє 16 ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó îñ-
íîâè öèëіíäðà.

1 . Ïàðàëåëüíî îñі öèëіíäðà ïðîâåäåíî ïåðåðіç, ÿêèé ïåðåòè-
íàє íèæíþ îñíîâó öèëіíäðà ïî õîðäі, ÿêó âèäíî іç öåíòðà 
âåðõíüîї îñíîâè ïіä êóòîì β. Âіäñòàíü âіä öåíòðà âåðõíüîї 
îñíîâè äî öієї õîðäè äîðіâíþє l, à ðàäіóñ öèëіíäðà – r. 
Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä îñі öèëіíäðà äî ïëîùèíè ïåðåðіçó.

До § 
1 . Ïîáóäóéòå çîáðàæåííÿ êîíóñà ç ðàäіóñîì îñíîâè OT і 
òâіðíîþ BT.

1 . Âèñîòà êîíóñà äîðіâíþє 5 ñì, à ðàäіóñ éîãî îñíîâè – 
12 ñì. Çíàéäіòü òâіðíó êîíóñà.

1 . Òâіðíà êîíóñà äîðіâíþє 4 ñì і óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñ-
íîâè êóò 60°. Çíàéäіòü âèñîòó òà ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà.

2 . Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 4 ñì, à òâіðíà óòâîðþє ç 
âèñîòîþ êóò 45°. Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà.

21.  Òâіðíà êîíóñà âäâі÷і äîâøà çà ðàäіóñ éîãî îñíîâè. ßêèé 
êóò óòâîðþþòü ìіæ ñîáîþ òâіðíà òà âèñîòà êîíóñà?
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22.  Îñüîâèì ïåðåðіçîì êîíóñà є ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê іç êó-
òîì ïðè âåðøèíі 120° і áі÷íîþ ñòîðîíîþ 4 ñì. Çíàéäіòü:
1) âèñîòó êîíóñà;         2) ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà; 
3) ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà.

23.  Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 8 ñì. Ïåðïåíäèêóëÿðíî äî 
âèñîòè êîíóñà ïðîâåäåíî ïåðåðіç. ×è ìîæå éîãî ïëîùà 
äîðіâíþâàòè: 1) 16π ñì2;     2) 64π ñì2;     3) 100π ñì2?

24.  Ó çðіçàíîìó êîíóñі òâіðíà äîðіâíþє 17 ñì, à âèñîòà – 
15 ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ áіëüøîї îñíîâè êîíóñà, ÿêùî ðà-
äіóñ éîãî ìåíøîї îñíîâè äîðіâíþє 4 ñì.

2 .  Ðàäіóñè îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþþòü 6 ñì і 2 ñì, à 
òâіðíà íàõèëåíà äî ïëîùèíè áіëüøîї îñíîâè ïіä êóòîì 
30°. Çíàéäіòü âèñîòó òà òâіðíó çðіçàíîãî êîíóñà.

2 . Òâіðíà êîíóñà äîðіâíþє 13 ñì, à éîãî âèñîòà íà 7 ñì 
áіëüøà çà ðàäіóñ îñíîâè. Çíàéäіòü ïåðèìåòð îñüîâîãî ïå-
ðåðіçó êîíóñà.

2 .  Âèñîòà êîíóñà äîðіâíþє 10 ñì, à ðàäіóñ îñíîâè – 5 ñì. 
Ïàðàëåëüíî îñíîâі êîíóñà íà âіäñòàíі 6 ñì âіä éîãî âåð-
øèíè ïðîâåäåíî ïåðåðіç. Çíàéäіòü éîãî ïëîùó.

2 .  Äîâæèíè êіë îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþþòü 4π ñì і 
20π ñì, âèñîòà êîíóñà äîðіâíþє 15 ñì, à òâіðíà – 17 ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà.

2 .  Ðàäіóñè îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþþòü 3 ñì і 9 ñì, à 
òâіðíà â 1,25 ðàçà áіëüøà çà âèñîòó. Çíàéäіòü ïåðèìåòð 
îñüîâîãî ïåðåðіçó çðіçàíîãî êîíóñà.

3 .  Îñüîâèì ïåðåðіçîì êîíóñà є ïðàâèëüíèé òðèêóòíèê. ×å-
ðåç äâі òâіðíі êîíóñà, êóò ìіæ ÿêèìè – α, ïðîâåäåíî ïåðå-
ðіç. Çíàéäіòü ïëîùó öüîãî ïåðåðіçó, ÿêùî ðàäіóñ îñíîâè 
êîíóñà äîðіâíþє r.

31.  Ó êîíóñі, ðàäіóñ îñíîâè ÿêîãî – 3 ñì, à òâіðíà íàõèëåíà 
äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 30°, ÷åðåç âåðøèíó êîíóñà 
ïіä êóòîì 45° äî éîãî îñíîâè ïðîâåäåíî ïëîùèíó. Çíàé-
äіòü ïëîùó ïåðåðіçó, ùî ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ.

32.  ×åðåç äâі òâіðíі êîíóñà, êóò ìіæ ÿêèìè äîðіâíþє 30°, 
ïðîâåäåíî ïåðåðіç, ïëîùà ÿêîãî – 9 ñì2. Êóò ìіæ òâіðíîþ 
і âèñîòîþ êîíóñà äîðіâíþє 30°. Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî 
ïåðåðіçó êîíóñà.

33.  Ó çðіçàíîìó êîíóñі òâіðíà çàâäîâæêè 18 ñì óòâîðþє ç 
ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 30° і є ïåðïåíäèêóëÿðíîþ äî äіàãî-
íàëі îñüîâîãî ïåðåðіçó. Çíàéäіòü:
1) ðàäіóñè îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà; 
2) ïëîùó éîãî îñüîâîãî ïåðåðіçó.
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34. Äîâæèíà êîëà îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє πl, à òâіðíà 
êîíóñà óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò α. Çíàéäіòü ïëîùó 
îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà.

3 . ×åðåç äâі òâіðíі êîíóñà ïðîâåäåíî ïåðåðіç, ïëîùà ÿêîãî 
äîðіâíþє S. Òâіðíà êîíóñà óòâîðþє êóò β іç õîðäîþ, ïî 
ÿêіé ïåðåðіç ïåðåòèíàє îñíîâó, à ç ïëîùèíîþ îñíîâè – 
êóò α. Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà.

До § 
3 . Çíàéäіòü äіàìåòð ñôåðè, ÿêùî її ðàäіóñ äîðіâíþє: 

1) 3,2 ñì;    2)  äì.

3 . Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, ÿêùî її äіàìåòð äîðіâíþє: 

1) 1,8 äì;    2)  ì.

3 . Ðàäіóñ êóëі äîðіâíþє 4 ñì. ×è ìîæå âіäñòàíü ìіæ äâîìà 
äå ÿêèìè òî÷êàìè ñôåðè, ùî є ïîâåðõíåþ öієї êóëі, äîðіâ-
íþâàòè:
1) 3,9 ñì;    2) 4,1 ñì;    3) 8 ñì;    4) 8,1 ñì?

3 . Äіàìåòð êóëі äîðіâíþє 10 ñì. Óñåðåäèíі êóëі, çîâíі ÷è íà 
ñôåðè÷íіé ïîâåðõíі, ùî îáìåæóє êóëþ, ëåæèòü òî÷êà, 
ÿêà âіääàëåíà âіä öåíòðà êóëі íà:
1) 4 ñì;     2) 5 ñì;     3) 6 ñì;    4) 10 ñì?

4 . Äіàìåòð êóëі äîðіâíþє 6 ñì. Çíàéäіòü:
1) äîâæèíó âåëèêîãî êîëà öієї êóëі; 
2) ïëîùó âåëèêîãî êðóãà öієї êóëі.
41. Äіàìåòð êóëі – 48 ñì. Òî÷êà M íàëåæèòü ïëîùèíі, äî-
òè÷íіé äî êóëі, і âіääàëåíà âіä öåíòðà êóëі íà 25 ñì. Çíàé-
äіòü âіäñòàíü âіä òî÷êè M äî òî÷êè äîòèêó êóëі ç ïëîùèíîþ.

42.  Äîâæèíà ëіíії, ïî ÿêіé ïëîùèíà ïåðåòèíàє ñôåðó, äîðіâ-
íþє 16π ñì. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä öåíòðà ñôåðè äî ñі÷íîї 
ïëîùèíè, ÿêùî äіàìåòð ñôåðè äîðіâíþє 10 ñì.

43.  Ñôåðó ïåðåòèíàє ïëîùèíà íà âіäñòàíі 4 ñì âіä öåíòðà 
ñôåðè. Ðàäіóñ, ïðîâåäåíèé â îäíó ç òî÷îê ïåðåòèíó ïëî-
ùèíè і ñôåðè, óòâîðþє іç öієþ ïëîùèíîþ êóò 30°. Çíàé-
äіòü äіàìåòð ñôåðè.

44.  Äіàìåòð êóëі äîðіâíþє 20 ñì. Òî÷êà C ëåæèòü íà ñôåðі, 
ùî îáìåæóє êóëþ. Äå ìîæå ëåæàòè òî÷êà D (óñåðåäèíі 
êóëі, çîâíі ÷è íà її ñôåðè÷íіé ïîâåðõíі), ÿêùî:
1) CD = 5 ñì;     2) CD = 10 ñì;    3) CD = 20 ñì;
4) CD = 21 ñì;    5) CD =  ñì;    6) CD = 10  ñì?
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4 .  Ïëîùèíà γ äîòèêàєòüñÿ äî ñôåðè іç öåíòðîì O â òî÷öі C. 
Òî÷êà D íàëåæèòü ïëîùèíі γ і âіääàëåíà âіä òî÷êè C íà 
8 ñì. Âіäðіçîê OD ïåðåòèíàє ñôåðó â òî÷öі M. Çíàéäіòü 
ðàäіóñ ñôåðè, ÿêùî DM = 4 ñì.

4 .  ×åðåç êіíåöü äіàìåòðà êóëі ïіä êóòîì 30° äî íüîãî ïðîâå-
äåíî ïåðåðіç, ïëîùà ÿêîãî – 27π ñì2. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі.

4 . Âåðøèíè ïðÿìîêóòíèêà çі ñòîðîíàìè 12 ñì і 16 ñì 
íàëåæàòü ñôåðі, ðàäіóñ ÿêîї – 26 ñì. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä 
öåíòðà ñôåðè äî ïëîùèíè ïðÿìîêóòíèêà.

4 .  Êóëÿ äîòèêàєòüñÿ äî âñіõ ñòîðіí òðèêóòíèêà çі ñòîðîíàìè 
13 ñì, 14 ñì і 15 ñì. Âіäñòàíü âіä öåíòðà êóëі äî ïëîùèíè 
òðèêóòíèêà äîðіâíþє 3 ñì. Çíàéäіòü äіàìåòð êóëі.

4 .  Íà âіäñòàíі 4  ñì âіä öåíòðà êóëі ïðîâåäåíî ïåðåðіç, 
ïëîùà ÿêîãî â 9 ðàçіâ ìåíøà çà ïëîùó âåëèêîãî êðóãà. 
Çíàéäіòü äîâæèíó âåëèêîãî êîëà êóëі.

. Ïëîùà âåëèêîãî êðóãà êóëі äîðіâíþє πS, à ïëîùà ïå-

ðåðіçó öієї êóëі ïëîùèíîþ – . Íà ÿêіé âіäñòàíі âіä öåí-

òðà êóëі ïðîâåäåíî ïåðåðіç?
1. Óñі ñòîðîíè ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії, îñíîâè ÿêîї äîðіâíþþòü 

2 ñì і 18 ñì, äîòèêàþòüñÿ äî ñôåðè. Çíàéäіòü ðàäіóñ 
ñôåðè, ÿêùî âіäñòàíü âіä öåíòðà ñôåðè äî ïëîùèíè òðà-
ïåöії äîðіâíþє 4 ñì.

2. Äіàìåòð êóëі ïîäіëåíî äâîìà òî÷êàìè íà òðè ÷àñòèíè ó 
âіäíîøåííі 5 : 3 : 2. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ïëîù ïåðåðіçіâ 
êóëі, ÿêі ïðîõîäÿòü ÷åðåç öі òî÷êè ïåðïåíäèêóëÿðíî äî 
äàíîãî äіàìåòðà.

До § 
3. ×è ìîæíà îïèñàòè öèëіíäð íàâêîëî ïðÿìîї ïðèçìè, 

îñíîâîþ ÿêîї є: 
1) ïðÿìîêóòíèê; 
2) ïàðàëåëîãðàì, ó ÿêîãî íåìàє ïðÿìîãî êóòà?

4. Ó êîíóñ âïèñàíî ïіðàìіäó, îñíîâîþ ÿêîї є ïðÿìîêóòíèé 
òðèêóòíèê. Äå ìіñòèòüñÿ îñíîâà âèñîòè êîíóñà ïî âіäíî-
øåííþ äî òðèêóòíèêà, ùî є îñíîâîþ ïіðàìіäè?

. Ó öèëіíäð, ðàäіóñ îñíîâè ÿêîãî äîðіâíþє 6 ñì, à âè-
ñîòà – 6  ñì, âïèñàíî ïðàâèëüíó òðèêóòíó ïðèçìó. Çíàé-
äіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

.  Íàâêîëî öèëіíäðà, ðàäіóñ îñíîâè ÿêîãî äîðіâíþє 8 ñì, à 
âèñîòà – 5 ñì, îïèñàíî ïðàâèëüíó ÷îòèðèêóòíó ïðèçìó. 
Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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іла обертання

.  Âèñîòà ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 6 ñì, 
à áі÷íà ãðàíü íàõèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 45°. 
Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà, âïèñàíîãî â öþ 
ïіðàìіäó.

.  Âіäîìî, ùî ó ïðàâèëüíó ÷îòèðèêóòíó ïðèçìó ìîæíà âïè-
ñàòè êóëþ. Äîâåäіòü, ùî öÿ ïðèçìà є êóáîì.

.  Áі÷íå ðåáðî ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє l
і óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò α. Çíàéäіòü ïëîùó 
îñíîâè êîíóñà, îïèñàíîãî íàâêîëî öієї ïіðàìіäè.

.  Îñíîâà ïðÿìîї ïðèçìè – ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç êàòå-
òîì 6 ñì і ãіïîòåíóçîþ 10 ñì. Íàéáіëüøà çà ïëîùåþ áі÷íà 
ãðàíü ïðèçìè – êâàäðàò. Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðå-
ðіçó öèëіíäðà, îïèñàíîãî íàâêîëî ïðèçìè.

1.  Ó öèëіíäð âïèñàíî ïðàâèëüíó ÷îòèðèêóòíó ïðèçìó. Çíàé-
äіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè, ÿêùî îñüîâèé ïåðåðіç 
öèëіíäðà – êâàäðàò çі ñòîðîíîþ 4 ñì.

2.  Ó ïðàâèëüíó ÷îòèðèêóòíó ïðèçìó ìîæíà âïèñàòè êóëþ. 
Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè, ÿêùî її âèñîòà – 
6 ñì.

3.  Äіàãîíàëüíèé ïåðåðіç ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðà-
ìіäè – ðіâíîñòîðîííіé òðèêóòíèê. Íàâêîëî ïіðàìіäè îïè-
ñàíî êóëþ, ðàäіóñ ÿêîї äîðіâíþє 6  ñì. Çíàéäіòü ïëîùó 
îñíîâè ïіðàìіäè.

4.  Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ðîìá çі ñòîðîíîþ 5 ñì і ïëîùåþ 
30 ñì2. Âèñîòè âñіõ áі÷íèõ ãðàíåé íàõèëåíі äî ïëîùèíè 
îñíîâè ïіä êóòîì 45°. Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó 
êîíóñà, âïèñàíîãî â ïіðàìіäó.

. Îñíîâà ïіðàìіäè – ïðÿìîêóòíèê, ìåíøà ñòîðîíà ÿêîãî 
äîðіâíþє 9 ñì, à êóò ìіæ äіàãîíàëÿìè – 60°. Óñі áі÷íі 
ðåá ðà ïіðàìіäè íàõèëåíі äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 30°. 
Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ïëîùі îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà, îïè-
ñàíîãî íàâêîëî ïіðàìіäè, äî ïëîùі îñíîâè ïіðàìіäè.

.  Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïðèçìі äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі 
óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 45°, à ïëîùà îñíîâè äî-
ðіâíþє 9  ñì2. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî 
öієї ïðèçìè.

.  Ó êóëþ âïèñàíî ïðÿìîêóòíèé ïàðàëåëåïіïåä, ëіíіéíі âèìіðè 
ÿêîãî äîðіâíþþòü 4 ñì, 6 ñì і 12 ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі.

.  Îñíîâîþ ïðèçìè є ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ ç îñíîâàìè 2 ñì і 
8 ñì. Ó ïðèçìó âïèñàíî êóëþ, ðàäіóñ ÿêîї äîðіâíþє 4 ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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РОЗДІЛ 

. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, âïèñàíîї ó òðèêóòíó ïіðàìіäó, 
êîæíå ðåáðî ÿêîї äîðіâíþє 2  ñì.

. Ó ïðàâèëüíіé øåñòèêóòíіé ïіðàìіäі àïîôåìà äîðіâíþє 
20 ñì, à âèñîòà – 16 ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, âïèñàíîї 
â ïіðàìіäó.

1. Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâ-
íþє  ñì, à áі÷íå ðåáðî óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 
30°. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî ïіðàìіäè.

2. Ó êîíóñ âïèñàíî òðèêóòíó ïіðàìіäó, òðè áі÷íі ðåáðà ÿêîї 
ïîïàðíî ïåðïåíäèêóëÿðíі. Çíàéäіòü êóò ìіæ òâіðíîþ êî-
íóñà і éîãî âèñîòîþ.

Ó 018 ðîöі óêðàїíñüêà øêіëüíà êîìàí-
äà âäàëî âèñòóïèëà íà іæíàðîäíіé 
ìàòåìàòè÷íіé îëіìïіàäі. 59-òà іæ-

íàðîäíà ìàòåìàòè÷íà îëіìïіàäà âіä áóëàñÿ –14 ëèïíÿ 
â ì. Êëóæ-Íàïîêà (Ðóìóíіÿ). Óêðàїíñüêі ñòàðøîêëàñíèöÿ òà 
ï’ÿòåðî ñòàðøîêëàñíèêіâ (íà ôîòî) çäîáóëè 4 çîëîòі òà 
 ñðіáíі ìåäàëі. 

Ó çàãàëüíîìó ðåéòèíãó óêðàїíñüêà êîìàíäà ïîñіëà 4 ìіñöå 
ç ïîíàä 100 êðàїí ñâіòó, ïіñëÿ Ñ À, Ðîñії і Êèòàþ. å íàé-
áіëüøå äîñÿãíåííÿ óêðàїíñüêîї êîìàíäè çà óñі  ðîêіâ її âè-
ñòóïіâ íà öèõ ïðåñòèæíèõ çìàãàííÿõ. Äîñі íàéêðàùèì 
ðåçóëüòàòîì Óêðàїíè íà іæíàðîäíіé ìàòåìàòè÷íіé îëіì-
ïіàäі áóëî -òå ìіñöå (ó 014, 00  і 199  ðîêàõ). 

Íàóêîâèì êåðіâíèêîì óêðàїíñüêîї êîìàíäè âæå áàãàòî ðîêіâ 
є ïðîôåñîð êàôåäðè îá÷èñëþâàëüíîї ìàòåìàòèêè ÊÍÓ іìåíі 

àðàñà åâ÷åíêà îãäàí Âëàäèñëàâîâè÷ Ðóáëüîâ. 

Ó 018 ðîöі óêðàїíñüêà øêіëüíà êîìàí-
äà âäàëî âèñòóïèëà íà іæíàðîäíіé 
ìàòåìàòè÷íіé îëіìïіàäі. 59-òà іæ-

íàðîäíà ìàòåìàòè÷íà îëіìïіàäà âіä áóëàñÿ –14 ëèïíÿ 
â ì. Êëóæ-Íàïîêà (Ðóìóíіÿ). Óêðàїíñüêі ñòàðøîêëàñíèöÿ òà 
ï’ÿòåðî ñòàðøîêëàñíèêіâ (íà ôîòî) çäîáóëè 4 çîëîòі òà 
 ñðіáíі ìåäàëі. 

Ó çàãàëüíîìó ðåéòèíãó óêðàїíñüêà êîìàíäà ïîñіëà 4 ìіñöå 
ç ïîíàä 100 êðàїí ñâіòó, ïіñëÿ Ñ À, Ðîñії і Êèòàþ. å íàé-
áіëüøå äîñÿãíåííÿ óêðàїíñüêîї êîìàíäè çà óñі  ðîêіâ її âè-
ñòóïіâ íà öèõ ïðåñòèæíèõ çìàãàííÿõ. Äîñі íàéêðàùèì 
ðåçóëüòàòîì Óêðàїíè íà іæíàðîäíіé ìàòåìàòè÷íіé îëіì-
ïіàäі áóëî -òå ìіñöå (ó 014, 00  і 199  ðîêàõ). 

Íàóêîâèì êåðіâíèêîì óêðàїíñüêîї êîìàíäè âæå áàãàòî ðîêіâ 
є ïðîôåñîð êàôåäðè îá÷èñëþâàëüíîї ìàòåìàòèêè ÊÍÓ іìåíі 

àðàñà åâ÷åíêà îãäàí Âëàäèñëàâîâè÷ Ðóáëüîâ. 

â ì. Êëóæ-Íàïîêà (Ðóìóíіÿ). Óêðàїíñüêі ñòàðøîêëàñíèöÿ òà 
ï’ÿòåðî ñòàðøîêëàñíèêіâ (íà ôîòî) çäîáóëè 4 çîëîòі òà 
 ñðіáíі ìåäàëі.  ñðіáíі ìåäàëі.  ñðіáíі ìåäàëі.  ñðіáíі ìåäàëі.  ñðіáíі ìåäàëі.  ñðіáíі ìåäàëі.  ñðіáíі ìåäàëі.  ñðіáíі ìåäàëі. 

ðà íà  ñâіòіðà íà  ñâіòіðà íà  ñâіòіðà íà  ñâіòіðà íà  ñâіòіðà íà  ñâіòіðà íà  ñâіòіðà íà  ñâіòіðà íà  ñâіòіðà íà  ñâіòіðà íà  ñâіòіðà íà  ñâіòіðà íà  ñâіòіðà íà  ñâіòіðà íà  ñâіòіðà íà  ñâіòіðà íà  ñâіòіðà íà  ñâіòіðà íà  ñâіòіðà íà  ñâіòіðà íà  ñâіòіðà íà  ñâіòіðà íà  ñâіòіðà íà  ñâіòі
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РОЗДІЛ  

Ó ÖÜÎÌÓ ÐÎÇÄІËІ ÂÈ:

ïðèãàäàєòå ïîíÿòòÿ îá’єìó 
òà ôîðìóëè äëÿ îá÷èñëåííÿ 
îá’єìó ïðÿìîêóòíîãî ïàðà-
ëåëåïіïåäà і êóáà;

äіçíàєòåñÿ ïðî ïðèíöèï 
Êàâàëüєðі òà éîãî çàñòîñó-
âàííÿ;

íàâ÷èòåñÿ çíàõîäèòè îá’єì 
ïðèçìè, ïàðàëåëåïіïåäà, 
ïіðàìіäè, çðіçàíîї ïіðàìіäè.
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РОЗДІЛ 3

ОБ’ЄМ ТІЛА. ОБ’ЄМ ПРИЗМИ 
ТА ПАРАЛЕЛЕПІПЕДА

Ó öüîìó ïàðàãðàôі ðîçãëÿíåìî îäíó ç âàæëèâèõ õàðàêòå-
ðèñòèê ãåîìåòðè÷íîãî òіëà, à ñàìå, îá’єì òіëà, à òàêîæ äіçíà-
єìîñÿ, ÿê çíàõîäèòè îá’єì ïðèçìè.

Ó ïîâñÿêäåííîìó æèòòі ìè ïîñòіéíî 
ñòèêàєìîñÿ ç ïîíÿòòÿì îá’єìó. Íà-

ïðèêëàä, íà óïàêîâöі ðіäêèõ ðå÷îâèí (ïàêåòè іç ñîêîì, єìíîñòі 
ç íàïîÿìè, îëієþ, ìèþ÷èìè çàñîáàìè òîùî) çàçâè÷àé âêàçó-
þòü çíà÷åííÿ ñàìå îá’єìó. Ïðè çäіéñíåííі îïëàòè çà ïðèðîäíі 
ðåñóðñè àáî ïðîäóêòè їõíüîї ïåðåðîáêè (âîäà, ãàç, áåíçèí òîùî) 
ñóìà ðîçðàõîâóєòüñÿ âіäïîâіäíî äî ñïîæèòîãî îá’єìó. Âàðòіñòü 
ïåâíèõ áóäіâåëüíèõ ìàòåðіàëіâ àáî ñèðîâèíè (äåðåâèíà, ïіñîê, 
öåãëà òîùî) òàêîæ ÷àñòî âèçíà÷àþòü çà їõíіì îá’єìîì. 

Ç ïîíÿòòÿì îá’єìó ìè âæå ïîçíàéîìèëèñÿ â êóðñі ìàòåìà-
òèêè 5 êëàñó, à òåïåð ðîçøèðèìî òà ïîãëèáèìî öі çíàííÿ.

Ïîäіáíî äî òîãî, ÿê äëÿ ôіãóð íà ïëîùèíі ââîäèòüñÿ ïîíÿòòÿ 
ïëîùі, äëÿ ãåîìåòðè÷íèõ òіë ó ïðîñòîðі ââîäèòüñÿ ïîíÿòòÿ îá’є-
ìó. Òàê ñàìî, ÿê ïëîñêà ôіãóðà çàéìàє äåÿêó ÷àñòèíó ïëîùèíè, 
ãåîìåòðè÷íå òіëî îáìåæóє äåÿêó ÷àñòèíó ïðîñòîðó. Êîæíîìó ãåî-
ìåòðè÷íîìó òіëó ìîæíà ïîñòàâèòè ó âіäïîâіäíіñòü çíà÷åííÿ éîãî 
îá’єìó, òîáòî âåëè÷èíó òієї ÷àñòèíè ïðîñòîðó, ÿêó çàéìàє öå òіëî.

Ñôîðìóëþєìî îñíîâíі âëàñòèâîñòі îá’єìó.

1. Îá’єì ãåîìåòðè÷íîãî òіëà є äîäàòíèì ÷èñëîì.
2. Ðіâíі ìіæ ñîáîþ ãåîìåòðè÷íі òіëà ìàþòü ðіâíі îá’єìè.
3. ßêùî ãåîìåòðè÷íå òіëî ñêëàäàєòüñÿ ç êіëüêîõ òіë, 
òî éîãî îá’єì äîðіâíþє ñóìі îá’єìіâ öèõ òіë.
4. Îäèíèöåþ âèìіðþâàííÿ îá’єìó є îá’єì êóáà, ðåá ðî 
ÿêîãî äîðіâíþє îäèíèöі âèìіðþâàííÿ äîâæèíè.

Íàïðèêëàä, ÿêùî îäèíèöåþ âèìіðþâàííÿ äîâæèíè âçÿ-
òè 1 ñì, òî âіäïîâіäíîþ îäèíèöåþ âèìіðþâàííÿ îá’єìó áóäå 
îá’єì êóáà ç ðåáðîì 1 ñì. Îá’єì òàêîãî êóáà íàçèâàþòü îäèí 
êóáі÷íèé ñàíòèìåòð і ïîçíà÷àþòü 1 ñì3. Ó òîé ñàìèé ñïîñіá 
ìîæíà âèçíà÷èòè іíøі îäèíèöі âèìіðþâàííÿ îá’єìó, íàïðè-
êëàä, 1 ìì3, 1 äì3, 1 ì3.

Îá’єì òіëà ïðèéíÿòî ïîçíà÷àòè ëіòåðîþ V.

ОБ’ЄМ ТІЛА. ОБ’ЄМ ПРИЗМИ 
ТА ПАРАЛЕЛЕПІПЕДА§ 9. § 9. 

1. Поняття об’єму

1. Îá’єì ãåîìåòðè÷íîãî òіëà є äîäàòíèì ÷èñëîì.
2. Ðіâíі ìіæ ñîáîþ ãåîìåòðè÷íі òіëà ìàþòü ðіâíі îá’єìè.
3. ßêùî ãåîìåòðè÷íå òіëî ñêëàäàєòüñÿ ç êіëüêîõ òіë, 
òî éîãî îá’єì äîðіâíþє ñóìі îá’єìіâ öèõ òіë.
4. Îäèíèöåþ âèìіðþâàííÿ îá’єìó є îá’єì êóáà, ðåá ðî 
ÿêîãî äîðіâíþє îäèíèöі âèìіðþâàííÿ äîâæèíè.

Ñôîðìóëþєìî 

1. Îá’єì ãåîìåòðè÷íîãî òіëà є äîäàòíèì ÷èñëîì.
2. Ðіâíі ìіæ ñîáîþ ãåîìåòðè÷íі òіëà ìàþòü ðіâíі îá’єìè.
3. ßêùî ãåîìåòðè÷íå òіëî ñêëàäàєòüñÿ ç êіëüêîõ òіë, 
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Òіëà, ÿêі ìàþòü îäíàêîâі îá’єìè, íàçèâàþòü ðіâíîâåëè-
êèìè.

ßê íàì âіäîìî ç 5 êëàñó, ÿêùî ëі-
íіéíі âèìіðè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëå-
ëåïіïåäà (äîâæèíà, øèðèíà і âèñîòà) 

є íàòóðàëüíèìè ÷èñëàìè a, b і c, òî éîãî îá’єì äîðіâíþє äî-
áóòêó òðüîõ éîãî âèìіðіâ, òîáòî V = abc.

Ïîñòàє ïèòàííÿ, ÿê îá÷èñëèòè îá’єì ïðÿìîêóòíîãî ïàðà-
ëåëåïіïåäà, ÿêùî õî÷à á îäèí іç éîãî âèìіðіâ є ÷èñëîì äðîáî-
âèì àáî іððàöіîíàëüíèì. Âіäïîâіäü íà öå ïèòàííÿ îòðèìàєìî 
ç íàñòóïíîї òåîðåìè.

Ò å î ð å ì à  1 (ïðî îá’єì ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà). 
Îá’єì ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє äîáóòêó 
òðüîõ éîãî âèìіðіâ.

Äîâåäåííÿ öієї òåîðåìè є äîñèòü ãðîìіçäêèì і âèêîíóєòüñÿ 
àíàëîãі÷íî äî äîâåäåííÿ òåîðåìè ïðî ïëîùó ïðÿìîêóòíèêà, 
ðîçãëÿíóòîї ó 8 êëàñі. Ó öüîìó ïіäðó÷íèêó äîâåäåííÿ òåîðå-
ìè ïðî îá’єì ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà íå íàâîäèìî. Ðîç-
ãëÿíåìî íàñëіäîê іç öієї òåîðåìè.

Í à ñ ë і ä î ê .  Îá’єì ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äî-
ðіâíþє äîáóòêó ïëîùі îñíîâè íà âèñîòó.

Ñïðàâäі, íåõàé, íàïðèêëàä, ãðàíü іç ðå-
áðàìè a і b є îñíîâîþ ïðÿìîêóòíîãî ïàðà-
ëåëåïіïåäà (ìàë. 9.1), òîäі ïëîùà îñíîâè S
ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє ab, à âèñîòà h ïà-
ðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє c. 

Òîìó V = abc = Sh.
Ðîçãëÿíåìî ïðèêëàäè ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷.

Задача 1.  Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äî-
ðіâíþþòü 2 ñì і 8 ñì, à äіàãîíàëü áіëüøîї çà ïëîùåþ áі÷íîї 
ãðàíі äîðіâíþє 10 ñì. Çíàéòè îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé ABCDA1B1C1D1 – äàíèé ïðÿìîêóò-
íèé ïàðàëåëåïіïåä, AB = 2 ñì, AD = 8 ñì, 
A1D = 10 ñì (ìàë. 9.2). Òîäі 
V = AB ∙ AD ∙ AA1 = 2 ∙ 8 ∙ AA1 = 16AA1. 

1) Çíàéäåìî AA1 іç {AA1D:

AA1 = = = 6 (ñì).

2) Òîäі V = 16AA1 = 16 ∙ 6 = 96 (ñì3).

Â і ä ï î â і ä ü. 96 ñì3.

Òіëà, ÿêі ìàþòü îäíàêîâі îá’єìè, íàçèâàþòü ðіâíîâåëè-
êèìè.
Òіëà, ÿêі ìàþòü îäíàêîâі îá’єìè, íàçèâàþòü 
êèìè

2. Об’єм прямокутного 
паралелепіпеда

Ò å î ð å ì à  1 (ïðî îá’єì ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà). 
Îá’єì ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє äîáóòêó 
òðüîõ éîãî âèìіðіâ.

Ìàë. 9.1

Ìàë. 9.2

Í à ñ ë і ä î ê .  Îá’єì ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äî-
ðіâíþє äîáóòêó ïëîùі îñíîâè íà âèñîòó.
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Задача 2.  Îñíîâîþ ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà є êâàäðàò 
іç äіàãîíàëëþ 6 ñì. Çíàéòè îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêùî 
éîãî äіàãîíàëü íàõèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 60°.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé ABCDA1B1C1D1 – ïðÿìîêóòíèé ïà-
ðàëåëåïіïåä, ABCD – êâàäðàò, BD = 6 ñì (ìàë. 9.3), êóò 
ìіæ äіàãîíàëëþ B1D і ïëîùèíîþ ABC äîðіâíþє 60°.

Çíàéäåìî îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà çà ôîðìóëîþ V = Sh.
1) Îñêіëüêè BD – ïðîåêöіÿ ïîõèëîї B1D íà ïëîùèíó 

îñíîâè, òî êóò B1DB – êóò ìіæ äіàãî-
íàëëþ B1D і ïëîùèíîþ îñíîâè. Çà óìî-
âîþ ∠B1DB = 60°.

2) Çíàéäåìî ïëîùó îñíîâè: 

S = = 18 (ñì2).

3) BB1 = h. Òîäі іç {BB1D ìàєìî: 
h = BB1 = BDtg∠D = 6tg60° = 6  (ñì). 

4) Òîäі V = Sh = 18 ∙ 6 = 108  (ñì3).

Â і ä ï î â і ä ü. 108  ñì3.

Ó 1635 ðîöі іòàëіéñüêèé ìàòåìàòèê 
Áîíàâåíòóðà Êàâàëüєðі (1598–1647) 

çàïðîïîíóâàâ ñóêóïíіñòü ïðèéîìіâ, ÿêі ìîæíà âèêîðèñòîâó-
âàòè äëÿ îá÷èñëåííÿ ïëîù ôіãóð òà îá’єìіâ òіë, ÿêèé ó ïî-
äàëüøîìó îòðèìàâ íàçâó ïðèíöèï Êàâàëüєðі.

Ïðèíöèï Êàâàëüєðі. ßêùî â ðåçóëüòàòі ïåðåòèíó äâîõ 
òіë F1 і F2 áóäü-ÿêîþ ç ïëîùèí, ïàðàëåëüíèõ äåÿêіé 
ïëîùèíі α, ó ïåðåðіçі çàâæäè îòðèìóþòü ôіãóðè ç ðіâ-
íèìè ïëîùàìè (ìàë. 9.4), òî îá’єìè öèõ òіë ðіâíі.

Ìàë. 9.4 

Ùîá çðîçóìіòè öåé ïðèíöèï, ðîçãëÿíåìî éîãî íà ïðîñòîìó 
ïðèêëàäі. Â ÿêîñòі ãåîìåòðè÷íèõ òіë âіçüìåìî äâі îäíàêîâі 
ïà÷êè îôіñíîãî ïàïåðó. Çðîçóìіëî, ùî îá’єìè öèõ ïà÷îê ðіâ-
íі. Âèéìåìî ïàïіð ç ïà÷îê і ïîêëàäåìî íà ñòіë. Ïàïіð ç ïåð-

Ìàë. 9.3

3. Принцип Кавальєрі

Ïðèíöèï Êàâàëüєðі. ßêùî â ðåçóëüòàòі ïåðåòèíó äâîõ 
òіë F1 і F2 áóäü-ÿêîþ ç ïëîùèí, ïàðàëåëüíèõ äåÿêіé 
ïëîùèíі αα, ó ïåðåðіçі çàâæäè îòðèìóþòü ôіãóðè ç ðіâ-
íèìè ïëîùàìè (ìàë. 9.4), òî îá’єìè öèõ òіë ðіâíі.

äàëüøîìó îòðèìàâ íàçâó 

Ïðèíöèï Êàâàëüєðі
òіë 
ïëîùèíі 
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øîї ïà÷êè ïîêëàäåìî ó ôîðìі ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà, 
òîáòî â òîìó æ âèãëÿäі, ÿê âіí ëåæàâ ó ïà÷öі. À âåðõíþ ÷à-
ñòèíó äðóãîї ïà÷êè òðîõè çñóíåìî âáіê (ìàë. 9.5). Ñàìі ëèñò-
êè ïàïåðó ïðè öüîìó ìîæíà ââàæàòè ïåðåðіçàìè öèõ òіë óñі-
ìà ïëîùèíàìè, ùî ïàðàëåëüíі ïîâåðõíі ñòîëó. Óñі ëèñòêè 
ïàïåðó, õî÷ ÷àñòèíà ç íèõ і çñóíóòà âáіê, ìàþòü îäíàêîâі ïëî-
ùі, à âèñîòà ïà÷îê òàêîæ íå çìіíèëàñÿ. Òîìó, çà ïðèíöèïîì 
Êàâàëüєðі, їõíі îá’єìè ðіâíі. 

Îá´ðóíòîâóþ÷è ñâіé ïðèíöèï, 
Êàâàëüєðі òàêîæ êåðóâàâñÿ íàî÷-
íèìè ìіðêóâàííÿìè, à ñòðîãå äîâå-
äåííÿ öüîãî ôàêòó ç’ÿâèëîñÿ âæå 
äåùî ïіçíіøå. 

Çà äîïîìîãîþ ïðèíöèïó Êàâà-
ëüєðі ìîæíà çíàéòè ôîðìóëè äëÿ 
îá÷èñëåííÿ îá’єìіâ äåÿêèõ ãåîìåò-
ðè÷íèõ òіë.

Ò å î ð å ì à  2 (ïðî îá’єì ïðèçìè). Îá’єì ïðèçìè äîðіâ-
íþє äîáóòêó ïëîùі її îñíîâè íà âèñîòó.

Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé äàíî äîâіëüíó ïðèçìó (ïðÿìó àáî ïî-
õèëó) іç ïëîùåþ îñíîâè S і âèñîòîþ h. Íåõàé íà ïëîùèíі α
ïîðÿä ç äàíîþ ïðèçìîþ є ùå é ïðÿìîêóòíèé ïàðàëåëåïіïåä іç 
ïëîùåþ îñíîâè S і âèñîòîþ h (ìàë. 9.6). Îñêіëüêè âèñîòè 
ïðèçìè і ïàðàëåëåïіïåäà ìіæ ñîáîþ ðіâíі, òî êîæíà ïëî-
ùèíà β, ïàðàëåëüíà äî ïëîùèíè α, ÿêà ïåðåòèíàє ïðèçìó, 
ïåðåòèíàє і ïàðàëåëåïіïåä. Óñі âіäïîâіäíі ïåðåðіçè ìàþòü îä-
íàêîâі ïëîùі, îñêіëüêè öі ïåðåðіçè ðіâíі âіäïîâіäíèì îñíîâàì 
ïðèçìè і ïàðàëåëåïіïåäà. Çà ïðèíöèïîì Êàâàëüєðі äіéäåìî 
âèñíîâêó: îá’єìè ïðèçìè і ïàðàëåëåïіïåäà ìіæ ñîáîþ ðіâíі. 
Îñêіëüêè îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє Sh, òî îá’єì ïðèçìè 
òàêîæ äîðіâíþє Sh. 

Ìàë. 9.6

Ìàë. 9.5

4. Об’єм призми

Ò å î ð å ì à  2 (ïðî îá’єì ïðèçìè). Îá’єì ïðèçìè äîðіâ-
íþє äîáóòêó ïëîùі її îñíîâè íà âèñîòó.
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Í à ñ ë і ä î ê  1. Îá’єì ïîõèëîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâ-
íþє äîáóòêó ïëîùі éîãî îñíîâè íà âèñîòó.

Í à ñ ë і ä î ê  2. Îá’єì ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâ-
íþє äîáóòêó ïëîùі éîãî îñíîâè íà âèñîòó.

Í à ñ ë і ä î ê  3. Îá’єì ïðÿìîї ïðèçìè äîðіâíþє äîáóòêó 
ïëîùі її îñíîâè íà áі÷íå ðåáðî.

Ðîçãëÿíåìî êіëüêà ïðèêëàäіâ ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷.

Задача 3.  Îñíîâîþ ïîõèëîї ïðèçìè є ïðàâèëüíèé òðèêóòíèê 
çі ñòîðîíîþ 4 ñì. Áі÷íå ðåáðî ïðèçìè äîðіâíþє 6 ñì і íà-
õèëåíå äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 30°. Çíàéòè îá’єì 
ïðèçìè.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé ABCA1B1C1 – 
äàíà ïðèçìà, {ABC – ïðàâèëüíèé, 
AB = 4 ñì, AA1 = 6 ñì. Òîäі V = SÀÂÑh. 

1) Ïðîâåäåìî A1K ⊥ (ÀÂÑ), òîäі 
A1K – âèñîòà ïðèçìè, òîáòî A1K = h. 
Îñêіëüêè ÀK – ïðîåêöіÿ áі÷íîãî 
ðåáðà ÀÀ1 íà ïëîùèíó îñíîâè, òî 
∠A1AK – êóò íàõèëó áі÷íîãî ðåáðà 
äî ïëîùèíè îñíîâè (ìàë. 9.7), çà 
óìîâîþ ∠A1AK = 30° . 

2) Çíàéäåìî ïëîùó îñíîâè: 

SÀÂÑ =  (ñì2). 

3) Іç {AA1K (∠K = 90°), çà âëàñòèâіñòþ êàòåòà, ùî ëå-

æèòü ïðîòè êóòà 30°, ìàєìî: h = A1K = = 3 (ñì).

4) Òîäі V = 4  ∙ 3 = 12  (ñì3).

Â і ä ï î â і ä ü. 12  ñì3.

Задача 4.  Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ðîìá çі ñòîðî-
íîþ 8 ñì і ãîñòðèì êóòîì 60°. Ìåíøà äіàãîíàëü ïàðàëåëå-
ïіïåäà äîðіâíþє áіëüøіé äіàãîíàëі ðîìáà. Çíàéäіòü îá’єì 
ïàðàëåëåïіïåäà.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé ABCDA1B1C1D1 – äàíèé ïàðàëåëå-
ïіïåä, ABCD – ðîìá, AB = 8 ñì, ∠BAD = 60° (ìàë. 9.8). Òîäі 
V = Sh = SABCD ∙ BB1 = AB2sinA ∙ BB1.

1) Îñêіëüêè ∠A = 60°, òî {ABD – ðіâíîñòîðîííіé, òîìó 
BD = AB = 8 ñì.

Í à ñ ë і ä î ê  1. Îá’єì ïîõèëîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâ-
íþє äîáóòêó ïëîùі éîãî îñíîâè íà âèñîòó.

Í à ñ ë і ä î ê  2. Îá’єì ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâ-
íþє äîáóòêó ïëîùі éîãî îñíîâè íà âèñîòó.

Í à ñ ë і ä î ê  3. Îá’єì ïðÿìîї ïðèçìè äîðіâíþє äîáóòêó 
ïëîùі її îñíîâè íà áі÷íå ðåáðî.

Ìàë. 9.7

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



169

Об’єми многогранників

2) Ó ðîìáі ABCD ∠B = 120°, 
òîìó, çà òåîðåìîþ êîñèíóñіâ: 
AC2 = AB2 + BC2 – 2AB · BCcosB =
= (ñì).

3) Îñêіëüêè BD < AC, òî B1D – 
ìåíøà äіàãîíàëü ïàðàëåëåïіïåäà, 
à çà óìîâîþ: B1D = AC . 

Òîäі B1D =  ñì. 
4) Іç {BB1D ìàєìî: 

BB1 =  (ñì).

5) Òîäі V = 82sin60° ·  (ñì3).

Â і ä ï î â і ä ü. 256  ñì3.

Задача 5. Ó ïîõèëіé ïðèçìі ïåðïåíäèêóëÿðíî äî áі÷íèõ ðå-
áåð ïðîâåäåíî ïåðåðіç, ÿêèé ïåðåòèíàє âñі áі÷íі ðåáðà 
(ìàë. 9.9). Äîâåäіòü, ùî îá’єì öієї ïðèçìè ìîæíà çíàéòè çà 
ôîðìóëîþ: V = Sïåð · l, äå Sïåð – ïëîùà ïåðåðіçó, l – äîâ-
æèíà áі÷íîãî ðåáðà ïðèçìè. 
Ä î â å ä å í í ÿ. 1) Ïëîùèíà ïåðåðіçó 
äіëèòü ïðèçìó íà äâі ÷àñòèíè, òîáòî 
íà âåðõíþ і íèæíþ. Ïîìіíÿєìî ÷à-
ñòèíè ìіñöÿìè, ñóìіñòèâøè îñíîâè 
ïðèçìè (ìàë. 9.9).

2) Îòðèìàєìî ïðÿìó ïðèçìó, îá’єì 
ÿêîї äîðіâíþє îá’єìó äàíîї ïðèçìè.

3) Ó öіé ïðÿìіé ïðèçìі îñíîâîþ 
áóäå ïåðåðіç äàíîї ïðèçìè, à âèñî-
òîþ – áі÷íå ðåáðî äàíîї ïðèçìè. Òîäі 
îá’єì îòðèìàíîї ïðÿìîї ïðèçìè, à 
îòæå, і äàíîї, ìîæíà îòðèìàòè çà ôîð-
ìóëîþ: V = Sïåð · l.

• Сформулюйте основні властивості об’єму. • Які геометричні 
тіла називають рівновеликими? • Сформулюйте теорему про 
об’єм прямокутного паралелепіпеда та наслідок з неї. • Сформу-
люйте та поясніть на прикладі принцип Кавальєрі. • Сформулю-
йте і доведіть теорему про об’єм призми. • Сформулюйте на-
слідки з теореми про об’єм призми.

Ìàë. 9.8

Ìàë. 9.9

Сформулюйте основні властивості об’єму. • Які геометричні 
тіла називають рівновеликими? • Сформулюйте теорему про 
об’єм прямокутного паралелепіпеда та наслідок з неї. • Сформу-
люйте та поясніть на прикладі принцип Кавальєрі. • Сформулю-
йте і доведіть теорему про об’єм призми. • Сформулюйте на-
слідки з теореми про об’єм призми.

• 
тіла називають рівновеликими? 
об’єм прямокутного паралелепіпеда та наслідок з неї. 
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Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
9.1. Çàïèøіòü ó ìì3:

1) 4 ñì3;            2) 2 ñì3 115 ìì3; 
3) 5 ñì3 2 ìì3;      4) 3 äì3.

9.2. Çàïèøіòü ó ñì3:
1) 5 äì3;            2) 2 äì3 517 ñì3; 
3) 3 äì3 4 ñì3;      4) 2 ì3.

9.3. Çíàéäіòü îá’єì êóáà, ðåáðî ÿêîãî äîðіâíþє:
1) 5 ñì;            2) 7 äì.

9.4. Çíàéäіòü îá’єì êóáà, ðåáðî ÿêîãî äîðіâíþє:
1) 4 äì;            2) 10 ñì.

9.5. Çíàéäіòü îá’єì ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà, ëіíіéíі 
âèìіðè ÿêîãî äîðіâíþþòü:
1) 2 äì; 7 äì; 5 äì;       2) 15 ñì; 0,2 äì; 30 ìì.

9.6. Çíàéäіòü îá’єì ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà, ëіíіéíі 
âèìіðè ÿêîãî äîðіâíþþòü:
1) 3 ñì; 8 ñì; 9 ñì;        2) 12 äì; 0,3 ì; 50 ñì.

9.7. Çíàéäіòü îá’єì ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà, ïëîùà îñ-
íîâè ÿêîãî äîðіâíþє 30 ñì2, à âèñîòà – 12 ñì. 

9.8. Çíàéäіòü îá’єì ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà, ïëîùà îñ-
íîâè ÿêîãî äîðіâíþє 24 äì2, à âèñîòà – 5 äì. 

9.9. Îá’єì ïðèçìè äîðіâíþє 200 ñì3, à ïëîùà її îñíîâè – 
20 ñì2. Çíàéäіòü âèñîòó ïðèçìè.

9.10. Îá’єì ïðèçìè äîðіâíþє 300 ñì3, à її âèñîòà – 15 ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùó îñíîâè ïðèçìè.

9.11. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþþòü 
 ñì і 7 ñì, à êóò ìіæ íèìè – 60°. Çíàéäіòü îá’єì ïà-

ðàëåëåïіïåäà, ÿêùî éîãî áі÷íå ðåáðî äîðіâíþє 5 ñì.
9.12. Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ðîìá çі ñòîðîíîþ 

8 ñì і ãîñòðèì êóòîì 30°. Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïі-
ïåäà, ÿêùî éîãî áі÷íå ðåáðî äîðіâíþє 10 ñì.

9.13. Äåðåâ’ÿíèé áðóñîê, ùî ìàє ôîðìó ïðÿìîêóòíîãî ïàðà-
ëåëåïіïåäà, ðîçïèëÿëè íà 6 ïіðàìіä. ×è äîðіâíþє ñóìà 
îá’єìіâ öèõ ïіðàìіä îá’єìó öüîãî áðóñêà?

9.14. Ïðàâèëüíó ÷îòèðèêóòíó ïðèçìó äіàãîíàëüíèì ïåðåðі-
çîì ïîäіëåíî íà äâі ÷àñòèíè. Öі ÷àñòèíè ìîæíà ïðè-
êëàñòè îäíà äî îäíîї ðіçíèìè ñïîñîáàìè. ×è çàâæäè ïðè 
öüîìó óòâîðþâàòèìóòüñÿ òіëà îäíîãî é òîãî ñàìîãî 
îá’єìó?

9.1.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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9.15. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâ-
íþþòü 3 ñì і 5 ñì, à äіàãîíàëü áіëüøîї çà ïëîùåþ áі÷íîї 
ãðàíі äîðіâíþє 13 ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà.

9.16. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþ-
þòü 4 ñì і 8 ñì, à äіàãîíàëü ìåíøîї çà ïëîùåþ áі÷íîї 
ãðàíі äîðіâíþє 5 ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà.

9.17. Îñíîâà ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà – ðîìá çі ñòîðîíîþ 4 ñì 
і êóòîì 60°. Ìåíøà äіàãîíàëü ïàðàëåëåïіïåäà íàõèëåíà 
äî îñíîâè ïіä êóòîì 45°. Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà.

9.18. Îñíîâà ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà – êâàäðàò, ïåðèìåòð 
ÿêîãî äîðіâíþє 20 ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà, 
ÿêùî äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі óòâîðþє êóò 45° іç ïëîùè-
íîþ îñíîâè.

9.19. Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâ-
íþє 6 ñì, à її îá’єì – 180 ñì3. Çíàéäіòü âèñîòó ïðèçìè.

9.20. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є òðèêóòíèê çі ñòîðîíîþ 6 ñì і 
âèñîòîþ 10 ñì, ïðîâåäåíîþ äî íåї. Çíàéäіòü âèñîòó 
ïðèçìè, ÿêùî її îá’єì äîðіâíþє 150 ñì3.

9.21. Âіäðî âìіùóє 12 ë. Ñêіëüêè âіäåð âîäè íåîáõіäíî, ùîá 
çàïîâíèòè âàííó, ÿêà ìàє ôîðìó ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëå-
ëåïіïåäà ç âèìіðàìè 50 ñì, 1 ì 60 ñì і 70 ñì (îêðóãëèòè 
äî öіëèõ)?

9.22. Âіäðî âìіùóє 8 ë. Ñêіëüêè âіäåð âîäè ïîòðіáíî, ùîá çà-
ïîâíèòè ñêëÿíèé êóá іç ðåáðîì 50 ñì (îêðóãëèòè äî öі-
ëèõ)?

9.23. Ñàíіòàðíèìè íîðìàìè ïåðåäáà÷åíî, ùî ó êëàñíèõ êіì-
íàòàõ íà îäíîãî ó÷íÿ ìàє ïðèïàäàòè íå ìåíøå íіæ 6 ì3

ïîâіòðÿ. ×è ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî êîëè ó êëàñíіé 
êіìíàòі, ÿêà ìàє ôîðìó ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà ç 
âèìіðàìè 8 ì, 5,5 ì і 3 ì, íàâ÷àþòüñÿ 23 ó÷íі, öå íå є 
ïîðóøåííÿì ñàíіòàðíèõ íîðì?

9.24. Îá’єì êóáà äîðіâíþє 64 ñì3. Çíàéäіòü ïîâíó ïîâåðõíþ êóáà.

9.25. Ïîâíà ïîâåðõíÿ êóáà äîðіâíþє 54 ñì2. Çíàéäіòü îá’єì êóáà.

9.26. Áі÷íå ðåáðî ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє 
 ñì, à îäíà çі ñòîðіí îñíîâè – 8 ñì. Çíàéäіòü îá’єì 

ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêùî éîãî äіàãîíàëü íàõèëåíà äî ïëî-
ùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 60°.

9.27. Áі÷íå ðåáðî ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє 
 ñì, à äіàãîíàëü îñíîâè – 20 ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïàðà-

ëåëåïіïåäà, ÿêùî îäíà ç äіàãîíàëåé áі÷íîї ãðàíі íàõè-
ëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 30°.

9.15. 
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9.28. 1 ì3 çîëîòà âàæèòü ïðèáëèçíî 19 ò. ×è ìîæå ëþäèíà 
ïіäíÿòè êóá çîëîòà, ðåáðî ÿêîãî – 30 ñì?

9.29. Îñíîâà ïðÿìîї ïðèçìè – ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê ç îñ-
íîâîþ 6 ñì і ïåðèìåòðîì 16 ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè, 
ÿêùî äâі її áі÷íі ãðàíі – êâàäðàòè.

9.30. Îñíîâà ïðÿìîї ïðèçìè – ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê іç 
áі÷íîþ ñòîðîíîþ 10 ñì і ïåðèìåòðîì 36 ñì. Çíàéäіòü 
îá’єì ïðèçìè, ÿêùî îäíà ç її áі÷íèõ ãðàíåé – êâàäðàò, 
à äâі іíøі – íå є êâàäðàòàìè.

9.31. Îá’єì ïðÿìîї ïðèçìè äîðіâíþє 168 ñì3, à її áі÷íå 
ðåáðî – 7 ñì. Îñíîâà ïðèçìè – ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê 
іç êàòåòîì 6 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

9.32. Îñíîâà ïðÿìîї ïðèçìè – ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç êà-
òåòàìè 5 ñì і 12 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі 
ïðèçìè, ÿêùî її îá’єì äîðіâíþє 240 ñì3.

9.33. Îñíîâà ïîõèëîãî ïàðàëåëåïіïåäà – ïðÿìîêóòíèê іç äіà-
ãîíàëëþ 10 ñì і êóòîì ìіæ äіàãîíàëÿìè 30°. Áі÷íå ðåáðî 
ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє  ñì і óòâîðþє ç ïëîùèíîþ 
îñíîâè êóò 45°. Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà.

9.34. Îñíîâà ïîõèëîãî ïàðàëåëåïіïåäà – êâàäðàò іç äіàãî-
íàëëþ 6 ñì. Áі÷íå ðåáðî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє 

 ñì і óòâîðþє êóò 60° іç ïëîùèíîþ îñíîâè. Çíàéäіòü 
îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà.

9.35. Òðè àëþìіíієâèõ êóáè ç ðåáðàìè 3 ñì, 4 ñì і 5 ñì ïåðå-
ïëàâèëè â îäèí êóá. Çíàéäіòü ïîâíó ïîâåðõíþ öüîãî 
êóáà.

9.36. Âèìіðè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþþòü 
15 ñì, 36 ñì і 50 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâåðõíі êóáà, 
ÿêèé є ðіâíîâåëèêèì öüîìó ïàðàëåëåïіïåäó.

9.37. Ïîáóäóéòå ïåðåðіç ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè ïëîùèíîþ, 
ÿêà ïðîõîäèòü ÷åðåç áі÷íå ðåáðî і ðîçáèâàє ïðèçìó íà 
äâі ðіâíîâåëèêі ïðèçìè.

9.38. Ó ïîõèëîìó ïàðàëåëåïіïåäі ïåðïåíäèêóëÿðíèì ïåðåðі-
çîì є ïàðàëåëîãðàì çі ñòîðîíàìè 5 ñì і 6 ñì òà êóòîì 
ìіæ íèìè 30°. Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêùî 
éîãî áі÷íå ðåáðî äîðіâíþє 20 ñì.

9.39. Ó ïîõèëîìó ïàðàëåëåïіïåäі ïåðïåíäèêóëÿðíèì ïåðåðі-
çîì є ðîìá, ñòîðîíà ÿêîãî äîðіâíþє 8 ñì, à ãîñòðèé 
êóò – 30°. Çíàéäіòü äîâæèíó áі÷íîãî ðåáðà ïàðàëåëåïі-
ïåäà, ÿêùî éîãî îá’єì äîðіâíþє 320 ñì3.
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9.40. Ó ñêіëüêè ðàçіâ òðåáà çáіëüøèòè êîæíèé іç òðüîõ ëіíіé-
íèõ âèìіðіâ ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà, ùîá éîãî 
îá’єì çáіëüøèâñÿ: 1) ó 125 ðàçіâ;  2) ó 7 ðàçіâ?

9.41. Ó ñêіëüêè ðàçіâ òðåáà çìåíøèòè êîæíèé іç òðüîõ ëіíіé-
íèõ âèìіðіâ ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà, ùîá éîãî 
îá’єì çìåíøèâñÿ: 1) ó 9 ðàçіâ;  2) ó 8 ðàçіâ?

9.42. Ðîçìіðè öåãëèíè – 25×12×6,5 ñì. Çíàéäіòü ìàñó îäíієї 
öåãëèíè, ÿêùî ãóñòèíà ìàòåðіàëó öåãëè äîðіâíþє 
1700 êã/ì3.

9.43. Åêñêàâàòîð âèêîïàâ ÿìó ó ôîðìі êóáà, ðåáðî ÿêîãî äîðіâ-
íþє 4 ì. Ñêіëüêè âàíòàæіâîê çíàäîáèòüñÿ, ùîá âèâåçòè 
âñþ çåìëþ, ÿêùî îäíà âàíòàæіâêà âìіùóє 2,5 ì3 çåìëі?

9.44. Ìіñüêà ðàäà óõâàëèëà ðіøåííÿ çààñôàëüòóâàòè äâîõñîò-
ìåòðîâó ïðÿìîëіíіéíó äіëÿíêó øëÿõó çàâøèðøêè 15 ì. 
Òîâùèíà àñôàëüòó íà öіé äîðîçі ìàє áóòè 5 ñì. Ñêіëüêè 
ìàøèí àñôàëüòó ïîòðіáíî äëÿ âèêîíàííÿ öèõ ðîáіò, 
ÿêùî ãóñòèíà àñôàëüòó äîðіâíþє 2,4 ò/ì3, à âàíòàæ-
íіñòü ìàøèíè – 5 ò?

9.45. Ñêіëüêè äîùîê çàâäîâæêè 2,5 ì, çàâøèðøêè 20 ñì і 
çàâòîâøêè 20 ìì ìîæíà îòðèìàòè ç ÷îòèðèãðàííîãî 
áðóñà çàâäîâæêè 10 ì, ïåðåðіçîì ÿêîãî є ïðÿìîêóòíèê 
ðîçìіðàìè 40×30 ñì.

9.46. Çíàéäіòü îá’єì äåòàëі, çîáðàæåíîї íà ìàëþíêó 2.7 (ñ. 37).

9.47. Çíàéäіòü îá’єì äåòàëі, çîáðàæåíîї íà ìàëþíêó 2.8 (ñ. 37).

9.48. Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþє 
a, à áі÷íà ïîâåðõíÿ ðіâíîâåëèêà ñóìі îñíîâ. Çíàéäіòü 
îá’єì ïðèçìè.

9.49. Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè ABCA1B1C1
äîðіâíþє 4 ñì, êóò ìіæ ïëîùèíîþ îñíîâè і ïåðåðіçîì 
AB1C äîðіâíþє 45°. Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.

9.50. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè ABCA1B1C1 є ðіâíîáåäðåíèé 
ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê (∠ACB = 90°). Áі÷íå ðåáðî 
ïðèçìè äîðіâíþє 3 ñì, à ïåðåðіç ïðèçìè ïëîùèíîþ BC1A
óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 45°. Çíàéäіòü îá’єì 
ïðèçìè.

9.51. Äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє 6 ñì, 
à éîãî ëіíіéíі âèìіðè âіäíîñÿòüñÿ ÿê 1 : 2 : 2. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі òà îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà.

9.52. Ëіíіéíі âèìіðè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà âіäíî-
ñÿòüñÿ ÿê 2 : 3 : 6, à éîãî äіàãîíàëü äîðіâíþє 7 ñì. Çíàé-
äіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі òà îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà.
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9.53. Äëÿ òåõíі÷íèõ ïîòðåá âèãîòîâëÿþòü öåãëó ðîçìіðàìè 
120×250×142 ìì іç ïîðîæíèíàìè 12×80×142 ìì, ÿêі çà-
éìàþòü 22,4 % âіä çàãàëüíîãî îá’єìó. Âèçíà÷òå êіëü-
êіñòü ïîðîæíèí ó öåãëі.

9.54. Êàìåíåðіçíà ìàøèíà âèãîòîâëÿє çà çìіíó 16,758 ì3

îáëèöþâàëüíèõ êàìåíіâ, ðîçìіðè ÿêèõ – 49×24×19 ñì. 
Ñêіëüêè òàêèõ êàìåíіâ âèãîòîâëÿє ìàøèíà çà çìіíó?

9.55. Îñíîâîþ ïðèçìè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê. Âèñîòà 
öüîãî òðèêóòíèêà, ïðîâåäåíà äî ãіïîòåíóçè, äіëèòü її íà 
âіäðіçêè çàâäîâæêè 1 ñì і 4 ñì. Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє ïðÿ-
ìèé êóò іíøîї îñíîâè ç îñíîâîþ öієї âèñîòè, íàõèëåíèé äî 
ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 30°. Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.

9.56. Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþє 
6 ñì, à âіäñòàíü âіä âåðøèíè îäíієї îñíîâè ïðèçìè äî 
ïðîòèëåæíîї ñòîðîíè іíøîї îñíîâè äîðіâíþє 14 ñì. 
Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.

9.57. Îá’єì ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþє  ñì3, 
áі÷íå ðåáðî – 2 ñì. Çíàéäіòü äîâæèíó âіäðіçêà, ùî ñïîëó-
÷àє îäíó ç âåðøèí âåðõíüîї îñíîâè іç öåíòðîì íèæíüîї.

9.58. Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïðèçìі âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє 
îäíó ç âåðøèí âåðõíüîї îñíîâè іç öåíòðîì íèæíüîї, äî-
ðіâíþє  ñì і íàõèëåíèé äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êó-
òîì 30°. Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.

9.59. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є òðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè 13 ñì, 
14 ñì і 15 ñì. Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє îäíó ç âåðøèí 
âåðõíüîї îñíîâè іç öåíòðîì êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî 
íèæíüîї îñíîâè, íàõèëåíèé äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êó-
òîì 45°. Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.

9.60. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є òðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè 6 ñì, 
8 ñì і 10 ñì, îá’єì ïðèçìè äîðіâíþє 288 ñì3. Çíàéäіòü äîâ-
æèíó âіäðіçêà, ùî ñïîëó÷àє îäíó ç âåðøèí âåðõíüîї îñ-
íîâè іç öåíòðîì êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî íèæíüîї îñíîâè.

9.61. Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ðîìá іç ïåðèìåòðîì 
20 ñì і äіàãîíàëëþ 8 ñì. Ìåíøà äіàãîíàëü ïàðàëåëåïі-
ïåäà äîðіâíþє 10 ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà.

9.62. Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ðîìá іç ïåðèìåòðîì 
40 ñì і äіàãîíàëëþ 12 ñì. Áіëüøà äіàãîíàëü ïàðàëåëåïі-
ïåäà äîðіâíþє 20 ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà.

9.63. Äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє 12 ñì 
і íàõèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 60°. Çíàéäіòü 
îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêùî êóò ìіæ äіàãîíàëÿìè îñ-
íîâè äîðіâíþє 30°.

9.55.
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9.64. Äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà íàõèëåíà äî 
ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 45°. Äіàãîíàëü îñíîâè óòâî-
ðþє ç îäíієþ çі ñòîðіí îñíîâè êóò 30°. Çíàéäіòü îá’єì 
ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêùî éîãî âèñîòà äîðіâíþє 8 ñì.

9.65. Ó ïðÿìіé òðèêóòíіé ïðèçìі ñòîðîíè îñíîâè äîðіâíþþòü 
13 ñì, 21 ñì і 20 ñì. ×åðåç áі÷íå ðåáðî ïðèçìè і ñåðåäíþ 
çà äîâæèíîþ âèñîòó îñíîâè ïðîâåäåíî ïåðåðіç, ïëîùà 
ÿêîãî äîðіâíþє 63 ñì2. Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.

9.66. Ó ïðÿìіé òðèêóòíіé ïðèçìі ñòîðîíè îñíîâè äîðіâíþþòü 
13 ñì, 14 ñì і 15 ñì. ×åðåç áі÷íå ðåáðî ïðèçìè і íàé-
ìåíøó çà äîâæèíîþ âèñîòó îñíîâè ïðîâåäåíî ïåðåðіç, 
ïëîùà ÿêîãî äîðіâíþє 112 ñì2. Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.

9.67. Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є êâàäðàò іç äіàãî-
íàëëþ  ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêùî 
éîãî ïîâíà ïîâåðõíÿ äîðіâíþє 240 ñì2.

9.68. Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ïàðàëåëîãðàì çі ñòîðî-
íàìè 4 ñì і 5 ñì òà ãîñòðèì êóòîì 30°. Çíàéäіòü îá’єì ïà-
ðàëåëåïіïåäà, ÿêùî éîãî ïîâíà ïîâåðõíÿ äîðіâíþє 74 ñì2.

9.69. Äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äî-
ðіâíþє  ñì. Äіàãîíàëü ïàðàëåëåïіïåäà óòâîðþє ç 
ïëîùèíîþ öієї ãðàíі êóò 45°, à ç ïëîùèíîþ îñíîâè – 
êóò 30°. Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà.

9.70. Äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє 10 ñì 
і óòâîðþє ç áі÷íèìè ãðàíÿìè êóòè 30° і 45°. Çíàéäіòü 
îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà.

9.71. Îñíîâîþ ïîõèëîї ïðèçìè є ïðàâèëüíèé òðèêóòíèê çі 
ñòîðîíîþ  ñì. Îäíà ç âåðøèí âåðõíüîї îñíîâè ïðî-
åêòóєòüñÿ â öåíòð íèæíüîї. Áі÷íі ðåáðà ïðèçìè óòâîðþ-
þòü іç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 60°. Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.

9.72. Îñíîâîþ ïîõèëîї ïðèçìè є êâàäðàò çі ñòîðîíîþ 8 ñì. 
Îäíà ç âåðøèí âåðõíüîї îñíîâè ïðîåêòóєòüñÿ â öåíòð 
íèæíüîї. Áі÷íі ðåáðà ïðèçìè óòâîðþþòü іç ïëîùèíîþ 
îñíîâè êóò 45°. Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.

9.73. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç 
ãîñòðèì êóòîì α. Äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі, ùî ìіñòèòü ãі-
ïîòåíóçó, äîðіâíþє d і óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè 
ïðèçìè êóò β. Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.

9.74. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç 
êóòîì α і ãіïîòåíóçîþ c. Äіàãîíàëü ãðàíі, ùî ìіñòèòü 
êàòåò, ïðèëåãëèé äî äàíîãî êóòà, óòâîðþє ç ïëîùèíîþ 
îñíîâè êóò β. Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.
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9.75. Ïðîôіëü ðóñëà ðі÷êè ìàє ôîðìó ðіâ-
íîáі÷íîї òðàïåöії, îñíîâè ÿêîї – 15 ì 
і 9 ì, à âèñîòà – 3 ì. Øâèäêіñòü òå÷ії 
äîðіâíþє 1 ì/ñ. ßêèé îá’єì âîäè 
ïðîòіêàє çà 1 õâ ÷åðåç öåé ïðîôіëü? 

9.76. Ïåðåðіç çàëіçíè÷íîãî íàñèïó ìàє âè-
ãëÿä ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії, âåðõíÿ 
îñíîâà ÿêîї äîðіâíþє 12 ì, íèæíÿ – 
27 ì, à âèñîòà – 4,5 ì. Çíàéäіòü îá’єì 
1 êì íàñèïó. 

9.77. Âèìіðè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþþòü 2 ñì, 
3 ñì і 6 ñì. Çíàéäіòü ðåáðî êóáà òàêîãî, ùîá âіäíîøåííÿ 
îá’єìіâ öèõ òіë äîðіâíþâàëî âіäíîøåííþ ïëîù їõíіõ 
ïîâíèõ ïîâåðõîíü.

9.78. ßêùî êîæíå ðåáðî êóáà çáіëüøèòè íà 2 ñì, òî éîãî 
îá’єì çáіëüøèòüñÿ íà 98 ñì3. Çíàéäіòü ðåáðî öüîãî êóáà.

9.79. ßêùî êîæíå ðåáðî êóáà çìåíøèòè íà 1 ñì, òî éîãî îá’єì 
çìåíøèòüñÿ íà 37 ñì3. Çíàéäіòü ðåáðî öüîãî êóáà.

9.80. ßêùî êîæíå ðåáðî êóáà çìåíøèòè íà 1 äì, òî éîãî îá’єì 
çìåíøèòüñÿ ó 125 ðàçіâ. Çíàéäіòü ðåáðî öüîãî êóáà.

9.81. ßêùî êîæíå ðåáðî êóáà çáіëüøèòè íà 2 äì, òî éîãî 
îá’єì çáіëüøèòüñÿ ó 27 ðàçіâ. Çíàéäіòü ðåáðî öüîãî êóáà.

9.82. Âèìіðè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà – 3 ñì, 4 ñì і 
5 ñì. Êîæíå éîãî ðåáðî çáіëüøèëè íà x ñì. Ïðè öüîìó 
ïëîùà ïîâåðõíі çáіëüøèëàñÿ íà 54 ñì2. Ó ñêіëüêè ðàçіâ 
çáіëüøèâñÿ îá’єì ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà?

9.83. Âèìіðè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà – 2 ñì, 4 ñì і 
6 ñì. Êîæíå éîãî ðåáðî çáіëüøèëè íà x ñì, ïðè öüîìó 
ïëîùà ïîâåðõíі çáіëüøèëàñÿ íà 120 ñì2. Íà ñêіëüêè ñì3

çáіëüøèâñÿ îá’єì ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà?

9.84. Çíàéäіòü îá’єì ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïðèçìè, ó ÿêîї 
ïåðèìåòðè äâîõ ãðàíåé äîðіâíþþòü âіäïîâіäíî 36 ñì і 
12 ñì.

9.85. Çíàéäіòü îá’єì ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè, ó ÿêîї ïåðè-
ìåòðè äâîõ ãðàíåé äîðіâíþþòü âіäïîâіäíî 48 ñì і 30 ñì.

9.86. Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ðîìá іç äіàãîíàëÿìè 
1 äì і 7 äì. Äіàãîíàëі ïàðàëåëåïіïåäà âіäíîñÿòüñÿ ÿê 
13 : 37. Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà.

9.87. Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ðîìá, äіàãîíàëі 
ÿêîãî âіäíîñÿòüñÿ ÿê 5 : 16. Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïі-
ïåäà, ÿêùî éîãî äіàãîíàëі äîðіâíþþòü 26 ñì і 40 ñì.
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9.88. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþþòü 
8 ñì і 14 ñì, à äіàãîíàëі îñíîâè âіäíîñÿòüñÿ ÿê 7 : 9. 
Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêùî éîãî áіëüøà äіàãî-
íàëü íàõèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 45°.

9.89. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþþòü 
17 ñì і 25 ñì, à îäíà ç äіàãîíàëåé – 26 ñì. Ìåíøà äіàãî-
íàëü ïàðàëåëåïіïåäà óòâîðþє ç âèñîòîþ êóò 45°. Çíàé-
äіòü îá’єì öüîãî ïàðàëåëåïіïåäà. 

9.90. Áі÷íі ðåáðà ïîõèëîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþþòü 
20 ñì, à âіäñòàíі ìіæ íèìè – 4 ñì, 13 ñì і 15 ñì. Çíàé-
äіòü îá’єì ïðèçìè.

9.91. Âіäñòàíі ìіæ ðåáðàìè ïîõèëîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâ-
íþþòü 6 ñì, 25 ñì і 29 ñì, à її îá’єì – 1500 ñì3. Çíàé-
äіòü áі÷íå ðåáðî ïðèçìè.

9.92. Íàâêîëî êóëі, ðàäіóñ ÿêîї –  ñì, îïèñàíî ïðàâèëüíó 
øåñòèêóòíó ïðèçìó. Çíàéäіòü її îá’єì.

9.93. Íàâêîëî êóëі, ðàäіóñ ÿêîї –  ñì, îïèñàíî ïðàâèëüíó 
òðèêóòíó ïðèçìó. Çíàéäіòü її îá’єì.

9.94. Çíàéäіòü îá’єì ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè, âïèñàíîї 
ó ñôåðó ðàäіóñà 7 ñì, ÿêùî ñòîðîíà îñíîâè ïðèçìè äî-
ðіâíþє 12 ñì.

9.95. Ó ñôåðó ðàäіóñà 4 ñì âïèñàíî ïðàâèëüíó òðèêóòíó 
ïðèçìó, ñòîðîíà îñíîâè ÿêîї òàêîæ äîðіâíþє 4 ñì. Çíàé-
äіòü îá’єì öієї ïðèçìè.

9.96. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê 
іç áі÷íîþ ñòîðîíîþ a і êóòîì ïðè âåðøèíі β. ×åðåç ñòî-
ðîíó îñíîâè і ïðîòèëåæíó âåðøèíó іíøîї îñíîâè ïðîâå-
äåíî ïåðåðіç, ÿêèé óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò γ. 
Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.

9.97. Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþє 
a. ×åðåç öþ ñòîðîíó і ñåðåäèíó ïðîòèëåæíîãî áі÷íîãî 
ðåáðà ïðîâåäåíî ïåðåðіç, ÿêèé óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñ-
íîâè êóò α. Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.

9.98. Ïëîùі òðüîõ ãðàíåé ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äî-
ðіâíþþòü 12 ñì2, 21 ñì2 і 28 ñì2. Çíàéäіòü îá’єì ïðÿìî-
êóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà.

9.99. Ïåðèìåòðè òðüîõ ãðàíåé ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà 
äîðіâíþþòü 12 ñì, 20 ñì і 14 ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïðÿìî-
êóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà.

9.96.
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9.100. Îñíîâîþ ïîõèëîї ïðèçìè є ïðàâèëüíèé òðèêóòíèê çі 
ñòîðîíîþ 10 ñì. Îäíà ç áі÷íèõ ãðàíåé ïðèçìè ïåðïåíäè-
êóëÿðíà äî ïëîùèíè îñíîâè і є ðîìáîì, äіàãîíàëü ÿêîãî 
äîðіâíþє 12 ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.

9.101. Îñíîâîþ ïîõèëîãî ïàðàëåëåïіïåäà є êâàäðàò çі ñòîðîíîþ 
6 ñì. Îäíà ç áі÷íèõ ãðàíåé ïðèçìè ïåðïåíäèêóëÿðíà äî 
ïëîùèíè îñíîâè і є ïàðàëåëîãðàìîì, ïåðèìåòð ÿêîãî äî-
ðіâíþє 20 ñì, à ãîñòðèé êóò – 30°. Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.

9.102. Îñíîâîþ ïîõèëîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ïðÿìîêóòíèê çі 
ñòîðîíàìè 4 ñì і 5 ñì. Îäíå ç áі÷íèõ ðåáåð ïàðàëåëåïі-
ïåäà äîðіâíþє 2 ñì і óòâîðþє іç ñóìіæíèìè ñòîðîíàìè 
îñíîâè êóòè ïî 60°. Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà.

9.103. Îñíîâîþ ïîõèëîãî ïàðàëåëåïіïåäà є êâàäðàò çі ñòîðî-
íîþ 8 ñì. Îäíå ç áі÷íèõ ðåáåð ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє 
4 ñì і óòâîðþє іç ñóìіæíèìè ñòîðîíàìè îñíîâè êóòè ïî 
60°. Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà.

9.104. Äâі áі÷íі ãðàíі òðèêóòíîї ïðèçìè ìàþòü ïëîùі 20 ñì2

і 30 ñì2 і óòâîðþþòü ìіæ ñîáîþ êóò 120°. Çíàéäіòü îá’єì 
ïðèçìè, ÿêùî її áі÷íå ðåáðî äîðіâíþє 5 ñì.

9.105. Äâі áі÷íі ãðàíі òðèêóòíîї ïðèçìè ìàþòü ïëîùі 24 ñì2

і 30 ñì2 і óòâîðþþòü ìіæ ñîáîþ ïðÿìèé êóò. Çíàéäіòü 
îá’єì ïðèçìè, ÿêùî її áі÷íå ðåáðî äîðіâíþє 6 ñì.

9.106. Çíàéäіòü îá’єì ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà, äіàãîíàëü 
ÿêîãî äîðіâíþє d і óòâîðþє ç áі÷íîþ ãðàííþ êóò β, 
à ç ïëîùèíîþ îñíîâè – êóò α. 

9.107. Äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє d
і óòâîðþє ç îäíієþ ãðàííþ êóò 30°, à ç іíøîþ – êóò 45°. 
Çíàéäіòü îá’єì öüîãî ïàðàëåëåïіïåäà.

9.108. Ïëîùі äâîõ áі÷íèõ ãðàíåé ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà äî-
ðіâíþþòü 17 ñì2 і 28 ñì2. Ïëîùà îäíîãî ç éîãî äіàãî-
íàëüíèõ ïåðåðіçіâ äîðіâíþє 39 ñì2, à іíøèé äіàãîíàëüíèé 
ïåðåðіç – êâàäðàò. Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà.

9.109. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþþòü 
9 ñì і 13 ñì. Îäèí ç éîãî äіàãîíàëüíèõ ïåðåðіçіâ ðіâíî-
âåëèêèé îñíîâі, à äðóãèé ìàє âäâі÷і áіëüøó ïëîùó. 
Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà.

9.110. Äіàãîíàëі ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþþòü 41 ñì 
і 85 ñì, à ïëîùі áі÷íèõ ãðàíåé – 495 ñì2 і 870 ñì2. Çíàé-
äіòü îá’єì öüîãî ïàðàëåëåïіïåäà.

9.111. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþþòü 
15 ñì і 16 ñì, à äіàãîíàëі – 92 ñì і 88 ñì. Çíàéäіòü îá’єì 
öüîãî ïàðàëåëåïіïåäà. 
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9.112. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є òðàïåöіÿ ç îñíîâàìè 10 ñì 
і 6 ñì, íàâêîëî ÿêîї ìîæíà îïèñàòè êîëî. Îäèí ç ãî-
ñòðèõ êóòіâ òðàïåöії äîðіâíþє 30°. Âіäðіçîê, ùî ñïîëó-
÷àє îäíó ç âåðøèí âåðõíüîї îñíîâè ïðèçìè іç öåíòðîì 
êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî íèæíüîї îñíîâè, óòâîðþє ç 
ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 30°. Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.

9.113. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ, ó ÿêó 
ìîæíà âïèñàòè êîëî. Ïåðèìåòð öієї òðàïåöії äîðіâíþє 
16 ñì, à ãîñòðèé êóò – 30°. Äіàãîíàëü ïðèçìè óòâîðþє 
ç âèñîòîþ ïðèçìè êóò 30°. Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.

9.114. Ó ïðàâèëüíó ÷îòèðèêóòíó ïіðàìіäó, âèñîòà ÿêîї äîðіâ-
íþє 3 ñì, à àïîôåìà – 5 ñì, âïèñàíî ïðÿìó ÷îòèðèêóòíó 
ïðèçìó òàê, ùî âåðøèíè âåðõíüîї îñíîâè ïðèçìè є òî÷-
êàìè ïåðåòèíó ìåäіàí áі÷íèõ ãðàíåé ïіðàìіäè, à íèæíÿ 
îñíîâà ïðèçìè íàëåæèòü ïëîùèíі îñíîâè ïіðàìіäè. 
Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.

9.115. ABCA1B1C1 – ïîõèëà ïðèçìà. Òî÷êà K ëåæèòü íà áі÷-
íîìó ðåáðі BB1, à òî÷êà L – íà áі÷íîìó ðåáðі CC1, ïðè-
÷îìó B1K : KB = 4, C1L : LC = 3. ×åðåç òî÷êè A, K і L
ïðîâåäåíî ïëîùèíó. Îá’єì òієї ÷àñòèíè ïðèçìè, ÿêà 
ðîçìіùåíà ìіæ öієþ ïëîùèíîþ і îñíîâîþ ABC, äîðіâ-
íþє V. Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè ABCA1B1C1.

9.116. ABCA1B1C1 – ïîõèëà ïðèçìà. Òî÷êà E – ñåðåäèíà áі÷-
íîãî ðåáðà AA1, òî÷êà F íàëåæèòü ðåáðó BB1, ïðè÷îìó 
BF : FB1 = 1 : 2. ×åðåç òî÷êè E, F і C ïðîâåäåíî ïåðåðіç. 
Çíàéäіòü îá’єì òієї ÷àñòèíè ïðèçìè, ÿêà ðîìіùåíà ìіæ 
ïëîùèíîþ ïåðåðіçó і îñíîâîþ ABC, ÿêùî îá’єì ïðèçìè 
äîðіâíþє V.

9.117. Îñíîâà ïîõèëîї ïðèçìè – ïðàâèëüíèé òðèêóòíèê. Äîáó-

òîê ðåáåð îäíîãî ç òðèãðàííèõ êóòіâ ïðèçìè ó  ðàçіâ 

áіëüøèé çà îá’єì ïðèçìè. Çíàéäіòü êóò íàõèëó áі÷íîãî 
ðåáðà äî ïëîùèíè îñíîâè.

9.118. Îñíîâîþ ïîõèëîї ïðèçìè є êâàäðàò. Äîáóòîê ðåáåð îä-
íîãî ç òðèãðàííèõ êóòіâ óäâі÷і áіëüøèé çà îá’єì ïðèçìè. 
Çíàéäіòü êóò íàõèëó áі÷íîãî ðåáðà äî ïëîùèíè îñíîâè.

9.119. Êîæíà ãðàíü ïàðàëåëåïіïåäà – ðîìá çі ñòîðîíîþ a і êó-
òîì 60°. Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà.

9.120. Êîæíà ãðàíü ïàðàëåëåïіïåäà – ðîìá іç äіàãîíàëÿìè 
6 äì і 8 äì. Ïëîñêі êóòè îäíîãî ç òðèãðàííèõ êóòіâ – 
ãîñòðі. Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà.
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9.121. Îñíîâîþ ïîõèëîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ðîìá çі ñòîðîíîþ a
і ãîñòðèì êóòîì 60°, à âñі áі÷íі ãðàíі – ðîìáè ç ãîñòðèì 
êóòîì 45°. Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà.

9.122. Êîæíå ðåáðî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє a. Ïëîñêі êóòè 
îäíîãî ç òðèãðàííèõ êóòіâ äîðіâíþþòü 45°, 60° і 90°. 
Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà.

9.123. Ïëîùà ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè – 24 ñì2, à ïëîùі 
áі÷íèõ ãðàíåé – 8 ñì2, 26 ñì2 і 30 ñì2. Çíàéäіòü îá’єì 
ïðèçìè.

9.124. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є òðàïåöіÿ, ïåðèìåòð ÿêîї äî-
ðіâíþє 29 ñì. Ïëîùі ïàðàëåëüíèõ áі÷íèõ ãðàíåé – 
24 ñì2 і 66 ñì2, à äâîõ іíøèõ ãðàíåé – 39 ñì2 і 45 ñì2. 
Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.

9.125. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є òðàïåöіÿ, ïëîùà ÿêîї äîðіâ-
íþє 174 ñì2. Ïëîùі ïàðàëåëüíèõ áі÷íèõ ãðàíåé äîðіâ-
íþþòü 10 ñì2 і 135 ñì2, à äâîõ іíøèõ – 100 ñì2 і 75 ñì2. 
Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.

9.126. Îñíîâîþ ïîõèëîї ïðèçìè ABCA1B1C1 є òðèêóòíèê ABC, 
ïåðèìåòð ÿêîãî äîðіâíþє 28 ñì, . Ðåáðî 
CC1 = 3 ñì і óòâîðþє çі ñòîðîíàìè AC і BC êóòè ïî 60°, 
AC1 = 7 ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.

9.127. Îñíîâîþ ïîõèëîї ïðèçìè ABCA1B1C1 є ïðàâèëüíèé òðè-
êóòíèê ABC çі ñòîðîíîþ a. Âåðøèíà A1 îðòîãîíàëüíî 
ïðîåêòóєòüñÿ â öåíòð ãðàíі ABC, . Çíàéäіòü 
îá’єì ïðèçìè.

9.128. Êóò ìіæ ñòîðîíàìè îñíîâè ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà äî-
ðіâíþє α, à áі÷íå ðåáðî äîðіâíþє l. Çíàéäіòü îá’єì ïàðà-
ëåëåïіïåäà, ÿêùî ïëîùі éîãî äіàãîíàëüíèõ ïåðåðіçіâ 
äîðіâíþþòü Q1 і Q2.

9.129. Ó ïàðàëåëåïіïåäі äîâæèíè òðüîõ ðåáåð, ùî âèõîäÿòü 
ç îäíієї âåðøèíè, äîðіâíþþòü a, b і c. Ðåáðà a і b âçà-
єìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі, à ðåáðî c óòâîðþє ç êîæíèì іç 
íèõ êóò α. Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà.

9.130. Âіäñòàíü âіä òî÷êè ïåðåòèíó äіàãîíàëåé ïðÿìîãî ïàðà-
ëåëåïіïåäà äî éîãî îñíîâè äîðіâíþє 9 ñì, à äî áі÷íèõ 
ãðàíåé – 8 ñì і 6 ñì. Ïåðèìåòð îñíîâè ïàðàëåëåïіïåäà 
äîðіâíþє 70 ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà.

9.131. Âіäñòàíі âіä òî÷êè ïåðåòèíó äіàãîíàëåé ïðÿìîãî ïàðà-
ëåëåïіïåäà äî òðüîõ éîãî ãðàíåé âіäïîâіäíî äîðіâíþþòü 
1 ñì, 2 ñì і 3 ñì, à ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі äîðіâíþє 
176 ñì2. Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà.

9.123
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9.132. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà âіäíî-
ñÿòüñÿ ÿê 3 : 4, à ïåðèìåòð äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó äîðіâ-
íþє 30 ñì. ßêèé íàéáіëüøèé îá’єì ìîæå ìàòè öåé 
ïàðàëåëåïіïåä?

9.133. Ïåðèìåòð îñíîâè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâ-
íþє 1 ñì, à ïåðèìåòð îäíієї ç áі÷íèõ ãðàíåé – 18 ñì. 
Ñåðåä ìíîæèíè òàêèõ ïàðàëåëåïіïåäіâ âèçíà÷òå òîé, ùî 
ìàє íàéáіëüøó äіàãîíàëü, і çíàéäіòü éîãî îá’єì.

Æèòòєâà ìàòåìàòèêà
9.134. Øêіëüíèé ïñèõîëîã Іðèíà Іâàíіâíà âåäå çäîðîâèé ñïî-

ñіá æèòòÿ òà їçäèòü íà ðîáîòó âåëîñèïåäîì. Øëÿõ, ÿêèé 
ùîäíÿ äîëàє âåëîñèïåäèñòêà, çîáðàæåíî íà ìàëþíêó, 
íà ÿêîìó òî÷êîþ A ïîçíà÷åíî áóäèíîê, òî÷êîþ C – ðî-
áîòó. ABCD – òðàïåöіÿ, ó ÿêîї AD = 4 êì, AB = 2,5 êì,
CD = 1,7 êì, âèñîòà òðàïåöії äîðіâíþє 1,5 êì, òî÷êà K – 
ñåðåäèíà AB, òî÷êà L – ñåðåäèíà CD (ìàë. 9.10). Óñі äі-
ëÿíêè øëÿõó, êðіì BC, çààñôàëüòîâàíî, äіëÿíêà
BC – ґðóíòîâà äîðîãà. Ïî àñôàëüòîâàíіé äîðîçі Іðèíà 
Іâàíіâíà ðóõàєòüñÿ çі øâèäêіñòþ 20 êì/ãîä, à ïî ґðóíòî-
âіé – óäâі÷і ïîâіëüíіøå. Êîëè Іðèíà Іâàíіâíà ïîñïіøàє, 
òî äіñòàєòüñÿ ðîáîòè íàéêîðîòøèì øëÿõîì, à іíîäі îáè-
ðàє íàéäîâøèé ìàðøðóò – äëÿ áіëüøèõ ôіçè÷íèõ íà-
âàíòàæåíü. Çàïîâíіòü òàáëèöþ òà äîïîìîæіòü Іðèíі 
Іâàíіâíі âèçíà÷èòèñÿ ç âåëîìàðøðóòàìè. 

Ìàðøðóò ×àñ ó äîðîçі

AB, BC

AD, DC

AK, KL, LC

9.135. Íà ãîðîäі ãðÿäêà ç îãіðêàìè ìàє ôîðìó ïðÿìîêóòíèêà 
çàâäîâæêè 25 ì і çàâøèðøêè 10 ì. Ñêіëüêè âіäåð âîäè 
çíàäîáèòüñÿ äëÿ ïîëèâó îãіðêіâ, ÿêùî âîíè ïîòðåáóþòü 
4 ë íà îäèí ì2, à єìíіñòü âіäðà – 12,5 ë?

Öіêàâі çàäà÷і äëÿ ó÷íіâ íåëåäà÷èõ
9.136. (Íàöіîíàëüíà îëіìïіàäà Óãîðùèíè, 1980 ð.) Ïðîñòіð 

ðîçáèòî íà 5 íåïîðîæíіõ ìíîæèí, æîäíі äâі ç ÿêèõ íå 
ïåðåòèíàþòüñÿ ìіæ ñîáîþ. Äîâåäіòü, ùî äåÿêà ïëîùèíà 
ìàє ñïіëüíі òî÷êè ïðèíàéìíі іç ÷îòèðìà ìíîæèíàìè.

Ìàë. 9.10
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1. Äî êîëà ïðîâåäåíî äîòè÷íó AB
(B – òî÷êà äîòèêó) òà ñі÷íó AT, ùî 
ïðîõîäèòü ÷åðåç öåíòð êîëà. Çíàé-
äіòü ∠BAO, ÿêùî ∠TOB = 110°.

À Á Â Ã Ä

10° 20° 30° 40° іíøà 
âіäïîâіäü

2. Äîâæèíà êîëà îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 6π ñì. 
Çíàéäіòü äîâæèíó âèñîòè êîíóñà, ÿêùî éîãî òâіðíà äî-
ðіâíþє 5 ñì.

À Á Â Ã Ä

1 ñì 2 ñì 3 ñì 4 ñì     ñì

3. ßêîìó çíà÷åííþ ÍÅ ìîæå äîðіâíþâàòè ãðàäóñíà 
ìіðà ïëîñêîãî êóòà ïðè âåðøèíі ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóò-
íîї ïіðàìіäè?

À Á Â Ã Ä

79° 82° 91° 45° 13°

4. Óêàæіòü òî÷êó, ùî íàëåæèòü îñі àïëіêàò.

À Á Â Ã Ä

(3; –1; 0) (0; –3; 0) (0; 0; –11) (2; 0; 0) (–2; –1; 8)

5. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ âèäîì ìíîãîãðàííè-
êà (1–4) òà êіëüêіñòþ éîãî âåðøèí (À–Ä).

Âèä ìíîãîãðàííèêà
Êіëüêіñòü âåðøèí 
ìíîãîãðàííèêà

1 Ïàðàëåëåïіïåä À
Á
Â
Ã
Ä

6
7
8
9
10

2 Ïðàâèëüíà øåñòèêóòíà 
ïіðàìіäà

3 Ï’ÿòèêóòíà ïðèçìà
4 Çðіçàíà òðèêóòíà 

ïіðàìіäà

6. Ñòîðîíà ðіâíîñòîðîííüîãî òðèêóòíèêà ABC äîðіâ-
íþє 6. Îá÷èñëіòü .

1. Äî êîëà ïðîâåäåíî äîòè÷íó AB
(B – òî÷êà äîòèêó) òà ñі÷íó AT, ùî 
ïðîõîäèòü ÷åðåç öåíòð êîëà. Çíàé-
äіòü ∠BAO, ÿêùî ∠TOB = 110°.

À Á Â Ã Ä

10° 20° 30° 40° іíøà 
âіäïîâіäü

2. Äîâæèíà êîëà îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 6π ñì. 
Çíàéäіòü äîâæèíó âèñîòè êîíóñà, ÿêùî éîãî òâіðíà äî-
ðіâíþє 5 ñì.

À Á Â Ã Ä

1 ñì 2 ñì 3 ñì 4 ñì     ñì

3. ßêîìó çíà÷åííþ ÍÅ ìîæå äîðіâíþâàòè ãðàäóñíà 
ìіðà ïëîñêîãî êóòà ïðè âåðøèíі ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóò-
íîї ïіðàìіäè?

À Á Â Ã Ä

79° 82° 91° 45° 13°

4. Óêàæіòü òî÷êó, ùî íàëåæèòü îñі àïëіêàò.

À Á Â Ã Ä

(3; –1; 0) (0; –3; 0) (0; 0; –11) (2; 0; 0) (–2; –1; 8)

5. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ âèäîì ìíîãîãðàííè-
êà (1–4) òà êіëüêіñòþ éîãî âåðøèí (À–Ä).

Âèä ìíîãîãðàííèêà
Êіëüêіñòü âåðøèí 
ìíîãîãðàííèêà

1 Ïàðàëåëåïіïåä À
Á
Â
Ã
Ä

6
7
8
9
10

2 Ïðàâèëüíà øåñòèêóòíà 
ïіðàìіäà

3 Ï’ÿòèêóòíà ïðèçìà
4 Çðіçàíà òðèêóòíà 

ïіðàìіäà

6. Ñòîðîíà ðіâíîñòîðîííüîãî òðèêóòíèêà ABC äîðіâ-
íþє 6. Îá÷èñëіòü .

ПППЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬ
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ОБ’ЄМ ПІРАМІДИ. 
ОБ’ЄМ ЗРІЗАНОЇ ПІРАМІДИ

Ó öüîìó ïàðàãðàôі äіçíàєìîñÿ, ÿê çíàéòè îá’єì áóäü-ÿêîї 
ïіðàìіäè.

Ñïî÷àòêó äîâåäåìî äîïîìіæíó òåî-
ðåìó – ëåìó.

Ë å ì à  (ïðî ðіâíîâåëèêіñòü òðèêóòíèõ ïіðàìіä іç ðіâ-
íèìè âèñîòàìè і ðіâíîâåëèêèìè îñíîâàìè). Òðèêóòíі 
ïіðàìіäè ç îäíàêîâèìè ïëîùàìè îñíîâ і ðіâíèìè ìіæ 
ñîáîþ âèñîòàìè ìàþòü îäíàêîâі îá’єìè.

Ä î â å ä å í í ÿ. 1) Ðîçãëÿíåìî äâі òðèêóòíі ïіðàìіäè, ó êîæ-
íîї ç ÿêèõ ïëîùà îñíîâè äîðіâíþє S, à âèñîòà – h. Ðîçòàøóє ìî 
öі äâі ïіðàìіäè òàê, ùîá їõíі îñíîâè ëåæàëè â äåÿêіé ïëî-
ùèíі α (ìàë. 10.1).

Ìàë. 10.1

2) Îñêіëüêè âèñîòè ïіðàìіä ìіæ ñîáîþ ðіâíі, òî êîæíà ïëî-
ùèíà β, òàêà, ùî β || α, ïåðåòèíàþ÷è ïåðøó ïіðàìіäó, ïå-
ðåòèíàòèìå і äðóãó. Ïðîâåäåìî ïëîùèíó β íà âіäñòàíі x âіä 
âåðøèíè ïіðàìіäè.

3) Íåõàé ïåðåðіçîì ïåðøîї ïіðàìіäè є {À1Â1Ñ1, ïëî-
ùà ÿêîãî – S1. Çà âëàñòèâіñòþ ïàðàëåëüíèõ ïëîùèí, 

{ABC V {A1B1C1. Òîìó , äå l1 і l – äåÿêі âіäïîâіäíі 

ëіíіéíі åëåìåíòè öèõ òðèêóòíèêіâ.

4) Òàêîæ {PQ1B1 V {PQB, òîäі .

5) Àëå B1Q1 і BQ – âіäïîâіäíі ëіíіéíі åëåìåíòè òðèêóòíè-

êіâ A1B1C1 і ABC. Òîìó .

ОБ’ЄМ ПІРАМІДИ. 
ОБ’ЄМ ЗРІЗАНОЇ ПІРАМІДИ§ 10. § 10. 

1. Об’єм піраміди

Ë å ì à  (ïðî ðіâíîâåëèêіñòü òðèêóòíèõ ïіðàìіä іç ðіâ-
íèìè âèñîòàìè і ðіâíîâåëèêèìè îñíîâàìè). Òðèêóòíі 
ïіðàìіäè ç îäíàêîâèìè ïëîùàìè îñíîâ і ðіâíèìè ìіæ 
ñîáîþ âèñîòàìè ìàþòü îäíàêîâі îá’єìè.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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6) Àíàëîãі÷íî, äëÿ äðóãîї ïіðàìіäè, ââàæàþ÷è, ùî ïëîùà 

її ïåðåðіçó ïëîùèíîþ β äîðіâíþє S2, ìàòèìåìî: .

7) Îòæå, îòðèìàëè, ùî , òîìó S1 = S2.

8) Çà ïðèíöèïîì Êàâàëüєðі, ïіðàìіäè, ÿêі ìè ðîçãëÿíóëè, 
є ðіâíîâåëèêèìè. 

Çàóâàæèìî, ùî öÿ ëåìà ñïðàâäæóєòüñÿ íå ëèøå äëÿ òðè-
êóòíèõ ïіðàìіä, à é äëÿ áóäü-ÿêèõ, ó ÿêèõ âèñîòè ìіæ ñîáîþ 
ðіâíі, à îñíîâè – ðіâíîâåëèêі.

Ò å î ð å ì à  1 (ïðî îá’єì ïіðàìіäè). Îá’єì ïіðàìіäè äî-
ðіâíþє òðåòèíі äîáóòêó ïëîùі її îñíîâè íà âèñîòó: 

Vïіð = Sîñíh.

Ä î â å ä å í í ÿ. 1) Ñïî÷àòêó äîâåäåìî òåîðåìó äëÿ òðèêóò-
íèõ ïіðàìіä.

2) Ïàðàëåëüíî áі÷íîìó ðåáðó AP ïі-
ðàìіäè PABC ïðîâåäåìî ðіâíі éîìó âіä-
ðіçêè BB1 і CC1 (ìàë. 10.2). Ñïîëó÷èìî 
âіäðіçêàìè òî÷êè P і B1, B1 і C1, P і C1. 
Ìàєìî òðèêóòíó ïðèçìó ABCPB1C1, 
îá’єì ÿêîї äîðіâíþє SABCh, äå SABC = Sîñí.

3) Ïðèçìà ABCPB1C1 ñêëàäàєòüñÿ ç 
òðüîõ ïіðàìіä: PABC, CPB1C1 і PBCB1. 
Ó ïіðàìіä PABC і CPB1C1 і îñíîâè, і âè-
ñîòè ìіæ ñîáîþ ðіâíі, à òîìó, çà ëåìîþ, öі ïіðàìіäè – ðіâíî-
âåëèêі.

4) Íåõàé äëÿ ïіðàìіä CPB1C1 і PBCB1 òðèêóòíèêè C1B1C і 
BCB1 є îñíîâàìè. Öі òðèêóòíèêè ðіâíîâåëèêі, à âèñîòè ïіðà-
ìіä CPB1C1 і PBCB1 ìіæ ñîáîþ ðіâíі. Îòæå, ïіðàìіäè CPB1C1 і 
PBCB1 – ðіâíîâåëèêі.

5) Òàêèì ÷èíîì, óñі òðè ïіðàìіäè PABC, CPB1C1 і PBCB1 – 
ðіâíîâåëèêі, òîìó îá’єì êîæíîї ç íèõ äîðіâíþє òðåòèíі îá’є-

ìó ïðèçìè, òîáòî SÀÂÑh. Äëÿ òðèêóòíèõ ïіðàìіä òåîðåìó äî-

âåäåíî.
6) Ðîçãëÿíåìî òåïåð n-êóòíó ïіðàìіäó, âèñîòà ÿêîї äîðіâ-

íþє h, à ïëîùà îñíîâè – Sîñí (ìàë. 10.3). Â îñíîâі ç îäíієї 
ç âåðøèí ïðîâåäåìî âñі ìîæëèâі äіàãîíàëі (їõ áóäå n–3), ïî-
äіëèâøè â òàêèé ñïîñіá îñíîâó íà (n–2) òðèêóòíèêè, à ïіðà-
ìіäó – íà (n–2) òðèêóòíèõ ïіðàìіäè. Âèñîòà êîæíîї іç öèõ 

Ò å î ð å ì à  1 (ïðî îá’єì ïіðàìіäè). Îá’єì ïіðàìіäè äî-
ðіâíþє òðåòèíі äîáóòêó ïëîùі її îñíîâè íà âèñîòó: 

Vïіð = Sîñíh.

Ìàë. 10.2

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ïіðàìіä äîðіâíþє h, à ïëîùі îñíîâ âіä-
ïîâіäíî ïîçíà÷èìî ÷åðåç S1, S2, …, Sn–2.

Çà âëàñòèâіñòþ îá’єìіâ, îá’єì Vïіð
äàíîї ï-êóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє ñóìі 
îá’єìіâ îòðèìàíèõ òðèêóòíèõ ïіðà-
ìіä. Òîäі 

Vïіð = V1 + V2 + … + Vn–2 =

= S1h + S2h + … + Sn–2h =

=  (S1 + S2 + … + Sn–2)h = Sîñíh. 

Ðîçãëÿíåìî êіëüêà çàäà÷ íà çíàõîäæåííÿ îá’єìó ïіðàìіäè.

Задача 1.  Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè äî-
ðіâíþє 6 ñì, à áі÷íå ðåáðî óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè 
êóò 45°. Çíàéòè îá’єì ïіðàìіäè.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé PABC – äàíà ïі-
ðàìіäà, {ABC – ïðàâèëüíèé, BC = 6 ñì, 
O – öåíòð îñíîâè ïіðàìіäè, òîäі PO – âè-
ñîòà ïіðàìіäè (ìàë. 10.4). Îñêіëüêè 
ÂÎ – ïðîåêöіÿ áі÷íîãî ðåáðà PÂ íà ïëî-
ùèíó îñíîâè, òî ∠PBO = 45°. Çíàéäåìî 
îá’єì äàíîї ïіðàìіäè.

1) SÀÂÑ = = =  (ñì2).

2) Îñêіëüêè O – öåíòð òðèêóòíèêà ÀÂÑ, òî OB – ðàäіóñ 
îïèñàíîãî íàâêîëî îñíîâè êîëà, òîìó 

OB =  (ñì).

3) Іç {POB (∠O = 90°, ∠B = 45°) ìàєìî: ∠P = 90° – 45° = 45°. 
Òîäі {POB – ðіâíîáåäðåíèé і PO = OB =  ñì.

4) Îòæå, 

Vïіð = Sîñíh = SÀÂÑ · PO =  ·  · = 18 (ñì3).

Â і ä ï î â і ä ü. 18 ñì3.

Задача 2.  Îñíîâîþ ïіðàìіäè є êâàäðàò. Äâі áі÷íі ãðàíі ïіðà-
ìіäè ïåðïåíäèêóëÿðíі äî ïëîùèíè îñíîâè, à äâі іíøі íà-
õèëåíі äî íåї ïіä êóòîì 30°. Çíàéòè îá’єì ïіðàìіäè, ÿêùî 
ñåðåäíє çà äîâæèíîþ áі÷íå ðåáðî äîðіâíþє 8 ñì.

Ìàë. 10.3

Ìàë. 10.4

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé PABCD – äàíà ïіðàìіäà, ABCD – 
êâàäðàò, áі÷íі ãðàíі PAB і PAD ïåðïåíäèêóëÿðíі äî ïëî-
ùèíè îñíîâè (ìàë. 10.5).

1) Îñêіëüêè áі÷íі ãðàíі PAB і 
PAD ïåðïåíäèêóëÿðíі äî ïëîùèíè 
îñíîâè, òî áі÷íå ðåáðî PA, ïî 
ÿêîìó ïåðåòèíàþòüñÿ öі ãðàíі, òà-
êîæ ïåðïåíäèêóëÿðíå äî îñíîâè. 
Òîìó PA – âèñîòà ïіðàìіäè.

2) AD – ïðîåêöіÿ ïîõèëîї PD íà 
ïëîùèíó îñíîâè, AD ⊥ DC, òîìó çà 
òåîðåìîþ ïðî òðè ïåðïåíäèêó-
ëÿðè, PD ⊥ DC. Òîäі (PAD) ⊥ DC, à çíà÷èòü, ∠PDA – êóò, 
ÿêèé óòâîðþє áі÷íà ãðàíü PDC іç ïëîùèíîþ îñíîâè, òîìó 
∠PDA = 30° (çà óìîâîþ).

3) Îñêіëüêè {PAD – ïðÿìîêóòíèé (∠A = 90°), òî 
PD > PA.

Òàêîæ ìàєìî PD = PB (іç ðіâíîñòі òðèêóòíèêіâ PAD
і PAB), à ó òðèêóòíèêó PDC — PD < PC.

Òîìó PD – ñåðåäíє çà äîâæèíîþ áі÷íå ðåáðî, PD = 8 ñì 
(çà óìîâîþ).

4) Іç {PAD (∠A = 90°, ∠D = 30°): PA = = 4 (ñì), 

AD =  (ñì).

5) SABCD = AD2 = ( )2 = 48 (ñì2).

6) Òîäі V = Sîñíh = SABCD · ÐÀ =  · 48 · 4 = 64 (ñì3).

Â і ä ï î â і ä ü. 64 ñì3. 

Задача 3.  Îñíîâà ïіðàìіäè – òðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè 5 ñì, 
6 ñì і 8 ñì. Óñі áі÷íі ðåáðà íàõèëåíі äî ïëîùèíè îñíîâè 
ïіä êóòîì 60°. Çíàéòè îá’єì ïіðàìіäè.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé PABC – äàíà 
ïіðàìіäà, {ÀÂÑ – її îñíîâà, AB = 5 ñì, 
BC = 6 ñì, AC = 8 ñì. 
Íåõàé ÐÎ – âèñîòà ïіðàìіäè. 

Îñêіëüêè âñі ðåáðà ïіðàìіäè íàõè-
ëåíі äî îñíîâè ïіä îäíàêîâèì êóòîì, 
òî òî÷êà O – öåíòð îïèñàíîãî íàâêîëî 
îñíîâè êîëà (ìàë. 10.6). Òîäі ÀÎ = R. 
Çíàéäåìî îá’єì ïіðàìіäè çà ôîðìó-

ëîþ V = Sîñíh. 

Ìàë. 10.5

Ìàë. 10.6

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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1) Îñêіëüêè ÎÀ, ÎÂ і ÎÑ âіäïîâіäíî ïðîåêöії ðåáåð ÐÀ, 
ÐÂ і ÐÑ íà ïëîùèíó îñíîâè, òî ∠PAO = ∠PBO = ∠PCO = 60°.

2) Іç {POA (∠Î = 90°) PO = ÀÎtgA = R  (ñì).

3) R = = , òîäі ÐÎ = .

4) Òîäі V =  (ñì3).

Â і ä ï î â і ä ü. 20  ñì3.

Ò å î ð å ì à  2 (ïðî îá’єì çðіçàíîї ïіðàìіäè). Îá’єì V
çðіçàíîї ïіðàìіäè, âèñîòà ÿêîї äîðіâíþє h, à ïëîùі îñ-
íîâ – S1 і S2, ìîæíà çíàéòè çà ôîðìóëîþ:

V = h(S1 +  + S2).

Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé ìàєìî çðіçàíó ïіðàìіäó.
1) Äîïîâíèìî äàíó çðіçàíó ïіðàìіäó äî 

ïîâíîї (ìàë. 10.7). Íåõàé âèñîòà çðіçàíîї 
ïіðàìіäè äîðіâíþє x, òîäі âèñîòà ïîâíîї ïі-
ðàìіäè áóäå h + x.

2) Çà äîâåäåíîþ ëåìîþ: , 

. Òîäі x = .

3) Îá’єì çðіçàíîї ïіðàìіäè çíàéäåìî ÿê ðіçíèöþ îá’єìіâ 
ïîâíîї ïіðàìіäè òà òієї, ÿêîþ äîïîâíþâàëè:

V = S2(h + x) – S1x = (S2h + (S2 – S1)x) =

  

. 

Задача 4.  Çíàéäіòü îá’єì ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї çðіçàíîї 
ïіðàìіäè, ó ÿêîї ñòîðîíè îñíîâ äîðіâíþþòü 4 ñì і 8 ñì, à 
áі÷íà ãðàíü íàõèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 60°.

2. Об’єм зрізаної піраміди

Ò å î ð å ì à  2 (ïðî îá’єì çðіçàíîї ïіðàìіäè). Îá’єì V
çðіçàíîї ïіðàìіäè, âèñîòà ÿêîї äîðіâíþє h, à ïëîùі îñ-
íîâ – S1 і S2, ìîæíà çíàéòè çà ôîðìóëîþ:

V = h(S1 +  + S2).

Ìàë. 10.7

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé íà ìàëþíêó 10.8 çîáðàæåíî äàíó 
çðіçàíó ïіðàìіäó, A1D1 = 4 ñì, A2D2 = 8 ñì, O1O2 – âèñîòà 
ïіðàìіäè, äå O1 і O2 – öåíòðè îñíîâ. 

Ìàë. 10.8

1) Çíàéäåìî ïëîùі îñíîâ:  S1 = 42 = 16 (ñì2), 
                         S2 = 82 = 64 (ñì2).
2) Íåõàé O1K1 і O2K2 – ðàäіóñè âïèñàíèõ â îñíîâè êіë. 

Òîäі  O1K1 ⊥ A1D1, O1K1 = = 2 (ñì), 

   O2K2 ⊥ A2D2, O2K2 = = 4 (ñì).

3) Ïðîâåäåìî K1L || O1O2, K1L = O1O2.
4) K1L ⊥ (A2Â2D2), K2L – ïðîåêöіÿ ïîõèëîї K1K2 íà ïëî-

ùèíó îñíîâè, K2L ⊥ A2D2, òîìó K1K2 ⊥ A2D2 (çà òåîðåìîþ 
ïðî òðè ïåðïåíäèêóëÿðè). Òîäі ∠K1K2L – êóò íàõèëó áі÷-
íîї ãðàíі äî ïëîùèíè îñíîâè, ∠K1K2L = 60°.

5) K2L = K2O2 – LO2 = K2O2 – K1O1 = 4 – 2 = 2 (ñì).
6) Ó {K1K2L (∠L = 90°): 

K1L = K2LtgK2 = 2tg60° = 2  (ñì).

7) Îòæå, V =  · 2 (16 +  + 64) =  (ñì3).

Â і ä ï î â і ä ü.  ñì3.

Åâêëіä ó ñâîїõ ïðàöÿõ íå îá÷èñëþâàâ îá’є-
ìè ìíîãîãðàííèêіâ, à ëèøå ïîðіâíþâàâ їõ. 
Íàïðèêëàä, Åâêëіä çàçíà÷àâ, ùî òðèêóò-

íó ïðèçìó ìîæíà ðîçäіëèòè íà òðè ðіâíîâåëèêі ïіðàìіäè. 
Îòæå, ìîæíà ââàæàòè, ùî éîìó âäàëîñÿ äîâåñòè, ùî îá’єì 
ïіðàìіäè äîðіâíþє òðåòèíі îá’єìó ïðèçìè ç òàêèìè ñàìèìè, 
ÿê ó ïіðàìіäè, çíà÷åííÿìè ïëîùі îñíîâè òà äîâæèíè âèñîòè. 

Åâêëіä ó ñâîїõ ïðàöÿõ íå îá÷èñëþâàâ îá’є-
ìè ìíîãîãðàííèêіâ, à ëèøå ïîðіâíþâàâ їõ. 
Íàïðèêëàä, Åâêëіä çàçíà÷àâ, ùî òðèêóò-

íó ïðèçìó ìîæíà ðîçäіëèòè íà òðè ðіâíîâåëèêі ïіðàìіäè. 
Îòæå, ìîæíà ââàæàòè, ùî éîìó âäàëîñÿ äîâåñòè, ùî îá’єì 
ïіðàìіäè äîðіâíþє òðåòèíі îá’єìó ïðèçìè ç òàêèìè ñàìèìè, 
ÿê ó ïіðàìіäè, çíà÷åííÿìè ïëîùі îñíîâè òà äîâæèíè âèñîòè. 

Îòæå, ìîæíà ââàæàòè, ùî éîìó âäàëîñÿ äîâåñòè, ùî îá’єì 
ïіðàìіäè äîðіâíþє òðåòèíі îá’єìó ïðèçìè ç òàêèìè ñàìèìè, ïіðàìіäè äîðіâíþє òðåòèíі îá’єìó ïðèçìè ç òàêèìè ñàìèìè, ïіðàìіäè äîðіâíþє òðåòèíі îá’єìó ïðèçìè ç òàêèìè ñàìèìè, ïіðàìіäè äîðіâíþє òðåòèíі îá’єìó ïðèçìè ç òàêèìè ñàìèìè, 
ÿê ó ïіðàìіäè, çíà÷åííÿìè ïëîùі îñíîâè òà äîâæèíè âèñîòè. 
ïіðàìіäè äîðіâíþє òðåòèíі îá’єìó ïðèçìè ç òàêèìè ñàìèìè, 
ÿê ó ïіðàìіäè, çíà÷åííÿìè ïëîùі îñíîâè òà äîâæèíè âèñîòè. ÿê ó ïіðàìіäè, çíà÷åííÿìè ïëîùі îñíîâè òà äîâæèíè âèñîòè. ÿê ó ïіðàìіäè, çíà÷åííÿìè ïëîùі îñíîâè òà äîâæèíè âèñîòè. ÿê ó ïіðàìіäè, çíà÷åííÿìè ïëîùі îñíîâè òà äîâæèíè âèñîòè. 

íó ïðèçìó ìîæíà ðîçäіëèòè íà òðè ðіâíîâåëèêі ïіðàìіäè. íó ïðèçìó ìîæíà ðîçäіëèòè íà òðè ðіâíîâåëèêі ïіðàìіäè. 

À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...
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À îò îá’єì ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè, ó ÿêîї äâі áі÷íі ãðàíі íà-
õèëåíі äî îñíîâè ïіä êóòîì 45°, âìіëè îá÷èñëþâàòè ùå â äàâ-
íüîìó Âàâèëîíі.

Óïåðøå ôîðìóëó äëÿ îá÷èñëåííÿ îá’єìó áóäü-ÿêîї ïіðàìіäè çà-
ïðîïîíóâàâ Äåìîêðіò Àáäåðñüêèé (ІV ñò. äî í.å.), àëå ïðèïóñ-
êàþòü, ùî її ñòðîãîãî äîâåäåííÿ âіí íå íàäàâ. 

Ñòðîãå äîâåäåííÿ öієї ôîðìóëè âèêîíàâ Åâäîêñ Êíіäñüêèé.

• Сформулюйте і доведіть лему про рівновеликість трикутних пі-
рамід з рівними висотами і рівновеликими основами. • Сформу-
люйте і доведіть теорему про об’єм піраміди. • Сформулюйте 
теорему про об’єм зрізаної піраміди.

Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
10.1. Ïëîùà îñíîâè ïіðàìіäè äîðіâíþє 30 ñì2, à âèñîòà – 

7 ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.2. Âèñîòà ïіðàìіäè äîðіâíþє 12 ñì, à ïëîùà її îñíîâè – 
19 ñì2. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.3. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè, îñíîâîþ ÿêîї є ïðÿìîêóòíèê çі 
ñòîðîíàìè 4 ñì і 5 ñì, ÿêùî âèñîòà ïіðàìіäè äîðіâíþє 
9 ñì.

10.4. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè, îñíîâîþ ÿêîї є êâàäðàò çі ñòî-
ðîíîþ 3 ñì, ÿêùî âèñîòà ïіðàìіäè äîðіâíþє 5 ñì.

10.5. Îá’єì ïіðàìіäè äîðіâíþє 32 ñì3, à її âèñîòà – 6 ñì. Çíàé-
äіòü ïëîùó îñíîâè ïіðàìіäè.

10.6. Îá’єì ïіðàìіäè äîðіâíþє 80 ñì3, à ïëîùà її îñíîâè – 
60 ñì2. Çíàéäіòü âèñîòó ïіðàìіäè.

10.7. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є òðàïåöіÿ, îñíîâè і âèñîòà ÿêîї âіä-
ïîâіäíî äîðіâíþþòü 3 ñì, 5 ñì і 7 ñì. Çíàéäіòü îá’єì 
ïіðàìіäè, ÿêùî її âèñîòà äîðіâíþє 6 ñì.

10.8. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ðîìá çі ñòîðîíîþ 6 ñì і âèñîòîþ 4 ñì. 
Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè, ÿêùî її âèñîòà äîðіâíþє 7 ñì.

10.9. Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâ-
íþє 6 ñì, à äâîãðàííèé êóò ïðè îñíîâі ïіðàìіäè – 60°. 
Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.10. Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äî-
ðіâíþє 8 ñì, à äâîãðàííèé êóò ïðè îñíîâі ïіðàìіäè – 
45°. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

À îò îá’єì ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè, ó ÿêîї äâі áі÷íі ãðàíі íà-
õèëåíі äî îñíîâè ïіä êóòîì 45°, âìіëè îá÷èñëþâàòè ùå â äàâ-
íüîìó Âàâèëîíі.

Óïåðøå ôîðìóëó äëÿ îá÷èñëåííÿ îá’єìó áóäü-ÿêîї ïіðàìіäè çà-
ïðîïîíóâàâ Äåìîêðіò Àáäåðñüêèé (ІV ñò. äî í.å.), àëå ïðèïóñ-
êàþòü, ùî її ñòðîãîãî äîâåäåííÿ âіí íå íàäàâ. 

Ñòðîãå äîâåäåííÿ öієї ôîðìóëè âèêîíàâ Åâäîêñ Êíіäñüêèé.

Сформулюйте і доведіть лему про рівновеликість трикутних пі-
рамід з рівними висотами і рівновеликими основами. • Сформу-
люйте і доведіть теорему про об’єм піраміди. • Сформулюйте 
теорему про об’єм зрізаної піраміди.

• 
рамід з рівними висотами і рівновеликими основами. 
люйте і доведіть теорему про об’єм піраміди. 

10.1.

10.9.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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10.11. Âèñîòà ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 
9 ñì і óòâîðþє ç áі÷íèì ðåáðîì êóò 45°. Çíàéäіòü îá’єì 
ïіðàìіäè.

10.12. Âèñîòà ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 3 ñì і 
óòâîðþє ç áі÷íèì ðåáðîì êóò 60°. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.13. Îá’єì ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 
 ñì3, à âèñîòà – 5 ñì. Çíàéäіòü ñòîðîíó îñíîâè ïіðà-

ìіäè.

10.14. Îá’єì ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 216 ñì3, 
à âèñîòà – 8 ñì. Çíàéäіòü ñòîðîíó îñíîâè ïіðàìіäè.

10.15. ßê çìіíèòüñÿ îá’єì ïðàâèëüíîї ïіðàìіäè, ÿêùî êîæíó 
ñòîðîíó îñíîâè çáіëüøèòè âäâі÷і, à âèñîòó çìåíøèòè 
âäâі÷і?

10.16. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèê. Âèñîòà ïіðàìіäè ïðî-
õîäèòü ÷åðåç îäíó ç éîãî âåðøèí. Áі÷íі ãðàíі, ùî íå 
ìіñòÿòü âèñîòó, íàõèëåíі äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòàìè 
30° і 45°. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè, ÿêùî її âèñîòà äîðіâ-
íþє 6 ñì.

10.17. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є êâàäðàò. Âèñîòà ïіðàìіäè ïðîõîäèòü 
÷åðåç îäíó ç éîãî âåðøèí. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè, ÿêùî 
її âèñîòà äîðіâíþє  ñì, à áі÷íà ãðàíü, ÿêà íå ìіñòèòü 
âèñîòè, íàõèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 60°.

10.18. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç êàòåòîì 
6 ñì і ðàäіóñîì îïèñàíîãî êîëà 5 ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïі-
ðàìіäè, ÿêùî âèñîòà ïіðàìіäè äîðіâíþє 4 ñì.

10.19. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèê, îäíà ñòîðîíà ÿêîãî 
äîðіâíþє 10 ñì, à ðàäіóñ îïèñàíîãî êîëà – 13 ñì. Çíàé-
äіòü îá’єì ïіðàìіäè, ÿêùî âèñîòà ïіðàìіäè äîðіâíþє 7 ñì.

10.20. Ïіðàìіäà Õåôðåíà â Єãèïòі ìàє ôîðìó ïðàâèëüíîї ÷îòè-
ðèêóòíîї ïіðàìіäè, ñòîðîíà îñíîâè ÿêîї äîðіâíþє ïðè-
áëèçíî 210,5 ì, à áі÷íå ðåáðî íàõèëåíå äî ïëîùèíè 
îñíîâè ïіä êóòîì 42°30′. Çíàéäіòü íàáëèæåíî îá’єì öієї 
ïіðàìіäè.

10.21. Ïіðàìіäà Õåîïñà â Єãèïòі ÿâëÿє ñîáîþ ïðàâèëüíó ÷îòè-
ðèêóòíó ïіðàìіäó, ñòîðîíà îñíîâè ÿêîї äîðіâíþє ïðè-
áëèçíî 230,5 ì, à áі÷íà ãðàíü íàõèëåíà äî ïëîùèíè 
îñíîâè ïіä êóòîì 51°50′. Çíàéäіòü íàáëèæåíî îá’єì öієї 
ïіðàìіäè.

10.22. Îñíîâîþ ïðèçìè ABCDA1B1C1D1 є ïàðàëåëîãðàì ABCD. 
Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè AB1C1D1, ÿêùî îá’єì ïðèçìè 
äîðіâíþє V.
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10.23. Îñíîâîþ ïðèçìè ABCDA1B1C1D1 є ðîìá ABCD. Îá’єì 
ïіðàìіäè AA1B1C1D1 äîðіâíþє V. Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.

10.24. Ïëîùà áі÷íîї ãðàíі QAB òðèêóòíîї ïіðàìіäè QABC äî-
ðіâíþє 12 ñì2, ðåáðî QC óòâîðþє ç ïëîùèíîþ QAB êóò 
30°. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè, ÿêùî QC = 8 ñì.

10.25. Ïëîùà áі÷íîї ãðàíі TBC òðèêóòíîї ïіðàìіäè TABC äî-
ðіâíþє 24 ñì2. Ðåáðî AC, ùî äîðіâíþє  ñì, óòâîðþє 
іç ïëîùèíîþ TBC êóò 45°. Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.

10.26. Çíàéäіòü îá’єì ïðàâèëüíîї çðіçàíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè, ó 
ÿêîї ñòîðîíè îñíîâ äîðіâíþþòü 2 ñì і 4 ñì, à âèñîòà – 6 ñì.

10.27. Çíàéäіòü îá’єì ïðàâèëüíîї çðіçàíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðà-
ìіäè, ó ÿêîї ñòîðîíè îñíîâ äîðіâíþþòü 3 ñì і 5 ñì, à âè-
ñîòà – 9 ñì.

10.28. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèê, ñòîðîíè ÿêîãî äîðіâ-
íþþòü 18 ñì і 24 ñì. Êîæíå áі÷íå ðåáðî ïіðàìіäè äîðіâ-
íþє 25 ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.29. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê, êàòåòè 
ÿêîãî äîðіâíþþòü 12 ñì і 16 ñì. Êîæíå áі÷íå ðåáðî ïі-
ðàìіäè äîðіâíþє 26 ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.30. Îñíîâà ïіðàìіäè – ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê, ìåíøèé 
êàòåò ÿêîãî – 5 ñì, à ãîñòðèé êóò – 30°. Êîæíå áі÷íå 
ðåáðî ïіðàìіäè äîðіâíþє 13 ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.31. Îñíîâà ïіðàìіäè – ïðÿìîêóòíèê, áіëüøà ñòîðîíà ÿêîãî – 
 ñì, à äіàãîíàëü óòâîðþє ç ìåíøîþ ñòîðîíîþ êóò 60°. 

Êîæíå áі÷íå ðåáðî ïіðàìіäè äîðіâíþє 10 ñì. Çíàéäіòü 
îá’єì ïіðàìіäè.

10.32. Ïëîùèíà, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç ñåðåäèíè òðüîõ ðåáåð 
êóáà, ÿêі âèõîäÿòü ç îäíієї âåðøèíè, âіäòèíàє âіä êóáà 
òіëî. Çíàéäіòü îá’єì öüîãî òіëà, ÿêùî ðåáðî êóáà äîðіâ-
íþє 12 ñì.

10.33. Îá’єì ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþє V. ×åðåç 
ñòîðîíó îñíîâè і ñåðåäèíó ïðîòèëåæíîãî їé áі÷íîãî 
ðåáðà ïðîâåäåíî ïåðåðіç. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè, ùî 
ïðè öüîìó óòâîðèëàñÿ.

10.34. Îá’єì ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþє V. ×åðåç îäíó 
çі ñòîðіí îñíîâè і ïðîòèëåæíó âåðøèíó іíøîї îñíîâè 
ïðîâåäåíî ïåðåðіç. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè, ùî ïðè 
öüîìó óòâîðèëàñÿ.

10.35. Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïіðàìіäі áі÷íå ðåáðî äî-
ðіâíþє 10 ñì і óòâîðþє êóò 60° іç ïëîùèíîþ îñíîâè. 
Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.35.
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10.36. Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïіðàìіäі áі÷íå ðåáðî äîðіâíþє 
 ñì і óòâîðþє êóò 45° іç ïëîùèíîþ îñíîâè. Çíàéäіòü 

îá’єì ïіðàìіäè.
10.37. Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïіðàìіäі áі÷íі ãðàíі óòâîðþþòü 

іç ïëîùèíîþ îñíîâè êóòè ïî 60°. Çíàéäіòü îá’єì ïіðà-
ìіäè, ÿêùî її âèñîòà äîðіâíþє 6 ñì.

10.38. Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïіðàìіäі áі÷íі ãðàíі óòâî-
ðþþòü іç ïëîùèíîþ îñíîâè êóòè ïî 30°. Çíàéäіòü îá’єì 
ïіðàìіäè, ÿêùî її âèñîòà äîðіâíþє 6 ñì.

10.39. Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïіðàìіäі áі÷íå ðåáðî äîðіâ-
íþє b і íàõèëåíå äî ïëîùèíè îñíîâè âіä êóòîì α. Çíàé-
äіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.40. Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïіðàìіäі àïîôåìà äîðіâíþє 
l і óòâîðþє ç âèñîòîþ êóò γ. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.41. Çíàéäіòü îá’єì ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïіðàìіäè, ó ÿêîї 
âèñîòà äîðіâíþє h, à äâîãðàííèé êóò ïðè îñíîâі – 60°.

10.42. Çíàéäіòü îá’єì ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïіðàìіäè, ó ÿêîї ñòî-
ðîíà îñíîâè äîðіâíþє a, à äâîãðàííèé êóò ïðè îñíîâі – 45°.

10.43. Íåõàé MABC – ïðàâèëüíà òðèêóòíà ïіðàìіäà ç îñíî-
âîþ ABC. Ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі ïіðàìіäè äîðіâíþє 
24 ñì2, à âіäñòàíü âіä òî÷êè A äî ïëîùèíè ÌÂÑ äîðіâ-
íþє 3 ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.44. Îá’єì ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè QABC, îñíîâà 
ÿêîї – ABC, äîðіâíþє 60 ñì3. Ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі ïі-
ðàìіäè – 108 ñì2. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä òî÷êè C äî ïëî-
ùèíè QAB.

10.45. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê ç îñíî-
âîþ 12 ñì і áі÷íîþ ñòîðîíîþ 10 ñì. Óñі áі÷íі ðåáðà ïіðà-
ìіäè óòâîðþþòü іç ïëîùèíîþ îñíîâè êóòè ïî 45°. 
Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.46. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ðіâíîáåäðåíèé ïðÿìîêóòíèé òðè-
êóòíèê, ó ÿêîãî ìåäіàíà, ïðîâåäåíà äî ãіïîòåíóçè, äî-
ðіâíþє 3 ñì. Óñі áі÷íі ðåáðà ïіðàìіäè íàõèëåíі äî ïëî-
ùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 30°. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.47. Ñòîðîíè îñíîâè òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþþòü 13 ñì, 

14 ñì і 15 ñì, à êîæíå áі÷íå ðåáðî –  ñì. Çíàéäіòü 

îá’єì ïіðàìіäè.

10.48. Êîæíå áі÷íå ðåáðî òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє  ñì, 

à ñòîðîíè îñíîâè – 12 ñì, 16 ñì і 20 ñì. Çíàéäіòü îá’єì 
ïіðàìіäè.
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10.49. Îñíîâîþ ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè є ïàðàëåëîãðàì, ñòî-
ðîíè îñíîâè ÿêîãî äîðіâíþþòü 3 ñì і 4 ñì. Óñі áі÷íі 
ðåáðà ïіðàìіäè óòâîðþþòü ç âèñîòîþ ïіðàìіäè êóòè ïî 
45°. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.50. Îñíîâîþ ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè є ðîìá çі ñòîðîíîþ 
12 ñì. Óñі áі÷íі ðåáðà ïіðàìіäè óòâîðþþòü ç âèñîòîþ 
ïіðàìіäè êóòè ïî 60°. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.51. Îñíîâîþ òðèêóòíîї ïіðàìіäè є ðіâíîáåäðåíèé ïðÿìîêóò-
íèé òðèêóòíèê. Áі÷íà ãðàíü, ÿêà ìіñòèòü ãіïîòåíóçó îñ-
íîâè, ïåðïåíäèêóëÿðíà äî ïëîùèíè îñíîâè і òàêîæ є 
ðіâíîáåäðåíèì ïðÿìîêóòíèì òðèêóòíèêîì, îñíîâîþ 
ÿêîãî є öÿ ãіïîòåíóçà. Çíàéäіòü ãіïîòåíóçó îñíîâè ïіðà-
ìіäè, ÿêùî îá’єì ïіðàìіäè – 72 ñì3.

10.52. Îñíîâîþ òðèêóòíîї ïіðàìіäè є ïðàâèëüíèé òðèêóòíèê, 
à îäíà ç її áі÷íèõ ãðàíåé – òàêîæ ïðàâèëüíèé òðèêóò-
íèê. Ïëîùèíà öієї áі÷íîї ãðàíі ïåðïåíäèêóëÿðíà äî 
ïëîùèíè îñíîâè. Îá’єì ïіðàìіäè äîðіâíþє 8 ñì3. Çíàé-
äіòü ñòîðîíó îñíîâè ïіðàìіäè.

10.53. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïðàâèëüíèé òðèêóòíèê çі ñòîðîíîþ 
a. Äâі áі÷íі ãðàíі ïіðàìіäè ïåðïåíäèêóëÿðíі äî ïëî-
ùèíè îñíîâè, à òðåòÿ íàõèëåíà äî íåї ïіä êóòîì 45°. 
Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.54. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є êâàäðàò çі ñòîðîíîþ a. Îäíà ç áі÷-
íèõ ãðàíåé ïіðàìіäè – ïðàâèëüíèé òðèêóòíèê, ïëîùèíà 
ÿêîãî íàõèëåíà äî îñíîâè ïіä êóòîì 60°. Çíàéäіòü îá’єì 
ïіðàìіäè.

10.55. Ó ïðàâèëüíіé øåñòèêóòíіé çðіçàíіé ïіðàìіäі ñòîðîíè 
îñíîâ äîðіâíþþòü 2 ñì і 6 ñì, à áі÷íå ðåáðî íàõèëåíå äî 
ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 45°. Çíàéäіòü îá’єì çðіçàíîї 
ïіðàìіäè.

10.56. Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé çðіçàíіé ïіðàìіäі ñòîðîíè îñ-
íîâ äîðіâíþþòü 6 ñì і 3 ñì, à áі÷íå ðåáðî íàõèëåíå äî 
ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 60°. Çíàéäіòü îá’єì çðіçàíîї 
ïіðàìіäè.

10.57. Äâîãðàííèé êóò ïðè îñíîâі ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðà-
ìіäè äîðіâíþє 45°, à âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє ñåðåäèíó âè-
ñîòè і ñåðåäèíó àïîôåìè, äîðіâíþє 2 ñì. Çíàéäіòü îá’єì 
ïіðàìіäè.

10.58. Äâîãðàííèé êóò ïðè îñíîâі ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї 
ïіðàìіäè äîðіâíþє 30°, à âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє îñíîâó 
âèñîòè ïіðàìіäè і ñåðåäèíó àïîôåìè, äîðіâíþє 4 ñì. 
Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.
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10.59. Îá÷èñëіòü îá’єì ïðàâèëüíîãî òåòðàåäðà, ÿêùî ðàäіóñ 
êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî éîãî ãðàíі, äîðіâíþє R. 

10.60. Áі÷íå ðåáðî ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє l, 
à її âèñîòà äîðіâíþє h. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.61. Òðè áі÷íèõ ðåáðà òðèêóòíîї ïіðàìіäè, ùî âèõîäÿòü ç 
îäíієї âåðøèíè, ïîïàðíî ïåðïåíäèêóëÿðíі і äîðіâíþþòü 
4 ñì, 5 ñì і 6 ñì. Çíàéäіòü îá’єì öієї ïіðàìіäè.

10.62. Áі÷íі ðåáðà òðèêóòíîї ïіðàìіäè ïîïàðíî ïåðïåíäèêóëÿðíі, 
і êîæíå ç íèõ ìàє äîâæèíó 6 ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.63. Îñíîâîþ ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèê іç äіà-
ãîíàëëþ d, ÿêà óòâîðþє ç îäíієþ çі ñòîðіí îñíîâè êóò α. 
Óñі áі÷íі ðåáðà ïіðàìіäè ìàþòü äîâæèíó l. Çíàéäіòü 
îá’єì ïіðàìіäè.

10.64. Îñíîâîþ òðèêóòíîї ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê 
іç êàòåòîì b і ïðîòèëåæíèì äî íüîãî ãîñòðèì êóòîì β. 
Óñі áі÷íі ðåáðà ïіðàìіäè ìàþòü äîâæèíó l. Çíàéäіòü 
îá’єì ïіðàìіäè.

10.65. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є òðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè 12 ñì, 
10 ñì і 10 ñì, à âèñîòà ïіðàìіäè ïåðåòèíàє її îñíîâó. Óñі 
áі÷íі ãðàíі ïіðàìіäè íàõèëåíі äî îñíîâè ïіä êóòîì 45°. 
Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.66. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç êàòå-
òàìè 9 ñì і 12 ñì, à âèñîòà ïіðàìіäè ïåðåòèíàє її îñíîâó. 
Âèñîòè âñіõ áі÷íèõ ãðàíåé ìіæ ñîáîþ ðіâíі і äîðіâíþþòü 
5 ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.67. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ðîìá çі ñòîðîíîþ 15 ñì. Êîæíà 
áі÷íà ãðàíü ïіðàìіäè óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 
45°. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè, ÿêùî ïëîùà її áі÷íîї ïî-
âåðõíі äîðіâíþє 300 ñì2.

10.68. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ðîìá çі ñòîðîíîþ 4 ñì і ãîñòðèì 
êóòîì 60°. Óñі áі÷íі ãðàíі ïіðàìіäè íàõèëåíі äî ïëî-
ùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 45°. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.69. Çíàéäіòü îá’єì ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè, ïëîùà 
áі÷íîї ïîâåðõíі ÿêîї äîðіâíþє  ñì2, à ïëîùà ïîâíîї 
ïîâåðõíі –  ñì2.

10.70. Çíàéäіòü îá’єì ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè, ó ÿêîї 
ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі äîðіâíþє  äì2, à ïëîùà áі÷-
íîї ïîâåðõíі –  äì2.

10.71. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є òðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè 10 ñì, 
13 ñì і 13 ñì. Îñíîâîþ âèñîòè ïіðàìіäè є òî÷êà ïåðå-
òèíó ìåäіàí öüîãî òðèêóòíèêà. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè, 
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ÿêùî її íàéáіëüøå áі÷íå ðåáðî íàõèëåíå äî ïëîùèíè 
îñíîâè ïіä êóòîì 45°.

10.72. Ó çðіçàíіé ïіðàìіäі îá’єì äîðіâíþє 76 ñì3, âèñîòà – 
6 ñì, à ïëîùà îäíієї ç îñíîâ – 18 ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó 
äðóãîї îñíîâè öієї ïіðàìіäè.

10.73. Ó çðіçàíіé ïіðàìіäі ðіçíèöÿ ïëîù îñíîâ äîðіâíþє 6 ñì2, 
à îá’єì – 42 ñì3. Çíàéäіòü ïëîùі îñíîâ ïіðàìіäè, ÿêùî 
âèñîòà ïіðàìіäè – 9 ñì.

10.74. Ó çðіçàíіé ïіðàìіäі ñóìà ïëîù îñíîâ äîðіâíþє 30 ñì2, 
à âèñîòà – 2 ñì. Çíàéäіòü ïëîùі îñíîâ, ÿêùî îá’єì ïіðà-
ìіäè äîðіâíþє 26 ñì3.

10.75. Ó çðіçàíіé òðèêóòíіé ïіðàìіäі âèñîòà äîðіâíþє 9 ñì, 
ñòîðîíè îäíієї îñíîâè – 4 ñì, 13 ñì і 15 ñì, à ïåðèìåòð 
äðóãîї îñíîâè – 64 ñì. Çíàéäіòü îá’єì öієї ïіðàìіäè.

10.76. Ó çðіçàíіé òðèêóòíіé ïіðàìіäі ñòîðîíè îäíієї îñíîâè äî-
ðіâíþþòü 14 ñì, 30 ñì і 40 ñì, à ïåðèìåòð äðóãîї îñ-
íîâè – 42 ñì. Çíàéäіòü îá’єì öієї ïіðàìіäè, ÿêùî її âè-
ñîòà äîðіâíþє 6 ñì.

10.77. Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïіðàìіäі áі÷íі ðåáðà ïîïàðíî 
âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі, à ñòîðîíà îñíîâè äîðіâíþє a. 
Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.78. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïàðàëåëîãðàì, ñòîðîíè ÿêîãî äîðіâ-
íþþòü 2 äì і 3 äì. Áі÷íå ðåáðî ïіðàìіäè, ùî ïðîõîäèòü 
÷åðåç òóïèé êóò îñíîâè, є âèñîòîþ ïіðàìіäè. Âèñîòè áі÷-
íèõ ãðàíåé, ùî íå ìіñòÿòü öå áі÷íå ðåáðî, äîðіâíþþòü 
2,5 äì і  äì. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.79. Ïëîùà ìåíøîãî äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó ïðàâèëüíîї 
øåñòèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє  ñì2. Çíàéäіòü îá’єì 
ïіðàìіäè, ÿêùî ñòîðîíà її îñíîâè äîðіâíþє 4 ñì.

10.80. Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïіðàìіäè âäâі÷і 
ìåíøà çà áі÷íå ðåáðî. Çíàéäіòü ñòîðîíó îñíîâè, ÿêùî 
îá’єì ïіðàìіäè äîðіâíþє 40,5 ñì3.

10.81. Ñòîðîíè îñíîâ ïðàâèëüíîї çðіçàíîї òðèêóòíîї ïіðà-
ìіäè äîðіâíþþòü 6 ñì і 18 ñì. Áі÷íà ãðàíü óòâîðþє 
іç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 60°. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.82. Ñòîðîíè îñíîâ ïðàâèëüíîї çðіçàíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðà-
ìіäè äîðіâíþþòü 4 ñì і 10 ñì. Áі÷íà ãðàíü óòâîðþє 
іç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 30°. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.83. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ ç òóïèì êóòîì 
120° і äіàãîíàëëþ  ñì. Öÿ äіàãîíàëü ïåðïåíäèêó-
ëÿðíà äî áі÷íîї ñòîðîíè òðàïåöії. Çíàéäіòü îá’єì ïіðà-
ìіäè, ÿêùî âñі її áі÷íі ðåáðà äîðіâíþþòü 10 ñì.

10.81.
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10.84. Îñíîâîþ ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè є ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ 
ç îñíîâàìè 18 ñì і 6 ñì òà ãîñòðèì êóòîì 30°. Óñі áі÷íі 
ðåáðà ïіðàìіäè íàõèëåíі äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 
30°. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.85. Îñíîâîþ ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè є ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ ç 
ãîñòðèì êóòîì 30° і áі÷íîþ ñòîðîíîþ 12 ñì. Óñі áі÷íі 
ãðàíі ïіðàìіäè íàõèëåíі äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 
45°. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.86. Îñíîâîþ ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíà òðàïåöіÿ, 
ãîñòðèé êóò ÿêîї äîðіâíþє 30°, à áіëüøà áі÷íà ñòîðîíà – 
8 ñì. Óñі áі÷íі ãðàíі ïіðàìіäè óòâîðþþòü іç ïëîùèíîþ 
îñíîâè êóòè ïî 45°. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.87. Çíàéäіòü îá’єì ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї çðіçàíîї ïіðàìіäè, 
ó ÿêîї ñòîðîíè îñíîâè äîðіâíþþòü 20 ñì і 30 ñì, à áі÷íà 
ïîâåðõíÿ ðіâíîâåëèêà ñóìі îñíîâ.

10.88. Çíàéäіòü îá’єì ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї çðіçàíîї ïіðà-
ìіäè, ó ÿêîї äіàãîíàëü äîðіâíþє 11 ñì, áі÷íå ðåáðî – 
9 ñì, à ðіçíèöÿ ìіæ ñòîðîíàìè îñíîâ äîðіâíþє 8 ñì.

10.89. Çíàéäіòü îá’єì ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї çðіçàíîї ïіðà-
ìіäè, ó ÿêîї äіàãîíàëü äîðіâíþє 9 ñì, à ñòîðîíè îñíîâ – 
7 ñì і 5 ñì.

10.90. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèê çі ñòîðîíàìè 6 ñì 
і 15 ñì, à âèñîòà ïіðàìіäè ïðîõîäèòü ÷åðåç òî÷êó ïåðå-
òèíó äіàãîíàëåé îñíîâè. Ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі ïіðà-
ìіäè – 126 ñì2. Çíàéäіòü îá’єì öієї ïіðàìіäè.

10.91. Ïåðåðіç ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè, ùî ïðîõîäèòü 
÷åðåç áі÷íå ðåáðî é àïîôåìó ïðîòèëåæíîї áі÷íîї ãðàíі, 
ðіâíîâåëèêèé îñíîâі. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè, ÿêùî її 
áі÷íå ðåáðî äîðіâíþє 4 ñì.

10.92. Ïëîñêèé êóò ïðè âåðøèíі ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïі-
ðàìіäè äîðіâíþє 60°, à âèñîòà ïіðàìіäè – 6 ñì. Çíàéäіòü 
îá’єì ïіðàìіäè.

10.93. Äâîãðàííèé êóò ïðè îñíîâі ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïі-
ðàìіäè äîðіâíþє 30°, à ïëîùà íàéáіëüøîãî äіàãîíàëü-
íîãî ïåðåðіçó – 6 äì2. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.94. Âèñîòà ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 
2 äì, à âіäñòàíü âіä ñåðåäèíè âèñîòè äî áі÷íîãî ðåáðà 
â 4 ðàçè ìåíøà âіä ñòîðîíè îñíîâè. Çíàéäіòü îá’єì ïіðà-
ìіäè.

10.95. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ ç ãîñòðèì êó-
òîì 30°. Áі÷íà ãðàíü ïіðàìіäè, ÿêà ìіñòèòü áіëüøó îñ-
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íîâó öієї òðàïåöії, íàõèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä 
êóòîì 60°. Ó ïіðàìіäó âïèñàíî êóëþ ðàäіóñà 1 äì. Çíàé-
äіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.96. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ðîìá іç ãîñòðèì êóòîì 60°. Îäíà ç 
áі÷íèõ ãðàíåé ïіðàìіäè íàõèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè 
ïіä êóòîì 60°. Ó ïіðàìіäó âïèñàíî êóëþ, ðàäіóñ ÿêîї – 
2 äì. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè. 

10.97. Âèñîòó ïіðàìіäè ïîäіëèëè íà òðè ðіâíі ÷àñòèíè і ÷åðåç 
êîæíó ç òî÷îê ïîäіëó ïðîâåëè ïåðåðіç, ïàðàëåëüíèé îñíîâі 
ïіðàìіäè. Çíàéäіòü îá’єìè êîæíîãî ç ìíîãîãðàííèêіâ, ùî 
ïðè öüîìó óòâîðèëèñÿ, ÿêùî îá’єì ïіðàìіäè äîðіâíþє V.

10.98. Ó òðèêóòíіé ïіðàìіäі QABC ïðîâåëè ïåðåðіç ÷åðåç ñå-
ðåäèíè ðåáåð BC, QC і AB. Ó ÿêîìó âіäíîøåííі öåé ïå-
ðåðіç ïîäіëèâ îá’єì ïіðàìіäè?

10.99. Îñíîâîþ ïіðàìіäè QABC є òðèêóòíèê ABC, ó ÿêîãî 
AB = 4 ñì, AC = 2 ñì. Âіäðіçîê AK – áіñåêòðèñà òðèêóò-
íèêà ABC. Îá’єì ïіðàìіäè QABK äîðіâíþє 24 ñì3. Çíàé-
äіòü îá’єì ïіðàìіäè QABC.

10.100. Îñíîâîþ ïіðàìіäè QABC є òðèêóòíèê ABC, ó ÿêîãî 
CA = 4 ñì, CB = 12 ñì. Âіäðіçîê CK – áіñåêòðèñà òðèêóò-
íèêà ABC. Îá’єì ïіðàìіäè QCKB äîðіâíþє 15 ñì3. Çíàé-
äіòü îá’єì ïіðàìіäè QABC.

10.101. Âèñîòà ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 11 ñì, 
à ñòîðîíà îñíîâè ïіðàìіäè ìåíøà çà áі÷íå ðåáðî íà 1 ñì. 
Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.102. Áі÷íå ðåáðî ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâ-
íþє  äì, à її îñíîâà і äіàãîíàëüíèé ïåðåðіç ðіâíîâå-
ëèêі. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.103. Îá’єì ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè â 6 ðàçіâ áіëü-
øèé çà êóá äîâæèíè áі÷íîãî ðåáðà. Çíàéäіòü ïëîñêèé 
êóò ïðè âåðøèíі ïіðàìіäè.

10.104. QABCD – ïðàâèëüíà ÷îòèðèêóòíà ïіðàìіäà ç îñíî-
âîþ ABCD, áі÷íå ðåáðî ÿêîї – 25 ñì, à âіäñòàíü âіä òî÷êè C
äî ðåáðà QA äîðіâíþє 24 ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.105. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè, îñíîâîþ ÿêîї є òðèêóòíèê іç 
êóòàìè α і β òà ðàäіóñîì R êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî 
öüîãî òðèêóòíèêà, ÿêùî âñі áі÷íі ðåáðà ïіðàìіäè íàõè-
ëåíі äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì γ.

10.106. Îñíîâîþ ïіðàìіäè QABC є òðèêóòíèê ABC, ó ÿêîãî 
AB = BC = b, . Áі÷íà ãðàíü QBC ïåðïåíäèêó-
ëÿðíà äî îñíîâè, à äâі іíøі áі÷íі ãðàíі íàõèëåíі äî íåї 
ïіä êóòîì γ. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.
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10.107. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïðàâèëüíèé òðèêóòíèê çі ñòîðî-
íîþ 12 ñì. Äâîãðàííі êóòè ïðè äâîõ ñòîðîíàõ îñíîâè 
äîðіâíþþòü ïî 60°, à ïðè òðåòіé ñòîðîíі – 120°. Çíàé-
äіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.108. QABC – ïðàâèëüíà òðèêóòíà ïіðàìіäà ç îñíîâîþ ABC. 
Ïåðåðіç ïіðàìіäè, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç öåíòð її îñíîâè 
ïàðàëåëüíî ïðÿìèì AB і QC, є êâàäðàòîì çі ñòîðîíîþ 
4 ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.109. Îäíå ç ðåáåð òåòðàåäðà äîðіâíþє  äì, à іíøі 
ï’ÿòü ðåáåð – ïî 2 äì. Çíàéäіòü îá’єì òåòðàåäðà.

10.110. Ó òåòðàåäðà ABCD óñі ðåáðà ìіæ ñîáîþ ðіâíі. Òî÷êà N

ëåæèòü ïîçà òåòðàåäðîì, ïðè÷îìó , NA = NB =

= NC = . Çíàéäіòü îá’єì òåòðàåäðà.

10.111. Ó òåòðàåäðà ABCD óñі ðåáðà ìіæ ñîáîþ ðіâíі. Âіäðіçîê 
KA ïåðïåíäèêóëÿðíèé äî âèñîòè òðèêóòíèêà BCD, ïðî-
âåäåíîї ç âåðøèíè B. Çíàéäіòü îá’єì òåòðàåäðà, ÿêùî
KA = KB = KC = .

10.112. Äîâåäіòü, ùî îá’єì òðèêóòíîї ïіðàìіäè ìåíøèé çà 

 êâàäðàòíîãî êîðåíÿ ç äîáóòêó äîâæèí óñіõ ðåáåð.

10.113. Äîâåäіòü, ùî îá’єì òðèêóòíîї ïіðàìіäè ìåíøèé âіä 
òðåòèíè êâàäðàòíîãî êîðåíÿ ç ïîäâîєíîãî äîáóòêó ïëîù 
її áі÷íèõ ãðàíåé.

10.114. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê, à âñі 
áі÷íі ðåáðà ïіðàìіäè ìіæ ñîáîþ ðіâíі. Ïåðèìåòðè áі÷íèõ 
ãðàíåé ïіðàìіäè äîðіâíþþòü 16 ñì, 17 ñì і 18 ñì. Çíàé-
äіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.115. Ñòîðîíè îñíîâè òðèêóòíîї ïіðàìіäè – 16 ñì, 17 ñì 
і 18 ñì, à ïåðèìåòðè áі÷íèõ ãðàíåé – 81 ñì, 75 ñì і 75 ñì, 
ïðè÷îìó íàéáіëüøèé ïåðèìåòð ìàє ãðàíü, ùî ìіñòèòü 
íàéìåíøó ñòîðîíó îñíîâè. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.116. 1) Äîâåäіòü, ùî ñåðåäèíè âñіõ ðåáåð ïðàâèëüíîãî òå-
òðàåäðà є âåðøèíàìè ïðàâèëüíîãî îêòàåäðà.
2) Çíàéäіòü îá’єì öüîãî îêòàåäðà, ÿêùî ðåáðî òåòðàåäðà 
äîðіâíþє a.

10.117. Íåõàé r – ðàäіóñ êóëі, âïèñàíîї â òåòðàåäð, h1, h2, h3, 

h4 – âèñîòè òåòðàåäðà. Äîâåäіòü, ùî .

10.109.
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10.118. Ðåáðî êóáà äîðіâíþє 8 ñì. Òðèãðàííі êóòè êóáà çðі-
çàíî òàê, ùî óòâîðèâñÿ ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî 8 ãðà-
íåé – ïðàâèëüíі òðèêóòíèêè, à 6 ãðàíåé – ïðàâèëüíі 
âîñüìèêóòíèêè. Çíàéäіòü îá’єì öüîãî ìíîãîãðàííèêà.

10.119. Òðèãðàííі êóòè êóáà çðіçàíî òàê, ùî óòâîðèâñÿ ìíîãî-
ãðàííèê, ó ÿêîãî 8 ãðàíåé – ïðàâèëüíі òðèêóòíèêè, à 
6 ãðàíåé – êâàäðàòè. Îá’єì öüîãî ìíîãîãðàííèêà – 
180 ñì3. Çíàéäіòü îá’єì ïî÷àòêîâîãî êóáà.

10.120. Ïëîñêèé êóò ïðè âåðøèíі ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðà-
ìіäè äîðіâíþє γ, à ðàäіóñ êîëà, âïèñàíîãî â îñíîâó ïіðà-
ìіäè, äîðіâíþє r. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.121. Ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðà-
ìіäè äîðіâíþє Q, à áі÷íі ðåáðà íàõèëåíі äî ïëîùèíè 
îñíîâè ïіä êóòîì α. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

10.122. Ó êóëþ ðàäіóñà R âïèñàíî ïðàâèëüíó òðèêóòíó ïіðà-
ìіäó, áі÷íà ãðàíü ÿêîї íàõèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä 
êóòîì α. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè òà її ïîâíó ïîâåðõíþ.

10.123. Ç îñíîâè âèñîòè ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè äî áі÷-
íîãî ðåáðà ïðîâåäåíî ïåðïåíäèêóëÿð çàâäîâæêè d. 
Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè, ÿêùî äâîãðàííèé êóò ìіæ її 
áі÷íèìè ãðàíÿìè äîðіâíþє δ.

Æèòòєâà ìàòåìàòèêà
10.124. Ðåòðàíñëÿöіéíà âèøêà ñïèðàєòüñÿ íà îñ-

íîâó ó ôîðìі êіëüöÿ. Äіàìåòð çîâíіøíüîãî 
êîëà äîðіâíþє 28 ì, à âíóòðіøíüîãî êîëà – 
12 ì. Îá÷èñëіòü ïëîùó ôóíäàìåíòó âèøêè 
ç òî÷íіñòþ äî äåñÿòèõ ì2.

10.125. Ó÷èòåëüêà áіîëîãії Ìàðèíà Îëåãіâíà çàìîâèëà àêâà-
ðіóì, ÿêèé ìàє ôîðìó ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïðèçìè. 
Ñêіëüêè ì2 ñêëà ïîòðіáíî äëÿ âèãîòîâëåííÿ àêâàðіóìà, 
ÿêùî äîâæèíà ñòîðîíè îñíîâè àêâàðіóìà – 0,5 ì, à éîãî 
âèñîòà – 1,2 ì? Âіäïîâіäü îêðóãëіòü äî ñîòèõ. 

Öіêàâі çàäà÷і äëÿ ó÷íіâ íåëåäà÷èõ
10.126. (Çàäà÷à Àäàìàðà1). ×åðåç êîæíó ïàðó ïðîòèëåæíèõ 

ðåáåð òåòðàåäðà ïðîâåëè ïàðàëåëüíі ïëîùèíè. Çíàéäіòü 
âіäíîøåííÿ îá’єìó òåòðàåäðà äî îá’єìó óòâîðåíîãî (îïè-
ñàíîãî) íàâêîëî íüîãî ïàðàëåëåïіïåäà.

1 Æàê Àäàìàð (1865–1963) – ôðàíöóçüêèé ìàòåìàòèê і ìåõàíіê.
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1. Çíàéäіòü ïåðèìåòð êâàäðàòà, ÿêèé ðіâíîâåëèêèé 
ðîìáó çі ñòîðîíîþ 6 ñì і ãîñòðèì êóòîì 30°.

À Á Â Ã Ä

24 ñì  ñì 12 ñì  ñì 18 ñì

2. Òî÷êà P(4; –2) ëåæèòü íà êîëі іç öåíòðîì ó òî÷-
öі O(1; 2). Çíàéäіòü ðàäіóñ êîëà.

À Á Â Ã Ä

2 4 5 10 іíøà âіäïîâіäü

3. Çíàéäіòü ðåáðî êóáà, ïëîùà ïîâåðõíі ÿêîãî äîðіâ-
íþє 54 ñì2.

À Á Â Ã Ä

2 ñì 3 ñì 4 ñì 5 ñì 9 ñì

4. Óêàæіòü âåêòîð, êîëіíåàðíèé âåêòîðó  (–2; 1; 0).

À Á Â Ã Ä

 (–4; –2; 0)  (–4; 2; 1)  (4; –2; 0)  (4; 2; 0)
æîäíèé 
ç äàíèõ

5. Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî ðіâíî-
ñòîðîííіé òðèêóòíèê ABC і ïðÿìî-
êóòíèé òðèêóòíèê BCD, ó ÿêîãî 

, . K – ñåðåäè-
íà BC, L – ñåðåäèíà AC. Óñòàíîâіòü 
âіäïîâіäíіñòü ìіæ ôіãóðîþ (1–4) òà 
÷èñëîâèì çíà÷åííÿì її ïëîùі (A–Ä).

Ôіãóðà ×èñëîâå çíà÷åííÿ ïëîùі

1 Òðèêóòíèê BDC À

2 Òðèêóòíèê ABC Á

3 ×îòèðèêóòíèê ABDC Â

4 Òðèêóòíèê CKL Ã

Ä

1. Çíàéäіòü ïåðèìåòð êâàäðàòà, ÿêèé ðіâíîâåëèêèé 
ðîìáó çі ñòîðîíîþ 6 ñì і ãîñòðèì êóòîì 30°.

À Á Â Ã Ä

24 ñì  ñì 12 ñì  ñì 18 ñì

2. Òî÷êà P(4; –2) ëåæèòü íà êîëі іç öåíòðîì ó òî÷-
öі O(1; 2). Çíàéäіòü ðàäіóñ êîëà.

À Á Â Ã Ä

2 4 5 10 іíøà âіäïîâіäü

3. Çíàéäіòü ðåáðî êóáà, ïëîùà ïîâåðõíі ÿêîãî äîðіâ-
íþє 54 ñì2.

À Á Â Ã Ä

2 ñì 3 ñì 4 ñì 5 ñì 9 ñì

4. Óêàæіòü âåêòîð, êîëіíåàðíèé âåêòîðó  (–2; 1; 0).

À Á Â Ã Ä

 (–4; –2; 0) (–4; –2; 0) (–4; –2; 0)  (–4; 2; 1)  (4; –2; 0)  (4; 2; 0)
æîäíèé 
ç äàíèõ

5. Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî ðіâíî-
ñòîðîííіé òðèêóòíèê ABC і ïðÿìî-
êóòíèé òðèêóòíèê BCD, ó ÿêîãî 

, . K – ñåðåäè-
íà BC, L – ñåðåäèíà AC. Óñòàíîâіòü 
âіäïîâіäíіñòü ìіæ ôіãóðîþ (1–4) òà 
÷èñëîâèì çíà÷åííÿì її ïëîùі (A–Ä).

Ôіãóðà ×èñëîâå çíà÷åííÿ ïëîùі

1 Òðèêóòíèê BDC À

2 Òðèêóòíèê ABC Á

3 ×îòèðèêóòíèê ABDC Â

4 Òðèêóòíèê CKL Ã

Ä

ПППЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬ
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6. Ïàðàëåëîãðàì ABCD ïîáóäîâàíî íà âåêòîðàõ  і 

ÿê íà ñòîðîíàõ. Âіäîìî, ùî = 5; = 3; = 7. 

Çíàéäіòü ãðàäóñíó ìіðó êóòà ìіæ âåêòîðàìè  і .

ДОМАШНЯ САМОСТІЙНА РОБОТА № 3
Êîæíå çàâäàííÿ ìàє ïî ÷îòèðè âàðіàíòè âіäïîâіäі (À–Ã), 

ñåðåä ÿêèõ ëèøå îäèí є ïðàâèëüíèì. Îáåðіòü ïðàâèëüíèé âà-
ðіàíò âіäïîâіäі.

1. Çíàéäіòü îá’єì ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà, ëіíіéíі 
âèìіðè ÿêîãî äîðіâíþþòü 4 ñì, 5 ñì і 8 ñì.
À. 184 ñì3    Á. 140 ñì3    Â. 160 ñì3     Ã. 180 ñì3

2. Ñòîðîíè îñíîâè òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþþòü 8 ñì і 6 ñì, 
à êóò ìіæ íèìè – 30°. Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè, ÿêùî її 
âèñîòà äîðіâíþє 5 ñì.

À. 60 ñì3    Á. 120 ñì3    Â.  ñì3    Ã.  ñì3

3. Îá’єì ïіðàìіäè äîðіâíþє 180 ñì3, à ïëîùà її îñíîâè – 
60 ñì2. Çíàéäіòü âèñîòó ïіðàìіäè.
À. 3 ñì      Á. 6 ñì      Â. 12 ñì      Ã. 9 ñì
4. Îñíîâà ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà – ðîìá çі ñòîðîíîþ 
2 äì і ãîñòðèì êóòîì 60°. Ìåíøà äіàãîíàëü ïàðàëåëåïі-
ïåäà íàõèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 45°. Çíàé-
äіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà. 

À.  äì3   Á.  äì3   Â.  äì3     Ã. 4 äì3

5. Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâ-
íþє 6 ñì, à áі÷íå ðåáðî óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 
60°. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

À. 36 ñì3   Á.  ñì3    Â.  ñì3   Ã.  ñì3

6. Ñòîðîíè îñíîâ ïðàâèëüíîї çðіçàíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè äî-
ðіâíþþòü 2 ñì і 8 ñì, à її âèñîòà – 9 ñì. Çíàéäіòü îá’єì 
çðіçàíîї ïіðàìіäè.

À.  ñì3      Á.  ñì3 

Â.  ñì3     Ã.  ñì3

7. Ó ïðÿìіé òðèêóòíіé ïðèçìі ñòîðîíè îñíîâè äîðіâíþþòü 
7 ñì, 15 ñì і 20 ñì. ×åðåç áі÷íå ðåáðî ïðèçìè і íàéìåíøó 
çà äîâæèíîþ âèñîòó îñíîâè ïðîâåäåíî ïåðåðіç, ïëîùà 
ÿêîãî äîðіâíþє 21 ñì2. Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.
À. 70 ñì3     Á. 210 ñì3    Â. 176,4 ñì3    Ã. 105 ñì3

6. Ïàðàëåëîãðàì ABCD ïîáóäîâàíî íà âåêòîðàõ  і 

ÿê íà ñòîðîíàõ. Âіäîìî, ùî = 5; = 3; = 7. 

Çíàéäіòü ãðàäóñíó ìіðó êóòà ìіæ âåêòîðàìè  і .

ðіàíò âіäïîâіäі.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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8. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç êàòåòîì a
òà ïðîòèëåæíèì ãîñòðèì êóòîì α. Óñі áі÷íі ðåáðà ïіðà-
ìіäè íàõèëåíі äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì γ. Çíàéäіòü 
îá’єì ïіðàìіäè.

À.      Á.

Â.      Ã.

9. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç êàòåòàìè 
6 ñì і 8 ñì, à âèñîòà ïіðàìіäè ïåðåòèíàє її îñíîâó. Çíàé-
äіòü îá’єì ïіðàìіäè, ÿêùî âèñîòè âñіõ áі÷íèõ ãðàíåé ïіðà-
ìіäè ìіæ ñîáîþ ðіâíі і äîðіâíþþòü  ñì.
À.  ñì3    Á. 48 ñì3     Â. 24 ñì3     Ã. 12 ñì3

10. Îñíîâîþ ïîõèëîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ïðÿìîêóòíèê çі 
ñòîðîíàìè 4 ñì і 5 ñì. Áі÷íà ãðàíü, ùî ìіñòèòü ìåíøó 
ñòîðîíó îñíîâè, ïåðïåíäèêóëÿðíà äî ïëîùèíè îñíîâè і є 
ðîìáîì, ó ÿêîãî îäèí ç êóòіâ íà 120° ìåíøèé çà іíøèé. 
Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà. 
À. 20 ñì2     Á. 60 ñì2     Â. 50 ñì2     Ã. 40 ñì2

11. Ïåðèìåòðè òðüîõ ãðàíåé ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà 
äîðіâíþþòü 10 ñì, 14 ñì і 16 ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïðÿìî-
êóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà.
À. 28 ñì3     Á. 30 ñì3     Â. 60 ñì3     Ã. 48 ñì3

12. Ïëîñêèé êóò ïðè âåðøèíі ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè 
äîðіâíþє 60°. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè, ÿêùî її âèñîòà äî-
ðіâíþє h.

À.       Á.      Â.      Ã. 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 
ДО §§ 9–10

1. Çíàéäіòü îá’єì ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà, ëіíіéíі 
âèìіðè ÿêîãî äîðіâíþþòü 3 ñì, 5 ñì і 7 ñì.

2. Çíàéäіòü îá’єì òðèêóòíîї ïðèçìè, ñòîðîíè îñíîâè ÿêîї äî-
ðіâíþþòü 2 ñì і 4 ñì, à êóò ìіæ íèìè – 60°, ÿêùî âèñîòà 
ïðèçìè äîðіâíþє 8 ñì.

3. Îá’єì ïіðàìіäè äîðіâíþє 30 ñì3, à її âèñîòà – 9 ñì. Çíàé-
äіòü ïëîùó îñíîâè ïіðàìіäè.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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4. Îñíîâà ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà – ðîìá çі ñòîðîíîþ 
4 ñì і òóïèì êóòîì 120°. Áіëüøà äіàãîíàëü ïàðàëåëåïі-
ïåäà íàõèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 30°. Çíàé-
äіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà.

5. Âèñîòà ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 3 ñì 
і óòâîðþє ç áі÷íèì ðåáðîì êóò 30°. Çíàéäіòü îá’єì ïіðà-
ìіäè.

6. Çíàéäіòü îá’єì ïðàâèëüíîї çðіçàíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè, 
ó ÿêîї ñòîðîíè îñíîâè äîðіâíþþòü 4 ñì і 6 ñì, à âèñîòà – 
3 ñì.

7. Ó ïðÿìіé òðèêóòíіé ïðèçìі ñòîðîíè îñíîâè äîðіâíþþòü 
17 ñì, 25 ñì і 26 ñì. ×åðåç áі÷íå ðåáðî ïðèçìè і íàé-
áіëüøó çà äîâæèíîþ âèñîòó îñíîâè ïðîâåäåíî ïåðåðіç, 
ïëîùà ÿêîãî äîðіâíþє 72 ñì2. Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.

8. Îñíîâîþ òðèêóòíîї ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç 
ãіïîòåíóçîþ c і ãîñòðèì êóòîì α. Óñі áі÷íі ðåáðà ïіðàìіäè 
íàõèëåíі äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì γ. Çíàéäіòü îá’єì 
ïіðàìіäè.

9. Ïëîñêèé êóò ïðè âåðøèíі ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðà-
ìіäè äîðіâíþє 90°, à âèñîòà ïіðàìіäè –  ñì. Çíàéäіòü 
îá’єì ïіðàìіäè.

Додаткові завдання
10. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç ãіïîòå-
íóçîþ 15 ñì і êàòåòîì 12 ñì, à âèñîòà ïіðàìіäè ïåðåòèíàє 
її îñíîâó. Óñі áі÷íі ãðàíі ïіðàìіäè óòâîðþþòü ç її îñíîâîþ 
êóòè ïî 45°. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè. 

11. Îñíîâîþ ïîõèëîãî ïàðàëåëåïіïåäà є êâàäðàò çі ñòîðî-
íîþ 4 ñì. Îäíà ç áі÷íèõ ãðàíåé ïàðàëåëåïіïåäà ïåðïåíäè-
êóëÿðíà äî ïëîùèíè îñíîâè і є ðîìáîì, ó ÿêîãî îäèí ç 
êóòіâ óäâі÷і áіëüøèé çà іíøèé. Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëå-
ïіïåäà.

ВПРАВИ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ РОЗДІЛУ 3
До § 9

1. Ïåðåïèñàâøè äàíі ðіâíîñòі â çîøèò, çàïîâíіòü ïðî-
ïóñêè ÷èñëàìè òàê, ùîá ðіâíіñòü áóëà ïðàâèëüíîþ:
1) 15 ñì3 = ... ìì3;     
2) 7 äì3 118 ñì3 = ... ñì3;
3) 7 ñì3 18 ìì3 = ... ìì3;  
4) 11 ì3 = ... ñì3.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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2. Çíàéäіòü îá’єì êóáà, ðåáðî ÿêîãî äîðіâíþє:
1) 2 ì;     2) 6 äì.

3. Çíàéäіòü îá’єì ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà, ëіíіéíі 
ðîçìіðè ÿêîãî äîðіâíþþòü:
1) 12 ìì, 10 ìì і 20 ìì;     2) 20 ñì, 3 äì і 0,7 ì.

4. Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè, ïëîùà îñíîâè ÿêîї äîðіâíþє 
36 ñì2, à âèñîòà – 5 ñì.

5. Îá’єì ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє 100 ñì3, à 
ïëîùà éîãî îñíîâè – 25 ñì2. Çíàéäіòü âèñîòó ïðÿìîêóò-
íîãî ïàðàëåëåïіïåäà.

6. Çíàéäіòü îá’єì ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè, äâі ñòîðîíè îñ-
íîâè ÿêîї äîðіâíþþòü 8 ñì і 3  ñì і óòâîðþþòü ìіæ ñî-
áîþ êóò 45°, à áі÷íå ðåáðî ïðèçìè äîðіâíþє 5 ñì.

7. Îñíîâîþ ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà є êâàäðàò çі ñòî-
ðîíîþ 8 ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêùî äіàãî-
íàëü áі÷íîї ãðàíі äîðіâíþє 10 ñì.

8. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþ-
þòü 5 ñì і 12 ñì, à äіàãîíàëü ïàðàëåëåïіïåäà íàõèëåíà äî 
ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 45°. Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëå-
ïіïåäà.

9. Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþє 
6 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó ïðèçìè, ÿêùî її îá’єì – 72  ñì3.

10.  Êóá ç ðåáðîì 40 ñì ðîçðіçàëè íà ìàëåíüêі êóáèêè ç ðåá-
ðîì 5 ñì. Çíàéäіòü êіëüêіñòü êóáèêіâ, ùî ïðè öüîìó îòðè-
ìàëè.

11.  Äіàãîíàëü êóáà äîðіâíþє 75 ñì. Çíàéäіòü îá’єì êóáà.

12.  Îñíîâà ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà – êâàäðàò. Çíàéäіòü 
îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêùî éîãî âèñîòà äîðіâíþє 4 ñì, 
à äіàãîíàëü íàõèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 45°.

13.  Îñíîâà ïðÿìîї ïðèçìè – ïðÿìîêóòíèê, îäíà çі ñòîðіí 
ÿêîãî äîðіâíþє 15 ñì, à äіàãîíàëü – 17 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó 
áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè, ÿêùî її îá’єì äîðіâíþє 600 ñì3.

14.  Îñíîâà ïîõèëîї ïðèçìè – ïðàâèëüíèé òðèêóòíèê çі ñòîðî-
íîþ 8 ñì. Áі÷íå ðåáðî ïðèçìè äîðіâíþє 6 ñì і óòâîðþє 
іç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 30°. Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.

15. Âèñîòà ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє 6 ñì. 
Äіàãîíàëü áіëüøîї çà ïëîùåþ áі÷íîї ãðàíі íàõèëåíà äî 
ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 30°, à äіàãîíàëü îñíîâè óòâî-
ðþє ç ìåíøîþ ñòîðîíîþ îñíîâè êóò 60°. Çíàéäіòü îá’єì 
ïàðàëåëåïіïåäà.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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16.  Ó ïðÿìіé òðèêóòíіé ïðèçìі ñòîðîíè îñíîâè äîðіâíþþòü 
13 ñì, 14 ñì і 15 ñì. ×åðåç áі÷íå ðåáðî ïðèçìè і íàé-
áіëüøó âèñîòó îñíîâè ïðîâåäåíî ïåðåðіç, ïëîùà ÿêîãî äî-
ðіâíþє 168 ñì2. Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.

17.  Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ðîìá іç äіàãîíàëÿìè 
6 ñì і 8 ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêùî ïëîùà 
éîãî ïîâíîї ïîâåðõíі äîðіâíþє 208 ñì2.

18.  Äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà çàâäîâæêè 8 ñì 
óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 30°, à іç ïëîùèíîþ îäíієї 
ç áі÷íèõ ãðàíåé – êóò 45°. Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïіïåäà.

19.  Îñíîâîþ ïîõèëîї ïðèçìè є ïðàâèëüíèé øåñòèêóòíèê çі 
ñòîðîíîþ 4 ñì. Îäíà ç âåðøèí âåðõíüîї îñíîâè ïðîåêòó-
єòüñÿ â öåíòð íèæíüîї îñíîâè. Áі÷íі ðåáðà ïðèçìè óòâî-
ðþþòü іç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 30°. Çíàéäіòü îá’єì 
ïðèçìè.

20.  Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç êà-
òåòîì a і ïðîòèëåæíèì êóòîì α. Äіàãîíàëü ãðàíі, ùî 
ìіñòèòü іíøèé êàòåò, óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò γ. 
Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.

21. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ïðÿìîêóòíèê іç äіàãîíàëëþ 
d òà êóòîì α ìіæ äіàãîíàëÿìè. ×åðåç ïðîòèëåæíó äàíîìó 
êóòó ñòîðîíó îñíîâè ïðèçìè òà ïðîòèëåæíó їé ñòîðîíó 
іíøîї îñíîâè ïðîâåäåíî ïåðåðіç. Ïëîùèíà ïåðåðіçó óòâî-
ðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò β. Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.

22. Äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє 7 ñì, 
à ïåðèìåòðè äâîõ ãðàíåé – 10 ñì і 16 ñì. Çíàéäіòü îá’єì 
ïàðàëåëåïіïåäà.

23. Îñíîâîþ ïîõèëîї ïðèçìè є ïðÿìîêóòíèê çі ñòîðîíàìè 
10 ñì і 5 ñì. Áі÷íà ãðàíü ïðèçìè, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç 
áіëüøó ñòîðîíó îñíîâè, ïåðïåíäèêóëÿðíà äî ïëîùèíè îñ-
íîâè і є ðîìáîì, ïëîùà ÿêîãî äîðіâíþє ïëîùі îñíîâè. 
Çíàéäіòü îá’єì ïðèçìè.

24. Îñíîâîþ ïîõèëîãî ïàðàëåëåïіïåäà є êâàäðàò çі ñòîðîíîþ 
10 ñì. Îäíå ç áі÷íèõ ðåáåð ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþє 5 ñì 
і óòâîðþє çі ñòîðîíàìè îñíîâè, ùî ìàþòü ç íèì ñïіëüíó 
òî÷êó, ðіâíі êóòè. Áі÷íà ãðàíü, ÿêіé íàëåæèòü öå ðåáðî, 
є ðîìáîì, âèñîòà ÿêîãî – 8 ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïàðàëåëåïі-
ïåäà.

25. Äâі áі÷íі ãðàíі òðèêóòíîї ïðèçìè, ïëîùі ÿêèõ – 12 ñì2

і 18 ñì2, óòâîðþþòü ìіæ ñîáîþ êóò 150°. Çíàéäіòü îá’єì 
ïðèçìè, ÿêùî її áі÷íå ðåáðî äîðіâíþє 6 ñì.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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До § 10
26. Ïëîùà îñíîâè ïіðàìіäè äîðіâíþє 20 ñì2, à âèñîòà – 
6 ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

27. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç êàòåòàìè 
6 ñì і 5 ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè, ÿêùî її âèñîòà äîðіâ-
íþє 4 ñì.

28. Îá’єì ïіðàìіäè äîðіâíþє 40 ñì3, à ïëîùà її îñíîâè – 
20 ñì2. Çíàéäіòü âèñîòó ïіðàìіäè.

29. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ðîìá іç äіàãîíàëÿìè 6 ñì і 10 ñì. 
Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè, ÿêùî її âèñîòà äîðіâíþє 7 ñì.

30. Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïіðàìіäі ðàäіóñ êîëà, âïè-
ñàíîãî â îñíîâó, äîðіâíþє 3 ñì, à âñі áі÷íі ãðàíі ïіðàìіäè 
íàõèëåíі äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 60°. Çíàéäіòü 
îá’єì ïіðàìіäè.

31.  Áі÷íå ðåáðî ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 
5 ñì, à її âèñîòà – 4 ñì. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

32.  Îá’єì ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 42 ñì3, 
à її âèñîòà – 7 ñì. Çíàéäіòü äіàãîíàëü îñíîâè ïіðàìіäè.

33.  Îñíîâîþ ïіðàìіäè TABCD є ïðÿìîêóòíèê ABCD, 
AB = 6 ñì. Ðåáðî TD ïåðïåíäèêóëÿðíå äî ïëîùèíè îñ-
íîâè, à ãðàíі ABT і TBC óòâîðþþòü іç ïëîùèíîþ îñíîâè 
êóòè 45° і 60° âіäïîâіäíî. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

34.  Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèê іç êóòîì ìіæ äіàãîíà-
ëÿìè 30° і ðàäіóñîì îïèñàíîãî êîëà 6 ñì. Çíàéäіòü îá’єì 
ïіðàìіäè, ÿêùî її âèñîòà äîðіâíþє 5 ñì.

35.  Çíàéäіòü îá’єì ïðàâèëüíîї çðіçàíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðà-
ìіäè, ó ÿêîї ñòîðîíè îñíîâ äîðіâíþþòü 4 ñì і 6 ñì, à âè-
ñîòà äîðіâíþє äіàãîíàëі áіëüøîї îñíîâè.

36.  Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç êàòåòàìè 
6 ñì і 8 ñì. Óñі áі÷íі ðåáðà íàõèëåíі äî ïëîùèíè îñíîâè 
ïіä êóòîì 45°. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

37. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèê, ó ÿêîãî äіàãîíàëü 
çàâäîâæêè 16 ñì óòâîðþє ç îäíієþ çі ñòîðіí îñíîâè êóò 
30°. Êîæíå áі÷íå ðåáðî ïіðàìіäè äîðіâíþє 10 ñì. Çíàéäіòü 
îá’єì ïіðàìіäè.

38.  Âèñîòà ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 12 ñì. 
Çíàéäіòü âèñîòó ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïðèçìè, ùî 
є ðіâíîâåëèêîþ öіé ïіðàìіäі, ÿêùî îñíîâè ïðèçìè і ïіðà-
ìіäè çáіãàþòüñÿ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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39.  Çíàéäіòü îá’єì ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè, áі÷íå 
ðåáðî ÿêîї çàâäîâæêè 6  ñì óòâîðþє êóò 45° ç âèñîòîþ 
ïіðàìіäè.

40.  Ó ïðàâèëüíіé øåñòèêóòíіé ïіðàìіäі áі÷íі ãðàíі íàõèëåíі 
äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 45°. Çíàéäіòü îá’єì ïіðà-
ìіäè, ÿêùî її âèñîòà äîðіâíþє 3 ñì.

41.  Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé çðіçàíіé ïіðàìіäі ñòîðîíè îñ-
íîâ äîðіâíþþòü 4 ñì і 10 ñì, à áі÷íå ðåáðî íàõèëåíå 
äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 30°. Çíàéäіòü îá’єì çðіçàíîї 
ïіðàìіäè.

42.  Äâîãðàííèé êóò ïðè îñíîâі ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðà-
ìіäè äîðіâíþє 60°, à âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє îñíîâó âèñîòè 
ïіðàìіäè і ñåðåäèíó àïîôåìè, äîðіâíþє 6 ñì. Çíàéäіòü 
îá’єì ïіðàìіäè.

43.  Áі÷íå ðåáðî ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє l
і óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò β. Çíàéäіòü îá’єì ïіðà-
ìіäè.

44.  Óñі áі÷íі ðåáðà ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþþòü l. 
Çíàéäіòü îá’єì öієї ïіðàìіäè, ÿêùî її îñíîâîþ є ïðÿìî-
êóòíèê іç êóòîì α ìіæ äіàãîíàëÿìè, à áі÷íå ðåáðî óòâî-
ðþє ç âèñîòîþ êóò γ.

45.  Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ðîìá іç ãîñòðèì êóòîì 30°. Óñі áі÷íі 
ãðàíі íàõèëåíі äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 60°. Çíàé-
äіòü îá’єì ïіðàìіäè, ÿêùî ðàäіóñ âïèñàíîãî â ðîìá êîëà 
äîðіâíþє 3 ñì.

46. Ñòîðîíè îñíîâ ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïіðàìіäè äî-
ðіâíþþòü 4 ñì і 6 ñì. Áі÷íà ãðàíü óòâîðþє ç ïëîùèíîþ 
îñíîâè êóò 45°. Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè.

47. Ñòîðîíè îñíîâ ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї çðіçàíîї ïіðàìіäè 
äîðіâíþþòü 3 ñì і 6 ñì, à âèñîòà – 9 ñì. ×åðåç òî÷êó ïå-
ðåòèíó äіàãîíàëåé ïіðàìіäè ïàðàëåëüíî îñíîâàì ïðîâå-
äåíî ïëîùèíó, ÿêà äіëèòü ïіðàìіäó íà äâі ÷àñòèíè. 
Çíàéäіòü îá’єì êîæíîї іç öèõ ÷àñòèí.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ÎÁ’ЄÌÈ ÒÀ ÏËÎÙІ 
ÏÎÂÅÐÕÎÍÜ 

ÒІË ÎÁÅÐÒÀÍÍß

РОЗДІЛ 4 

Ó ÖÜÎÌÓ ÐÎÇÄІËІ ÂÈ:

ïîçíàéîìèòåñÿ ç ðîçãîðò-
êàìè öèëіíäðà, êîíóñà, 
çðіçàíîãî êîíóñà;

äіçíàєòåñ , ÿê çíàéòè ïëî-
ùі ïîâåðõîíü òà îá’єìè òіë 
îáåðòàííÿ çà ôîðìóëàìè;

íàâ÷èòåñÿ çíàõîäèòè îá’є-
ìè òà ïëîùі ïîâåðõîíü 
öèëіíäðà, êîíóñà, çðіçàíîãî 
êîíóñà, êóëі (ñôåðè).

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ОБ’ЄМ 
ИЛІНДРА

Ó öüîìó ïàðàãðàôі ðîçãëÿíåìî, ÿê ìîæíà çíàéòè îá’єì öè-
ëіíäðà.

Ò å î ð å ì à  (ïðî îá’єì öèëіíäðà). Îá’єì öèëіíäðà äî-
ðіâíþє äîáóòêó ïëîùі éîãî îñíîâè S íà âèñîòó h: 

Vöèë = Sh.

Ä î â å ä å í í ÿ. 1) Íåõàé ìàєìî öèëіíäð, ïëîùà îñíîâè 
ÿêîãî äîðіâíþє S, à âèñîòà – h. Ðîçìіñòèìî öèëіíäð òàê, ùîá 
éîãî îñíîâà íàëåæàëà ïëîùèíі α. Ó òîé ñàìèé ñïîñіá ïîðÿä іç 
öèëіíäðîì ðîçìіñòèìî ïðèçìó, ïëîùà îñíîâè і âèñîòà ÿêîї 
òàêîæ äîðіâíþþòü S і h (ìàë. 11.1). 

Ìàë. 11.1

2) Îñêіëüêè âèñîòè öèëіíäðà і ïðèçìè ìіæ ñîáîþ ðіâíі, òî 
êîæíà ïëîùèíà β, ùî ïàðàëåëüíà ïëîùèíі α òà ïåðåòèíàє 
öèëіíäð, òàêîæ ïåðåòèíàє і ïðèçìó. 

3) Óñі âіäïîâіäíі ïëîùі ïåðåðіçіâ öèëіíäðà і ïðèçìè, ÿêі 
ïðè öüîìó óòâîðÿòüñÿ, ìіæ ñîáîþ ðіâíі, îñêіëüêè ïëîùà êîæ-
íîãî ç íèõ äîðіâíþє S.

4) Îòæå, öèëіíäð і ïðèçìà çàäîâîëüíÿþòü ïðèíöèï Êàâà-
ëüєðі, à òîìó îá’єì öèëіíäðà äîðіâíþє îá’єìó ïðèçìè. Îñêіëü-
êè îá’єì ïðèçìè äîðіâíþє Sh, òî і îá’єì öèëіíäðà òåæ äîðіâ-
íþє Sh. 

Í à ñ ë і ä î ê .  ßêùî ðàäіóñ öèëіíäðà äîðіâíþє R, à âè-
ñîòà – h, òî îá’єì öèëіíäðà çíàõîäèìî çà ôîðìóëîþ

Vöèë = πR2h.

Ðîçãëÿíåìî êіëüêà çàäà÷ íà çíàõîäæåííÿ îá’єìó öèëіíäðà.

ОБ’ЄМ 
ИЛІНДРА§ 11. § 11. 

Ò å î ð å ì à  (ïðî îá’єì öèëіíäðà). Îá’єì öèëіíäðà äî-
ðіâíþє äîáóòêó ïëîùі éîãî îñíîâè S íà âèñîòó h: 

Vöèë = Sh.

Í à ñ ë і ä î ê .  ßêùî ðàäіóñ öèëіíäðà äîðіâíþє R, à âè-
ñîòà – h, òî îá’єì öèëіíäðà çíàõîäèìî çà ôîðìóëîþ

Vöèë == ππR2h.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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210

РОЗДІЛ 

Задача 1.  Îñüîâèé ïåðåðіç öèëіíäðà – ïðÿìîêóòíèê, äіàãî-
íàëü ÿêîãî äîðіâíþє  ñì і óòâîðþє êóò 30° іç ïëîùè-
íîþ îñíîâè. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé íà ìàëþíêó 11.2 
çîáðàæåíî äàíèé öèëіíäð, ïðÿìîêóòíèê 
ABCD – éîãî îñüîâèé ïåðåðіç, AC =  ñì. 
Çíàéäåìî îá’єì öèëіíäðà çà ôîðìóëîþ 
Vöèë = πR2h.

1) Ïðÿìà AD – ïðîåêöіÿ ïðÿìîї AÑ íà 
ïëîùèíó îñíîâè öèëіíäðà, òîìó ∠CAD – 
êóò ìіæ äіàãîíàëëþ ÀÑ і ïëîùèíîþ îñíîâè. 
Çà óìîâîþ, ∠CAD = 30°. 

2) Іç {ACD (∠D = 90°): 
AD = AC cosA =  cos 30° = 6 (ñì) – äіàìåòð îñíîâè, 
CD = AC sinA = sin 30° =  (ñì) – òâіðíà. 

3) Òîäі h = CD = ñì, R = = 3 (ñì).

4) Ìàєìî: V = πR2h = π · 32 · = π (ñì3).

Â і ä ï î â і ä ü. π ñì3.

Задача 2.  Ó íèæíіé îñíîâі öèëіíäðà ïðîâåäåíî õîðäó, ÿêó 
âèäíî іç öåíòðà îñíîâè ïіä êóòîì 120°. Âіäðіçîê, ùî ñïîëó-
÷àє öåíòð âåðõíüîї îñíîâè іç ñåðåäèíîþ äàíîї õîðäè, äîðіâ-
íþє 10 ñì і óòâîðþє êóò 60° іç ïëîùèíîþ íèæíüîї îñíîâè. 
Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé íà ìàëþíêó 
11.3 çîáðàæåíî äàíèé öèëіíäð, ∠BOA =
= 120°, K – ñåðåäèíà AB, O1K = 10 ñì. 
Çíàéäåìî îá’єì öèëіíäðà çà ôîðìóëîþ 
Vöèë = πR2h. Òîäі Vöèë = πÎÀ2 ∙ ÎO1.

1) OK – ïðîåêöіÿ O1K íà ïëîùèíó îñ-
íîâè, òîìó ∠O1KO = 60° (çà óìîâîþ).

2) Іç {O1KO (∠O = 90°): 
OO1 = O1KsinK = 10sin60° =  (ñì); 
OK = O1KcosK = 10 s60° = 5 (ñì). 

3) Îñêіëüêè K – ñåðåäèíà AB і {AOB – 
ðіâíîáåäðåíèé (OA = OB), òî OK – éîãî 
ìåäіàíà, áіñåêòðèñà і âèñîòà. Òîäі 

∠OKA = 90°, ∠AOK = .

4) Іç {OKA (∠K = 90°):

Ìàë. 11.2

Ìàë. 11.3

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



211

Об’єми та пло і поверхонь тіл обертання

OA = = 10 (ñì).

5) Ìàєìî: Vöèë = πÎÀ2 ∙ ÎO1= π · 102 · = π (ñì3).

Â і ä ï î â і ä ü. π ñì3.

• Сформулюйте і доведіть теорему про об’єм циліндра. • Сфор-
мулюйте наслідок із цієї теореми.

Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
11.1. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà, ïëîùà îñíîâè ÿêîãî äîðіâ-

íþє 20 ñì2, à âèñîòà – 3 ñì.

11.2. Âèñîòà öèëіíäðà äîðіâíþє 7 ñì, à ïëîùà éîãî îñíîâè – 
10 ñì2. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà.

11.3. Âèñîòà öèëіíäðà äîðіâíþє 10 ñì, à éîãî îá’єì – 50 ñì3. 
Çíàéäіòü ïëîùó îñíîâè öüîãî öèëіíäðà.

11.4. Ïëîùà îñíîâè öèëіíäðà äîðіâíþє 25 ñì2, à éîãî îá’єì – 
100 ñì3. Çíàéäіòü âèñîòó öèëіíäðà.

11.5. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà, ðàäіóñ îñíîâè ÿêîãî äîðіâíþє 
3 ñì, à âèñîòà – 7 ñì. 

11.6. Âèñîòà öèëіíäðà äîðіâíþє 8 ñì, à ðàäіóñ îñíîâè – 2 ñì. 
Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà. 

11.7. Îñüîâèì ïåðåðіçîì öèëіíäðà є ïðÿìîêóòíèê, ïëîùà 
ÿêîãî – 40 ñì2. Ðàäіóñ îñíîâè öèëіíäðà äîðіâíþє 5 ñì. 
Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà. 

11.8. Âèñîòà öèëіíäðà äîðіâíþє 6 ñì, à ïëîùà éîãî îñüîâîãî 
ïåðåðіçó – 24 ñì2. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà.

11.9. Îá’єì öèëіíäðà äîðіâíþє 45π ñì3, à éîãî âèñîòà – 5 ñì. 
Çíàéäіòü ðàäіóñ îñíîâè öèëіíäðà.

11.10. Îá’єì öèëіíäðà äîðіâíþє 48π ñì3, à äіàìåòð éîãî îñ-
íîâè – 8 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó öèëіíäðà. 

11.11. Äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà äîðіâíþє 17 ñì. 
Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà, ÿêùî éîãî âèñîòà – 15 ñì. 

11.12. Ðàäіóñ îñíîâè öèëіíäðà äîðіâíþє 3 ñì, à äіàãîíàëü îñüî-
âîãî ïåðåðіçó – 10 ñì. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà.

11.13. Äіàãîíàëі îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà âçàєìíî ïåðïåí-
äèêóëÿðíі. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà, ÿêùî ïåðèìåòð 
îñüîâîãî ïåðåðіçó äîðіâíþє 16 ñì. 

Сформулюйте і доведіть теорему про об’єм циліндра. • Сфор-
мулюйте наслідок із цієї теореми.
• 
мулюйте наслідок із цієї теореми.

11.1

11.7

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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11.14. Îñüîâèé ïåðåðіç öèëіíäðà – ïðÿìîêóòíèê, äіàãîíàëü 
ÿêîãî äîðіâíþє 8 ñì і óòâîðþє êóò 60° іç ïëîùèíîþ îñ-
íîâè. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà. 

11.15. Âèñîòà öèëіíäðà âäâі÷і áіëüøà çà ðàäіóñ îñíîâè, à âіä-
ðіçîê, ùî ñïîëó÷àє öåíòð âåðõíüîї îñíîâè ç òî÷êîþ êîëà 
íèæíüîї îñíîâè, äîðіâíþє  ñì. Çíàéäіòü îá’єì öè-
ëіíäðà. 

11.16. Ðàäіóñ îñíîâè öèëіíäðà âòðè÷і áіëüøèé çà éîãî âèñîòó, 
à âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє öåíòð âåðõíüîї îñíîâè ç òî÷êîþ 
êîëà íèæíüîї, äîðіâíþє  ñì. Çíàéäіòü îá’єì öè-
ëіíäðà. 

11.17. Ó ïîñóäèíó öèëіíäðè÷íîї ôîðìè íàëèëè 12 äì3 âîäè, 
à ïîòіì çàíóðèëè â íåї äåòàëü. Ïðè öüîìó ðіâåíü âîäè 
â ïîñóäèíі ïіäíÿâñÿ â 1,5 ðàçà. Çíàéäіòü îá’єì äåòàëі.

11.18. Ó öèëіíäðè÷íó ïîñóäèíó ç âîäîþ, âíóòðіøíіé äіàìåòð 
ÿêîї äîðіâíþє 40 ñì, îïóñòèëè äåòàëü. Ïðè öüîìó ðіâåíü 
âîäè â ïîñóäèíі ïіäíÿâñÿ íà 10 ñì. Çíàéäіòü îá’єì äå-
òàëі ç òî÷íіñòþ äî öіëèõ ñì3.

11.19. Àâòîöèñòåðíà äëÿ ïåðåâåçåííÿ ìîëîêà ìàє ôîðìó öè-
ëіíäðà. Âíóòðіøíіé äіàìåòð öèñòåðíè äîðіâíþє 1,8 ì, 
à її äîâæèíà – 3,5 ì. Ñêіëüêè òîíí ìîëîêà âìіùóє çà-
ïîâíåíà öèñòåðíà, ÿêùî ãóñòèíà ìîëîêà – 1032 êã/ì3?

11.20. Ïіäçåìíå áåíçîñõîâèùå ìàє ôîðìó öèëіíäðà, âíóòðіø-
íіé äіàìåòð ÿêîãî – 2,4 ì, à äîâæèíà – 8 ì. Ñêіëüêè 
òîíí áåíçèíó ìîæå âìіñòèòè öå áåíçîñõîâèùå, ÿêùî 
ãóñòèíà áåíçèíó – 720 êã/ì3?

11.21. Îá’єì öèëіíäðà äîðіâíþє 6π äì3, à äіàãîíàëü éîãî 
îñüîâîãî ïåðåðіçó óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 30°. 
Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà.

11.22. Äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà óòâîðþє êóò 45°
іç ïëîùèíîþ îñíîâè. Îá’єì öèëіíäðà äîðіâíþє 2π äì3. 
Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà.

11.23. Õîðäà îñíîâè öèëіíäðà äîðіâíþє 6 ñì і âіääàëåíà âіä 
öåíòðà öієї îñíîâè íà 4 ñì. Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє öåíòð 
іíøîї îñíîâè іç ñåðåäèíîþ öієї õîðäè, óòâîðþє ç ïëîùè-
íîþ îñíîâè êóò 60°. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà. 

11.24. Õîðäà îñíîâè öèëіíäðà äîðіâíþє 8 ñì і âіääàëåíà âіä 
öåíòðà öієї îñíîâè íà 3 ñì. Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє öåíòð 
іíøîї îñíîâè öèëіíäðà ç êіíöåì äàíîї õîðäè, óòâîðþє 
іç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 45°. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà. 

11.21.
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11.25. Ó ïîñóäèíі öèëіíäðè÷íîї ôîðìè ðіâåíü âîäè ñòàíîâèòü 
36 ñì. ßêèì áóäå ðіâåíü âîäè, ÿêùî її ïåðåëèòè іç öієї 
ïîñóäèíè â öèëіíäðè÷íó ïîñóäèíó:
1) óòðè÷і áіëüøîãî ðàäіóñà; 
2) óäâі÷і ìåíøîãî äіàìåòðà? 

11.26. Îá’єìè äâîõ öèëіíäðіâ ðіâíі. Ðàäіóñ ïåðøîãî â 4 ðàçè 
áіëüøèé çà ðàäіóñ äðóãîãî. Ó ñêіëüêè ðàçіâ âèñîòà ïåð-
øîãî ìåíøà çà âèñîòó äðóãîãî? 

11.27. Äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà äîðіâíþє 25 ñì, 
à âèñîòà öèëіíäðà íà 5 ñì ìåíøà çà éîãî ðàäіóñ. Çíàé-
äіòü îá’єì öèëіíäðà.

11.28. Äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà íà 7 ñì áіëüøà çà 
ðàäіóñ öèëіíäðà. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà, ÿêùî éîãî 
âèñîòà äîðіâíþє 5 ñì. 

11.29. Ïåðåðіç, ïàðàëåëüíèé îñі öèëіíäðà, âіäòèíàє âіä êîëà 
îñíîâè äóãó ìіðè 120°. Äіàãîíàëü öüîãî ïåðåðіçó äîðіâ-
íþє  ñì і óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 60°. Çíàé-
äіòü îá’єì öèëіíäðà. 

11.30. Ïåðåðіç, ïàðàëåëüíèé îñі öèëіíäðà, âіäòèíàє âіä êîëà 
îñíîâè äóãó ìіðè 90°. Äіàãîíàëü öüîãî ïåðåðіçó äîðіâ-
íþє 6 ñì і óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 45°. Çíàé-
äіòü îá’єì öèëіíäðà.

11.31. Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє öåíòð âåðõíüîї îñíîâè öèëіíäðà 
ç òî÷êîþ êîëà íèæíüîї, óòâîðþє ç âіññþ öèëіíäðà êóò β. 
Âіäñòàíü âіä öåíòðà íèæíüîї îñíîâè äî öüîãî âіäðіçêà 
äîðіâíþє m. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà.

11.32. Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє öåíòð âåðõíüîї îñíîâè öèëіíäðà 
ç òî÷êîþ êîëà íèæíüîї, óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè 
êóò α. Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє öåíòð íèæíüîї îñíîâè 
іç ñåðåäèíîþ äàíîãî âіäðіçêà, äîðіâíþє l. Çíàéäіòü îá’єì 
öèëіíäðà.

11.33. Ó êóëþ ðàäіóñà 5 ñì âïèñàíî öèëіíäð òàê, ùî éîãî îñ-
íîâè є ïåðåðіçàìè êóëі. Âèñîòà öèëіíäðà – 6 ñì. Çíàé-
äіòü îá’єì öèëіíäðà.

11.34. Ó êóëþ ðàäіóñà 6,5 ñì âïèñàíî öèëіíäð òàê, ùî éîãî 
îñíîâè є ïåðåðіçàìè êóëі. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà, 
ÿêùî ðàäіóñ éîãî îñíîâè äîðіâíþє 6 ñì.

11.35. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà, âïèñàíîãî â ïðàâèëüíó øåñòè-
êóòíó ïðèçìó, êîæíå ðåáðî ÿêîї äîðіâíþє a. 

11.36. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà, âïèñàíîãî â ïðàâèëüíó òðè-
êóòíó ïðèçìó, êîæíå ðåáðî ÿêîї äîðіâíþє a.
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11.37. Ó öèëіíäð âïèñàíî ïðàâèëüíó òðèêóòíó ïðèçìó, 
à â ïðèçìó – іíøèé öèëіíäð. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ 
îá’єìіâ öèõ öèëіíäðіâ.

11.38. Íàâêîëî öèëіíäðà îïèñàíî ïðàâèëüíó ÷îòèðèêóòíó 
ïðèçìó, à íàâêîëî ïðèçìè – іíøèé öèëіíäð. Çíàéäіòü 
âіäíîøåííÿ îá’єìіâ öèõ öèëіíäðіâ.

11.39. Ó öèëіíäð âïèñàíî ïðèçìó, îñíîâîþ ÿêîї є ïðÿìîêóò-
íèé òðèêóòíèê іç êàòåòîì b і ïðèëåãëèì äî íüîãî êó-
òîì α. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà, ÿêùî âèñîòà ïðèçìè 
äîðіâíþє h.

11.40. Ó öèëіíäð âïèñàíî ïðèçìó, îñíîâîþ ÿêîї є ïðÿìîêóòíèé 
òðèêóòíèê іç êàòåòîì a і ïðîòèëåæíèì äî íüîãî êóòîì α. 
Âèñîòà ïðèçìè äîðіâíþє h. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà.

11.41. Ïàðàëåëüíî îñі öèëіíäðà ïðîâåäåíî ïëîùèíó, ùî 
ïåðåòèíàє îñíîâó ïî õîðäі, ÿêó âèäíî іç öåíòðà öієї îñ-
íîâè ïіä ïðÿìèì êóòîì. Ïëîùà ïåðåðіçó, ùî ïðè öüîìó 
óòâîðèâñÿ, äîðіâíþє  ñì2, à êóò íàõèëó éîãî äіàãî-
íàëі äî ïëîùèíè îñíîâè äîðіâíþє 60°. Çíàéäіòü îá’єì 
öèëіíäðà.

11.42. Ó öèëіíäðі, ïàðàëåëüíî éîãî îñі, ïðîâåäåíî ïëîùèíó, ùî 
ïåðåòèíàє îñíîâó ïî õîðäі, ÿêó âèäíî іç öåíòðà öієї îñíîâè 
ïіä êóòîì 60°. Ïëîùà ïåðåðіçó, ùî ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ, 
äîðіâíþє  ñì2, à êóò ìіæ äіàãîíàëëþ ïåðåðіçó і òâіð-
íîþ öèëіíäðà äîðіâíþє 60°. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà.

11.43. Ïåðåðіç, ïàðàëåëüíèé îñі öèëіíäðà, ïåðåòèíàє éîãî îñ-
íîâó ïî õîðäі çàâäîâæêè b, ÿêà ñòÿãóє äóãó ãðàäóñíîї 
ìіðè β. Êóò ìіæ äіàãîíàëëþ ïåðåðіçó і òâіðíîþ öèëіíäðà 
äîðіâíþє α. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà.

11.44. Ïàðàëåëüíî îñі öèëіíäðà ïðîâåäåíî ïëîùèíó, ùî ïåðå-
òèíàє éîãî îñíîâó ïî õîðäі, ÿêà ñòÿãóє äóãó ìіðè γ. Äіà-
ãîíàëü ïåðåðіçó äîðіâíþє d і íàõèëåíà äî ïëîùèíè 
îñíîâè ïіä êóòîì α. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà.

11.45. Ïåðèìåòð îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà äîðіâíþє 2P. Äіà-
ãîíàëü ïåðåðіçó óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò α. 
Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà.

11.46. Ïëîùà îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà äîðіâíþє Q. Äіàãî-
íàëü ïåðåðіçó óòâîðþє êóò β іç òâіðíîþ. Çíàéäіòü îá’єì 
öèëіíäðà.

11.47. Ó ñôåðó âïèñàíî öèëіíäð íàéáіëüøîãî îá’єìó. Çíàé-
äіòü ñïіââіäíîøåííÿ ìіæ âèñîòîþ öüîãî öèëіíäðà h і ðà-
äіóñîì éîãî îñíîâè r.

11.41.

11.47
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Æèòòєâà ìàòåìàòèêà
11.48. Çíàéäіòü êóò, ùî óòâîðþþòü ìіæ ñîáîþ ëіíії íàñі÷îê ó 

íàïèëêà, ÿêèé çîáðàæåíî íà ìàëþíêó.

11.49. Çіíèöÿ îêà, ùî ìàє ôîðìó êðóãà, ìîæå çìіíþâàòè ñâіé 
äіàìåòð çàëåæíî âіä îñâіòëåííÿ âіä 1,5 äî 7,5 ìì. Ó ñêіëüêè 
ðàçіâ ïðè öüîìó çáіëüøóєòüñÿ ïëîùà îòâîðó çіíèöі?

Öіêàâі çàäà÷і äëÿ ó÷íіâ íåëåäà÷èõ
11.50. ×è іñíóє ÷îòèðèêóòíà ïіðàìіäà, äâі ãðàíі ÿêîї, ùî íå ìà-

þòü ñïіëüíîãî ðåáðà, ïåðïåíäèêóëÿðíі äî ïëîùèíè îñíîâè?

1. Ó òðèêóòíèêó ABC AC = 6 ñì, ∠ABC = 60°. Çíàé-
äіòü ðàäіóñ êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî òðèêóòíèêà.

À Á Â Ã Ä

 ñì  ñì 6 ñì  ñì іíøà âіäïîâіäü

2. Äàíî âåêòîð (–8; 6). Çíàéäіòü äîâæèíó âåêòîðà 

.

À Á Â Ã Ä

   
2 4 6 10

3. Íà ïàïåðі ó êëіòèíêó çîáðàæåíî òðèêóòíèê ABC, 
âåðøèíè ÿêîãî çáіãàþòüñÿ ç âåðøèíàìè êëіòèíîê. Çíàé-
äіòü ïëîùó òðèêóòíèêà ABC, ÿêùî êëіòèíêà є êâàäðà-
òîì çі ñòîðîíîþ 1 ñì.

À Á Â Ã Ä

25 ñì2 20 ñì2 15 ñì2 10 ñì2 8 ñì2

1. Ó òðèêóòíèêó ABC AC = 6 ñì, ∠ABC∠ABC∠ = 60°. Çíàé-
äіòü ðàäіóñ êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî òðèêóòíèêà.

À Á Â Ã Ä

 ñì  ñì 6 ñì  ñì іíøà âіäïîâіäü

2. Äàíî âåêòîð (–8; 6). Çíàéäіòü äîâæèíó âåêòîðà 

.

À Á Â Ã Ä

   
2 4 6 10

3. Íà ïàïåðі ó êëіòèíêó çîáðàæåíî òðèêóòíèê ABC, 
âåðøèíè ÿêîãî çáіãàþòüñÿ ç âåðøèíàìè êëіòèíîê. Çíàé-
äіòü ïëîùó òðèêóòíèêà ABC, ÿêùî êëіòèíêà є êâàäðà-
òîì çі ñòîðîíîþ 1 ñì.

À Á Â Ã Ä

25 ñì2 20 ñì2 15 ñì2 10 ñì2 8 ñì2

ПППЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬ
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4. Òî÷êà K – ñåðåäèíà ðåáðà AA1
ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè ABCA1B1C1. 
Çíàéäіòü îá’єì öієї ïðèçìè, ÿêùî 
îá’єì ïіðàìіäè KABC äîðіâíþє 10 ñì3.

À Á Â Ã Ä

20 ñì3 30 ñì3 60 ñì3 120 ñì3 180 ñì3

5. Âåêòîðè , , ,  çàäàíî ó ïðÿìîêóòíіé ñèñòåìі 
êîîðäèíàò. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ïàðîþ âåêòîðіâ 
(1–4) і ïðàâèëüíèì äëÿ öієї ïàðè òâåðäæåííÿì (A–Ä).

Ïàðà 
âåêòîðіâ

Òâåðäæåííÿ 
äëÿ ïàðè âåêòîðіâ

1 і    À Âåêòîðè ðіâíі

2  і    Á Âåêòîðè ïðîòèëåæíî íàïðÿìëåíі

3  і    Â Ñêàëÿðíèé äîáóòîê âåêòîðіâ äîðіâíþє íóëþ

4  і    Ã Ñêàëÿðíèé äîáóòîê âåêòîðіâ áіëüøèé çà íóëü

Ä Êóò ìіæ âåêòîðàìè òóïèé

6. Âèñîòà ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâ-
íþє 6 ñì, à áі÷íà ãðàíü íàõèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè 
ïіä êóòîì 60°. Çíàéäіòü (ó ñì2) ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі 
ïіðàìіäè.

4. Òî÷êà K – ñåðåäèíà ðåáðà AA1
ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè ABCA1B1C1. 
Çíàéäіòü îá’єì öієї ïðèçìè, ÿêùî 
îá’єì ïіðàìіäè KABC äîðіâíþє 10 ñì3.

À Á Â Ã Ä

20 ñì3 30 ñì3 60 ñì3 120 ñì3 180 ñì3

5. Âåêòîðè , , ,  çàäàíî ó ïðÿìîêóòíіé ñèñòåìі 
êîîðäèíàò. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ïàðîþ âåêòîðіâ 
(1–4) і ïðàâèëüíèì äëÿ öієї ïàðè òâåðäæåííÿì (A(1–4) і ïðàâèëüíèì äëÿ öієї ïàðè òâåðäæåííÿì (A(1–4) і ïðàâèëüíèì äëÿ öієї ïàðè òâåðäæåííÿì ( –Ä).

Ïàðà 
âåêòîðіâ

Òâåðäæåííÿ 
äëÿ ïàðè âåêòîðіâ

1 і    À Âåêòîðè ðіâíі

2  і    Á Âåêòîðè ïðîòèëåæíî íàïðÿìëåíі

3  і    Â Ñêàëÿðíèé äîáóòîê âåêòîðіâ äîðіâíþє íóëþ

4  і    Ã Ñêàëÿðíèé äîáóòîê âåêòîðіâ áіëüøèé çà íóëü

Ä Êóò ìіæ âåêòîðàìè òóïèé

6. Âèñîòà ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâ-
íþє 6 ñì, à áі÷íà ãðàíü íàõèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè 
ïіä êóòîì 60°. Çíàéäіòü (ó ñì2) ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі 
ïіðàìіäè.
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ОБ’ЄМ КОН СА 
І ЗРІЗАНО О КОН СА

Òåïåð ðîçãëÿíåìî, ÿê çíàéòè îá’єì êîíóñà і çðіçàíîãî 
êîíóñà.

Ò å î ð å ì à  1 (ïðî îá’єì êîíóñà). Îá’єì êîíóñà äîðіâ-
íþє òðåòèíі äîáóòêó ïëîùі éîãî îñíîâè íà âèñîòó:

Vê = Sh.

Ä î â å ä å í í ÿ. 1) Íåõàé ìàєìî êîíóñ, ïëîùà îñíîâè ÿêîãî – 
S, à âèñîòà – h. Ðîçìіñòèìî êîíóñ òàê, ùîá éîãî îñíîâà íàëå-
æàëà äåÿêіé ïëîùèíі α. Ó òîé ñàìèé ñïîñіá ïîðÿä ç êîíóñîì 
ðîçìіñòèìî ïіðàìіäó, ïëîùà îñíîâè і âèñîòà ÿêîї òàêîæ äîðіâ-
íþþòü S і h (ìàë. 12.1). 

Ìàë. 12.1

2) Îñêіëüêè âèñîòè êîíóñà і ïіðàìіäè ìіæ ñîáîþ ðіâíі, òî 
êîæíà ïëîùèíà β, ùî ïàðàëåëüíà ïëîùèíі α òà ïåðåòèíàє 
êîíóñ, ïåðåòèíàòèìå òàêîæ і ïіðàìіäó. 

3) Ïðîâåäåìî ïëîùèíó β íà âіäñòàíі x âіä âåðøèíè êîíóñà. 
Íåõàé ó ïåðåðіçі êîíóñà îòðèìàëè êðóã іç ïëîùåþ S1, à â ïå-
ðåðіçі ïіðàìіäè – ìíîãîêóòíèê іç ïëîùåþ S2. Ìіðêóþ÷è â òîé 
ñàìèé ñïîñіá, ùî é ó ëåìі ïðî ðіâíîâåëèêіñòü òðèêóòíèõ ïіðà-
ìіä ç ðіâíèìè ìіæ ñîáîþ âèñîòàìè òà ðіâíîâåëèêèìè îñíîâà-

ìè, ìàòèìåìî, ùî  і . 

À çíà÷èòü, S1 = S2.

ОБ’ЄМ КОН СА 
І ЗРІЗАНО О КОН СА§ 12. § 12. 

1. Об’єм кону а

Ò å î ð å ì à  1 (ïðî îá’єì êîíóñà). Îá’єì êîíóñà äîðіâ-
íþє òðåòèíі äîáóòêó ïëîùі éîãî îñíîâè íà âèñîòó:

Vê = Sh.
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4) Òîäі, çà ïðèíöèïîì Êàâàëüєðі, êîíóñ і ïіðàìіäà ìà-

þòü ðіâíі îá’єìè. Îñêіëüêè îá’єì ïіðàìіäè äîðіâíþє Sh, òî 

і îá’єì êîíóñà äîðіâíþє Sh.

Í à ñ ë і ä î ê .  ßêùî ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє R, 
à âèñîòà – h, òî îá’єì êîíóñà 

Vê = πR2h.

Ðîçãëÿíåìî êіëüêà çàäà÷ íà çíàõîäæåííÿ îá’єìó êîíóñà.

Задача 1.  Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà, ÿêùî éîãî îñüîâèì ïåðåðі-
çîì є ïðàâèëüíèé òðèêóòíèê çі ñòîðîíîþ 6 ñì.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé äàíî êîíóñ, {PAB – éîãî îñüîâèé 
ïåðåðіç, PA = PB = AB = 6 ñì (ìàë. 12.2). Çíàéäåìî îá’єì 

êîíóñà çà ôîðìóëîþ Vê = πR2h. Òîäі Vê = π ∙ ÎÀ2 ∙ ÐÎ.

1)  (ñì).

2) Îñêіëüêè {PAB – ðіâíîñòîðîí-
íіé, à ÐÎ – éîãî âèñîòà, òî 

 (ñì).

3) Ìàєìî: 

 (ñì3).

Â і ä ï î â і ä ü.  ñì3.

Задача 2.  ×åðåç âåðøèíó êîíóñà ïðîâåäåíî ïëîùèíó, ÿêà ïå-
ðåòèíàє îñíîâó ïî õîðäі çàâäîâæêè 8 ñì, ÿêó âèäíî іç öåí-
òðà îñíîâè ïіä ïðÿìèì êóòîì. Ïëîùà ïåðåðіçó, ùî ïðè 
öüîìó óòâîðèâñÿ, äîðіâíþє 20 ñì2. 
Çíàéòè îá’єì êîíóñà.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé íà ìà-
ëþíêó 12.3 çîáðàæåíî äàíèé êîíóñ, 
{PAB – éîãî ïåðåðіç, AB = 8 ñì, 
∠AOB = 90°, SPAB = 20 ñì2. 

1) Îñêіëüêè ∠AOB = 90°, òî 
ÀÂ = ÎÀ . Òîäі 

R = OA = OB =  (ñì).

Í à ñ ë і ä î ê .  ßêùî ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє R, 
à âèñîòà – h, òî îá’єì êîíóñà 

Vê = ππR2h.

Ìàë. 12.2

Ìàë. 12.3

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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2) Ïðîâåäåìî PK – âèñîòó òðèêóòíèêà PAB. Îñêіëüêè 

SPAB =  òî PK =  (ñì). 

3) Îñêіëüêè OK – ïðîåêöіÿ ïîõèëîї PK íà ïëîùèíó 
îñíîâè êîíóñà, PK ⊥ AB, òî OK ⊥ AB (çà òåîðåìîþ ïðî òðè 
ïåðïåíäèêóëÿðè). 

4) Îñêіëüêè AOB – ïðÿìîêóòíèé і ðіâíîáåäðåíèé 
(OA = OB), OK ⊥ AB, òî OK – éîãî ìåäіàíà, ïðîâåäåíà äî 

ãіïîòåíóçè. Òîìó OK = = = 4 (ñì). 

5) Іç {OPK (∠Î = 90°): 

h = OP = = 3.

6) Ìàєìî: 

= 32π (ñì3).

Â і ä ï î â і ä ü. 32π ñì3.

Ò å î ð å ì à  2 (ïðî îá’єì çðіçàíîãî êîíóñà). Îá’єì V
çðіçàíîãî êîíóñà ç âèñîòîþ h і ðàäіóñàìè îñíîâ R і r
ìîæíà çíàéòè çà ôîðìóëîþ

V = πh(R2 + Rr + r2).

Ä î â å ä å í í ÿ. 1) Íåõàé äàíî çðіçàíèé êîíóñ і çðіçàíó ïі-
ðàìіäó, ùî ìіñòÿòüñÿ ìіæ ïëîùèíàìè α і β (ìàë. 12.1). 
Îáèäâà òіëà çàäîâîëüíÿþòü ïðèíöèï Êàâàëüєðі. Ùîá öå äî-
âåñòè, äîñòàòíüî ïðîâåñòè äîâіëüíó ïëîùèíó γ, ùî ïàðà-
ëåëüíà ïëîùèíі α і ïåðåòèíàє äàíі çðіçàíèé êîíóñ і çðіçàíó 
ïіðàìіäó.

2) Îòæå, îá’єì çðіçàíîãî êîíóñà V ìîæíà çíàéòè çà ôîð-

ìóëîþ , äå S і S1 – ïëîùі îñíîâ êîíóñà, 

h – éîãî âèñîòà.
3) Àëå S = πR2, S1 = πr2, òîìó

.

2. Об’єм зрізаного кону а

Ò å î ð å ì à  2 (ïðî îá’єì çðіçàíîãî êîíóñà). Îá’єì V
çðіçàíîãî êîíóñà ç âèñîòîþ h і ðàäіóñàìè îñíîâ R і r
ìîæíà çíàéòè çà ôîðìóëîþ

V = ππh(R2 + Rr + r2).

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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РОЗДІЛ 

Задача 3.  Ó çðіçàíîìó êîíóñі ðàäіóñ ìåíøîї îñíîâè äîðіâíþє 
5 ñì. Âèñîòà êîíóñà äîðіâíþє 4 ñì, à éîãî òâіðíà óòâîðþє 
ç ïëîùèíîþ áіëüøîї îñíîâè êóò 45°. Çíàéòè îá’єì êîíóñà.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé íà ìàëþíêó 12.4 çîáðàæåíî äàíèé 
çðіçàíèé êîíóñ, ó ÿêîãî r1 = A1O1 = 5, h = OO1 = 4 ñì.

1) Ðîçãëÿíåìî òðàïåöіþ AA1B1B – îñüîâèé ïåðåðіç êî-
íóñà. Ïðîâåäåìî A1K || OO1. Òîäі A1O1OK – ïðÿìîêóòíèê 
і A1K = OO1 = 4 ñì, KO = A1O1 = 5 ñì. 

2) ÀK – ïðîåêöіÿ ïîõèëîї ÀÀ1 íà 
ïëîùèíó îñíîâè, òîìó ∠A1AO – êóò 
íàõèëó òâіðíîї ÀA1 äî ïëîùèíè îñ-
íîâè, òîäі ∠A1AO = 45° (çà óìîâîþ).

3) Ó òðèêóòíèêó AA1K ∠K = 90°, 
∠A = 45°, òîìó AK = A1K = 4 ñì.

4) Òîäі 
r = AO = AK + KO = 4 + 5 = 9 (ñì).

5) Ìàєìî: 

 (ñì3).

Â і ä ï î â і ä ü. π ñì3.

Ó Íà÷àëàõ  Åâêëіäà ìîæíà çíàéòè ëèøå 
îçíà÷åííÿ îá’єìіâ öèëіíäðà і êîíóñà, à ôîð-
ìóëè äëÿ їõ îá÷èñëåííÿ òàì íå íàâåäåíî. 

Îá’єì êîíóñà, à ìîæëèâî, і îá’єì ïіðàìіäè, çíàéøîâ Äåìî-
êðіò Àáäåðñüêèé. Ñòðîãå äîâåäåííÿ ôîðìóëè äëÿ îá÷èñëåííÿ 
îá’єìó êîíóñà íàëåæèòü Åâäîêñó Êíіäñüêîìó. Âіí äîâіâ, ùî 
îá’єì êîíóñà äîðіâíþє òðåòèíі îá’єìó öèëіíäðà, ó ÿêîãî òі 
ñàìі îñíîâà і âèñîòà, ùî é ó êîíóñà. 

Åâäîêñ äîâіâ і òå, ùî âіäíîøåííÿ îá’єìіâ êîíóñіâ (àáî öèëіí-
äðіâ), âèñîòè ÿêèõ ìіæ ñîáîþ ðіâíі, äîðіâíþє âіäíîøåííþ ïëîù 
їõíіõ îñíîâ, à òàêîæ òå, ùî âіäíîøåííÿ îá’єìіâ äâîõ êîíóñіâ 
(àáî öèëіíäðіâ), ïëîùі îñíîâ ÿêèõ îäíàêîâі, äîðіâíþє âіäíî-
øåííþ їõíіõ âèñîò.

Ôîðìóëà äëÿ îá÷èñëåííÿ îá’єìó êóëі âïåðøå ç’ÿâèëàñü ó 
òðàêòàòі Àðõіìåäà Ïðî êóëþ і öèëіíäð . Ó öüîìó òðàêòàòі 
Àðõіìåä íàâіâ äîâåäåííÿ ôîðìóëè ç òî÷êè çîðó ìåõàíіêè.

• Сформулюйте і доведіть теорему про об’єм конуса. • Сформу-
люйте наслідок із цієї теореми. • Сформулюйте і доведіть тео-
рему про об’єм зрізаного конуса.

Ìàë. 12.4

Ó Íà÷àëàõ  Åâêëіäà ìîæíà çíàéòè ëèøå 
îçíà÷åííÿ îá’єìіâ öèëіíäðà і êîíóñà, à ôîð-
ìóëè äëÿ їõ îá÷èñëåííÿ òàì íå íàâåäåíî. 

Îá’єì êîíóñà, à ìîæëèâî, і îá’єì ïіðàìіäè, çíàéøîâ Äåìî-
êðіò Àáäåðñüêèé. Ñòðîãå äîâåäåííÿ ôîðìóëè äëÿ îá÷èñëåííÿ 
îá’єìó êîíóñà íàëåæèòü Åâäîêñó Êíіäñüêîìó. Âіí äîâіâ, ùî 
îá’єì êîíóñà äîðіâíþє òðåòèíі îá’єìó öèëіíäðà, ó ÿêîãî òі 
ñàìі îñíîâà і âèñîòà, ùî é ó êîíóñà. 

Åâäîêñ äîâіâ і òå, ùî âіäíîøåííÿ îá’єìіâ êîíóñіâ (àáî öèëіí-
äðіâ), âèñîòè ÿêèõ ìіæ ñîáîþ ðіâíі, äîðіâíþє âіäíîøåííþ ïëîù 
їõíіõ îñíîâ, à òàêîæ òå, ùî âіäíîøåííÿ îá’єìіâ äâîõ êîíóñіâ 
(àáî öèëіíäðіâ), ïëîùі îñíîâ ÿêèõ îäíàêîâі, äîðіâíþє âіäíî-
øåííþ їõíіõ âèñîò.

Ôîðìóëà äëÿ îá÷èñëåííÿ îá’єìó êóëі âïåðøå ç’ÿâèëàñü ó 
òðàêòàòі Àðõіìåäà Ïðî êóëþ і öèëіíäð . Ó öüîìó òðàêòàòі 
Àðõіìåä íàâіâ äîâåäåííÿ ôîðìóëè ç òî÷êè çîðó ìåõàíіêè.
òðàêòàòі Àðõіìåäà Ïðî êóëþ і öèëіíäð . Ó öüîìó òðàêòàòі 

Ôîðìóëà äëÿ îá÷èñëåííÿ îá’єìó êóëі âïåðøå ç’ÿâèëàñü ó 

êðіò Àáäåðñüêèé. Ñòðîãå äîâåäåííÿ ôîðìóëè äëÿ îá÷èñëåííÿ 
îá’єìó êîíóñà íàëåæèòü Åâäîêñó Êíіäñüêîìó. Âіí äîâіâ, ùî îá’єìó êîíóñà íàëåæèòü Åâäîêñó Êíіäñüêîìó. Âіí äîâіâ, ùî îá’єìó êîíóñà íàëåæèòü Åâäîêñó Êíіäñüêîìó. Âіí äîâіâ, ùî îá’єìó êîíóñà íàëåæèòü Åâäîêñó Êíіäñüêîìó. Âіí äîâіâ, ùî 
îá’єì êîíóñà äîðіâíþє òðåòèíі îá’єìó öèëіíäðà, ó ÿêîãî òі 
îá’єìó êîíóñà íàëåæèòü Åâäîêñó Êíіäñüêîìó. Âіí äîâіâ, ùî 
îá’єì êîíóñà äîðіâíþє òðåòèíі îá’єìó öèëіíäðà, ó ÿêîãî òі îá’єì êîíóñà äîðіâíþє òðåòèíі îá’єìó öèëіíäðà, ó ÿêîãî òі 
ñàìі îñíîâà і âèñîòà, ùî é ó êîíóñà. 

Åâäîêñ äîâіâ і òå, ùî âіäíîøåííÿ îá’єìіâ êîíóñіâ (àáî öèëіí-

îá’єì êîíóñà äîðіâíþє òðåòèíі îá’єìó öèëіíäðà, ó ÿêîãî òі 
ñàìі îñíîâà і âèñîòà, ùî é ó êîíóñà. 

Åâäîêñ äîâіâ і òå, ùî âіäíîøåííÿ îá’єìіâ êîíóñіâ (àáî öèëіí-

îá’єì êîíóñà äîðіâíþє òðåòèíі îá’єìó öèëіíäðà, ó ÿêîãî òі îá’єì êîíóñà äîðіâíþє òðåòèíі îá’єìó öèëіíäðà, ó ÿêîãî òі îá’єì êîíóñà äîðіâíþє òðåòèíі îá’єìó öèëіíäðà, ó ÿêîãî òі 
ñàìі îñíîâà і âèñîòà, ùî é ó êîíóñà. 

Åâäîêñ äîâіâ і òå, ùî âіäíîøåííÿ îá’єìіâ êîíóñіâ (àáî öèëіí-Åâäîêñ äîâіâ і òå, ùî âіäíîøåííÿ îá’єìіâ êîíóñіâ (àáî öèëіí-Åâäîêñ äîâіâ і òå, ùî âіäíîøåííÿ îá’єìіâ êîíóñіâ (àáî öèëіí-Åâäîêñ äîâіâ і òå, ùî âіäíîøåííÿ îá’єìіâ êîíóñіâ (àáî öèëіí-Åâäîêñ äîâіâ і òå, ùî âіäíîøåííÿ îá’єìіâ êîíóñіâ (àáî öèëіí-
äðіâ), âèñîòè ÿêèõ ìіæ ñîáîþ ðіâíі, äîðіâíþє âіäíîøåííþ ïëîù äðіâ), âèñîòè ÿêèõ ìіæ ñîáîþ ðіâíі, äîðіâíþє âіäíîøåííþ ïëîù äðіâ), âèñîòè ÿêèõ ìіæ ñîáîþ ðіâíі, äîðіâíþє âіäíîøåííþ ïëîù 
їõíіõ îñíîâ, à òàêîæ òå, ùî âіäíîøåííÿ îá’єìіâ äâîõ êîíóñіâ 
(àáî öèëіíäðіâ), ïëîùі îñíîâ ÿêèõ îäíàêîâі, äîðіâíþє âіäíî-(àáî öèëіíäðіâ), ïëîùі îñíîâ ÿêèõ îäíàêîâі, äîðіâíþє âіäíî-(àáî öèëіíäðіâ), ïëîùі îñíîâ ÿêèõ îäíàêîâі, äîðіâíþє âіäíî-(àáî öèëіíäðіâ), ïëîùі îñíîâ ÿêèõ îäíàêîâі, äîðіâíþє âіäíî-(àáî öèëіíäðіâ), ïëîùі îñíîâ ÿêèõ îäíàêîâі, äîðіâíþє âіäíî-(àáî öèëіíäðіâ), ïëîùі îñíîâ ÿêèõ îäíàêîâі, äîðіâíþє âіäíî-
їõíіõ îñíîâ, à òàêîæ òå, ùî âіäíîøåííÿ îá’єìіâ äâîõ êîíóñіâ 

Îá’єì êîíóñà, à ìîæëèâî, і îá’єì ïіðàìіäè, çíàéøîâ Äåìî-Îá’єì êîíóñà, à ìîæëèâî, і îá’єì ïіðàìіäè, çíàéøîâ Äåìî-

їõíіõ îñíîâ, à òàêîæ òå, ùî âіäíîøåííÿ îá’єìіâ äâîõ êîíóñіâ їõíіõ îñíîâ, à òàêîæ òå, ùî âіäíîøåííÿ îá’єìіâ äâîõ êîíóñіâ їõíіõ îñíîâ, à òàêîæ òå, ùî âіäíîøåííÿ îá’єìіâ äâîõ êîíóñіâ 
(àáî öèëіíäðіâ), ïëîùі îñíîâ ÿêèõ îäíàêîâі, äîðіâíþє âіäíî-(àáî öèëіíäðіâ), ïëîùі îñíîâ ÿêèõ îäíàêîâі, äîðіâíþє âіäíî-(àáî öèëіíäðіâ), ïëîùі îñíîâ ÿêèõ îäíàêîâі, äîðіâíþє âіäíî-(àáî öèëіíäðіâ), ïëîùі îñíîâ ÿêèõ îäíàêîâі, äîðіâíþє âіäíî-
øåííþ їõíіõ âèñîò.øåííþ їõíіõ âèñîò.øåííþ їõíіõ âèñîò.øåííþ їõíіõ âèñîò.øåííþ їõíіõ âèñîò.

À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...

Сформулюйте і доведіть теорему про об’єм конуса. • Сформу-
люйте наслідок із цієї теореми. • Сформулюйте і доведіть тео-
рему про об’єм зрізаного конуса.

• 
люйте наслідок із цієї теореми. 
рему про об’єм зрізаного конуса.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
12.1. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà, ïëîùà îñíîâè ÿêîãî äîðіâíþє 

12 ñì2, à âèñîòà – 5 ñì.
12.2. Âèñîòà êîíóñà äîðіâíþє 6 ñì, à ïëîùà éîãî îñíîâè – 

13 ñì2. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà.
12.3. Âèñîòà êîíóñà äîðіâíþє 12 ñì, à éîãî îá’єì – 20 ñì3. 

Çíàéäіòü ïëîùó îñíîâè êîíóñà.
12.4. Îá’єì êîíóñà äîðіâíþє 40 ñì3, à ïëîùà éîãî îñíîâè – 

20 ñì2. Çíàéäіòü âèñîòó êîíóñà.
12.5. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà, ó ÿêîãî ðàäіóñ îñíîâè äîðіâíþє 

2 ñì, à âèñîòà – 3 ñì.
12.6. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà, âèñîòà ÿêîãî äîðіâíþє 5 ñì, 

à ðàäіóñ éîãî îñíîâè – 3 ñì.
12.7. Çíàéäіòü îá’єì çðіçàíîãî êîíóñà, ó ÿêîãî âèñîòà äîðіâ-

íþє 2 ñì, à ðàäіóñè îñíîâ – 3 ñì і 6 ñì.
12.8. Âèñîòà çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþє 6 ñì, à ðàäіóñè éîãî 

îñíîâ – 2 ñì і 5 ñì. Çíàéäіòü îá’єì çðіçàíîãî êîíóñà.
12.9. Òâіðíà êîíóñà äîðіâíþє 13 ñì, à ðàäіóñ îñíîâè – 5 ñì. 

Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà.

12.10. Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 6 ñì, à òâіðíà êîíóñà – 
10 ñì. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà.

12.11. Òâіðíà êîíóñà äîðіâíþє  ñì і óòâîðþє ç éîãî 
âèñîòîþ êóò 45°. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà.

12.12. Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 3 ñì і óòâîðþє ç òâіðíîþ 
êóò 60°. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà.

12.13. Îñüîâèé ïåðåðіç êîíóñà – ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê 
іç êóòîì 120° ïðè âåðøèíі і îñíîâîþ 12 ñì. Çíàéäіòü 
îá’єì êîíóñà.

12.14. Îñüîâèé ïåðåðіç êîíóñà – ïðàâèëüíèé òðèêóòíèê, âè-
ñîòà ÿêîãî äîðіâíþє  ñì. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà.

12.15. Ïëîùà îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 9π ñì2, à éîãî òâіðíà – 
5 ñì. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà.

12.16. Äîâæèíà êîëà îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 14π ñì, à éîãî 
òâіðíà – 25 ñì. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà.

12.17. Ðàäіóñè îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþþòü 1 ñì і 6 ñì, 
à òâіðíà – 13 ñì. Çíàéäіòü îá’єì çðіçàíîãî êîíóñà.

12.18. Òâіðíà çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþє 10 ñì. Çíàéäіòü éîãî 
îá’єì, ÿêùî ðàäіóñè îñíîâ êîíóñà äîðіâíþþòü 2 ñì 
і 8 ñì.

12.1

12.11.
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12.19. Äîâåäіòü, ùî îá’єì êîíóñà äîðіâíþє îäíіé øîñòіé ÷àñòèíі 
äîáóòêó ïëîùі îñüîâîãî ïåðåðіçó íà äîâæèíó êîëà îñíîâè.

12.20. Âèñîòà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, ïðîâåäåíà äî ãі-
ïîòåíóçè, äіëèòü її íà âіäðіçêè 1 ñì і 4 ñì. Òðèêóòíèê 
îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî ìåíøîãî êàòåòà. Çíàéäіòü îá’єì êî-
íóñà, ùî ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ.

12.21. Âèñîòà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, ùî ïðîâåäåíà äî ãі-
ïîòåíóçè, äіëèòü її íà âіäðіçêè 3,2 ñì і 1,8 ñì. Òðèêóò-
íèê îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî áіëüøîãî êàòåòà. Çíàéäіòü 
îá’єì êîíóñà, ùî ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ.

12.22. Êîëáà, ùî ìàє ôîðìó êîíóñà ç âèñîòîþ 15 ñì, äîâåðõó 
çàïîâíåíà âîäîþ. Âîäó ç êîëáè ïåðåëèëè â ïîñóäèíó öèëіí-
äðè÷íîї ôîðìè, ðàäіóñ îñíîâè ÿêîї äîðіâíþє ðàäіóñó îñ-
íîâè êîíóñà. Íà ÿêіé âèñîòі ñòîÿòèìå âîäà â öіé ïîñóäèíі?

12.23. Ñâèíöåâèé öèëіíäð, âèñîòà ÿêîãî – 12 ñì, ïåðåïëàâèëè 
â êîíóñ іç òàêîþ ñàìîþ îñíîâîþ, ÿê ó öèëіíäðà. Çíàé-
äіòü âèñîòó öüîãî êîíóñà.

12.24. Âèñîòà êîíóñà äîðіâíþє 24 ñì, à ñóìà òâіðíîї і ðàäіóñà 
îñíîâè äîðіâíþє 32 ñì. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà.

12.25. Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 6 ñì, à òâіðíà íà 4 ñì 
áіëüøà çà âèñîòó. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà.

12.26. ×åðåç âåðøèíó êîíóñà ïðîâåäåíî ïëîùèíó ïіä êóòîì 
45° äî ïëîùèíè îñíîâè. Öÿ ïëîùèíà ïåðåòèíàє îñíîâó 
ïî õîðäі äîâæèíîþ  ñì, ÿêó âèäíî іç öåíòðà îñíîâè 
ïіä êóòîì – 120°. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà.

12.27. ×åðåç äâі òâіðíі êîíóñà ïðîâåäåíî ïëîùèíó ïіä êóòîì 
60° äî ïëîùèíè îñíîâè. Öÿ ïëîùèíà ïåðåòèíàє îñíîâó 
ïî õîðäі, ÿêó âèäíî іç öåíòðà îñíîâè ïіä ïðÿìèì êóòîì. 
Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà, ÿêùî éîãî âèñîòà äîðіâíþє 6 ñì.

12.28. Òâіðíà êîíóñà óòâîðþє êóò α ç éîãî âèñîòîþ. Çíàéäіòü 
îá’єì êîíóñà, ÿêùî âіäñòàíü âіä öåíòðà îñíîâè äî òâіð-
íîї äîðіâíþє d.

12.29. Òâіðíà êîíóñà óòâîðþє êóò β іç ïëîùèíîþ îñíîâè. Çíàé-
äіòü îá’єì êîíóñà, ÿêùî âіäñòàíü âіä öåíòðà îñíîâè äî 
ñåðåäèíè òâіðíîї äîðіâíþє m. 

12.30. Îñüîâèé ïåðåðіç çðіçàíîãî êîíóñà – ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ 
ç òóïèì êóòîì 135°, áіëüøîþ îñíîâîþ 10 ñì і âèñîòîþ 
2 ñì. Çíàéäіòü îá’єì çðіçàíîãî êîíóñà. 

12.31. Îñüîâèé ïåðåðіç çðіçàíîãî êîíóñà – ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ 
ç ãîñòðèì êóòîì 45° òà îñíîâàìè 4 ñì і 10 ñì. Çíàéäіòü 
îá’єì çðіçàíîãî êîíóñà.

12.20.
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12.32. Ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè 5 ñì, 5 ñì і 6 ñì 
îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî ñâîєї îñíîâè. Çíàéäіòü îá’єì òіëà, 
ùî ïðè öüîìó óòâîðèëîñÿ.

12.33. Ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê ç îñíîâîþ 8 ñì і áі÷íîþ ñòî-
ðîíîþ 5 ñì îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî ñâîєї îñíîâè. Çíàéäіòü 
îá’єì òіëà, ùî ïðè öüîìó óòâîðèëîñÿ.

12.34. Ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç êàòåòàìè 6 ñì і 8 ñì 
îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî ãіïîòåíóçè. Çíàéäіòü îá’єì òіëà 
îáåðòàííÿ, ùî ïðè öüîìó óòâîðèëîñÿ.

12.35. Ïðàâèëüíèé òðèêóòíèê çі ñòîðîíîþ 6 ñì îáåðòàєòüñÿ 
íàâêîëî îäíієї çі ñâîїõ ñòîðіí. Çíàéäіòü îá’єì òіëà îáåð-
òàííÿ, ùî ïðè öüîìó óòâîðèëîñÿ.

12.36. Ïëîùèíà ïðîõîäèòü ÷åðåç ñåðåäèíó âèñîòè êîíóñà, ïà-
ðàëåëüíî éîãî îñíîâі і äіëèòü éîãî íà ÷àñòèíè, ðіçíèöÿ 
îá’єìіâ ÿêèõ äîðіâíþє 27 ñì3. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà.

12.37. Òâіðíà êîíóñà äîðіâíþє 10 ñì, à ïëîùà éîãî îñüîâîãî 
ïåðåðіçó – 24 ñì2. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà.

12.38. Ïëîùà îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà äîðіâíþє 60 ñì2, 
à òâіðíà – 13 ñì. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà.

12.39. Òâіðíà êîíóñà íàõèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 
α, à ðàäіóñ âïèñàíîї â êîíóñ êóëі äîðіâíþє 2 ñì. Çíàé-
äіòü îá’єì êîíóñà.

12.40. Ó ïðàâèëüíó øåñòèêóòíó ïіðàìіäó âïèñàíî êîíóñ 
і íàâêîëî íåї îïèñàíî êîíóñ. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ 
îá’єìіâ öèõ êîíóñіâ.

12.41. Íàâêîëî ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè îïèñàíî êî-
íóñ і â ïіðàìіäó âïèñàíî êîíóñ. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ 
îá’єìіâ öèõ êîíóñіâ.

12.42. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà, òâіðíà ÿêîãî óòâîðþє êóò α ç âè-
ñîòîþ, à ïåðèìåòð îñüîâîãî ïåðåðіçó äîðіâíþє 2p.

12.43. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà, òâіðíà ÿêîãî óòâîðþє êóò γ
іç ïëîùèíîþ îñíîâè, à ïåðèìåòð îñüîâîãî ïåðåðіçó êî-
íóñà äîðіâíþє 2p.

12.44. Òâіðíà çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþє 4 ñì і óòâîðþє ç ïëî-
ùèíîþ îñíîâè êóò 60°. Äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó äі-
ëèòü öåé êóò íàâïіë. Çíàéäіòü îá’єì çðіçàíîãî êîíóñà.

12.45. Äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó çðіçàíîãî êîíóñà ïåðïåíäè-
êóëÿðíà äî éîãî òâіðíîї і äіëèòü íàâïіë ãîñòðèé êóò ïðè 
îñíîâі ïåðåðіçó. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà, ÿêùî éîãî âè-
ñîòà äîðіâíþє  ñì.

12.34.
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12.46. Òðàïåöіÿ, ó ÿêîї îñíîâè äîðіâíþþòü 40 ñì і 4 ñì, à áі÷íі 
ñòîðîíè – 25 ñì і 29 ñì, îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî áіëüøîї 
îñíîâè. Çíàéäіòü îá’єì îòðèìàíîãî òіëà.

12.47. Ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ ç îñíîâàìè 8 ñì і 2 ñì, ó ÿêó ìîæíà 
âïèñàòè êîëî, îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî áіëüøîї îñíîâè. 
Çíàéäіòü îá’єì òіëà, ùî ïðè öüîìó óòâîðèëîñÿ.

12.48. Âåðøèíîþ êîíóñà є òî÷êà Q, AB і CD – õîðäè îñíîâè 
êîíóñà. Ïëîùèíè QAB і QCD óòâîðþþòü іç ïëîùèíîþ 
îñíîâè âіäïîâіäíî êóòè 45° і 60°. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà, 
ÿêùî AB = 10 ñì, CD = 14 ñì.

12.49. Âèñîòó êîíóñà ïîäіëåíî íà 3 ðіâíі ÷àñòèíè і ÷åðåç òî÷êè 
ïîäіëó ïàðàëåëüíî îñíîâі ïðîâåäåíî ïëîùèíè. Îá’єì 
ìåíøîãî çі çðіçàíèõ êîíóñіâ, ùî ïðè öüîìó óòâîðèëèñÿ, 
äîðіâíþє 21 ñì3. Çíàéäіòü îá’єì äàíîãî êîíóñà.

12.50. Âèñîòó êîíóñà ïîäіëåíî íà 3 ðіâíі ÷àñòèíè і ïàðàëåëüíî 
îñíîâі ÷åðåç òî÷êè ïîäіëó ïðîâåäåíî ïëîùèíè. Îá’єì 
áіëüøîãî çі çðіçàíèõ êîíóñіâ, ùî ïðè öüîìó óòâîðèëèñÿ, 
äîðіâíþє 171 ñì3. Çíàéäіòü îá’єì äàíîãî êîíóñà.

12.51. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà, ó ÿêîãî ñåðåäèíà âèñîòè âіääà-
ëåíà âіä áі÷íîї ïîâåðõíі íà âіäñòàíü a, à êóò ìіæ òâіð-
íîþ і âèñîòîþ äîðіâíþє β.

12.52. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà, ó ÿêîãî ñåðåäèíà âèñîòè âіääà-
ëåíà âіä òâіðíîї íà âіäñòàíü b, à êóò íàõèëó òâіðíîї äî 
ïëîùèíè îñíîâè äîðіâíþє α.

12.53. Òðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè 13 ñì, 37 ñì і 40 ñì îáåðòà-
єòüñÿ íàâêîëî ïðÿìîї, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç âåðøèíó 
áіëüøîãî êóòà і ïàðàëåëüíà áіëüøіé ñòîðîíі. Çíàéäіòü 
îá’єì òіëà, ùî ïðè öüîìó óòâîðèëîñÿ.

12.54. Òðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè 13 ñì, 14 ñì і 15 ñì îáåðòà-
єòüñÿ íàâêîëî ïðÿìîї, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç âåðøèíó ñå-
ðåäíüîãî çà âåëè÷èíîþ êóòà і ïàðàëåëüíà ïðîòèëåæíіé 
äî öієї âåðøèíè ñòîðîíі òðèêóòíèêà. Çíàéäіòü îá’єì 
òіëà, ùî ïðè öüîìó óòâîðèëîñÿ.

12.55. Çðіçàíèé êîíóñ іç ðàäіóñàìè îñíîâ R і r òà êîíóñ іç ðà-
äіóñîì îñíîâè R1 є ðіâíîâåëèêèìè, à їõíі âèñîòè ìіæ 
ñîáîþ ðіâíі. Çíàéäіòü íàéáіëüøèé êóò òðèêóòíèêà çі 
ñòîðîíàìè R, r і R1.

12.56. Ðîìá çі ñòîðîíîþ a і ãîñòðèì êóòîì 30° îáåðòàєòüñÿ 
íàâêîëî îäíієї çі ñâîїõ ñòîðіí. Çíàéäіòü îá’єì òіëà îáåð-
òàííÿ, ùî ïðè öüîìó óòâîðèëîñÿ.

12.57. Ðîìá çі ñòîðîíîþ b і ãîñòðèì êóòîì 60° îáåðòàєòüñÿ 
íàâêîëî îäíієї çі ñâîїõ ñòîðіí. Çíàéäіòü îá’єì òіëà îáåð-
òàííÿ, ùî ïðè öüîìó óòâîðèëîñÿ.
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12.58. Äîâæèíà ðåáðà îêòàåäðà äîðіâíþє a. Âåðøèíà êî-
íóñà çáіãàєòüñÿ ç âåðøèíîþ îêòàåäðà, à êîëî îñíîâè äî-
òèêàєòüñÿ äî ÷îòèðüîõ ãðàíåé îêòàåäðà â їõíіõ öåíòðàõ. 
Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà.

12.59. Ðåáðî ïðàâèëüíîãî òåòðàåäðà äîðіâíþє a. Âåðøèíà êî-
íóñà çáіãàєòüñÿ іç öåíòðîì ãðàíі òåòðàåäðà, à êîëî îñ-
íîâè ïðîõîäèòü ÷åðåç öåíòðè іíøèõ ãðàíåé. Çíàéäіòü 
îá’єì êîíóñà.

12.60. Ñòîðîíè òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü 6 ñì, 25 ñì і 29 ñì. 
Òðèêóòíèê îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî ïðÿìîї, ùî ïðîõîäèòü 
÷åðåç âåðøèíó ìåíøîãî êóòà òðèêóòíèêà ïàðàëåëüíî 
éîãî ìåíøіé ñòîðîíі. Çíàéäіòü îá’єì òіëà îáåðòàííÿ, ùî 
ïðè öüîìó óòâîðèëîñÿ.

12.61. Ïåðèìåòðè áі÷íèõ ãðàíåé òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþ-
þòü 90 ñì, 97 ñì і 98 ñì. Íàâêîëî öієї ïіðàìіäè îïèñàíî 
êîíóñ. Âèñîòà êîíóñà íàëåæèòü îäíіé ç áі÷íèõ ãðàíåé 
ïіðàìіäè. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà.

12.62. Òâіðíà êîíóñà äîðіâíþє l. ßêîãî íàéáіëüøîãî çíà÷åííÿ 
ìîæå íàáóâàòè éîãî îá’єì?

Æèòòєâà ìàòåìàòèêà
12.63. Ñêіëüêè ñïèöü ó êîëåñі, ÿêùî êóòè ìіæ ñóñіäíіìè ñïè-

öÿìè äîðіâíþþòü ïî 15°?
12.64. Ñòàðøîêëàñíèêè âçÿëè ó÷àñòü ó âіéñüêîâî-ïàòðіîòè÷-

íіé ãðі Äæóðà . Çà óìîâàìè ãðè ïåðøà êîìàíäà ïðî-
éøëà âіä òàáîðó äî ïóíêòó ïðèçíà÷åííÿ 600 ì ó 
íàïðÿìêó íà çàõіä, ïîòіì – 300 ì íà ïіâíі÷. Ïіñëÿ 
öüîãî – іùå 200 ì íà ñõіä. Äðóãà 
êîìàíäà äî ïóíêòó ïðèçíà÷åííÿ 
ðóõàëàñÿ іíøèì øëÿõîì (íà ìà-
ëþíêó éîãî ïîêàçàíî ÷åðâîíèì 
êîëüîðîì). ßêó âіäñòàíü ïîäîëàëà 
êîæíà ç êîìàíä? 

Öіêàâі çàäà÷і äëÿ ó÷íіâ íåëåäà÷èõ
12.65. (Íàöіîíàëüíà îëіìïіàäà ×åõîñëîâà÷÷èíè, 1980 ð.) Äîâ-

æèíà íàéáіëüøîї ñòîðîíè ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії äîðіâíþє 
13, à її ïåðèìåòð – 28.
1) Çíàéäіòü ñòîðîíè òðàïåöії, ÿêùî її ïëîùà äîðіâ-
íþє 27.
2) ×è ìîæå ïëîùà òàêîї òðàïåöії äîðіâíþâàòè 27,001?

12.58
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1. Áі÷íà ñòîðîíà ãîñòðîêóòíîãî ðіâíîáåäðåíîãî òðè-
êóòíèêà äîðіâíþє 10 ñì, à âèñîòà, ïðîâåäåíà äî íåї, – 
6 ñì. Çíàéäіòü äîâæèíó îñíîâè òðèêóòíèêà.

À Á Â Ã Ä

6 ñì 8 ñì  ñì  ñì іíøà âіäïîâіäü

2. Òî÷êè C і D íàëåæàòü êîëó ðàäіóñà 6 ñì і äіëÿòü 
éîãî íà äâі äóãè, îäíà ç ÿêèõ óäâі÷і äîâøà çà іíøó. 
Çíàéäіòü äîâæèíó ìåíøîї äóãè êîëà.

À Á Â Ã Ä

2π ñì 4π ñì 8π ñì 4 ñì 8 ñì

3. Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî ïðàâèëü-
íèé øåñòèêóòíèê ABCDEF. Çíàéäіòü 
ãðàäóñíó ìіðó êóòà BDA.

À Á Â Ã Ä

20° 25° 30° 35° 60°

4. Çíàéäіòü äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà, 
ëіíіéíі âèìіðè ÿêîãî äîðіâíþþòü 2 ñì, 3 ñì і 6 ñì.

À Á Â Ã Ä

7 ñì 8 ñì 9 ñì 10 ñì 12 ñì

5. Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî ïðàâèëü-
íó ÷îòèðèêóòíó ïіðàìіäó QABCD, âè-
ñîòà ÿêîї äîðіâíþє 12, à áі÷íå ðåá ðî – 
13. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ 
ãåîìåòðè÷íîþ âåëè÷èíîþ (1–4) òà її 
÷èñëîâèì çíà÷åííÿì (À–Ä).

Ãåîìåòðè÷íà âåëè÷èíà
×èñëîâå 
çíà÷åííÿ

1 äіàãîíàëü îñíîâè ïіðàìіäè À

Á

Â

Ã

Ä

10

50

60

100

200

2 ïëîùà äіàãîíàëüíîãî 
ïåðåðіçó ïіðàìіäè

3 ïëîùà îñíîâè ïіðàìіäè
4 îá’єì ïіðàìіäè

1. Áі÷íà ñòîðîíà ãîñòðîêóòíîãî ðіâíîáåäðåíîãî òðè-
êóòíèêà äîðіâíþє 10 ñì, à âèñîòà, ïðîâåäåíà äî íåї, – 
6 ñì. Çíàéäіòü äîâæèíó îñíîâè òðèêóòíèêà.

À Á Â Ã Ä

6 ñì 8 ñì  ñì  ñì іíøà âіäïîâіäü

2. Òî÷êè C і D íàëåæàòü êîëó ðàäіóñà 6 ñì і äіëÿòü 
éîãî íà äâі äóãè, îäíà ç ÿêèõ óäâі÷і äîâøà çà іíøó. 
Çíàéäіòü äîâæèíó ìåíøîї äóãè êîëà.

À Á Â Ã Ä

2π ñì 4π ñì 8π ñì 4 ñì 8 ñì

3. Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî ïðàâèëü-
íèé øåñòèêóòíèê ABCDEF. Çíàéäіòü 
ãðàäóñíó ìіðó êóòà BDA.

À Á Â Ã Ä

20° 25° 30° 35° 60°

4. Çíàéäіòü äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà, 
ëіíіéíі âèìіðè ÿêîãî äîðіâíþþòü 2 ñì, 3 ñì і 6 ñì.

À Á Â Ã Ä

7 ñì 8 ñì 9 ñì 10 ñì 12 ñì

5. Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî ïðàâèëü-
íó ÷îòèðèêóòíó ïіðàìіäó QABCD, âè-
ñîòà ÿêîї äîðіâíþє 12, à áі÷íå ðåá ðî – 
13. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ 
ãåîìåòðè÷íîþ âåëè÷èíîþ (1–4) òà її 
÷èñëîâèì çíà÷åííÿì (À–Ä).

Ãåîìåòðè÷íà âåëè÷èíà
×èñëîâå 
çíà÷åííÿ

1 äіàãîíàëü îñíîâè ïіðàìіäè À

Á

Â

Ã

Ä

10

50

60

100

200

2 ïëîùà äіàãîíàëüíîãî 
ïåðåðіçó ïіðàìіäè

3 ïëîùà îñíîâè ïіðàìіäè
4 îá’єì ïіðàìіäè

ПППЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬ
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6. Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ðîìá ç òóïèì 
êóòîì 120° і áіëüøîþ äіàãîíàëëþ  ñì. Ìåíøà äіà-
ãîíàëü ïàðàëåëåïіïåäà óòâîðþє ç éîãî âèñîòîþ êóò 45°. 
Çíàéäіòü (ó ñì2) ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà.

ОБ’ЄМ К ЛІ 
ТА Ї Ї АСТИН

Ùîá îòðèìàòè ôîðìóëè äëÿ îá÷èñ-
ëåííÿ îá’єìіâ êóëі òà її ÷àñòèí, ïðè-

ãàäàєìî, ÿê ìè çíàõîäèëè îá’єìè òіë îáåðòàííÿ â êóðñі àëãåáðè 
і ïî÷àòêіâ àíàëіçó.

Íåõàé ìàєìî êðèâîëіíіéíó òðàïåöіþ, ÿêà îáìåæåíà ãðàôі-
êîì íåïåðåðâíîї íà ïðîìіæêó a; b  ôóíêöії y = f(x), òàêîї, 
ùî f(x)  0 äëÿ êîæíîãî x  a; b , òà ïðÿìèìè y = 0, x = a, 
x = b (ìàë. 13.1). 

Òîäі îá’єì V òіëà, ùî óòâîðèëîñÿ âíàñëіäîê îáåðòàííÿ öієї 
òðàïåöії íàâêîëî îñі àáñöèñ, ìîæíà îá÷èñëèòè çà ôîðìóëîþ

.

           Ìàë. 13.1                   Ìàë. 13.2

Задача 1.  Âèêîðèñòîâóþ÷è ôîðìóëó äëÿ îá÷èñëåííÿ îá’єìó 
òіëà îáåðòàííÿ, çíàéòè îá’єì öèëіíäðà, ðàäіóñ îñíîâè òà 
âèñîòà ÿêîãî âіäïîâіäíî äîðіâíþþòü r і h.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé V – îá’єì äàíîãî öèëіíäðà. Öåé 
öèëіíäð ìîæíà îòðèìàòè â ðåçóëüòàòі îáåðòàííÿ íàâêîëî 
îñі àáñöèñ êðèâîëіíіéíîї òðàïåöії, ÿêà îáìåæåíà ãðàôіêîì 
ôóíêöії f(x) = r òà ïðÿìèìè x = a, x = a + h, y = 0 (ìàë. 13.2). 

6. Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ðîìá ç òóïèì 
êóòîì 120° і áіëüøîþ äіàãîíàëëþ  ñì. Ìåíøà äіà-
ãîíàëü ïàðàëåëåïіïåäà óòâîðþє ç éîãî âèñîòîþ êóò 45°. 
Çíàéäіòü (ó ñì2) ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà.

ОБ’ЄМ К ЛІ 
ТА Ї Ї АСТИН§ 13. § 13. 

1. Об’єм тіла обертання

.

òðàïåöії íàâêîëî îñі àáñöèñ, ìîæíà îá÷èñëèòè çà ôîðìóëîþ
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Òîäі = πr2(a + h – a) = πr2h.

Â і ä ï î â і ä ü. πr2h.

Î÷åâèäíî, ùî âіäïîâіäü, ÿêó ìè îòðèìàëè, çáіãàєòüñÿ ç ðà-
íіøå çíàéäåíîþ íàìè â 11 ôîðìóëîþ äëÿ îá÷èñëåííÿ îá’є-
ìó öèëіíäðà.

Çà äîïîìîãîþ ôîðìóëè îá’єìó òіëà 
îáåðòàííÿ çíàéäåìî ôîðìóëó äëÿ 

îá÷èñëåííÿ îá’єìó êóëі.

Ò å î ð å ì à  (ïðî îá’єì êóëі). Îá’єì V êóëі, ðàäіóñ ÿêîї 
äîðіâíþє r, ìîæíà îá÷èñëèòè çà ôîðìóëîþ

.

Ä î â å ä å í í ÿ. 1) Ðîçãëÿíåìî êóëþ ðàäіóñà r ó äåêàðòîâіé 
ñèñòåìі êîîðäèíàò, óçÿâøè çà ïî÷àòîê êîîðäèíàò öåíòð êóëі. 
Ïëîùèíà xy ïåðåòèíàє ïîâåðõíþ 
öієї êóëі ïî êîëó, ôîðìóëà ÿêîãî 
x2 + y2 = r2 (ìàë. 13.3).

2) Òîäі êóëþ ðàäіóñà r ìîæíà 
îòðèìàòè â ðåçóëüòàòі îáåðòàííÿ 
íàâêîëî îñі àáñöèñ êðèâîëіíіéíîї 
òðàïåöії, ùî îáìåæåíà ãðàôіêîì 

ôóíêöії  òà âіññþ àáñ-
öèñ. Öÿ ôóíêöіÿ ïåðåòèíàє âіñü õ
ó òî÷êàõ іç àáñöèñàìè r і –r.

3) Ìàєìî: 

  

. 

Ðîçãëÿíåìî êіëüêà çàäà÷ íà çàñòîñóâàííÿ öієї ôîðìóëè.

Задача 2.  Äâі ÷àâóííі êóëі, ðàäіóñè ÿêèõ – 5 ñì і 7 ñì, ïåðå-
ïëàâèëè â îäíó êóëþ. Çíàéòè (іç òî÷íіñòþ äî äåñÿòèõ ñàí-
òèìåòðà) ðàäіóñ îòðèìàíîї ïðè öüîìó êóëі.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Çà âëàñòèâіñòþ îá’єìіâ çðîçóìіëî, ùî 
îá’єì íîâîї êóëі ìàє äîðіâíþâàòè ñóìі îá’єìіâ äâîõ äàíèõ 
êóëü.

1) Çíàéäåìî îá’єìè V1 і V2 äâîõ äàíèõ êóëü: 

2. Об’єм кулі

Ìàë. 13.3

Ò å î ð å ì à  (ïðî îá’єì êóëі). Îá’єì V êóëі, ðàäіóñ ÿêîї 
äîðіâíþє r, ìîæíà îá÷èñëèòè çà ôîðìóëîþ

.
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 і .

2) Çíàéäåìî îá’єì V îòðèìàíîї êóëі: 

.

3) Âðàõîâóþ÷è ôîðìóëó îá’єìó êóëі , ìàєìî: 

. Іç öієї ðіâíîñòі îòðèìàєìî, ùî r3 = 468, 

òîáòî  ñì.

Â і ä ï î â і ä ü.  7,8 ñì.

Задача 3.  Íà âіäñòàíі 3 ñì âіä öåíòðà 
êóëі ïðîâåäåíî ïåðåðіç, ïëîùà ÿêîãî 
äîðіâíþє 27π ñì2. Çíàéòè îá’єì êóëі.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé íà ìàëþíêó 
13.4 çîáðàæåíî êóëþ іç öåíòðîì ó 
òî÷öі O і ðàäіóñîì OM òà її ïåðåðіç – 
êðóã іç öåíòðîì ó òî÷öі A, OA = 3 ñì.

1) ÀÌ – ðàäіóñ ïåðåðіçó, òîäі 
Sïåð = π ∙ AM2 – ïëîùà ïåðåðіçó. 

Çà óìîâîþ Sïåð = 27π ñì2, òîìó π ∙ AM2 = π ∙ 27, îòæå 
AM2 = 27 ñì2.

2) Іç {AOM (∠A = 90°): 

 (ñì) – ðàäіóñ êóëі.
3) Çíàþ÷è ðàäіóñ êóëі, ìîæåìî çíàéòè її îá’єì: 

 (ñì3).

Â і ä ï î â і ä ü. 288π ñì3.

Çíàéäåìî ôîðìóëó äëÿ îá÷èñëåííÿ 
îá’єìó êóëüîâîãî ñåãìåíòà, ÿê і ó 
âèïàäêó êóëі, çà äîïîìîãîþ ôîð-

ìóëè îá’єìó òіëà îáåðòàííÿ. 
Êóëüîâèé ñåãìåíò, âèñîòà ÿêîãî äîðіâíþє h çà óìîâè, ùî 

ðàäіóñ êóëі äîðіâíþє r, ìîæíà îòðèìàòè â ðåçóëüòàòі îáåð-
òàííÿ íàâêîëî îñі àáñöèñ êðèâîëіíіéíîї òðàïåöії, îáìåæåíîї 

ãðàôіêîì ôóíêöії , ïðÿìîþ x = r – h òà âіññþ 
àáñöèñ (ìàë. 13.5). Çíàéäåìî îá’єì V öüîãî ñåãìåíòà: 

Ìàë. 13.4

3. Об’єм кульового 
егмента
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Ìàë. 13.5 

.

Îòæå, îá’єì êóëüîâîãî ñåãìåíòà ìîæíà çíàéòè çà ôîðìóëîþ

, äå r – ðàäіóñ êóëі, h – âèñîòà ñåãìåíòà.

Çàóâàæèìî, ùî îòðèìàíó ôîðìóëó ìîæíà âèêîðèñòîâóâà-
òè і ó âèïàäêó, êîëè âèñîòà ñåãìåíòà h áіëüøà çà ðàäіóñ 
êóëі r.

Задача 4.  Çíàéòè îá’єì ìåíøîãî ç êóëüîâèõ ñåãìåíòіâ, ðà-
äіóñ îñíîâè ÿêîãî äîðіâíþє 4 ñì, à âèñîòà – 2 ñì. 
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Ðîçãëÿíåìî êóëüî-
âèé ñåãìåíò, ó ÿêîãî AM = 4 ñì – ðà-
äіóñ îñíîâè, AB = h = 2 ñì – âèñîòà 
(ìàë. 13.6). Íåõàé Î – öåíòð êóëі. 
Ïîçíà÷èìî ðàäіóñ êóëі ÷åðåç r. Òîäі 
ÎÌ = ÎÂ = r.

1) AO = OB – AB = r – h = r – 2.
2) Іç {AOM (∠A = 90°): 

OM2 = AO2 + AM2. 
Ìàєìî ðіâíÿííÿ: r2 = (r – 2)2 + 42, òîäі r = 5.

3) Çíàéäåìî îá’єì ñåãìåíòà:  (ñì3).

Â і ä ï î â і ä ü.  ñì3.

Îá’єì êóëüîâîãî ñåêòîðà, ÿêèé ìåí-
øèé çà ïîëîâèíó êóëі, äîðіâíþє 
ñóìі îá’єìó êóëüîâîãî ñåãìåíòà 

 òà îá’єìó V2 êîíóñà (ìàë. 13.7). 

, äå r – ðàäіóñ êóëі, h – âèñîòà ñåãìåíòà.

Îòæå, 

Ìàë. 13.6

4. Об’єм кульового 
ектора
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            Ìàë. 13.7                 Ìàë. 13.8

Çíàéäåìî âèñîòó AO öüîãî êîíóñà òà ðàäіóñ ÀÌ éîãî îñíîâè: 

AO = r – h, . 

Îòæå, . 

Òîäі ìàєìî îá’єì ñåêòîðà:

.

Ùîá çíàéòè îá’єì êóëüîâîãî ñåêòîðà, ÿêèé áіëüøèé çà ïîëî-

âèíó êóëі, òðåáà âіä îá’єìó êóëüîâîãî ñåãìåíòà 

âіäíÿòè îá’єì êîíóñà V2 (ìàë. 13.8). Ó öüîìó âèïàäêó 

AO = h – r, à . 

Îòæå, . 

Òîäі ìàєìî îá’єì ñåêòîðà: 

.

Îòæå, îá’єì êóëüîâîãî ñåêòîðà ìîæíà çíàéòè çà ôîðìóëîþ 

, äå r – ðàäіóñ êóëі, h – âèñîòà ñåãìåíòà.

Задача 5.  Êðóãîâèé ñåêòîð, ðàäіóñ ÿêîãî äîðіâíþє 6 ñì, à 
êóò – 120°, îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî ñâîєї îñі ñèìåòðії. Çíàéòè 
îá’єì êóëüîâîãî ñåêòîðà, ùî ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé íà ìàëþíêó 13.9 
çîáðàæåíî êðóãîâèé ñåêòîð, ÂÎ – éîãî 
âіñü ñèìåòðії, OM = 6 ñì – éîãî ðàäіóñ. 

1) Òîäі ∠BOM = = 60°.

Ìàë. 13.9

, äå r – ðàäіóñ êóëі, h – âèñîòà ñåãìåíòà.

Îòæå, 
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2) Іç {AOM (∠A = 90°): AO = OMcos O = 6 cos 60° = 3 (ñì).
3) Çíàéäåìî âèñîòó ñåãìåíòà: 

h = OB – AO = 6 – 3 = 3 (ñì).
4) Ìàєìî îá’єì ñåêòîðà: 

 (ñì3).

Â і ä ï î â і ä ü. 72π ñì3.

Îá’єì êóëüîâîãî øàðó ìîæíà çíàéòè 
äâîìà ñïîñîáàìè. Ïåðøèì – ÿê ðіç-

íèöþ îá’єìіâ äâîõ êóëüîâèõ ñåãìåíòіâ. Íàïðèêëàä, âіä îá’єìó 
êóëüîâîãî ñåãìåíòà ç âèñîòîþ ÀÑ, òîáòî áіëüøîãî çà ïіâêóëþ, 
âіäíÿòè îá’єì êóëüîâîãî ñåãìåíòà ç âèñî-
òîþ ÀÂ (ìàë. 13.10). Äðóãèé ñïîñіá – âіä 
îá’єìó êóëі âіäíÿòè ñóìó äâîõ êóëüîâèõ 
ñåãìåíòіâ, à ñàìå: âіä îá’єìó êóëі âіäíÿòè 
ñóìó êóëüîâèõ ñåãìåíòіâ іç âèñîòàìè ÀÂ
і ÑD (ìàë. 13.10).

Задача .  Êóëþ ðàäіóñà 10 ñì ïåðå-
òíóëè äâîìà ïàðàëåëüíèìè ïëîùè-
íàìè íà âіäñòàíÿõ 7 ñì і 5 ñì ïî ðіçíі 
áîêè âіä її öåíòðà. Çíàéäіòü îá’єì êó-
ëüîâîãî øàðó, ùî ïðè öüîìó óòâî-
ðèâñÿ.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé íà ìàëþíêó 13.10 çîáðàæåíî äàíó 
êóëþ і äâà її ïåðåðіçè ïàðàëåëüíèìè ïëîùèíàìè. Òîäі 
ÎÀ = ÎD = 10 ñì – ðàäіóñ êóëі, ÎÂ = 7 ñì, ÎÑ = 5 ñì – âіä-
ñòàíі âіä öåíòðà êóëі äî ïåðåðіçіâ. Ðîçãëÿíåìî îáèäâà âè-
ùåçãàäàíèõ ñïîñîáè ðîçâ’ÿçàííÿ.

1-é ñïîñіá. 1) Çíàéäåìî îá’єì V1 êóëüîâîãî ñåãìåíòà 
ç âèñîòîþ h1, äå h1 = ÀÂ = ÎÀ – ÎÂ = 10 – 7 = 3 (ñì): 

 (ñì3).

2)  Çíàéäåìî îá’єì V2 êóëüîâîãî ñåãìåíòà ç âèñîòîþ h2, 
äå h2 = ÀÑ = ÀÎ + ÎÑ = 10 + 5 = 15 (ñì): 

 (ñì3).

3) Äëÿ îá’єìó V êóëüîâîãî øàðó ìàєìî: 
V = V2 – V1 = 1125π – 81π = 1044π (ñì3).

-é ñïîñіá. 1) Çíàéäåìî îá’єì êóëі: 

 (ñì3). 

Ìàë. 13.10

. Об’єм кульового ару
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2) Çíàéäåìî îá’єì V3 êóëüîâîãî ñåãìåíòà ç âèñîòîþ h3, äå 
h3 = CD = OD – OC = 10 – 5 = 5 (ñì): 

 (ñì3) 

òà âðàõóєìî, ùî îá’єì V1 êóëüîâîãî ñåãìåíòà ç âèñîòîþ h1
çíàéäåíî âèùå: V1 = 81π ñì3.

3) Äëÿ îá’єìó V êóëüîâîãî øàðó ìàєìî: 

 (ñì3).

Â і ä ï î â і ä ü. 1044π ñì3.

Âèêîðèñòîâóþ÷è îäèí ç âèùåçãàäàíèõ ñïîñîáіâ çíàõîäæåí-
íÿ îá’єìó êóëüîâîãî øàðó, ìîæíà äîâåñòè, ùî:

îá’єì êóëüîâîãî øàðó ìîæíà çíàéòè çà ôîðìóëîþ 

, äå r1 і r2 – ðàäіóñè îñíîâ øàðó, 

h – éîãî âèñîòà.

• Як знайти об’єм тіла обертання за допомогою інтеграла? 
• Сформулюйте та доведіть теорему про об’єм кулі. • За якою 
формулою мо на знайти об’єм кульового сегмента? • За якою 
формулою мо на знайти об’єм кульового сектора? • Як мо на 
знайти об’єм кульового ару?

Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
13.1. Çíàéäіòü îá’єì êóëі, ó ÿêîї:

1) ðàäіóñ äîðіâíþє 4 ñì;     2) äіàìåòð äîðіâíþє 6 äì.
13.2. Çíàéäіòü îá’єì êóëі, ó ÿêîї:

1) ðàäіóñ äîðіâíþє 9 ñì;     2) äіàìåòð äîðіâíþє 4 äì.
13.3. Çíàéäіòü îá’єì êóëüîâîãî ñåãìåíòà (r – ðàäіóñ êóëі, h – 

âèñîòà ñåãìåíòà), ÿêùî:
1) r = 5 ñì, h = 3 ñì;         2) r = 5 ñì, h = 9 ñì.

13.4. Çíàéäіòü îá’єì êóëüîâîãî ñåãìåíòà (r – ðàäіóñ êóëі, h – 
âèñîòà ñåãìåíòà), ÿêùî:
1) r = 8 ñì, h = 6 ñì;         2) r = 7 ñì, h = 12 ñì.

13.5. Çíàéäіòü îá’єì êóëüîâîãî ñåêòîðà, äå r – ðàäіóñ êóëі, 
h – âèñîòà âіäïîâіäíîãî ñåãìåíòà, ÿêùî:
1) r = 5 ñì, h = 6 ñì;         2) r = 9 ñì, h = 2 ñì.

îá’єì êóëüîâîãî øàðó ìîæíà çíàéòè çà ôîðìóëîþ 

, äå r1 і r2 – ðàäіóñè îñíîâ øàðó, 

h – éîãî âèñîòà.

íÿ îá’єìó êóëüîâîãî øàðó, ìîæíà äîâåñòè, ùî:

îá’єì êóëüîâîãî øàðó ìîæíà çíàéòè çà ôîðìóëîþ 

Як знайти об’єм тіла обертання за допомогою інтеграла? 
Сформулюйте та доведіть теорему про об’єм кулі. • За якою 

формулою мо на знайти об’єм кульового сегмента? • За якою 
формулою мо на знайти об’єм кульового сектора? • Як мо на 
знайти об’єм кульового ару?

• 
• 
формулою мо на знайти об’єм кульового сегмента? 

13.1.
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13.6. Çíàéäіòü îá’єì êóëüîâîãî ñåêòîðà, äå r – ðàäіóñ êóëі, 
h – âèñîòà âіäïîâіäíîãî ñåãìåíòà, ÿêùî:
1) r = 6 ñì, h = 7 ñì;         
2) r = 5 ñì, h = 3 ñì.

13.7. Çíàéäіòü, âèêîðèñòîâóþ÷è ôîðìóëó, îá’єì êóëüîâîãî 
øàðó ç ðàäіóñàìè îñíîâ r1 і r2 òà âèñîòîþ h, ÿêùî:
1) r1 = 3 ñì, r2 = 1 ñì, h = 6 ñì; 
2) r1 = 2 ñì, r2 = 4 ñì, h = 3 ñì.

13.8. Çíàéäіòü, âèêîðèñòîâóþ÷è ôîðìóëó, îá’єì êóëüîâîãî 
øàðó ç ðàäіóñàìè îñíîâ r1 і r2 òà âèñîòîþ h, ÿêùî:
1) r1 = 1 ñì, r2 = 2 ñì, h = 9 ñì; 
2) r1 = 3 ñì, r2 = 5 ñì, h = 2 ñì.

13.9. Ïëîùà âåëèêîãî êðóãà êóëі äîðіâíþє 16π ñì2. Çíàéäіòü 
îá’єì êóëі.

13.10. Äîâæèíà âåëèêîãî êîëà êóëі äîðіâíþє 12π ñì. Çíàéäіòü 
îá’єì êóëі.

13.11. Ó êóëі íà âіäñòàíі 5 ñì âіä öåíòðà ïðîâåäåíî ñі÷íó 
ïëîùèíó òàê, ùî äîâæèíà êîëà ïåðåðіçó äîðіâíþє 
24π ñì. Çíàéäіòü îá’єì êóëі.

13.12. Ïåðåðіçîì êóëі ïëîùèíîþ, ùî ïðîõîäèòü íà âіäñòàíі 
4 ñì âіä öåíòðà êóëі, є êðóã іç ïëîùåþ 9π ñì2. Çíàéäіòü 
îá’єì êóëі.

13.13. Ñâèíöåâó êóëþ ïåðåïëàâèëè â êóëüêè, ðàäіóñ ÿêèõ ó 4 ðàçè 
ìåíøèé çà ðàäіóñ êóëі. Ñêіëüêè îòðèìàëè êóëüîê?

13.14. Ñêіëüêè îäíàêîâèõ êóëüîê òðåáà âçÿòè, ùîá ïåðåïëà-
âèòè їõ â îäíó êóëþ, ðàäіóñ ÿêîї ó 5 ðàçіâ áіëüøèé çà 
ðàäіóñ öèõ êóëüîê?

13.15. Çîâíіøíіé ðàäіóñ äþðàëþìіíієâîї ïîðîæíèñòîї êóëі äî-
ðіâíþє 10 ñì, òîâùèíà ñòіíîê – 1 ñì. Çíàéäіòü:
1) îá’єì äþðàëþìіíіþ, ç ÿêîãî âèãîòîâèëè êóëþ; 
2) ìàñó êóëі ç òî÷íіñòþ äî ãðàìіâ (ãóñòèíà äþðàëþìі-
íіþ – 2,8 ã/ñì3).

13.16. Âíóòðіøíіé ðàäіóñ ïîðîæíèñòîї ÷àâóííîї êóëі äîðіâíþє 
7 ñì, à її çîâíіøíіé ðàäіóñ – 9 ñì. Çíàéäіòü: 
1) îá’єì ÷àâóíó, ç ÿêîãî âèãîòîâëåíî êóëþ; 
2) ìàñó êóëі ç òî÷íіñòþ äî ãðàìіâ (ãóñòèíà ÷àâóíó – 
7,3 ã/ñì3).

13.17. Îá’єì êóëі äîðіâíþє  ñì3. Çíàéäіòü äіàìåòð êóëі.

13.18. Îá’єì êóëі äîðіâíþє  ñì3. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі.

13.11.
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13.19. Çíàéäіòü îá’єì êóëüîâîãî ñåãìåíòà, ìåíøîãî çà ïîëî-
âèíó êóëі, ÿêùî ðàäіóñ êóëі äîðіâíþє 15 ñì, à ðàäіóñ 
êîëà îñíîâè ñåãìåíòà – 9 ñì.

13.20. Çíàéäіòü îá’єì êóëüîâîãî ñåãìåíòà, ìåíøîãî çà ïîëî-
âèíó êóëі, ÿêùî її ðàäіóñ – 25 ñì, à ðàäіóñ êîëà îñíîâè 
ñåãìåíòà – 24 ñì.

13.21. Êðóãîâèé ñåêòîð, ðàäіóñ ÿêîãî äîðіâíþє 12 ñì, à êóò – 
60°, îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî ñâîєї îñі ñèìåòðії. Çíàéäіòü 
îá’єì êóëüîâîãî ñåêòîðà, ùî ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ.

13.22. Êðóãîâèé ñåêòîð, ðàäіóñ ÿêîãî äîðіâíþє 6 ñì, à êóò – 
90°, îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî ñâîєї îñі ñèìåòðії. Çíàéäіòü 
îá’єì êóëüîâîãî ñåêòîðà, ùî ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ.

13.23. Òðè êóëі, ðàäіóñè ÿêèõ – 1 äì, 2 äì і 3 äì, ïåðåïëàâèëè 
â îäíó êóëþ. Çíàéäіòü її ðàäіóñ.

13.24. Äâі êóëі, ðàäіóñè ÿêèõ – 4 ñì і 5 ñì, ïåðåïëàâèëè â 
îäíó êóëþ. Çíàéäіòü її ðàäіóñ.

13.25. ×àâóííèé ïðÿìîêóòíèé ïàðàëåëåïіïåä ç ëіíіéíèìè âè-
ìіðàìè 3 ñì, 4 ñì і 6 ñì ïåðåïëàâèëè â êóëþ. Çíàéäіòü 
(іç òî÷íіñòþ äî äåñÿòèõ ñàíòèìåòðà) її ðàäіóñ.

13.26. Ëàòóííèé êóá іç ðåáðîì 7 ñì ïåðåïëàâèëè â êóëþ. 
Çíàéäіòü (іç òî÷íіñòþ äî äåñÿòèõ ñàíòèìåòðà) її ðàäіóñ.

13.27. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ îá’єìó êóëі äî îá’єìó ðіâíîñòîðîí-
íüîãî öèëіíäðà, ðàäіóñ îñíîâè ÿêîãî äîðіâíþє ðàäіóñó êóëі.

13.28. Ó öèëіíäð âïèñàíî êóëþ. ßêèé âіäñîòîê âіä îá’єìó öè-
ëіíäðà çàéìàє êóëÿ?

13.29. Îñíîâà ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþє 
8 ñì, à її âèñîòà – 4 ñì. Çíàéäіòü îá’єì êóëі, îïèñàíîї 
íàâêîëî öієї ïðèçìè.

13.30. Ëіíіéíі âèìіðè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþ-
þòü 4 ñì, 6 ñì і 12 ñì. Çíàéäіòü îá’єì êóëі, îïèñàíîї 
íàâêîëî öüîãî ïàðàëåëåïіïåäà.

13.31. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ îá’єìіâ äâîõ êóëü, îäíà ç ÿêèõ âïè-
ñàíà â êóá, à äðóãà – îïèñàíà íàâêîëî öüîãî ñàìîãî êóáà.

13.32. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ îá’єìó êóáà äî îá’єìó êóëі, îïèñà-
íîї íàâêîëî íüîãî.

13.33. Ó êóëі, îá’єì ÿêîї äîðіâíþє 288π ñì3, ïðîâåäåíî ïåðå-
ðіç. Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє öåíòð êóëі ç òî÷êîþ êîëà 
öüîãî ïåðåðіçó, óòâîðþє ç ïëîùèíîþ ïåðåðіçó êóò 45°. 
Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó.

13.34. Îá’єì êóëі äîðіâíþє π ñì3. Ïåðïåíäèêóëÿð, ïðî-

âåäåíèé іç öåíòðà êóëі äî ïëîùèíè ïåðåðіçó êóëі, óòâî-

13.29.
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ðþє ç ðàäіóñîì, ïðîâåäåíèì ó òî÷êó êîëà ïåðåðіçó, êóò 
30°. Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó.

13.35. Ïåðïåíäèêóëÿðíî äî äіàìåòðà êóëі ïðîâåäåíî ïëîùèíó, 
ÿêà äіëèòü äіàìåòð íà äâі ÷àñòèíè çàâäîâæêè 6 ñì і 9 ñì. 
Çíàéäіòü îá’єìè ÷àñòèí, íà ÿêі öÿ ïëîùèíà ïîäіëèëà êóëþ.

13.36. Ïåðïåíäèêóëÿðíî äî äіàìåòðà êóëі ïðîâåäåíî ïëîùèíó, 
ÿêà äіëèòü äіàìåòð íà äâі ÷àñòèíè çàâäîâæêè 9 ñì і 
3 ñì. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ îá’єìіâ ÷àñòèí, íà ÿêі öÿ 
ïëîùèíà ïîäіëèëà êóëþ.

13.37. Äіàìåòð öèëіíäðà äîðіâíþє éîãî âèñîòі. ×è âìіñòèòüñÿ 
ó öåé öèëіíäð êóëÿ, îá’єì ÿêîї âäâі÷і ìåíøèé çà îá’єì 
öèëіíäðà?

13.38. Ñòîðîíè òðèêóòíèêà äîðіâíþþòü 13 ñì, 14 ñì і 15 ñì. 

Êóëÿ, îá’єì ÿêîї – π ñì3, äîòèêàєòüñÿ äî âñіõ ñòîðіí 

òðèêóòíèêà. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä öåíòðà êóëі äî ïëî-
ùèíè òðèêóòíèêà.

13.39. Âåðøèíè ïðàâèëüíîãî òðèêóòíèêà çі ñòîðîíîþ 6 ñì íà-

ëåæàòü êóëі, îá’єì ÿêîї äîðіâíþє π ñì3. Çíàéäіòü 

âіäñòàíü âіä öåíòðà êóëі äî ïëîùèíè òðèêóòíèêà.

13.40. Ó êóëі ðàäіóñà 25 ñì ïî îäèí áіê âіä її öåíòðà ïðîâåäåíî 
äâà ïàðàëåëüíèõ ïåðåðіçè, ïëîùі ÿêèõ – 225π ñì2

і 49π ñì2. Çíàéäіòü îá’єì êóëüîâîãî øàðó, ùî óòâîðèâñÿ 
ìіæ öèìè ïåðåðіçàìè.

13.41. Ó êóëі ðàäіóñà 5 ñì ïî ðіçíі áîêè âіä її öåíòðà ïðîâå-
äåíî äâà ïàðàëåëüíèõ ïåðåðіçè, ïëîùі ÿêèõ – 9π ñì2 і 
16π ñì2. Çíàéäіòü îá’єì êóëüîâîãî øàðó, ùî ìіñòèòüñÿ 
ìіæ öèìè ïåðåðіçàìè.

13.42. Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äî-
ðіâíþє 6 ñì, à áі÷íà ãðàíü óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè 
êóò 60°. Çíàéäіòü îá’єì êóëі, âïèñàíîї ó öþ ïіðàìіäó.

13.43. Âèñîòà ïðàâèëüíîãî òåòðàåäðà äîðіâíþє 9 ñì. Çíàéäіòü 
îá’єì êóëі, âïèñàíîї ó öåé òåòðàåäð.

13.44. Îñíîâîþ ïðèçìè є ðîìá ç äіàãîíàëÿìè 8 ñì і 6 ñì. 
Ïðèçìà îïèñàíà íàâêîëî êóëі. Çíàéäіòü îá’єì öієї êóëі.

13.45. Ïðÿìà òðèêóòíà ïðèçìà, ñòîðîíè îñíîâè ÿêîї äîðіâíþ-
þòü 13 ñì, 14 ñì і 15 ñì, îïèñàíà íàâêîëî êóëі. Çíàé-
äіòü îá’єì öієї êóëі.

13.46. Ó êóëþ âïèñàíî ïіðàìіäó, îñíîâà ÿêîї – ïðÿìîêóòíèé 
òðèêóòíèê іç ãіïîòåíóçîþ çàâäîâæêè 2 ñì. Çíàéäіòü 
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îá’єì êóëі, ÿêùî âñі áі÷íі ðåáðà ïіðàìіäè óòâîðþþòü ç її 
âèñîòîþ êóòè ïî 30°.

13.47. Ó êóëþ âïèñàíî ïіðàìіäó, îñíîâîþ ÿêîї є ïðÿìîêóòíèé 
òðèêóòíèê іç ãіïîòåíóçîþ çàâäîâæêè 4 ñì. Çíàéäіòü 
îá’єì êóëі, ÿêùî âñі áі÷íі ðåáðà ïіðàìіäè óòâîðþþòü іç 
ïëîùèíîþ îñíîâè êóòè ïî 45°.

13.48. Ó êóëþ âïèñàíî öèëіíäð, âèñîòà ÿêîãî äîðіâíþє h. Çíàé-
äіòü îá’єì êóëі, ÿêùî äіàãîíàëі îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіí-
äðà ïåðåòèíàþòüñÿ ïіä êóòîì α (ðîçãëÿíüòå äâà âèïàäêè).

13.49. Òâіðíà êîíóñà äîðіâíþє 4 ñì і íàõèëåíà äî ïëîùèíè 
îñíîâè ïіä êóòîì 30°. Çíàéäіòü îá’єì êóëі, îïèñàíîї 
íàâêîëî öüîãî êîíóñà.

13.50. Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 3 ñì, à êóò ó éîãî îñüî-
âîìó ïåðåðіçі – 150°. Çíàéäіòü îá’єì êóëі, îïèñàíîї 
íàâêîëî êîíóñà.

13.51. Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 6 ñì, à òâіðíà – 10 ñì. 
Çíàéäіòü îá’єì êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî êîíóñà.

13.52. Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 3 ñì, à âèñîòà – 4 ñì. 
Çíàéäіòü îá’єì êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî êîíóñà.

13.53. Âèñîòà ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþє 8 ñì. ї 
îñíîâîþ є ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê, áі÷íà ñòîðîíà 
ÿêîãî äîðіâíþє 3 ñì, à êóò ïðè âåðøèíі – 30°. Çíàéäіòü 
îá’єì êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî öієї ïðèçìè.

13.54. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê, ó 
ÿêîãî ìåäіàíà, ïðîâåäåíà äî ãіïîòåíóçè, äîðіâíþє 4 ñì. 
Âèñîòà ïðèçìè – 6 ñì. Çíàéäіòü îá’єì êóëі, îïèñàíîї 
íàâêîëî öієї ïðèçìè.

13.55. Íàâêîëî êóëі îïèñàíî ðіâíîñòîðîííіé öèëіíäð і ðіâíî-
ñòîðîííіé êîíóñ. Äîâåäіòü, ùî îá’єì öèëіíäðà є ñåðåäíіì 
ãåîìåòðè÷íèì îá’єìіâ êóëі і êîíóñà.

13.56. Ó êóëþ âïèñàíî ðіâíîñòîðîííіé öèëіíäð і ðіâíîñòîðîí-
íіé êîíóñ. Äîâåäіòü, ùî îá’єì öèëіíäðà є ñåðåäíіì ãåî-
ìåòðè÷íèì îá’єìіâ êóëі і êîíóñà.

13.57. Íàâêîëî ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè, âèñîòà ÿêîї 
äîðіâíþє 4 ñì, à áі÷íå ðåáðî – 5 ñì, îïèñàíî êóëþ. Çíàé-
äіòü îá’єì êóëі. 

13.58. Âèñîòà ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 1 ñì, 
à áі÷íå ðåáðî – 4 ñì. Çíàéäіòü îá’єì êóëі, îïèñàíîї 
íàâêîëî öієї ïіðàìіäè.

13.59. Ïåðåðіçîì ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè ïëîùè-
íîþ, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç її âèñîòó і àïîôåìó, є ïðàâèëü-
íèé òðèêóòíèê çі ñòîðîíîþ 2 ñì. Çíàéäіòü îá’єì êóëі, 
îïèñàíîї íàâêîëî ïіðàìіäè.

13.53.
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13.60. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ðîìá çі ñòîðîíîþ a і ãîñòðèì êóòîì α. 
Óñі äâîãðàííі êóòè ïðè ñòîðîíàõ îñíîâè ïіðàìіäè ðіâíі і 
äîðіâíþþòü β. Çíàéäіòü îá’єì êóëі, âïèñàíîї â ïіðàìіäó.

13.61. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є òðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè 11 ñì, 
13 ñì і 20 ñì. Âèñîòà ïіðàìіäè ïðîõîäèòü ÷åðåç öåíòð 
êîëà, âïèñàíîãî â îñíîâó, і äîðіâíþє 4 ñì. Çíàéäіòü 
îá’єì êóëі, âïèñàíîї â ïіðàìіäó.

13.62. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïðàâèëüíèé òðèêóòíèê çі ñòîðî-
íîþ a. Äâі áі÷íі ãðàíі ïіðàìіäè ïåðïåíäèêóëÿðíі äî ïëî-
ùèíè îñíîâè, à òðåòÿ íàõèëåíà äî íåї ïіä êóòîì β. 
Çíàéäіòü îá’єì êóëі, îïèñàíîї íàâêîëî ïіðàìіäè.

13.63. Íàâêîëî ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè îïèñàíî êóëþ ðà-
äіóñà R. Öåíòð öієї êóëі çáіãàєòüñÿ іç öåíòðîì êóëі, âïèñà-
íîї â ïіðàìіäó. Çíàéäіòü îá’єì êóëі, âïèñàíîї â ïіðàìіäó. 

13.64. Íàâêîëî êóëі îïèñàíî êîíóñ, âèñîòà ÿêîãî âäâі÷і áіëüøà 
çà äіàìåòð êóëі. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ îá’єìіâ öèõ òіë.

13.65. Îäíà ç äâîõ ïëîùèí ïðîõîäèòü ÷åðåç öåíòð êóëі – òî÷êó O
ïåðïåíäèêóëÿðíî äî ðàäіóñà OA, à іíøà – ÷åðåç ñåðåäèíó 
öüîãî ðàäіóñà, ïåðïåíäèêóëÿðíî äî íüîãî. Çíàéäіòü âіäíî-
øåííÿ îá’єìіâ ÷àñòèí, íà ÿêі öі ïëîùèíè äіëÿòü êóëþ.

13.66. Ó êóëþ âïèñàíî ðіâíîñòîðîííіé êîíóñ. Çíàéäіòü âіäíî-
øåííÿ îá’єìіâ ÷àñòèí, íà ÿêі ïëîùèíà îñíîâè êîíóñà 
äіëèòü êóëþ.

13.67. Äâі êóëі, ðàäіóñè ÿêèõ ìіæ ñîáîþ ðіâíі, ðîçòàøîâàíî 
òàê, ùî öåíòð îäíієї êóëі ëåæèòü íà ïîâåðõíі іíøîї. 
Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ îá’єìó ñïіëüíîї ÷àñòèíè öèõ êóëü 
äî îá’єìó îäíієї ç íèõ.

13.68. Öåíòð îäíієї ç äâîõ êóëü ëåæèòü íà ïîâåðõíі іíøîї 
êóëі. Çíàéäіòü îá’єì ñïіëüíîї ÷àñòèíè öèõ êóëü, ÿêùî 
їõíі ðàäіóñè ìіæ ñîáîþ ðіâíі і äîðіâíþþòü 12 ñì.

13.69. Ó êóëþ âïèñàíî ïðàâèëüíó ÷îòèðèêóòíó ïіðàìіäó. Âіä-
ñòàíü âіä öåíòðà êóëі äî ñòîðîíè îñíîâè ïіðàìіäè äîðіâíþє 

 äì, à äî áі÷íîãî ðåáðà –  äì. Çíàéäіòü îá’єì êóëі.
13.70. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê іç êó-

òîì α ïðè âåðøèíі. Óñі áі÷íі ãðàíі ïіðàìіäè íàõèëåíі äî 
ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì . Çíàéäіòü îá’єì ïіðàìіäè, 
ÿêùî îá’єì êóëі, âïèñàíîї â ïіðàìіäó, äîðіâíþє V.

13.71. Äіàìåòð êóëі äîðіâíþє 15 ñì і є âіäðіçêîì, ùî ñïîëó÷àє 
öåíòðè äâîõ îñíîâ öèëіíäðà, ðàäіóñ ÿêèõ – 6 ñì. Çíàéäіòü 
îá’єì ÷àñòèíè êóëі, ùî ìіñòèòüñÿ âñåðåäèíі öèëіíäðà.

13.72. Äіàìåòð êóëі є âіäðіçêîì, ùî ñïîëó÷àє öåíòðè äâîõ îñ-
íîâ öèëіíäðà. Çíàéäіòü îá’єì ÷àñòèíè êóëі, ÿêà 

13.69.
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ìіñòèòüñÿ çîâíі öèëіíäðà, ÿêùî ðàäіóñ êóëі äîðіâíþє 
15 ñì, à ðàäіóñ îñíîâè öèëіíäðà – 12 ñì.

13.73. Îá’єì êóëі, âïèñàíîї â êîíóñ, âіäíîñèòüñÿ äî îá’єìó êî-
íóñà ÿê 4 : 9. Çíàéäіòü êóò íàõèëó òâіðíîї êîíóñà äî ïëî-
ùèíè éîãî îñíîâè.

13.74. Âіäíîøåííÿ îá’єìó êîíóñà äî îá’єìó êóëі, âïèñàíîї 
â êîíóñ, äîðіâíþє 8 : 3. Çíàéäіòü êóò íàõèëó òâіðíîї êî-
íóñà äî ïëîùèíè éîãî îñíîâè.

13.75. Âèñîòà ðіâíîñòîðîííüîãî êîíóñà äîðіâíþє h і є äіàìåò-
ðîì êóëі. Çíàéäіòü îá’єì òієї ÷àñòèíè êóëі, ùî ìіñòèòüñÿ 
âñåðåäèíі êîíóñà.

Æèòòєâà ìàòåìàòèêà
13.76. ßêèé êóò îïèøå ãîäèííà ñòðіëêà çà 20 õâ?

13.77. Íàñåëåíі ïóíêòè A і B ðîçòàøîâàíі ïî îäèí áіê âіä øîñå 
íà âіäñòàíі âіäïîâіäíî 1 êì і 0,5 êì âіä íüîãî. Áіëÿ øîñå 
ìàþòü âñòàíîâèòè àâòîáóñíó çóïèíêó і ïðîêëàñòè âіä 
íåї äîðіæêè äî öèõ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ. Âіäñòàíü ìіæ 
öèìè íàñåëåíèìè ïóíêòàìè âçäîâæ 
øîñå äîðіâíþє 2 êì. Çíàéäіòü íàé-
ìåíøå ìîæëèâå çíà÷åííÿ ñóìàðíîї 
äîâæèíè äîðіæîê.

Öіêàâі çàäà÷і äëÿ ó÷íіâ íåëåäà÷èõ
13.78. (Íàöіîíàëüíà îëіìïіàäà îëãàðії). Äîâæèíè ñòîðіí a, b

і c òðèêóòíèêà ABC óòâîðþþòü àðèôìåòè÷íó ïðîãðåñіþ. 
Àðèôìåòè÷íó ïðîãðåñіþ óòâîðþþòü і äîâæèíè ñòîðіí 
òðèêóòíèêà A1B1C1. Êðіì òîãî, ∠A = ∠A1. Äîâåäіòü, ùî 

. 

1. Òî÷êè A, B, C і K íàëåæàòü êîëó іç 
öåíòðîì O, çîáðàæåíîìó íà ìàëþíêó. 
Çíàéäіòü ãðàäóñíó ìіðó êóòà CKB, ÿêùî 
∠CBA = 30°.

À Á Â Ã Ä

60° 55° 50° 40° 30°

1. Òî÷êè A, B, C і K íàëåæàòü êîëó іç 
öåíòðîì O, çîáðàæåíîìó íà ìàëþíêó. 
Çíàéäіòü ãðàäóñíó ìіðó êóòà CKB, ÿêùî 
∠CBA = 30°.

À Á Â Ã Ä

60° 55° 50° 40° 30°

ПППЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬ
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2. Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî ðіâíîáåä-
ðåíèé òðèêóòíèê ABC ç îñíîâîþ AC òà 
ðіâíîñòîðîííіé òðèêóòíèê BCD. Ïåðè-
ìåòð òðèêóòíèêà ABC äîðіâíþє 14 ñì, 
à òðèêóòíèêà BCD – 15 ñì. Çíàéäіòü 
ïåðèìåòð ÷îòèðèêóòíèêà ABDC.

À Á Â Ã Ä

29 ñì 25 ñì 22 ñì 19 ñì 18 ñì

3. Äîâæèíà êîëà îñíîâè öèëіíäðà äîðіâíþє 8π ñì, à âè-
ñîòà öèëіíäðà äîðіâíþє 5 ñì. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà.

À Á Â Ã Ä

40π ñì3 20π ñì3 80π ñì3 16π ñì3 120π ñì3

4. Äіàãîíàëüíèì ïåðåðіçîì êóáà є ...

À Á Â Ã Ä

êâàäðàò òðè-
êóòíèê

òðàïåöіÿ ïðÿìî-
êóòíèê

øåñòè-
êóòíèê

5. Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî ïðà-
âèëüíó òðèêóòíó ïіðàìіäó QABC, ó 
ÿêîї QB = 10, QK – âèñîòà ïіðàìіäè, 
QK = 8. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ 
ãåîìåòðè÷íîþ âåëè÷èíîþ (1–4) òà її 
÷èñëîâèì çíà÷åííÿì (À–Ä).

Ãåîìåòðè÷íà 
âåëè÷èíà

×èñëîâå 
çíà÷åííÿ

1 Âèñîòà îñíîâè ïіðàìіäè À

Á

Â

Ã

Ä

9

27

36

2 Ïëîùà îñíîâè ïіðàìіäè
3 Ïëîùà ïåðåðіçó, ùî 

ïðîõîäèòü ÷åðåç áі÷íå 
ðåáðî і àïîôåìó

4 Îá’єì ïіðàìіäè

6. Ïàðàëåëîãðàì ABCD íå ïåðåòèíàє ïëîùèíó α. Âіä-
ñòàíі âіä âåðøèí A, B і C äî ïëîùèíè α âіäïîâіäíî äî-
ðіâíþþòü 3 ñì, 7 ñì і 8 ñì. Çíàéäіòü âіäñòàíü (ó ñì) âіä 
òî÷êè D äî ïëîùèíè α.

2. Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî ðіâíîáåä-
ðåíèé òðèêóòíèê ABC ç îñíîâîþ AC òà 
ðіâíîñòîðîííіé òðèêóòíèê BCD. Ïåðè-
ìåòð òðèêóòíèêà ABC äîðіâíþє 14 ñì, 
à òðèêóòíèêà BCD – 15 ñì. Çíàéäіòü 
ïåðèìåòð ÷îòèðèêóòíèêà ABDC.

À Á Â Ã Ä

29 ñì 25 ñì 22 ñì 19 ñì 18 ñì

3. Äîâæèíà êîëà îñíîâè öèëіíäðà äîðіâíþє 8π ñì, à âè-
ñîòà öèëіíäðà äîðіâíþє 5 ñì. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà.

À Á Â Ã Ä

40π ñì3 20π ñì3 80π ñì3 16π ñì3 120π ñì3

4. Äіàãîíàëüíèì ïåðåðіçîì êóáà є ...

À Á Â Ã Ä

êâàäðàò òðè-
êóòíèê

òðàïåöіÿ ïðÿìî-
êóòíèê

øåñòè-
êóòíèê

5. Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî ïðà-
âèëüíó òðèêóòíó ïіðàìіäó QABC, ó 
ÿêîї QB = 10, QK – âèñîòà ïіðàìіäè, QK – âèñîòà ïіðàìіäè, QK
QK = 8. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ 
ãåîìåòðè÷íîþ âåëè÷èíîþ (1–4) òà її 
÷èñëîâèì çíà÷åííÿì (À–Ä).

Ãåîìåòðè÷íà 
âåëè÷èíà

×èñëîâå 
çíà÷åííÿ

1 Âèñîòà îñíîâè ïіðàìіäè À

Á

Â

Ã

Ä

9

27

36

2 Ïëîùà îñíîâè ïіðàìіäè
3 Ïëîùà ïåðåðіçó, ùî 

ïðîõîäèòü ÷åðåç áі÷íå 
ðåáðî і àïîôåìó

4 Îá’єì ïіðàìіäè

6. Ïàðàëåëîãðàì ABCD íå ïåðåòèíàє ïëîùèíó α. Âіä-
ñòàíі âіä âåðøèí A, B і C äî ïëîùèíè α âіäïîâіäíî äî-
ðіâíþþòü 3 ñì, 7 ñì і 8 ñì. Çíàéäіòü âіäñòàíü (ó ñì) âіä 
òî÷êè D äî ïëîùèíè α.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ПЛО І ПОВЕР ОНЬ 
ТІЛ ОБЕРТАНН

Âè âæå çíàєòå, ÿê çíàõîäèòè ïëîùі ïîâåðõîíü ìíîãîãðàííè-
êіâ. Òåïåð ðîçãëÿíåìî, ÿê çíàéòè ïëîùі ïîâåðõîíü òіë îáåðòàííÿ. 

Íà ìàëþíêó 14.1 çîáðàæåíî öè-
ëіíäð, âèñîòà ÿêîãî äîðіâíþє h, 
à ðàäіóñ îñíîâè – r. ßêùî ïîâåðõíþ 

öèëіíäðà ðîçðіçàòè ïî òâіðíіé AB òà ïî êîëàõ îñíîâ і ðîçãîð-
íóòè òàê, ùîá óñі òâіðíі öèëіíäðà òà âñі òî÷êè îñíîâ íàëåæàëè 
äåÿêіé ïëîùèíі, òî îòðèìàєìî ðîçãîðòêó öèëіíäðà (ìàë. 14.2). 
Çðîçóìіëî, ùî ðîçãîðòêà öèëіíäðà ñêëàäàєòüñÿ іç ïðÿìîêóò-
íèêà òà äâîõ ðіâíèõ ìіæ ñîáîþ êðóãіâ – îñíîâ öèëіíäðà. Ïëîùà 
öієї ðîçãîðòêè äîðіâíþє ïëîùі ïîâíîї ïîâåðõíі öèëіíäðà.

   Ìàë. 14.1                            Ìàë. 14.2

Ïðÿìîêóòíèê ABB1A1 çі ñòîðîíàìè çàâäîâæêè AB = h
і AA1 = 2πr (äîâæèíà êîëà îñíîâè) є ðîçãîðòêîþ áі÷íîї ïî-
âåðõíі öèëіíäðà. Çðîçóìіëî, ùî ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі öèëіí-
äðà äîðіâíþє ïëîùі öüîãî ïðÿìîêóòíèêà.

Çàïèøåìî çãàäàíі ïëîùі ïîâåðõîíü öèëіíäðà ó âèãëÿäі ôîð-
ìóë. Çîêðåìà, Sáі÷ = SABB1A1

= AB ∙ AA1 = h ∙ 2πr = 2πrh. Îòæå,

ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі öèëіíäðà Sáі÷ îá÷èñëþþòü çà 
ôîðìóëîþ Sáі÷ = 2πrh, äå h – âèñîòà, r – ðàäіóñ îñíîâè 
öèëіíäðà.

Ùîá çíàéòè ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі öèëіíäðà Sïîâí, äîñòàò-
íüî äî ïëîùі éîãî áі÷íîї ïîâåðõíі Sáі÷ äîäàòè ïëîùі Sîñí äâîõ 
éîãî îñíîâ. Îñêіëüêè îñíîâîþ є êðóã, ïëîùà ÿêîãî äîðіâíþє 
πr2, òî îòðèìàєìî, ùî 

Sïîâí = Sáі÷ + 2Sîñí = 2πrh + 2πr2 = 2πr(r + h). 

ПЛО І ПОВЕР ОНЬ 
ТІЛ ОБЕРТАНН§ 14. § 14. 

1. Пло а повер ні 
циліндра

ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі öèëіíäðà Sáі÷ îá÷èñëþþòü çà 
ôîðìóëîþ Sáі÷ == 2ππrh, äå h – âèñîòà, r – ðàäіóñ îñíîâè 
öèëіíäðà.

ìóë. Çîêðåìà, 

ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі öèëіíäðà 
ôîðìóëîþ 
öèëіíäðà.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Îòæå,

ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі öèëіíäðà Sïîâí îá÷èñëþþòü çà 
ôîðìóëîþ Sïîâí = 2πr(r + h), äå h – âèñîòà, r – ðàäіóñ 
îñíîâè öèëіíäðà.

Задача 1.  Äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó öè-
ëіíäðà äîðіâíþє 8 ñì і óòâîðþє êóò 60° іç 
ïëîùèíîþ îñíîâè. Çíàéòè ïëîùó áі÷íîї 
ïîâåðõíі öèëіíäðà.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé íà ìàëþíêó 14.3 
çîáðàæåíî äàíèé öèëіíäð òà éîãî îñüîâèé 
ïåðåðіç – ïðÿìîêóòíèê ABB1A1, AB1 = 8 ñì. 

1) Îñêіëüêè AB – ïðîåêöіÿ ïîõèëîї AB1
íà ïëîùèíó îñíîâè, òî ∠BAB1 = 60° – êóò 
ìіæ äіàãîíàëëþ îñüîâîãî ïåðåðіçó і ïëî-
ùèíîþ îñíîâè.

2) Іç {ABB1 (∠B = 90°):

BB1 = AB1sinA = 8 ∙ sin60° = =  (ñì),

AB = AB1cosA = 8 ∙ s60° = = 4 (ñì).

3) Îòæå, h = BB1 =  ñì, r = = = 2 (ñì).

4) Òîäі Sáі÷ = 2πrh = 2π ∙ 2 ∙  (ñì2).

Â і ä ï î â і ä ü.  ñì2.

Íà ìàëþíêó 14.4 çîáðàæåíî êîíóñ іç 
òâіðíîþ çàâäîâæêè l òà ðàäіóñîì îñ-
íîâè – r. ßêùî ïîâåðõíþ öèëіíäðà 

ðîçðіçàòè ïî îäíіé іç òâіðíèõ, íàïðèêëàä AÐ, òà ïî êîëó îñíîâè 
і ðîçãîðíóòè òàê, ùîá óñі òâіðíі òà âñі òî÷êè îñíîâè íàëåæàëè 
äåÿêіé ïëîùèíі, òî îòðèìàєìî ðîçãîðòêó êîíóñà (ìàë. 14.5). 

          Ìàë. 14.4                 Ìàë. 14.5

Ìàë. 14.3

ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі öèëіíäðà Sïîâí îá÷èñëþþòü çà 
ôîðìóëîþ Sïîâí == 2ππr(r + h), äå h – âèñîòà, r – ðàäіóñ 
îñíîâè öèëіíäðà.

Îòæå,

ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі öèëіíäðà 
ôîðìóëîþ 
îñíîâè öèëіíäðà.

2. Пло а повер ні 
кону а

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



243

Об’єми та пло і поверхонь тіл обертання

Ðîçãîðòêîþ áі÷íîї ïîâåðõíі êîíóñà є êðóãîâèé ñåêòîð, äîâ-
æèíà äóãè ÿêîãî – 2πr (äîâæèíà êîëà îñíîâè), à ðàäіóñ äîðіâ-
íþє l. Î÷åâèäíî, ùî ðîçãîðòêà ïîâíîї ïîâåðõíі êîíóñà ñêëà-
äàєòüñÿ ç ðîçãîðòêè áі÷íîї ïîâåðõíі òà êðóãà – îñíîâè êîíóñà. 

Çðîçóìіëî, ùî ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі êîíóñà äîðіâíþє ïëî-
ùі ðîçãîðòêè éîãî áі÷íîї ïîâåðõíі, òîáòî ïëîùі êðóãîâîãî 
ñåêòîðà ç äîâæèíîþ äóãè 2πr і ðàäіóñîì çàâäîâæêè l. Ïëîùà 
áі÷íîї ïîâåðõíі êîíóñà Sáі÷ ó ñòіëüêè æ ðàçіâ ìåíøà çà ïëîùó 
êðóãà ðàäіóñà l, ó ñêіëüêè ðàçіâ äîâæèíà 2πr äóãè ìåíøà çà 

äîâæèíó 2πl êîëà ðàäіóñà l, òîáòî . Іç öієї ðіâíîñòі 

îòðèìàєìî, ùî Sáі÷ = πrl.
Îòæå,

ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі êîíóñà Sáі÷ îá÷èñëþþòü çà ôîð-
ìóëîþ Sáі÷ = πrl, äå r – ðàäіóñ îñíîâè, l – òâіðíà êîíóñà.

Î÷åâèäíî, ùî ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі êîíóñà äîðіâíþє ïëî-
ùі ðîçãîðòêè éîãî ïîâíîї ïîâåðõíі. Ùîá çíàéòè ïëîùó ïîâíîї 
ïîâåðõíі êîíóñà Sïîâí, äîñòàòíüî äî ïëîùі éîãî áі÷íîї ïîâåðõ-
íі Sáі÷ äîäàòè ïëîùó éîãî îñíîâè Sîñí. Îñêіëüêè îñíîâîþ êî-
íóñà є êðóã, ïëîùà ÿêîãî äîðіâíþє πr2, òî îòðèìàєìî, ùî 

Sïîâí = Sáі÷ + Sîñí = πrl + πr2 = πr(r + l). 
Îòæå,

ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі êîíóñà îá÷èñëþþòü çà ôîðìóëîþ
Sïîâí = πr(r + l), äå r – ðàäіóñ îñíîâè, l – òâіðíà êîíóñà.

Задача 2.  Õîðäó, ùî ëåæèòü â îñíîâі êîíóñà, âèäíî ç éîãî 
âåðøèíè ïіä êóòîì 60°, à іç öåíòðà îñíîâè – ïіä ïðÿìèì 
êóòîì. Çíàéòè ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі êîíóñà, ÿêùî éîãî 
òâіðíà äîðіâíþє 6 ñì.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé íà ìàëþíêó 14.6 çîáðàæåíî äàíèé 
êîíóñ, AB – õîðäà îñíîâè, ∠APB = 60°, ∠AOB = 90°, 
PA = 6 ñì.

1) Іç {APB (AP = PB) ∠P = 60°, òîìó 

∠PAB = ∠PBA = = 60°, îòæå, 

{APB – ðіâíîñòîðîííіé, òîäі AB = 6 ñì.
2) ∠AOB = 90°, ÎÀ = ÎÂ, òîìó {AOB –

ïðÿìîêóòíèé і ðіâíîáåäðåíèé. Òîäі 

ÎÀ =  (ñì).

3) Îòæå, r = ÎÀ =  ñì, l = PA = 6 ñì.

ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі êîíóñà Sáі÷ îá÷èñëþþòü çà ôîð-
ìóëîþ Sáі÷ == ππrl, äå r – ðàäіóñ îñíîâè, l – òâіðíà êîíóñà.

Îòæå,

ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі êîíóñà 
ìóëîþ 

ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі êîíóñà îá÷èñëþþòü çà ôîðìóëîþ

ïîâí == ππr(r + r + r l), äå r – ðàäіóñ îñíîâè, l – òâіðíà êîíóñà.l – òâіðíà êîíóñà.l

Îòæå,

ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі êîíóñà îá÷èñëþþòü çà ôîðìóëîþ
Sïîâí

Ìàë. 14.6
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4) Ìàєìî: 
Sïîâ = πr(r + l) = π ∙  ∙ ( ) = 18π( ) (ñì2).

Â і ä ï î â і ä ü. 18π( ) ñì2.

Ðîçãëÿíåìî, ÿê çíàéòè áі÷íó і ïîâíó 
ïîâåðõíі çðіçàíîãî êîíóñà.

Íà ìàëþíêó 14.7 çîáðàæåíî 
çðіçàíèé êîíóñ іç òâіðíîþ AA1 = l і ðàäіóñàìè îñíîâ AO = R
і A1O1 = r, R > r. Íåõàé òî÷êà P – âåðøèíà êîíóñà, ç ÿêîãî 
îòðèìàíî öåé çðіçàíèé êîíóñ. 

Î÷åâèäíî, ùî ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі çðіçàíîãî êîíóñà Sáі÷
ìîæíà çíàéòè ÿê ðіçíèöþ áі÷íèõ ïîâåðõîíü äâîõ êîíóñіâ. 
À ñàìå ÿê ðіçíèöþ ïëîùі áі÷íîї ïîâåðõíі êîíóñà іç òâіð-
íîþ ÐÀ і ïëîùі áі÷íîї ïîâåðõíі êîíóñà іç òâіðíîþ ÐÀ1. Òîäі:

Sáі÷ = πR · PA – πr · PA1 = πR(AA1 + PA1) – πr · PA1 =
= πR · AA1 + πR · PA1 – πr · PA1 = πRl + π(R – r)PA1.

Îñêіëüêè {PA1O1 V {PAO, òî , 

òîáòî . Іç îñòàííüîї ðіâíîñòі îòðè-

ìàєìî, ùî PA1 = .

Òîäі Sáі÷ = πRl + π(R – r) = πRl + πrl =

= πl(R + r).
Îòæå,

ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі çðіçàíîãî êîíóñà Sáі÷ îá÷èñëþ-
þòü çà ôîðìóëîþ Sáі÷ = πl(R + r), äå l – òâіðíà, R і r – 
ðàäіóñè îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà.

Çðîçóìіëî, ùî äëÿ çíàõîäæåííÿ ïëîùі ïîâíîї ïîâåðõíі çðі-
çàíîãî êîíóñà Sïîâí òðåáà äî ïëîùі éîãî áі÷íîї ïîâåðõíі äîäà-
òè ïëîùі äâîõ éîãî îñíîâ. Îñêіëüêè îñíîâàìè є êðóãè ðàäіó-
ñіâ R і r, òî

Sïîâí = Sáі÷ + πR2 + πr2 = πl(R + r) + π(R2 + r2).

Задача 3. Çíàéòè áі÷íó ïîâåðõíþ çðіçàíîãî êîíóñà, ðàäіóñè 
îñíîâ ÿêîãî äîðіâíþþòü R і r, ÿêùî â éîãî îñüîâèé ïåðåðіç 
ìîæíà âïèñàòè êîëî.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé íà ìàëþíêó 14.8 çîáðàæåíî äàíèé 
çðіçàíèé êîíóñ, òðàïåöіÿ AA1B1B – éîãî îñüîâèé ïåðåðіç, 
AO = R, A1O1 = r. Òîäі AB = 2R, A1B1 = 2r.

3. Пло а повер ні 
зрізаного кону а

Ìàë. 14.7

ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі çðіçàíîãî êîíóñà Sáі÷ îá÷èñëþ-
þòü çà ôîðìóëîþ Sáі÷ = ππl(R + r), äå l – òâіðíà, R і r – 
ðàäіóñè îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà.

Îòæå,

ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі çðіçàíîãî êîíóñà 
þòü çà ôîðìóëîþ 
ðàäіóñè îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà.
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1) Îñêіëüêè â òðàïåöіþ AA1B1B
ìîæíà âïèñàòè êîëî, òî 

AB + A1B1 = AÀ1 + ÂB1.
2) Íåõàé AA1 = l, àëå AÀ1 = ÂB1, 

òîìó AB + A1B1 = 2l, òîáòî 2R + 2r =
= 2l. Òîäі .

3) Îòæå, Sáі÷ = πl(R + r) =
= π(R + r)(R + r) = π(R + r)2.
Â і ä ï î â і ä ü. π(R + r)2.
Ïîâåðõíþ çðіçàíîãî êîíóñà, ÿê і ïîâåðõíі êîíóñà і öèëіí-

äðà, òàêîæ ìîæíà ðîçãîðíóòè íà ïëîùèíó. Ðîçãîðòêó ïîâíîї 
ïîâåðõíі çðіçàíîãî êîíóñà çîáðàæåíî íà ìàëþíêó 14.9.

Ìàë. 14.9

Íà âіäìіíó âіä ïîâåðõîíü öèëіíäðà 
і êîíóñà, ðîçãîðòêó ñôåðè æîäíèì 

÷èíîì îòðèìàòè íå ìîæíà. Òîìó äëÿ çíàõîäæåííÿ ïëîùі 
ñôåðè çàñòîñóєìî ïîíÿòòÿ ãðàíèöі ôóíêöії, ÿêå âіäîìå âàì іç 
êóðñó àëãåáðè і ïî÷àòêіâ àíàëіçó. 

Íåõàé ìàєìî ñôåðó ðàäіóñà r. Ðîçãëÿíåìî її 
ïåðåðіç ïëîùèíîþ, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç öåíòð 
ñôåðè, òîáòî âåëèêå êîëî ñôåðè (ìàë. 14.10). 
Ñôåðè÷íèé øàð òîâùèíîþ x – öå òіëî, ùî 
ìіñòèòüñÿ ìіæ äâîìà ñôåðàìè ðàäіóñіâ r і r + x 
ç îäíèì і òèì ñàìèì öåíòðîì O. 

Ñêîðèñòàєìîñÿ òèì ôàêòîì, ùî, çà îçíà÷åí-
íÿì, ïëîùåþ ïîâåðõíі S êóëі ïðèéíÿòî íàçèâà-
òè ãðàíèöþ âіäíîøåííÿ îá’єìó ñôåðè÷íîãî øàðó çàâòîâøêè x

äî öієї òîâùèíè çà óìîâè, ùî x  0. Òîáòî , äå 

V(x) – îá’єì ñôåðè÷íîãî øàðó çàâòîâøêè x.

Ìàë. 14.8

4. Пло а ери

Ìàë. 14.10
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Çíàéäåìî V(x) ÿê ðіçíèöþ îá’єìіâ äâîõ êóëü ðàäіóñіâ r + x і r:

    

.

Òîäі 

.

Îòæå, 

ïëîùó ñôåðè îá÷èñëþþòü çà ôîðìóëîþ S = 4πr2, äå r – 
ðàäіóñ ñôåðè.

Задача 4.  Ñêіëüêè òðåáà ôàðáè, ùîá ïîôàðáóâàòè 20 êóëü, 
ðàäіóñ êîæíîї ç ÿêèõ äîðіâíþє 5 ñì, ÿêùî âèòðàòè ôàðáè 
íà 1 ì2 ïëîùі ñêëàäàþòü 180 ã? Ðåçóëüòàò îêðóãëèòè äî 
öіëèõ ãðàìіâ.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. 1) Çíàéäåìî ïëîùó S ïîâåðõíі îäíієї 
êóëі: S = 4πr2 = 4π ∙ 52 = 100π (ñì2).

2) Ïîçíà÷èìî ÷åðåç S1 ïëîùó ïîâåðõîíü 20 òàêèõ êóëü, 
òîäі S1 = 20S = 20 ∙ 100π = 2000π (ñì2). 

3) Îñêіëüêè 1 ì2 = 10 000 ñì2, òî  (ì2).

4) Çíàéäåìî m – ìàñó ôàðáè äëÿ ôàðáóâàííÿ öèõ êóëü:
m = 0,2π ∙ 180  113 (ã).

Â і ä ï î â і ä ü.  113 ã.

Àðõіìåä ó ñâîїé ïðàöі Ïðî êóëþ і öè-
ëіíäð  äîâîäèòü ôîðìóëó äëÿ ïëîùі áі÷íîї 
ïîâåðõíі öèëіíäðà, ÿêà ïіñëÿ ïåðåòâîðåíü 

íàáóâàє âèãëÿäó S = 2π h, à òàêîæ – ôîðìóëó äëÿ ïëîùі áі÷íîї 
ïîâåðõíі êîíóñà, ÿêà ó ñó÷àñíîìó çàïèñі ìàє âèãëÿä S = πrl.

Ó öіé ñàìіé ïðàöі Àðõіìåä äàâ ñòðîãå äîâåäåííÿ ôîðìóëè äëÿ 
çíàõîäæåííÿ ïëîùі ñôåðè.

• За якою формулою обчислюють пло у бічної поверхні і за 
якою  пло у повної поверхні циліндра? • За якою формулою 
обчислюють пло у бічної поверхні і за якою  пло у повної по-
верхні конуса? • За якою формулою обчислюють пло у бічної 
поверхні і за якою  пло у повної поверхні зрізаного конуса? • За 
якою формулою обчислюють пло у сфери?

ïëîùó ñôåðè îá÷èñëþþòü çà ôîðìóëîþ S = 4ππr2, äå r – 
ðàäіóñ ñôåðè.

Îòæå, 

ïëîùó ñôåðè îá÷èñëþþòü çà ôîðìóëîþ 
ðàäіóñ ñôåðè.

Àðõіìåä ó ñâîїé ïðàöі Ïðî êóëþ і öè-
ëіíäð  äîâîäèòü ôîðìóëó äëÿ ïëîùі áі÷íîї 
ïîâåðõíі öèëіíäðà, ÿêà ïіñëÿ ïåðåòâîðåíü 

íàáóâàє âèãëÿäó S = 2π h, à òàêîæ – ôîðìóëó äëÿ ïëîùі áі÷íîї 
ïîâåðõíі êîíóñà, ÿêà ó ñó÷àñíîìó çàïèñі ìàє âèãëÿä S = πrl.

Ó öіé ñàìіé ïðàöі Àðõіìåä äàâ ñòðîãå äîâåäåííÿ ôîðìóëè äëÿ 
çíàõîäæåííÿ ïëîùі ñôåðè.

ïîâåðõíі êîíóñà, ÿêà ó ñó÷àñíîìó çàïèñі ìàє âèãëÿä S 
Ó öіé ñàìіé ïðàöі Àðõіìåä äàâ ñòðîãå äîâåäåííÿ ôîðìóëè äëÿ Ó öіé ñàìіé ïðàöі Àðõіìåä äàâ ñòðîãå äîâåäåííÿ ôîðìóëè äëÿ Ó öіé ñàìіé ïðàöі Àðõіìåä äàâ ñòðîãå äîâåäåííÿ ôîðìóëè äëÿ Ó öіé ñàìіé ïðàöі Àðõіìåä äàâ ñòðîãå äîâåäåííÿ ôîðìóëè äëÿ 

çíàõîäæåííÿ ïëîùі ñôåðè.
Ó öіé ñàìіé ïðàöі Àðõіìåä äàâ ñòðîãå äîâåäåííÿ ôîðìóëè äëÿ 

çíàõîäæåííÿ ïëîùі ñôåðè.çíàõîäæåííÿ ïëîùі ñôåðè.çíàõîäæåííÿ ïëîùі ñôåðè.çíàõîäæåííÿ ïëîùі ñôåðè.çíàõîäæåííÿ ïëîùі ñôåðè.

íàáóâàє âèãëÿäó S íàáóâàє âèãëÿäó S 

À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...

За якою формулою обчислюють пло у бічної поверхні і за 
якою  пло у повної поверхні циліндра? • За якою формулою 
обчислюють пло у бічної поверхні і за якою  пло у повної по-
верхні конуса? • За якою формулою обчислюють пло у бічної 
поверхні і за якою  пло у повної поверхні зрізаного конуса? • За 
якою формулою обчислюють пло у сфери?

• 
якою  пло у повної поверхні циліндра? 
обчислюють пло у бічної поверхні і за якою  пло у повної по-
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Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
14.1. Ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі öèëіíäðà – 20π ñì2, à ïëîùà 

éîãî îñíîâè – 16π ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі 
öèëіíäðà.

14.2. Ïëîùà îñíîâè öèëіíäðà – 4π ñì2, à ïëîùà éîãî áі÷íîї 
ïîâåðõíі – 16π ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі öè-
ëіíäðà.

14.3. Ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі êîíóñà äîðіâíþє 18π ñì2, 
à ïëîùà éîãî îñíîâè – 4π ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї 
ïîâåðõíі êîíóñà.

14.4. Ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі êîíóñà äîðіâíþє 12π ñì2, 
à ïëîùà éîãî ïîâíîї ïîâåðõíі – 21π ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó 
îñíîâè êîíóñà. 

14.5. Çíàéäіòü ïëîùі áі÷íîї і ïîâíîї ïîâåðõîíü öèëіíäðà, ðà-
äіóñ îñíîâè ÿêîãî äîðіâíþє 3 ñì, à âèñîòà – 5 ñì.

14.6. Ðàäіóñ îñíîâè öèëіíäðà äîðіâíþє 4 ñì, à âèñîòà – 7 ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùі áі÷íîї і ïîâíîї ïîâåðõîíü öèëіíäðà.

14.7. Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 7 ñì, à òâіðíà – 9 ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùі áі÷íîї і ïîâíîї ïîâåðõîíü êîíóñà.

14.8. Çíàéäіòü ïëîùі áі÷íîї і ïîâíîї ïîâåðõîíü êîíóñà, ðàäіóñ 
îñíîâè ÿêîãî äîðіâíþє 2 ñì, à òâіðíà – 3 ñì.

14.9. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі çðіçàíîãî êîíóñà, ðàäі-
óñè îñíîâ ÿêîãî äîðіâíþþòü 4 ñì і 7 ñì, à òâіðíà – 5 ñì.

14.10. Òâіðíà çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþє 8 ñì, à ðàäіóñè éîãî 
îñíîâ – 2 ñì і 3 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі 
öüîãî êîíóñà.

14.11. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâåðõíі êóëі, ðàäіóñ ÿêîї äîðіâíþє: 
1) 3 äì;      2) 7 ñì.

14.12. Çíàéäіòü ïëîùó ñôåðè, ðàäіóñ ÿêîї äîðіâíþє: 
1) 4 ñì;      2) 2 äì.

14.13. Äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà äîðіâíþє 8 ñì 
і óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 30°. Çíàéäіòü ïëîùó 
áі÷íîї ïîâåðõíі öèëіíäðà.

14.14. Îñüîâèì ïåðåðіçîì öèëіíäðà є êâàäðàò, äіàãîíàëü ÿêîãî äî-
ðіâíþє  ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі öèëіíäðà.

14.15. Äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà äîðіâíþє 17 ñì, 
à âèñîòà öèëіíäðà – 15 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïî-
âåðõíі öèëіíäðà.

14.1.

14.13.
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14.16. Äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà äîðіâíþє 13 ñì, 
à ðàäіóñ îñíîâè – 6 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі 
öèëіíäðà.

14.17. Áі÷íà ïîâåðõíÿ öèëіíäðà äîðіâíþє 24π ñì2, à éîãî âè-
ñîòà – 4 ñì. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà.

14.18. Áі÷íà ïîâåðõíÿ öèëіíäðà äîðіâíþє 40π ñì2, à ðàäіóñ 
éîãî îñíîâè – 4 ñì. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà.

14.19. Òâіðíà êîíóñà äîðіâíþє 4 ñì і óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñ-
íîâè êóò 45°. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі êîíóñà.

14.20. Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 5 ñì і óòâîðþє ç òâіðíîþ 
êóò 60°. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі êîíóñà.

14.21. Ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç ãіïîòåíóçîþ 10 ñì і êàòåòîì 
6 ñì îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî öüîãî êàòåòà. Çíàéäіòü ïëîùó 
ïîâíîї ïîâåðõíі êîíóñà, ùî ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ.

14.22. Ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç êàòåòàìè 7 ñì і 24 ñì îáåð-
òàєòüñÿ íàâêîëî áіëüøîãî êàòåòà. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâ-
íîї ïîâåðõíі êîíóñà, ùî ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ. 

14.23. Îñüîâèì ïåðåðіçîì êîíóñà є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê 
іç ãіïîòåíóçîþ  ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі 
êîíóñà.

14.24. Îñüîâèì ïåðåðіçîì êîíóñà є ðіâíîñòîðîííіé òðèêóòíèê іç 
âèñîòîþ  ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі êîíóñà.

14.25. Ðàäіóñè îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþþòü 2 ñì і 6 ñì, 
à éîãî âèñîòà – 3 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі 
öüîãî êîíóñà.

14.26. Âèñîòà çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþє 8 ñì, à òâіðíà – 10 ñì. 
Ðàäіóñ ìåíøîї îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 1 ñì. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі öüîãî êîíóñà.

14.27. Ó ñêіëüêè ðàçіâ çáіëüøèòüñÿ ïëîùà ñôåðè, ÿêùî її ðà-
äіóñ çáіëüøèòè âòðè÷і?

14.28. Ó ñêіëüêè ðàçіâ çìåíøèòüñÿ ïëîùà ïîâåðõíі êóëі, ÿêùî 
її ðàäіóñ çìåíøèòè âäâі÷і?

14.29. Îá’єì êóëі äîðіâíþє 36π ñì3. Çíàéäіòü ïëîùó її ïî-
âåðõíі.

14.30. Ïëîùà ïîâåðõíі êóëі äîðіâíþє 144 ñì2. Çíàéäіòü îá’єì 
öієї êóëі.

14.31. Íà âіäñòàíі 5 ñì âіä öåíòðà ñôåðè ïðîâåäåíî ïåðåðіç, 
ùî ïåðåòèíàє ñôåðó ïî êîëó, äîâæèíà ÿêîãî äîðіâíþє 
24π ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ñôåðè.
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14.32. Ïåðåðіç êóëі, ïëîùà ÿêîãî – 36π ñì2, âіääàëåíèé âіä 
öåíòðà êóëі íà 8 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâåðõíі öієї êóëі.

14.33. Ó ÿêîìó âèïàäêó áóäå âèòðà÷åíî áіëüøå ôàðáè: íà ôàð-
áóâàííÿ îäíієї êóëі äіàìåòðà 6 äì ÷è íà ôàðáóâàííÿ 
8 êóëü äіàìåòðà 2 äì, ÿêùî âñі êóëі âèãîòîâëåíî ç îäíà-
êîâîãî ìàòåðіàëó?

14.34. Äіàìåòð Ñîíöÿ â 400 ðàçіâ áіëüøèé çà äіàìåòð Ìіñÿöÿ. 
Ó ñêіëüêè ðàçіâ ïëîùà ïîâåðõíі Ñîíöÿ áіëüøà çà ïëîùó 
ïîâåðõíі Ìіñÿöÿ?

14.35. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі öèëіíäðà, ÿêùî ïëîùà 
éîãî îñüîâîãî ïåðåðіçó äîðіâíþє Q.

14.36. Ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі öèëіíäðà äîðіâíþє M. Çíàéäіòü 
ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà.

14.37. Âèñîòà öèëіíäðà äîðіâíþє 4 ñì, à ðàäіóñ îñíîâè – 1,5 ñì. 
Íàâêîëî öèëіíäðà îïèñàíî êóëþ. Çíàéäіòü ïëîùó її ïî-
âåðõíі.

14.38. Äіàìåòð öèëіíäðà äîðіâíþє 8 ñì, à âèñîòà – 6 ñì. Çíàé-
äіòü ïëîùó ñôåðè, îïèñàíîї íàâêîëî öèëіíäðà.

14.39. Ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі ðіâíîñòîðîííüîãî öèëіíäðà íà 
32π ñì2 áіëüøà çà ïëîùó ïîâåðõíі êóëі, ðàäіóñ ÿêîї äî-
ðіâíþє ðàäіóñó öèëіíäðà. Çíàéäіòü ðàäіóñ êóëі.

14.40. Ïëîùà ïîâåðõíі êóëі íà 18π ñì2 ìåíøà çà ïëîùó ïîâíîї 
ïîâåðõíі ðіâíîñòîðîííüîãî öèëіíäðà, ðàäіóñ îñíîâè 
ÿêîãî äîðіâíþє ðàäіóñó êóëі. Çíàéäіòü ðàäіóñ öèëіíäðà.

14.41. Õîðäà, ùî ëåæèòü â îñíîâі öèëіíäðà, äîðіâíþє 
 ñì і ñòÿãóє äóãó â 120°. Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє îäèí 

ç êіíöіâ õîðäè іç öåíòðîì іíøîї îñíîâè, óòâîðþє ç ïëî-
ùèíîþ îñíîâè êóò 45°. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі 
öèëіíäðà.

14.42. Ó öèëіíäðі ÷åðåç ñåðåäèíó ðàäіóñà îñíîâè ïåðïåíäèêó-
ëÿðíî äî öüîãî ðàäіóñà ïðîâåäåíî ïåðåðіç. Ïåðåðіçîì âè-
ÿâèâñÿ êâàäðàò іç äіàãîíàëëþ  ñì. Çíàéäіòü ïëîùó 
áі÷íîї ïîâåðõíі öèëіíäðà. 

14.43. Äіàãîíàëü ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþє d і óòâîðþє çі ñòîðî-
íîþ êóò α. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі öèëіíäðà, 
ÿêèé óòâîðèòüñÿ âíàñëіäîê îáåðòàííÿ ïðÿìîêóòíèêà 
íàâêîëî îñі, ÿêà ïðîõîäèòü ÷åðåç öþ ñòîðîíó.

14.44. Ñòîðîíà ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþє a і óòâîðþє êóò β
іç äіàãîíàëëþ. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі öèëіí-
äðà, ÿêèé óòâîðèòüñÿ âíàñëіäîê îáåðòàííÿ ïðÿìîêóò-

14.41.
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íèêà íàâêîëî îñі, ÿêà ïðîõîäèòü ÷åðåç іíøó ñòîðîíó 
ïðÿìîêóòíèêà.

14.45. Âіäíîøåííÿ âèñîòè êîíóñà äî äіàìåòðà îñíîâè äîðіâíþє 
2 : 3. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі êîíóñà, ÿêùî éîãî 
òâіðíà äîðіâíþє 10 ñì.

14.46. Òâіðíà êîíóñà âіäíîñèòüñÿ äî äіàìåòðà îñíîâè ÿê 13 : 24. 
Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі êîíóñà, ÿêùî éîãî âè-
ñîòà äîðіâíþє 10 ñì.

14.47. Õîðäó îñíîâè êîíóñà âèäíî ç éîãî âåðøèíè ïіä êóòîì 60°, 
à іç öåíòðà îñíîâè – ïіä ïðÿìèì êóòîì. Çíàéäіòü ïëîùó 
áі÷íîї ïîâåðõíі êîíóñà, ÿêùî éîãî òâіðíà äîðіâíþє l.

14.48. Õîðäó îñíîâè êîíóñà âèäíî ç éîãî âåðøèíè ïіä ïðÿìèì 
êóòîì, à іç öåíòðà îñíîâè – ïіä êóòîì 120°. Çíàéäіòü 
ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі êîíóñà, ÿêùî ðàäіóñ îñíîâè äî-
ðіâíþє  ñì.

14.49. Äіàìåòðè îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþþòü 12 ñì 
і 4 ñì, à âèñîòà óòâîðþє êóò 30° іç òâіðíîþ. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі öüîãî êîíóñà.

14.50. Äіàìåòðè îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþþòü 2 äì 
і 8 äì, à éîãî âèñîòà – 4 äì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïî-
âåðõíі öüîãî êîíóñà.

14.51. Äîâåäіòü, ùî ïîâíà ïîâåðõíÿ êîíóñà, îñüîâèì ïåðåðі-
çîì ÿêîãî є ðіâíîñòîðîííіé òðèêóòíèê, ðіâíîâåëèêà 
ñôåðі, ïîáóäîâàíіé íà éîãî âèñîòі ÿê íà äіàìåòðі.

14.52. Äîâåäіòü, ùî ïîâíà ïîâåðõíÿ öèëіíäðà, ÿêèé óòâîðèâñÿ 
â ðåçóëüòàòі îáåðòàííÿ êâàäðàòà íàâêîëî îäíієї ç éîãî 
ñòîðіí, ðіâíîâåëèêà ïîâåðõíі êóëі, ðàäіóñ ÿêîї äîðіâíþє 
ñòîðîíі êâàäðàòà.

14.53. Âåðøèíè êâàäðàòà çі ñòîðîíîþ 4 ñì ëåæàòü íà ñôåðі. 
Çíàéäіòü ïëîùó ñôåðè, ÿêùî âіäñòàíü âіä öåíòðà ñôåðè 
äî ïëîùèíè êâàäðàòà äîðіâíþє 1 ñì.

14.54. Âåðøèíè ðіâíîñòîðîííüîãî òðèêóòíèêà çі ñòîðîíîþ 
6 ñì ëåæàòü íà ñôåðі. Ïëîùèíà òðèêóòíèêà âіääàëåíà 
âіä öåíòðà ñôåðè íà 2 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ñôåðè.

14.55. Äіàìåòð âіäðà öèëіíäðè÷íîї ôîðìè – 32 ñì, à âèñîòà 
âіäðà – 5 äì. Ñêіëüêè äì2 ëèñòîâîãî çàëіçà ïіøëî íà 
âèãîòîâëåííÿ öüîãî âіäðà, ÿêùî íà øâè éäå 6 % âіä 
ïëîùі ïîâåðõíі âіäðà?

14.56. Ñêіëüêè ì2 æåñòі ïіäå íà âèãîòîâëåííÿ òðóáè çàâäîâ-
æêè 4 ì, äіàìåòð ÿêîї – 20 ñì, ÿêùî íà øâè äîäàþòü 
5 % âіä ïëîùі ïîâåðõíі òðóáè?
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14.57. Âèñîòà öèëіíäðà äîðіâíþє 5 ñì, à äіàãîíàëü éîãî îñüî-
âîãî ïåðåðіçó íà 7 ñì áіëüøà çà ðàäіóñ îñíîâè. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі öèëіíäðà.

14.58. Äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà íà 7 ñì áіëüøà çà 
ðàäіóñ îñíîâè, à âèñîòà öèëіíäðà äîðіâíþє 8 ñì. Çíàé-
äіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі öèëіíäðà.

14.59. Âèñîòà öèëіíäðà íà 3 ñì áіëüøà çà éîãî ðàäіóñ, à ïëîùà 
ïîâíîї ïîâåðõíі öèëіíäðà äîðіâíþє 28π ñì2. Çíàéäіòü 
âèñîòó öèëіíäðà.

14.60. Âèñîòà öèëіíäðà íà 2 ñì ìåíøà çà éîãî ðàäіóñ, à ïëîùà 
ïîâíîї ïîâåðõíі öèëіíäðà äîðіâíþє 120π ñì2. Çíàéäіòü 
ðàäіóñ îñíîâè öèëіíäðà.

14.61. Ó ïðÿìó òðèêóòíó ïðèçìó, îñíîâîþ ÿêîї є òðèêóòíèê çі 
ñòîðîíàìè 5 ñì, 5 ñì і 6 ñì, âïèñàíî êóëþ. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïîâåðõíі öієї êóëі.

14.62. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê 
іç ãіïîòåíóçîþ 13 ñì і êàòåòîì 5 ñì. Ó ïðèçìó âïèñàíî 
êóëþ. Çíàéäіòü ïëîùó її ïîâåðõíі.

14.63. Îñüîâèì ïåðåðіçîì êîíóñà є ïðàâèëüíèé òðèêóòíèê çі 
ñòîðîíîþ 12 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâåðõíі êóëі, âïèñà-
íîї â öåé êîíóñ.

14.64. Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 3 ñì, à òâіðíà – 5 ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùó ñôåðè, âïèñàíîї â öåé êîíóñ.

14.65. Ó öèëіíäð âïèñàíî ïðàâèëüíó òðèêóòíó ïðèçìó. Çíàé-
äіòü âіäíîøåííÿ ïëîùі áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè äî ïëîùі 
áі÷íîї ïîâåðõíі öèëіíäðà.

14.66. Ó öèëіíäð âïèñàíî ïðàâèëüíó ÷îòèðèêóòíó ïðèçìó. 
Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ïëîùі áі÷íîї ïîâåðõíі öèëіíäðà äî 
ïëîùі áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

14.67. Äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà äîðіâíþє 15 ñì, 

à ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі ñêëàäàє  âіä ïëîùі ïîâíîї ïî-

âåðõíі. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà.

14.68. Ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі öèëіíäðà äîðіâíþє ïîëîâèíі 
ïëîùі éîãî ïîâíîї ïîâåðõíі. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïî-
âåðõíі öèëіíäðà, ÿêùî äіàãîíàëü éîãî îñüîâîãî ïåðåðіçó 
äîðіâíþє 6 ñì.

14.69. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê 
ç îñíîâîþ 6 ñì і áі÷íîþ ñòîðîíîþ 5 ñì. Âèñîòà ïðèçìè 
äîðіâíþє 2 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ñôåðè, îïèñàíîї íàâêîëî 
öієї ïðèçìè.
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14.70. Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþє 
3 ñì, à áі÷íå ðåáðî – 2 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ñôåðè, îïè-
ñàíîї íàâêîëî öієї ïðèçìè.

14.71. Ïëîùà îñíîâè ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 

 äì2, à її áі÷íà ãðàíü óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 

60°. Çíàéäіòü ïëîùó ñôåðè, âïèñàíîї â öþ ïіðàìіäó.

14.72. ABCD – ïðÿìîêóòíèê, AB = a, BC = b. Îäèí öèëіíäð 
îòðèìàíî îáåðòàííÿì ïðÿìîêóòíèêà íàâêîëî ñòîðîíè 
AB, à іíøèé – íàâêîëî ñòîðîíè BC.
1) Äîâåäіòü, ùî ïëîùі áі÷íèõ ïîâåðõîíü öèõ öèëіíäðіâ 
ìіæ ñîáîþ ðіâíі.
2) Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ïëîù ïîâíèõ ïîâåðõîíü öèõ öè-
ëіíäðіâ.

14.73. Ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі öèëіíäðà äîðіâíþє 42π ñì2, 
à ïëîùà éîãî îñüîâîãî ïåðåðіçó – 24 ñì2. Çíàéäіòü îá’єì 
öèëіíäðà.

14.74. Äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà â 2,5 ðàçà áіëüøà 
çà ðàäіóñ îñíîâè. Ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі öèëіíäðà äîðіâ-
íþє 48π ñì2. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà.

14.75. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ïëîù áі÷íèõ ïîâåðõîíü ðіâíîñòî-
ðîííüîãî êîíóñà і ðіâíîñòîðîííüîãî öèëіíäðà, âèñîòè 
ÿêèõ ìіæ ñîáîþ ðіâíі.

14.76. Çíàéäіòü îá’єì çðіçàíîãî êîíóñà, äіàãîíàëü îñüîâîãî ïå-
ðåðіçó ÿêîãî äîðіâíþє 15 ñì, òâіðíà – 13 ñì, à ïëîùà 
áі÷íîї ïîâåðõíі – 117π ñì2.

14.77. Äâі êóëі ìàþòü îäíó ñïіëüíó òî÷êó, à âіäñòàíü ìіæ їõ-
íіìè öåíòðàìè äîðіâíþє 8 ñì. Ñóìà ïëîù ïîâåðõîíü 
öèõ êóëü – 136π ñì2. Çíàéäіòü ðàäіóñè êóëü.

14.78. Äâі êóëі ìàþòü îäíó ñïіëüíó òî÷êó, à âіäñòàíü ìіæ їõ-
íіìè öåíòðàìè äîðіâíþє 9 ñì. Çíàéäіòü ðàäіóñè öèõ 
êóëü, ÿêùî ðіçíèöÿ ïëîù їõíіõ ïîâåðõîíü – 108π ñì2.

14.79. Ïëîùà ïåðåðіçó öèëіíäðà, ÿêèé ïðîâåäåíî ïàðàëåëüíî 
éîãî îñі, äîðіâíþє Q. Ïåðåðіç âіäòèíàє âіä êîëà îñíîâè 
äóãó â 120°. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі öèëіíäðà.

14.80. Ïëîùà ïåðåðіçó öèëіíäðà, ùî ïàðàëåëüíèé éîãî îñі, 
äîðіâíþє M. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі öèëіíäðà, 
ÿêùî ïåðåðіç âіäòèíàє âіä êîëà éîãî îñíîâè äóãó â 90°.

14.81. Ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі öèëіíäðà äîðіâíþє ïîëîâèíі 
ïëîùі ïîâíîї, à äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó äîðіâíþє 

 ñì. Çíàéäіòü:
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1) ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі öèëіíäðà; 
2) îá’єì öèëіíäðà.

14.82. Ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі öèëіíäðà äîðіâíþє ïëîùі îñ-
íîâè, à äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà –  ñì. 
Çíàéäіòü:
1) ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі öèëіíäðà; 
2) îá’єì öèëіíäðà.

14.83. Ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê ç îñíîâîþ 6 ñì і áі÷íîþ 
ñòîðîíîþ 5 ñì îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî áі÷íîї ñòîðîíè. 
Çíàéäіòü ïëîùó ïîâåðõíі òіëà îáåðòàííÿ, ùî ïðè öüîìó 
óòâîðèëîñÿ.

14.84. Ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç êàòåòàìè 3 ñì і 4 ñì îáåð-
òàєòüñÿ íàâêîëî ãіïîòåíóçè. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâåðõíі 
òіëà îáåðòàííÿ, ùî ïðè öüîìó óòâîðèëîñÿ.

14.85. Êóò ïðè âåðøèíі îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà äîðіâíþє 120°. 
Çíàéäіòü ãðàäóñíó ìіðó öåíòðàëüíîãî êóòà ðîçãîðòêè áі÷-
íîї ïîâåðõíі öüîãî êîíóñà (îêðóãëèòè äî ãðàäóñіâ).

14.86. Êóò ïðè âåðøèíі îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà äîðіâíþє 
90°. Çíàéäіòü ãðàäóñíó ìіðó öåíòðàëüíîãî êóòà ðîç-
ãîðòêè áі÷íîї ïîâåðõíі êîíóñà (îêðóãëèòè äî ãðàäóñіâ).

14.87. Ó êóëі ç îäíîãî áîêó âіä її öåíòðà ïðîâåäåíî äâà ïàðà-
ëåëüíèõ ïåðåðіçè, ïëîùі ÿêèõ – 255π ñì2 і 576π ñì2. 
Âіäñòàíü ìіæ ïëîùèíàìè ïåðåðіçіâ äîðіâíþє 13 ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùó ñôåðè, ùî îáìåæóє öþ êóëþ.

14.88. Ó êóëі ç ðіçíèõ áîêіâ âіä її öåíòðà ïðîâåäåíî äâà ïàðà-
ëåëüíèõ ïåðåðіçè, ïëîùі ÿêèõ – 225π ñì2 і 289π ñì2. 
Âіäñòàíü ìіæ ïëîùèíàìè ïåðåðіçіâ äîðіâíþє 16 ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùó ñôåðè, ùî îáìåæóє öþ êóëþ.

14.89. Ó ñôåðó âïèñàíî ðіâíîñòîðîííіé êîíóñ і ðіâíîñòîðîííіé 
öèëіíäð. Äîâåäіòü, ùî ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі öèëіíäðà 
є ñåðåäíіì ãåîìåòðè÷íèì ïëîù ñôåðè і ïîâíîї ïîâåðõíі 
êîíóñà.

14.90. Íàâêîëî ñôåðè îïèñàíî ðіâíîñòîðîííіé êîíóñ і ðіâíî-
ñòîðîííіé öèëіíäð. Äîâåäіòü, ùî ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі 
öèëіíäðà є ñåðåäíіì ãåîìåòðè÷íèì ïëîù ñôåðè і ïîâíîї 
ïîâåðõíі êîíóñà.

14.91. Êóò ìіæ äіàãîíàëÿìè ðîçãîðòêè áі÷íîї ïîâåðõíі öèëіí-
äðà äîðіâíþє . Çíàéäіòü ïëîùі áі÷íîї і ïîâíîї ïîâåð-
õîíü öèëіíäðà, ÿêùî äіàãîíàëü ðîçãîðòêè äîðіâíþє d.

14.92. Ó ðîçãîðòöі öèëіíäðà äіàãîíàëü äîðіâíþє d і óòâîðþє êóò 
іç òâіðíîþ. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі öèëіíäðà.

14.83.
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14.93. Âèñîòà êîíóñà äîðіâíþє 4 ñì, ðàäіóñ éîãî îñíîâè – 3 ñì. 
Áі÷íó ïîâåðõíþ êîíóñà ðîçãîðíóëè íà ïëîùèíó. Çíàé-
äіòü ãðàäóñíó ìіðó îòðèìàíîãî êðóãîâîãî ñåêòîðà.

14.94. Âèñîòà êîíóñà äîðіâíþє 6 ñì, ðàäіóñ îñíîâè – 8 ñì. 
Áі÷íó ïîâåðõíþ êîíóñà ðîçãîðíóëè íà ïëîùèíó. Çíàé-
äіòü ãðàäóñíó ìіðó îòðèìàíîãî ñåêòîðà.

14.95. Òâіðíà êîíóñà óòâîðþє ç éîãî âèñîòîþ êóò 30°. Çíàéäіòü 
ãðàäóñíó ìіðó äóãè ñåêòîðà, ùî є ðîçãîðòêîþ áі÷íîї ïî-
âåðõíі öüîãî êîíóñà.

14.96. Ïіâêðóã çãîðíóòî â êîíі÷íó ïîâåðõíþ. Çíàéäіòü êóò 
ìіæ òâіðíèìè îñüîâîãî ïåðåðіçó îòðèìàíîãî êîíóñà.

14.97. Çíàéäіòü êóò ïðè âåðøèíі îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà, 
ÿêùî ðîçãîðòêîþ éîãî áі÷íîї ïîâåðõíі є ñåêòîð ç äóãîþ, 
ìіðà ÿêîї 60°.

14.98. Çíàéäіòü êóò ïðè âåðøèíі îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà, 
ÿêùî ðîçãîðòêîþ éîãî áі÷íîї ïîâåðõíі є ñåêòîð ç äóãîþ, 
ìіðà ÿêîї 90°.

14.99. Ó êóëþ âïèñàíî ïðÿìîêóòíèé ïàðàëåëåïіïåä. Äіàãîíàëі 
äâîõ áі÷íèõ ãðàíåé ïàðàëåëåïіïåäà, ùî âèõîäÿòü ç îä-
íієї âåðøèíè, äîðіâíþþòü 16 ñì і 21 ñì, à êóò ìіæ 
íèìè – 60°. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâåðõíі êóëі.

14.100. Ó êóëþ âïèñàíî ïðÿìó òðèêóòíó ïðèçìó. Ñòîðîíè îñ-
íîâè ïðèçìè äîðіâíþþòü 2 äì і 7 äì, à êóò ìіæ íèìè – 
60°. Îá’єì ïðèçìè äîðіâíþє 21 äì3. Çíàéäіòü ïëîùó 
ïîâåðõíі êóëі.

14.101. Ïëîùà îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà äîðіâíþє 60 ñì2, 
à ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі – 65π ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâ-
íîї ïîâåðõíі êîíóñà.

14.102. Ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ, îäíà ç îñíîâ ÿêîї äîðіâíþє 7 ñì, 
à äіàãîíàëі – 25 ñì і 20 ñì, îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî ìåíøîї 
îñíîâè. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâåðõíі òіëà îáåðòàííÿ, ùî 
ïðè öüîìó óòâîðèëîñÿ.

14.103. Òðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè 51 ñì, 37 ñì і 20 ñì îáåðòà-
єòüñÿ íàâêîëî ïðÿìîї, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç âåðøèíó 
áіëüøîãî êóòà òðèêóòíèêà ïàðàëåëüíî ïðîòèëåæíіé äî 
öієї âåðøèíè ñòîðîíі. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâåðõíі òіëà 
îáåðòàííÿ, ùî ïðè öüîìó óòâîðèëîñÿ.

14.104. Ïàðàëåëîãðàì, ñòîðîíè ÿêîãî äîðіâíþþòü 17 ñì 
і 28 ñì, à ñóìà äіàãîíàëåé – 64 ñì, îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî 
áіëüøîї ñòîðîíè. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâåðõíі òіëà îáåð-
òàííÿ, ùî ïðè öüîìó óòâîðèëîñÿ.
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14.105. Ðîìá, äіàãîíàëі ÿêîãî äîðіâíþþòü 30 ñì і 40 ñì, îáåð-
òàєòüñÿ íàâêîëî ñâîєї ñòîðîíè. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâåðõíі 
òіëà îáåðòàííÿ, ùî ïðè öüîìó óòâîðèëîñÿ.

14.106. Ïåðèìåòð îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà äîðіâíþє P. ßêîãî 
íàéáіëüøîãî çíà÷åííÿ ìîæå íàáóâàòè ïëîùà áі÷íîї ïî-
âåðõíі êîíóñà?

14.107. Ïåðèìåòð îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà äîðіâíþє P. 
ßêîãî íàéáіëüøîãî çíà÷åííÿ ìîæå íàáóâàòè ïëîùà áі÷-
íîї ïîâåðõíі öèëіíäðà?

14.108. Ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî âèñîòè, 
ïðîâåäåíîї äî îñíîâè. Çíàéäіòü ñòîðîíè òðèêóòíèêà, 
ÿêùî éîãî ïåðèìåòð äîðіâíþє 18 ñì, à ïëîùà ïîâíîї 
ïîâåðõíі îòðèìàíîãî òіëà îáåðòàííÿ – 18π ñì2.

14.109. Ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî ãі-
ïîòåíóçè çàâäîâæêè 25 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâåðõíі 
òіëà îáåðòàííÿ, ùî ïðè öüîìó óòâîðèëîñÿ, ÿêùî éîãî 
îá’єì äîðіâíþє 1200π ñì3.

14.110. Ó öèëіíäð âïèñàíî ÷îòèðèêóòíó ïðèçìó, ó ÿêîї ïåðè-
ìåòðè áі÷íèõ ãðàíåé äîðіâíþþòü 15 ñì, 23 ñì, 28 ñì 
і 32 ñì. Îäèí ç äіàãîíàëüíèõ ïåðåðіçіâ ïðèçìè ìіñòèòü 
âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє öåíòðè îñíîâ öèëіíäðà. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі öèëіíäðà.

14.111. Ó öèëіíäð âïèñàíî òðèêóòíó ïðèçìó. Ïåðèìåòðè 
òðüîõ її áі÷íèõ ãðàíåé – 27 ñì, 28 ñì і 36 ñì. Îäíà 
ç áі÷íèõ ãðàíåé ìіñòèòü âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє öåíòðè 
îñíîâ öèëіíäðà. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі öè-
ëіíäðà.

14.112. ×åðåç äâі òâіðíі êîíóñà, êóò ìіæ ÿêèìè α, ïðîâåäåíî 
ïëîùèíó. Ïëîùà ïåðåðіçó âіäíîñèòüñÿ äî ïëîùі ïîâíîї 
ïîâåðõíі êîíóñà ÿê 2 : π. Çíàéäіòü êóò ìіæ òâіðíîþ і âè-
ñîòîþ êîíóñà.

14.113. Ó ñôåðó ðàäіóñà R âïèñàíî êîíóñ íàéáіëüøîãî îá’єìó. 
Çíàéäіòü ïëîùó ïîâåðõíі öüîãî êîíóñà.

14.114. Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє r, à òâіðíà – l. Çíàéäіòü 
ìіðó öåíòðàëüíîãî êóòà ðîçãîðòêè áі÷íîї ïîâåðõíі öüîãî 
êîíóñà.

14.115. Ó êóá ç ðåáðîì çàâäîâæêè a âïèñàíî ñôåðó. Çíàéäіòü 
ïëîùó ñôåðè, ÿêà äîòèêàєòüñÿ äî òðüîõ ãðàíåé êóáà і äî 
âïèñàíîї â êóá ñôåðè.

14.109.
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14.116. Ïëîùà ïîâåðõíі òіëà, ùî óòâîðèëîñÿ â ðåçóëüòàòі 
îáåðòàííÿ ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà íàâêîëî éîãî ãіïî-

òåíóçè, ñêëàäàє  âіä ïëîùі ñôåðè, ó ÿêó âïèñàíî öå 

òіëî îáåðòàííÿ. Çíàéäіòü (іç òî÷íіñòþ äî ãðàäóñà) ìåí-
øèé ãîñòðèé êóò ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà.

14.117. Ïëîùà ïîâåðõíі òіëà, ùî óòâîðèëîñÿ â ðåçóëüòàòі 
îáåðòàííÿ ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà íàâêîëî éîãî ãіïî-
òåíóçè, ó  ðàçіâ áіëüøà âіä ïëîùі ñôåðè, âïèñàíîї 
â öå òіëî îáåðòàííÿ. Çíàéäіòü ãîñòðі êóòè ïðÿìîêóòíîãî 
òðèêóòíèêà.

14.118. Ó ïðàâèëüíó ÷îòèðèêóòíó ïіðàìіäó âïèñàíî êóëþ. Çíàé-
äіòü ïëîùó ïîâåðõíі êóëі, ÿêùî ñòîðîíà îñíîâè ïіðàìіäè 
äîðіâíþє a, à ïëîñêèé êóò ïðè âåðøèíі äîðіâíþє γ.

14.119. Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâ-
íþє a, à ïëîñêèé êóò ïðè âåðøèíі – γ. Çíàéäіòü ïëîùó 
ñôåðè, âïèñàíîї â öþ ïіðàìіäó.

14.120. Âèñîòà ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє h, 
à áі÷íå ðåáðî íàõèëåíå äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì β. 
Çíàéäіòü ïëîùó ñôåðè, âïèñàíîї â ïіðàìіäó.

Æèòòєâà ìàòåìàòèêà
14.121. Ùîá âèòÿãòè ç êîëîäÿçÿ âіäðî âîäè, òðåáà çðîáèòè 

15 îáåðòіâ âàëà. Çíàéäіòü ãëèáèíó êîëîäÿçÿ, ÿêùî äіà-
ìåòð âàëà äîðіâíþє 26 ñì. Äëÿ ñïðîùåííÿ îá÷èñëåíü ââà-
æàéòå, ùî π  3.

14.122. Ðîäèííå ôåðìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî ìàє ïîëå çàâäîâæêè 
1500 ì і çàâøèðøêè 600 ì. Ïіä âèðîùóâàííÿ ïîìіäîðіâ 

âіäâåäåíî  âіä ïëîùі ïîëÿ. 

1) Ñêіëüêè òîíí ïîìіäîðіâ çáåðóòü ó öüîìó ãîñïîäàðñòâі, 
ÿêùî âðîæàéíіñòü ïîìіäîðіâ ñòàíîâèòü 40 ò ç ãåêòàðà?
2) ßêîþ áóäå âèðó÷êà ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà âіä 
ïðîäàæó âñüîãî âðîæàþ ìåðåæі ñóïåðìàðêåòіâ çà ãóðòî-
âîþ öіíîþ, ùî ñêëàäàє 4 ãðí çà 1 êã?

Öіêàâі çàäà÷і äëÿ ó÷íіâ íåëåäà÷èõ

14.123. Ïëîùà òðèêóòíèêà ABC äîðіâíþє , äå a, b 

і c – äîâæèíè ñòîðіí BC, AC і AB âіäïîâіäíî. Çíàéäіòü 
ãðàäóñíó ìіðó êóòà C.
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1. Ñóìà ãðàäóñíèõ ìіð òðüîõ êóòіâ ïàðàëåëîãðàìà äî-
ðіâíþє 230°. Óêàæіòü ãðàäóñíó ìіðó ìåíøîãî êóòà ïà-
ðàëåëîãðàìà.

À Á Â Ã Ä

50° 60° 105° 115° 130°

2. Ïëîùà êðóãà äîðіâíþє 16π ñì2. Çíàéäіòü äîâæèíó 
êîëà, ùî îáìåæóє öåé êðóã.

À Á Â Ã Ä

4π ñì 8π ñì 16π ñì 32π ñì
іíøà 

âіäïîâіäü

3. Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî êóá ABCDA1B1C1D1. Çíàé-
äіòü îá’єì öüîãî êóáà, ÿêùî îá’єì ïі-
ðàìіäè D1ACD äîðіâíþє V ñì3. 

À Á Â Ã Ä

2V ñì3 3V ñì3 4V ñì3 6V ñì3 8V ñì3

4. Óêàæіòü òî÷êó, âіäñòàíü âіä ÿêîї äî ïî÷àòêó êîîð-
äèíàò є íàéáіëüøîþ.

À Á Â Ã Ä

(0; 2; 3) (–1; 1; 5) (1; –2; 4) (–2; –3; –4) (–4; –2; 4)

5. Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî êîíóñ, âèñîòà 
ÿêîãî äîðіâíþє 6, à òâіðíà íà 6 ìåíøà âіä 
äіàìåòðà îñíîâè. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü 
ìіæ ãåîìåòðè÷íîþ âåëè÷èíîþ (1–4) òà її 
÷èñëîâèì çíà÷åííÿì (À–Ä).

Ãåîìåòðè÷íà âåëè÷èíà ×èñëîâå çíà÷åííÿ 
1 ïëîùà îñíîâè êîíóñà À

Á

Â

Ã

Ä

48π
64π
80π
128π
144π

2 ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі 
êîíóñà

3 ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі 
êîíóñà

4 îá’єì êîíóñà

1. Ñóìà ãðàäóñíèõ ìіð òðüîõ êóòіâ ïàðàëåëîãðàìà äî-
ðіâíþє 230°. Óêàæіòü ãðàäóñíó ìіðó ìåíøîãî êóòà ïà-
ðàëåëîãðàìà.

À Á Â Ã Ä

50° 60° 105° 115° 130°

2. Ïëîùà êðóãà äîðіâíþє 16π ñì2. Çíàéäіòü äîâæèíó 
êîëà, ùî îáìåæóє öåé êðóã.

À Á Â Ã Ä

4π ñì 8π ñì 16π ñì 32π ñì
іíøà 

âіäïîâіäü

3. Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî êóá ABCDA1B1C1D1. Çíàé-
äіòü îá’єì öüîãî êóáà, ÿêùî îá’єì ïі-
ðàìіäè D1ACD1ACD1  äîðіâíþє V ñìV ñìV 3. 

À Á Â Ã Ä

2V ñìV ñìV 3 3V ñìV ñìV 3 4V ñìV ñìV 3 6V ñìV ñìV 3 8V ñìV ñìV 3

4. Óêàæіòü òî÷êó, âіäñòàíü âіä ÿêîї äî ïî÷àòêó êîîð-
äèíàò є íàéáіëüøîþ.

À Á Â Ã Ä

(0; 2; 3) (–1; 1; 5) (1; –2; 4) (–2; –3; –4) (–4; –2; 4)

5. Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî êîíóñ, âèñîòà 
ÿêîãî äîðіâíþє 6, à òâіðíà íà 6 ìåíøà âіä 
äіàìåòðà îñíîâè. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü 
ìіæ ãåîìåòðè÷íîþ âåëè÷èíîþ (1–4) òà її 
÷èñëîâèì çíà÷åííÿì (À–Ä).

Ãåîìåòðè÷íà âåëè÷èíà ×èñëîâå çíà÷åííÿ 
1 ïëîùà îñíîâè êîíóñà À

Á

Â

Ã

Ä

48π
64π
80π
128π
144π

2 ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі 
êîíóñà

3 ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі 
êîíóñà

4 îá’єì êîíóñà

ПППЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



258

РОЗДІЛ 

  6. Ñâèíöåâó êóëþ ðàäіóñà 1 äì ïåðåïëàâèëè â êóëü-
êè îäíàêîâîãî ðîçìіðó. Âèÿâèëîñÿ, ùî ïðè öüîìó îòðè-
ìàëè 64 êóëüêè. Çíàéäіòü (ó ñì) ðàäіóñè öèõ êóëüîê.

ДОМАШНЯ САМОСТІЙНА РОБОТА № 
Êîæíå çàâäàííÿ ìàє ïî ÷îòèðè âàðіàíòè âіäïîâіäі (À–Ã), 

ñåðåä ÿêèõ ëèøå îäèí є ïðàâèëüíèì. Îáåðіòü ïðàâèëüíèé âà-
ðіàíò âіäïîâіäі.

1. Ðàäіóñè îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþþòü 3 ñì і 5 ñì, 
à éîãî âèñîòà – 6 ñì. Çíàéäіòü îá’єì öüîãî êîíóñà.
À. 294π ñì3   Á. 98π ñì3    Â. 46π ñì3    Ã. 196π ñì3

2. Çíàéäіòü îá’єì êóëüîâîãî ñåãìåíòà, âèñîòà ÿêîãî äîðіâ-
íþє 3 ñì, ÿêùî ðàäіóñ êóëі – 4 ñì.
À. 27π ñì3    Á. 9π ñì3     Â. 18π ñì3    Ã. 54π ñì3

3. Òâіðíà êîíóñà äîðіâíþє 6 ñì, à ðàäіóñ éîãî îñíîâè – 2 ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі êîíóñà.
À. 4π ñì2     Á. 12π ñì2    Â. 16π ñì2    Ã. 20π ñì2

4. Âèñîòà öèëіíäðà âòðè÷і áіëüøà çà éîãî ðàäіóñ, à âіäðіçîê, 
ùî ñïîëó÷àє öåíòð âåðõíüîї îñíîâè ç òî÷êîþ êîëà íèæíüîї 

îñíîâè, äîðіâíþє  ñì. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà.
À. 24π ñì3    Á. 12π ñì3    Â. 72π ñì3    Ã. 48π ñì3

5. Òâіðíà êîíóñà äîðіâíþє 10 ñì, à ïëîùà éîãî îñíîâè – 
36π ñì2. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà.
À. 288π ñì3   Á. 96π ñì3    Â. 120π ñì3   Ã. 36π ñì3

6. Äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà äîðіâíþє 8 ñì і 
óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 30°. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷-
íîї ïîâåðõíі öèëіíäðà.
À. 48 ñì2   Á.  ñì2   Â. 16π ñì2    Ã.  ñì2

7. Ó êóëі, îá’єì ÿêîї äîðіâíþє 288π ñì3, ïðîâåäåíî ïåðåðіç 
íà âіäñòàíі 4 ñì âіä öåíòðà êóëі. Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó.
À. 12π ñì2   Á. 16π ñì2     Â. 20π ñì2    Ã. 24π ñì2

8. Âèñîòà êîíóñà äîðіâíþє 12 ñì, à ðàäіóñ éîãî îñíîâè íà 
6 ñì ìåíøèé çà éîãî òâіðíó. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïî-
âåðõíі êîíóñà.
À. 135π ñì2   Á. 216π ñì2   Â. 108π ñì2   Ã. 180π ñì2

9. Óñі âåðøèíè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà ç êàòåòàìè 2 ñì і 
4 ñì ëåæàòü íà ñôåðі. Çíàéäіòü ïëîùó ñôåðè, ÿêùî âіä-
ñòàíü âіä її öåíòðà äî ïëîùèíè òðèêóòíèêà äîðіâíþє 2 ñì.
À. 9π ñì2     Á. 36π ñì2    Â. 18π ñì2    Ã. 54π ñì2

  6. Ñâèíöåâó êóëþ ðàäіóñà 1 äì ïåðåïëàâèëè â êóëü-
êè îäíàêîâîãî ðîçìіðó. Âèÿâèëîñÿ, ùî ïðè öüîìó îòðè-
ìàëè 64 êóëüêè. Çíàéäіòü (ó ñì) ðàäіóñè öèõ êóëüîê.

ðіàíò âіäïîâіäі.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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10. Íàâêîëî ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè, ñòîðîíà îñ-
íîâè ÿêîї äîðіâíþє 4,5 ñì, à áі÷íå ðåáðî – 3 ñì, îïèñàíî 
êóëþ. Çíàéäіòü îá’єì êóëі.

À. 288π ñì3   Á. π ñì3   Â. 121,5π ñì3   Ã. 36π ñì3

11. Òðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè 13 ñì, 14 ñì і 15 ñì îáåðòàєòüñÿ 
íàâêîëî ñåðåäíüîþ çà äîâæèíîþ ñòîðîíè. Çíàéäіòü ïëîùó 
ïîâåðõíі òіëà îáåðòàííÿ, ùî ïðè öüîìó óòâîðèëîñÿ.
À. 156π ñì2   Á. 180π ñì2   Â. 336π ñì2   Ã. 392π ñì2

12. Ó öèëіíäðі ïàðàëåëüíî éîãî îñі ïðîâåäåíî ïåðåðіç, ùî ïå-
ðåòèíàє îñíîâó ïî õîðäі, ÿêó âèäíî іç öåíòðà öієї îñíîâè 
ïіä êóòîì 60°. Ïëîùà ïåðåðіçó äîðіâíþє  ñì2, à éîãî 
äіàãîíàëü íàõèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 30°. 
Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà.

À. π ñì3   Á. 27π ñì3    Â. π ñì3   Ã. π ñì3

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ДО §§ 11–1
1. Ðàäіóñè îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþþòü 4 ñì і 5 ñì, 
à éîãî âèñîòà – 3 ñì. Çíàéäіòü îá’єì öüîãî êîíóñà.

2. Çíàéäіòü îá’єì êóëüîâîãî ñåãìåíòà êóëі ðàäіóñà 8 ñì, 
ÿêùî âèñîòà ñåãìåíòà – 6 ñì.

3. Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 2 ñì, à òâіðíà – 4 ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі êîíóñà.

4. Ðàäіóñ îñíîâè öèëіíäðà âäâі÷і áіëüøèé çà éîãî âèñîòó, 
à âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє öåíòð âåðõíüîї îñíîâè ç òî÷êîþ 
êîëà íèæíüîї îñíîâè, äîðіâíþє  ñì. Çíàéäіòü îá’єì 
öèëіíäðà.

5. Ïëîùà îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 16π ñì2, à éîãî òâіðíà – 
5 ñì. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà.

6. Äіàãîíàëü ïåðåðіçó öèëіíäðà äîðіâíþє 12 ñì і óòâîðþє ç 
ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 60°. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïî-
âåðõíі öèëіíäðà.

7. Ó êóëі, îá’єì ÿêîї äîðіâíþє  ñì3, ïðîâåäåíî ïåðå-

ðіç. Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє öåíòð êóëі ç òî÷êîþ êîëà öüîãî 
ïåðåðіçó, óòâîðþє ç ïëîùèíîþ ïåðåðіçó êóò 60°. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïåðåðіçó.

8. Óñі âåðøèíè ïðÿìîêóòíèêà çі ñòîðîíàìè 3 ñì і 4 ñì ëå-
æàòü íà ñôåðі. Çíàéäіòü ïëîùó ñôåðè, ÿêùî âіäñòàíü âіä 
її öåíòðà äî ïëîùèíè ïðÿìîêóòíèêà äîðіâíþє 6 ñì.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ДО §§ 11–1

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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9. Òðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè 13 ñì, 20 ñì і 21 ñì îáåðòà-
єòüñÿ íàâêîëî áіëüøîї ñòîðîíè. Çíàéäіòü îá’єì і ïëîùó 
ïîâåðõíі òіëà îáåðòàííÿ, ùî ïðè öüîìó óòâîðèëîñÿ.

Додаткові завдання
10. Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 12 ñì, à òâіðíà – íà 
8 ñì áіëüøà çà âèñîòó. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі 
êîíóñà.

11. Ó öèëіíäðі ïàðàëåëüíî éîãî îñі ïðîâåäåíî ïëîùèíó, 
ùî ïåðåòèíàє îñíîâó ïî õîðäі, ÿêó âèäíî іç öåíòðà öієї 
îñíîâè ïіä êóòîì 120°. Ïëîùà ïåðåðіçó, ùî ïðè öüîìó 
óòâîðèâñÿ, äîðіâíþє  ñì2, à êóò íàõèëó äіàãîíàëі ïå-
ðåðіçó äî ïëîùèíè îñíîâè äîðіâíþє 30°. Çíàéäіòü ïëîùó 
ïîâíîї ïîâåðõíі öèëіíäðà.

ВПРАВИ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ РОЗДІЛУ 
До § 11

1. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà, âèñîòà ÿêîãî äîðіâíþє 10 ñì, 
à ïëîùà îñíîâè – 13 ñì2.

2. Îá’єì öèëіíäðà äîðіâíþє 75 ñì3, à ïëîùà éîãî îñíîâè – 
15 ñì2. Çíàéäіòü âèñîòó öèëіíäðà.

3. Îñüîâèì ïåðåðіçîì öèëіíäðà є êâàäðàò, ïëîùà ÿêîãî – 
36 ñì2. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà.

4. Âèñîòà öèëіíäðà äîðіâíþє 3 ñì, à éîãî îá’єì – 108π ñì3. 
Çíàéäіòü äіàìåòð îñíîâè öèëіíäðà.

5. Äîâæèíà êîëà îñíîâè öèëіíäðà äîðіâíþє 6π ñì, à äîâ-
æèíà òâіðíîї – 5 ñì. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà.

6. Îñüîâèé ïåðåðіç öèëіíäðà – ïðÿìîêóòíèê, äіàãîíàëü 
ÿêîãî äîðіâíþє 12 ñì і óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 
30°. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà.

7. Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє öåíòð âåðõíüîї îñíîâè ç òî÷êîþ 
êîëà íèæíüîї, äîðіâíþє 8  ñì. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà, 
ÿêùî ðàäіóñ îñíîâè öèëіíäðà äîðіâíþє éîãî âèñîòі.

8. Ïàðàëåëüíî îñі öèëіíäðà íà âіäñòàíі 15 ñì âіä íåї ïðî-
âåäåíî ïåðåðіç, äіàãîíàëü ÿêîãî äîðіâíþє 20 ñì. Çíàéäіòü 
îá’єì öèëіíäðà, ÿêùî ðàäіóñ éîãî îñíîâè äîðіâíþє 17 ñì.

9. Äâà öèëіíäðè ìàþòü ðіâíі îá’єìè. Âèñîòà ïåðøîãî â 9 ðà-
çіâ áіëüøà çà âèñîòó äðóãîãî. Ó ñêіëüêè ðàçіâ ðàäіóñ îñ-
íîâè ïåðøîãî öèëіíäðà ìåíøèé çà ðàäіóñ îñíîâè äðóãîãî?

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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10.  Äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà – 17 ñì, à ñóìà ðà-
äіóñà îñíîâè і âèñîòè äîðіâíþє 19 ñì. Çíàéäіòü îá’єì öè-
ëіíäðà, ÿêùî äîâæèíà éîãî ðàäіóñà є öіëèì ÷èñëîì 
ñàíòèìåòðіâ.

11.  Äіàãîíàëü ïåðåðіçó öèëіíäðà, ÿêèé ïàðàëåëüíèé éîãî îñі, 
äîðіâíþє 6 ñì і óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 30°. Ïå-
ðåðіç âіäòèíàє âіä êîëà îñíîâè äóãó â 60°. Çíàéäіòü îá’єì 
öèëіíäðà.

12.  Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє öåíòð âåðõíüîї îñíîâè öèëіíäðà іç ñå-
ðåäèíîþ ðàäіóñà íèæíüîї, óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 
γ. Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє öåíòð íèæíüîї îñíîâè і ñåðåäèíó 
äàíîãî âіäðіçêà, äîðіâíþє a. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà.

13. Ó öèëіíäðі ïàðàëåëüíî éîãî îñі ïðîâåäåíî ïëîùèíó, 
ùî ïåðåòèíàє îñíîâó ïî õîðäі, ÿêó âèäíî іç öåíòðà öієї 
îñíîâè ïіä êóòîì 120°. Ïëîùà ïåðåðіçó, ùî óòâîðèâñÿ, – 
48 ñì2, à êóò ìіæ äіàãîíàëëþ ïåðåðіçó і òâіðíîþ öèëіíäðà 
äîðіâíþє 45°. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà.

14. Îá’єì öèëіíäðà äîðіâíþє V, à ïëîùà éîãî îñíîâè – S. 
Çíàéäіòü ïëîùó îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà.

15. Ó íèæíіé îñíîâі öèëіíäðà ïðîâåäåíî õîðäó, ÿêó âèäíî 
іç öåíòðà öієї îñíîâè ïіä êóòîì α. Âіäðіçîê, ÿêèé ñïîëó÷àє 
öåíòð âåðõíüîї îñíîâè іç ñåðåäèíîþ õîðäè, óòâîðþє ç ïëî-
ùèíîþ îñíîâè êóò β. Âіäñòàíü âіä öåíòðà íèæíüîї îñíîâè 
äî ñåðåäèíè âіäðіçêà äîðіâíþє m. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà.

16. Ïåðèìåòð îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà äîðіâíþє 2P, à êóò 
ìіæ äіàãîíàëÿìè ïåðåðіçó, ïðîòèëåæíèé äіàìåòðó îñíîâè, 
äîðіâíþє 2α. Çíàéäіòü îá’єì öèëіíäðà.

До § 1
17. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà, âèñîòà ÿêîãî äîðіâíþє 7 ñì, 
à ïëîùà îñíîâè – 15 ñì2.

18. Îá’єì êîíóñà äîðіâíþє 10 ñì3, à âèñîòà êîíóñà – 5 ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùó îñíîâè êîíóñà.

19. Äіàìåòð îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 10 ñì, à âèñîòà êîíóñà – 
3 ñì. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà.

20. Ðàäіóñè îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþþòü 4 ñì і 5 ñì, 
à âèñîòà – 3 ñì. Çíàéäіòü îá’єì çðіçàíîãî êîíóñà.

21. Äіàìåòð îñíîâè êîíóñà і éîãî òâіðíà ìіæ ñîáîþ ðіâíі 
і äîðіâíþþòü 6 ñì. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà.

22.  Âèñîòà êîíóñà äîðіâíþє 6 ñì, à òâіðíà óòâîðþє ç ïëîùè-
íîþ îñíîâè êóò 60°. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà.
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23.  Îñüîâèé ïåðåðіç êîíóñà – ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç êà-
òåòîì 3  ñì. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà.

24.  Ïëîùà îñíîâè êîíóñà ÷èñåëüíî äîðіâíþє äîâæèíі îñíîâè 
êîíóñà. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà, ÿêùî éîãî âèñîòà äîðіâ-
íþє 6 ñì.

25.  Îñüîâèé ïåðåðіç çðіçàíîãî êîíóñà – ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ 
ç îñíîâàìè 2 ñì і 18 ñì і áі÷íîþ ñòîðîíîþ 17 ñì. Çíàéäіòü 
îá’єì öüîãî êîíóñà.

26. Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâíþє 5 ñì, à ñóìà òâіðíîї 
і âèñîòè êîíóñà äîðіâíþє 25 ñì. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà.

27.  ×åðåç äâі âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі òâіðíі êîíóñà ïðîâå-
äåíî ïåðåðіç, ÿêèé âіäòèíàє âіä êîëà îñíîâè äóãó â 120°. 
Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà, ÿêùî éîãî ðàäіóñ äîðіâíþє 6  ñì.

28.  Êóò ìіæ òâіðíîþ і âèñîòîþ êîíóñà äîðіâíþє γ. Çíàéäіòü 
îá’єì êîíóñà, ÿêùî âіäñòàíü âіä ñåðåäèíè âèñîòè êîíóñà 
äî òâіðíîї äîðіâíþє n.

29.  Âèñîòà çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþє 6 ñì, à ðàäіóñ îäíієї 
ç îñíîâ óäâі÷і áіëüøèé çà ðàäіóñ іíøîї. Çíàéäіòü îá’єì 
çðіçàíîãî êîíóñà, ÿêùî éîãî òâіðíà óòâîðþє ç ïëîùèíîþ 
îñíîâè êóò 45°.

30. Òðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè 5 ñì, 5 ñì і 6 ñì îáåðòàєòüñÿ 
íàâêîëî áіëüøîї ñòîðîíè. Çíàéäіòü îá’єì òіëà îáåðòàííÿ, 
ùî ïðè öüîìó óòâîðèëîñÿ.

31. Òâіðíà êîíóñà óòâîðþє êóò β іç ïëîùèíîþ îñíîâè. Çíàé-
äіòü îá’єì êîíóñà, ÿêùî ïëîùà éîãî îñüîâîãî ïåðåðіçó äî-
ðіâíþє Q.

32. Òâіðíà çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþє 6 ñì. Îäèí іç êóòіâ îñüî-
âîãî ïåðåðіçó âäâі÷і áіëüøèé çà іíøèé. Çíàéäіòü îá’єì çðі-
çàíîãî êîíóñà, ÿêùî ñóìà ðàäіóñіâ éîãî îñíîâ äîðіâíþє 7 ñì.

До § 13
33. Çíàéäіòü îá’єì êóëі:
1) ðàäіóñ ÿêîї äîðіâíþє 1 äì; 
2) äіàìåòð ÿêîї äîðіâíþє 12 ñì.

34. Çíàéäіòü îá’єì êóëüîâîãî ñåãìåíòà êóëі ðàäіóñà r, âèñîòà 
ÿêîãî äîðіâíþє h, ÿêùî:
1) r = 8 ñì; h = 3 ñì;      2) r = 8 ñì; h = 12 ñì.

35. Çíàéäіòü îá’єì êóëüîâîãî ñåêòîðà êóëі ðàäіóñà r, ÿêùî 
âèñîòà âіäïîâіäíîãî ñåãìåíòà äîðіâíþє h ó âèïàäêó:
1) r = 9 ñì; h = 10 ñì;     2) r = 7 ñì; h = 6 ñì.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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36. Êóò ìіæ äâîìà ðàäіóñàìè êóëі äîðіâíþє 60°, à âіä-
ñòàíü ìіæ êіíöÿìè ðàäіóñіâ – 5 ñì. Çíàéäіòü îá’єì êóëі.

37.  Äîâæèíà êîëà ïåðåðіçó êóëі ïëîùèíîþ, âіääàëåíîþ âіä її 
öåíòðà íà 8 ñì, äîðіâíþє 12π ñì. Çíàéäіòü îá’єì êóëі.

38.  Øòó÷íі ñóïóòíèêè Çåìëі ìàþòü ôîðìó êóëü, äіàìåòðè 
ÿêèõ äîðіâíþþòü âіäïîâіäíî 60 äì і 20 äì. Ó ñêіëüêè ðà-
çіâ îá’єì áіëüøîãî ç íèõ áіëüøèé çà îá’єì ìåíøîãî?

39.  Çîâíіøíіé äіàìåòð ìіäíîї ïîðîæíèñòîї êóëі äîðіâíþє 
12 ñì, à âíóòðіøíіé – 6 ñì. Çíàéäіòü:
1) îá’єì ìіäі, ç ÿêîї âèãîòîâëåíî êóëþ; 
2) ìàñó êóëі ç òî÷íіñòþ äî ãðàìіâ, ÿêùî ãóñòèíà ìіäі – 
8,9 ã/ñì3.

40.  Îá’єì êóëі äîðіâíþє 288π ñì3. Çíàéäіòü ïëîùó âåëèêîãî 
êðóãà êóëі.

41.  Çíàéäіòü îá’єì êóëüîâîãî ñåãìåíòà, áіëüøîãî çà ïîëîâèíó 
êóëі, ÿêùî ðàäіóñ êîëà îñíîâè ñåãìåíòà äîðіâíþє 12 ñì, 
à ðàäіóñ êóëі – 13 ñì.

42.  Êðóãîâèé ñåêòîð, ðàäіóñ ÿêîãî äîðіâíþє 6 ñì, à êóò – 
240°, îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî ñâîєї îñі ñèìåòðії. Çíàéäіòü 
îá’єì êóëüîâîãî ñåêòîðà, ùî ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ.

43.  Ìіäíèé öèëіíäð, ðàäіóñ îñíîâè ÿêîãî äîðіâíþє 2 äì, à âè-
ñîòà – 4 äì, ïåðåïëàâëåíî â êóëþ. Çíàéäіòü її ðàäіóñ.

44.  Äâà êóáè, ðåáðî îäíîãî ç ÿêèõ äîðіâíþє 2 ñì, à äðóãîãî – 
3 ñì, ïåðåïëàâèëè â êóëþ. Çíàéäіòü (іç òî÷íіñòþ äî ñîòèõ 
ñàíòèìåòðà) ðàäіóñ öієї êóëі.

45. Îá’єì êóëі äîðіâíþє 36π ñì3. Ó êóëі ïðîâåäåíî ïåðå-
ðіç, ïëîùà ÿêîãî – 4π ñì2. Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä öåíòðà 
êóëі äî ïëîùèíè ïåðåðіçó.

46.  Ïëîùèíà, ïåðïåíäèêóëÿðíà äî ðàäіóñà êóëі, äіëèòü éîãî íà 
÷àñòèíè çàâäîâæêè 3 ñì і 6 ñì, ðàõóþ÷è âіä öåíòðà êóëі. 
Çíàéäіòü îá’єìè ÷àñòèí, íà ÿêі öÿ ïëîùèíà ïîäіëèëà êóëþ.

47.  Ñòîðîíè ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії ç ãîñòðèì êóòîì 60° і áі÷íîþ 
ñòîðîíîþ 4 ñì äîòèêàþòüñÿ äî êóëі, îá’єì ÿêîї 36π ñì3. 
Çíàéäіòü âіäñòàíü âіä öåíòðà êóëі äî ïëîùèíè òðàïåöії.

48. Âíóòðіøíіé ðàäіóñ ïîñóäèíè öèëіíäðè÷íîї ôîðìè äî-
ðіâíþє 5 ñì, à її âèñîòà – 20 ñì. Ïîñóäèíó äîâåðõó íàïîâ-
íèëè âîäîþ і ïîìіñòèëè â íåї äâі êóëі íàéáіëüøîãî ðàäіóñà. 
Çíàéäіòü îá’єì âîäè, âèòіñíåíîї ç ïîñóäèíè.

49. Êðóãîâèé ñåêòîð, ðàäіóñ ÿêîãî – r, à êóò – 2α (2α < π), 
îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî îñі ñèìåòðії. Çíàéäіòü îá’єì óòâîðå-
íîãî êóëüîâîãî ñåêòîðà.
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До § 1
50. Ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі öèëіíäðà äîðіâíþє 33π ñì2, 
à ïëîùà éîãî îñíîâè – 9π ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïî-
âåðõíі öèëіíäðà.

51. Äîâæèíà êîëà îñíîâè öèëіíäðà äîðіâíþє 8π äì, à âè-
ñîòà – 5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі öèëіíäðà.

52. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі êîíóñà, ÿêùî ïëîùà 
éîãî îñíîâè – 4π ñì2, à ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі – 10π ñì2.

53. Çíàéäіòü ïëîùі áі÷íîї і ïîâíîї ïîâåðõîíü öèëіíäðà ç ðàäі-
óñîì îñíîâè r і âèñîòîþ h: 
1) r = 7 ñì; h = 2 ñì;     2) r = 3 ñì; h = 9 ñì.

54. Çíàéäіòü ïëîùі áі÷íîї і ïîâíîї ïîâåðõîíü êîíóñà ç ðàäіó-
ñîì îñíîâè r і òâіðíîþ l: 
1) r = 3 ñì; l = 6 ñì;     2) r = 2 ñì; l = 8 ñì.

55. Ðàäіóñè îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþþòü 3 ñì і 4 ñì, 
à òâіðíà – 9 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі çðіçàíîãî 
êîíóñà.

56. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâåðõíі êóëі, äіàìåòð ÿêîї äîðіâíþє:
1) 10 äì;     2) 16 ñì.
57. Äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó öèëіíäðà äîðіâíþє 10 ñì 
і óòâîðþє ç éîãî òâіðíîþ êóò 30°. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї 
ïîâåðõíі öèëіíäðà.

58.  Ïðÿìîêóòíèê, äіàãîíàëü ÿêîãî äîðіâíþє 5 ñì, à ñòîðîíà – 
3 ñì, îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî öієї ñòîðîíè. Çíàéäіòü ïëîùó 
ïîâíîї ïîâåðõíі öèëіíäðà, ùî ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ. 

59.  Îá’єì öèëіíäðà äîðіâíþє 36π ñì3, à ðàäіóñ éîãî îñíîâè – 
3 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі öèëіíäðà.

60.  Òâіðíà êîíóñà äîðіâíþє 8 ñì і óòâîðþє ç âèñîòîþ êóò 60°. 
Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі êîíóñà.

61.  Ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç êàòåòàìè 5 ñì і 12 ñì îáåðòà-
єòüñÿ íàâêîëî ìåíøîãî êàòåòà. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïî-
âåðõíі êîíóñà, ùî ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ.

62.  Îñüîâèì ïåðåðіçîì êîíóñà є ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê іç 
êóòîì 120° ïðè âåðøèíі і îñíîâîþ 2  ñì. Çíàéäіòü ïëîùó 
áі÷íîї ïîâåðõíі êîíóñà.

63.  Òâіðíà çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþє 17 ñì, à âèñîòà – 15 ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі êîíóñà, ÿêùî ðàäіóñ éîãî 
áіëüøîї îñíîâè äîðіâíþє 10 ñì.

64.  ßê çìіíèòüñÿ ïëîùà ñôåðè, ÿêùî її ðàäіóñ:
1) çáіëüøèòè â 5 ðàçіâ;     2) çìåíøèòè â 4 ðàçè?
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65.  Ïëîùà âåëèêîãî êðóãà êóëі äîðіâíþє 36π ñì2. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïîâåðõíі êóëі.

66.  Ñêіëüêè êâàäðàòíèõ ìåòðіâ òêàíèíè òðåáà äëÿ âèãîòîâ-
ëåííÿ ïîâіòðÿíîї êóëі, ðàäіóñ ÿêîї – 3 ì, ÿêùî íà ç’єä-
íàííÿ òà âіäõîäè áóäå âèòðà÷åíî 10 % âіä íåîáõіäíîї 
ïëîùі òêàíèíè (âіäïîâіäü îêðóãëіòü äî öіëèõ)?

67. Õîðäà îñíîâè öèëіíäðà äîðіâíþє 32 ñì. Âіäñòàíі âіä 
öåíòðіâ îñíîâ öèëіíäðà äî öієї õîðäè äîðіâíþþòü 13 ñì 
і 12 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі öèëіíäðà.

68.  Ïðÿìîêóòíèê çі ñòîðîíàìè a і b îáåðòàєòüñÿ ñïî÷àòêó 
íàâêîëî îäíієї ñòîðîíè, à ïîòіì – íàâêîëî іíøîї. Ïëîùà 
áі÷íîї ïîâåðõíі ÿêîãî іç öèëіíäðіâ, ùî ïðè öüîìó óòâîðè-
ëèñÿ, áóäå áіëüøîþ?

69.  Òâіðíà êîíóñà âäâі÷і áіëüøà çà äіàìåòð îñíîâè, à âèñîòà 
êîíóñà äîðіâíþє 3  ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі 
êîíóñà.

70.  ×åðåç âåðøèíó êîíóñà ïðîâåäåíî ïåðåðіç, ÿêèé âіäòèíàє 
âіä êîëà îñíîâè éîãî ÷âåðòü. Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà äîðіâ-
íþє 8 ñì, à êóò ïðè âåðøèíі ïåðåðіçó – 60°. Çíàéäіòü 
ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі êîíóñà.

71.  Ïîâíà ïîâåðõíÿ êîíóñà äîðіâíþє 36π ñì2, à éîãî òâіðíà – 
5 ñì. Çíàéäіòü îá’єì êîíóñà.

72.  Òâіðíà çðіçàíîãî êîíóñà íàõèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä 
êóòîì 60°, à ðàäіóñè îñíîâ êîíóñà äîðіâíþþòü r і r1
(r  r1). Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі çðіçàíîãî êîíóñà.

73.  Ïëîùà ïîâåðõíі êóëі äîðіâíþє ïëîùі ïîâíîї ïîâåðõíі êî-
íóñà, ðàäіóñ îñíîâè ÿêîãî – 4 ñì, à âèñîòà – 3 ñì. Çíàé-
äіòü ðàäіóñ êóëі.

74.  Âåðøèíè ïðÿìîêóòíèêà çі ñòîðîíàìè 6 ñì і 8 ñì ëåæàòü 
íà ñôåðі. Ïëîùèíà ïðÿìîêóòíèêà âіääàëåíà âіä öåíòðà 
ñôåðè íà 12 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ñôåðè.

75.  Ïëîùèíà, ïàðàëåëüíà îñі öèëіíäðà, äіëèòü êîëî îñíîâè ó 
âіäíîøåííі 1 : 5. Ïëîùà ïåðåðіçó, ùî ïðè öüîìó óòâîðèâñÿ, 
äîðіâíþє Q. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі öèëіíäðà.

76.  Ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі öèëіíäðà â 4 ðàçè áіëüøà çà ïëîùó 
éîãî îñíîâè, à äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó äîðіâíþє 
4  ñì. Çíàéäіòü:
1) ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі öèëіíäðà;   2) îá’єì öèëіíäðà.

77. Ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі êîíóñà äîðіâíþє S, à âіäñòàíü 
âіä öåíòðà îñíîâè äî òâіðíîї äîðіâíþє d. Çíàéäіòü îá’єì 
êîíóñà.
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78. Òðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè 13 ñì, 14 ñì і 15 ñì îáåðòàєòüñÿ 
íàâêîëî ñåðåäíüîї çà äîâæèíîþ ñòîðîíè. Çíàéäіòü ïëîùó 
ïîâåðõíі òіëà îáåðòàííÿ, ùî ïðè öüîìó óòâîðèëîñÿ.

79. Êóò ïðè âåðøèíі îñüîâîãî ïåðåðіçó êîíóñà äîðіâíþє 60°. 
Çíàéäіòü ãðàäóñíó ìіðó öåíòðàëüíîãî êóòà ðîçãîðòêè áі÷-
íîї ïîâåðõíі êîíóñà.

80. Äіàãîíàëü îñüîâîãî ïåðåðіçó çðіçàíîãî êîíóñà äîðіâíþє 12 ñì 
і äіëèòüñÿ òî÷êîþ ïåðåòèíó äіàãîíàëåé ó âіäíîøåííі 2 : 1. 
Êóò ìіæ äіàãîíàëÿìè, ïîâåðíóòèé äî îñíîâ êîíóñà, äîðіâíþє 
120°. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі çðіçàíîãî êîíóñà.

81. Êóëþ ïîäіëåíî ïëîùèíîþ íà ÷àñòèíè, îá’єìè ÿêèõ äîðіâ-
íþþòü 90π ñì3 і 31,5π ñì3. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâåðõíі öієї 
êóëі.

іíà ïàíàñіâíà іð÷åí î íàðîäèëàñÿ 
ó 19 0 ðîöі â ×åðêàñüêіé îáëàñòі. Äîê-
òîð ôіçèêî-ìàòåìàòè÷íèõ íàóê, ïðîôå-

ñîðêà êàôåäðè âèùîї ìàòåìàòèêè Í ÓÓ ÊÏІ , îäíà ç íåáàãà-
òüîõ æіíîê ó ñâіòі, ÿêà äіñòàëà ìіæíàðîäíå âèçíàííÿ â ãàëóçі 
ìàòåìàòè÷íîї ôіçèêè. Íåïðîñòèé æèòòєâèé øëÿõ âèïàâ íà її 
äîëþ. Ó 1948 ðîöі її áóëî çààðåøòîâàíî ç ïîëіòè÷íèõ ìîòèâіâ 
òà çàñëàíî äî ÃÓ ÀÃó. Íà ÷àñ àðåøòó Íіíà Îïàíàñіâíà áóëà 
18-ðі÷íîþ ñòóäåíòêîþ ìåõàíіêî-ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëüòåòó 
Êèїâñüêîãî óíіâåðñèòåòó (íèíі ÊÍÓ іìåíі àðà-
ñà åâ÷åíêà).  àéæå  ðîêіâ ïðîâåëà â àé-
øåòñüêèõ òàáîðàõ Ñõіäíîãî Ñèáіðó. Àëå òàáîðè 
íå çëàìàëè її, і ïіñëÿ áàãàòîðі÷íîї ðîçëóêè ç ìà-
òåìàòèêîþ âîíà â 195  ðîöі ïîíîâëþє íàâ÷àííÿ 
â óíіâåðñèòåòі.  Ó 1955–1958 ðîêàõ âèêëàäàëà 
ìàòåìàòèêó і ôіçèêó ó øêîëàõ Óêðàїíè. 
Ç 19 4 ðîêó і äî öüîãî ÷àñó ïðàöþє ó Êèїâñüêîìó 
ïîëіòåõíі÷íîìó іíñòèòóòі (íèíі Í ÓÓ ÊÏІ ). 

Ñàìå Íіíà Îïàíàñіâíà Âіð÷åíêî ñòàëà îðãàíіçàòîðîì íèçêè 
ãðîìàäñüêèõ іíіöіàòèâ ùîäî óâіêîâі÷íåííÿ ïàì’ÿòі îäíîãî ç íàé-
âèçíà÷íіøèõ óêðàїíñüêèõ ìàòåìàòèêіâ èõàéëà Êðàâ÷óêà. 

å é іæíàðîäíі êîíôåðåíöії іì. . Êðàâ÷óêà, і âіäêðèòòÿ 
ó 00  ðîöі ïàì’ÿòíèêà Êðàâ÷óêîâі íà òåðèòîðії Í ÓÓ ÊÏІ . 

Íіíà Îïàíàñіâíà áàãàòî ðàçіâ âіäçíà÷àëàñÿ äåðæàâíèìè íàãîðî-
äàìè â ãàëóçі íàóêè і òåõíіêè òà ãðîìàäñüêîї äіÿëüíîñòі. Âîíà є 
÷ëåíîì íàóêîâîãî îâàðèñòâà іì. àðàñà åâ÷åíêà, Àìåðèêàí-
ñüêîãî, Àâñòðàëіéñüêîãî, åëüãіéñüêîãî, Åäèíáóðçüêîãî, îíäîí-
ñüêîãî і Âñåóêðàїíñüêîãî ìàòåìàòè÷íèõ òîâàðèñòâ, Ñîðîñіâñüêèé 
ïðîôåñîð. Âîíà є ãåðîїíåþ ïåðøîї ç êíèæîê Óêðàїíêè â іñòîðії , 
ïðî íåї çíÿòî äîêóìåíòàëüíèé ôіëüì Óæìà . Âîíà ñïîâíåíà 
åíåðãії і íàòõíåííÿ...
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18-ðі÷íîþ ñòóäåíòêîþ ìåõàíіêî-ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëüòåòó 
Êèїâñüêîãî óíіâåðñèòåòó (íèíі ÊÍÓ іìåíі àðà-
ñà åâ÷åíêà).  àéæå  ðîêіâ ïðîâåëà â àé-
øåòñüêèõ òàáîðàõ Ñõіäíîãî Ñèáіðó. Àëå òàáîðè 
íå çëàìàëè її, і ïіñëÿ áàãàòîðі÷íîї ðîçëóêè ç ìà-
òåìàòèêîþ âîíà â 195  ðîöі ïîíîâëþє íàâ÷àííÿ 
â óíіâåðñèòåòі.  Ó 1955–1958 ðîêàõ âèêëàäàëà 
ìàòåìàòèêó і ôіçèêó ó øêîëàõ Óêðàїíè. 
Ç 19 4 ðîêó і äî öüîãî ÷àñó ïðàöþє ó Êèїâñüêîìó 
ïîëіòåõíі÷íîìó іíñòèòóòі (íèíі Í ÓÓ ÊÏІ ). 

Ñàìå Íіíà Îïàíàñіâíà Âіð÷åíêî ñòàëà îðãàíіçàòîðîì íèçêè 
ãðîìàäñüêèõ іíіöіàòèâ ùîäî óâіêîâі÷íåííÿ ïàì’ÿòі îäíîãî ç íàé-
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â óíіâåðñèòåòі.  Ó 1955–1958 ðîêàõ âèêëàäàëà 
òåìàòèêîþ âîíà â 195  ðîöі ïîíîâëþє íàâ÷àííÿ 

òüîõ æіíîê ó ñâіòі, ÿêà äіñòàëà ìіæíàðîäíå âèçíàííÿ â ãàëóçі 
ìàòåìàòè÷íîї ôіçèêè. Íåïðîñòèé æèòòєâèé øëÿõ âèïàâ íà її ìàòåìàòè÷íîї ôіçèêè. Íåïðîñòèé æèòòєâèé øëÿõ âèïàâ íà її ìàòåìàòè÷íîї ôіçèêè. Íåïðîñòèé æèòòєâèé øëÿõ âèïàâ íà її ìàòåìàòè÷íîї ôіçèêè. Íåïðîñòèé æèòòєâèé øëÿõ âèïàâ íà її 
äîëþ. Ó 1948 ðîöі її áóëî çààðåøòîâàíî ç ïîëіòè÷íèõ ìîòèâіâ 
ìàòåìàòè÷íîї ôіçèêè. Íåïðîñòèé æèòòєâèé øëÿõ âèïàâ íà її 
äîëþ. Ó 1948 ðîöі її áóëî çààðåøòîâàíî ç ïîëіòè÷íèõ ìîòèâіâ äîëþ. Ó 1948 ðîöі її áóëî çààðåøòîâàíî ç ïîëіòè÷íèõ ìîòèâіâ äîëþ. Ó 1948 ðîöі її áóëî çààðåøòîâàíî ç ïîëіòè÷íèõ ìîòèâіâ 
òà çàñëàíî äî ÃÓ ÀÃó. Íà ÷àñ àðåøòó Íіíà Îïàíàñіâíà áóëà 
18-ðі÷íîþ ñòóäåíòêîþ ìåõàíіêî-ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëüòåòó 

äîëþ. Ó 1948 ðîöі її áóëî çààðåøòîâàíî ç ïîëіòè÷íèõ ìîòèâіâ äîëþ. Ó 1948 ðîöі її áóëî çààðåøòîâàíî ç ïîëіòè÷íèõ ìîòèâіâ äîëþ. Ó 1948 ðîöі її áóëî çààðåøòîâàíî ç ïîëіòè÷íèõ ìîòèâіâ 
òà çàñëàíî äî ÃÓ ÀÃó. Íà ÷àñ àðåøòó Íіíà Îïàíàñіâíà áóëà òà çàñëàíî äî ÃÓ ÀÃó. Íà ÷àñ àðåøòó Íіíà Îïàíàñіâíà áóëà òà çàñëàíî äî ÃÓ ÀÃó. Íà ÷àñ àðåøòó Íіíà Îïàíàñіâíà áóëà 
18-ðі÷íîþ ñòóäåíòêîþ ìåõàíіêî-ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëüòåòó 18-ðі÷íîþ ñòóäåíòêîþ ìåõàíіêî-ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëüòåòó 18-ðі÷íîþ ñòóäåíòêîþ ìåõàíіêî-ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëüòåòó 18-ðі÷íîþ ñòóäåíòêîþ ìåõàíіêî-ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëüòåòó 18-ðі÷íîþ ñòóäåíòêîþ ìåõàíіêî-ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëüòåòó 18-ðі÷íîþ ñòóäåíòêîþ ìåõàíіêî-ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëüòåòó 18-ðі÷íîþ ñòóäåíòêîþ ìåõàíіêî-ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëüòåòó 
Êèїâñüêîãî óíіâåðñèòåòó (íèíі ÊÍÓ іìåíі àðà-Êèїâñüêîãî óíіâåðñèòåòó (íèíі ÊÍÓ іìåíі àðà-Êèїâñüêîãî óíіâåðñèòåòó (íèíі ÊÍÓ іìåíі àðà-
ñà åâ÷åíêà).  àéæå  ðîêіâ ïðîâåëà â àé-

íå çëàìàëè її, і ïіñëÿ áàãàòîðі÷íîї ðîçëóêè ç ìà-
øåòñüêèõ òàáîðàõ Ñõіäíîãî Ñèáіðó. Àëå òàáîðè øåòñüêèõ òàáîðàõ Ñõіäíîãî Ñèáіðó. Àëå òàáîðè øåòñüêèõ òàáîðàõ Ñõіäíîãî Ñèáіðó. Àëå òàáîðè øåòñüêèõ òàáîðàõ Ñõіäíîãî Ñèáіðó. Àëå òàáîðè øåòñüêèõ òàáîðàõ Ñõіäíîãî Ñèáіðó. Àëå òàáîðè 
ñà åâ÷åíêà).  àéæå  ðîêіâ ïðîâåëà â àé-ñà åâ÷åíêà).  àéæå  ðîêіâ ïðîâåëà â àé-ñà åâ÷åíêà).  àéæå  ðîêіâ ïðîâåëà â àé-
Êèїâñüêîãî óíіâåðñèòåòó (íèíі ÊÍÓ іìåíі àðà-Êèїâñüêîãî óíіâåðñèòåòó (íèíі ÊÍÓ іìåíі àðà-
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ñîðêà êàôåäðè âèùîї ìàòåìàòèêè Í ÓÓ ÊÏІ , îäíà ç íåáàãà-
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Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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ÂІÄ ÎÂІÄІ Ò  Â ÇІÂ È ÄÎ Â Ð Â

Ðîçäіë 1

 1
1.1 . 36 ñì2. 1.2 . 120 ñì2. 1.21. 3 ñì. 1.22. 10 ñì. 1.23.   ñì2. 

1.24. 170 ñì2. 1.2 . 1) Òàê; 2) íі. 1.2 . 1) Íі; 2) òàê. 1.2 . 120 ñì2. 
1.3 . 252 ñì2. 1.31. 972 ñì2. 1.32. 972 ñì2. 1.33. 368 ñì2. 1.34. 400 ñì2. 
1.3 .  ñì2. 1.3 .  ñì2. 1.3 . 144 ñì2. 1.3 . 16 ñì2. 1.3 . 270 ã. 
1.4 . 360 ã. 1.41. . 1.42. 3 : 2. 1.43.  ñì2. 1.44. 22 ñì2. 

1.4 .  ñì2. 1.4 .  ñì2. 1.4 . 45°. 1.4 . . 1.4 . 10 ñì. 

1. . 1,9 ì2. 1. 1. . 1. 2. 45°. 1. 3. 45°. 1. 4. . 

1. . 8 ñì. 1. . 112 ñì2. 1. . 60 ñì2 àáî 96 ñì2. 1. . 240 ñì2. 
1. . 48 ñì. 1. . 90 ñì. 1. 1. 112 ñì2. 1. 2. 6 ñì. 1. 3. 1) 90°; 2) 60°; 
3) 30°. 1. 4. 1) 60°; 2) 90°. 1. . arctg 2. 1. . arctg 0,5. 1. . 60°. 
1. . 60°. 1. .  ñì2. 1. .  äì2. 1. 1.  ñì2. 1. 2.  ñì2. 
1. 3. 5 ñì. 1. 4. 2 ñì. 1. . 6 ñì. 1. . 13 ñì. 1. . 1380 ñì2. 
1. . 1066 ñì2. 1. . . 1. . . 1. 1. 56 ñì. 1. 2. 60 ñì. 
1. 3. 6 ñì2. 1. 4.  ñì2. 1. . 48 ñì2. 1. .  ñì2. 1. . 360 ñì2. 

1. . 1140 ñì2. 1. . 27. 1. . 21. 1. 1. . 1. 2. 12Stg α. 

1. 3.  ñì2. 1. 4. 2 ñì. 1. . 10 ñì. 1. . 240 ñì2. 1. . 4 ñì. 
1. . 30°. 1. . 360 ñì2. 1.1 . 40 ñì2. 1.1 1. 1) 906 ñì2; 2) 240 ñì2. 
1.1 3.  ñì2. 1.1 4. 1 ñì. 1.1 . 21 ñì. 1.1 .  ñì2. 
1.1 . 1) 60°; 2) 45°. 1.1 . 2048 ñì2. 1.1 . 252 ñì2. 1.11 . 8. 

1.111. 6 ñì. 1.112. 30° і 45° àáî 45° і 60°. 1.113.  ñì2. 

1.114.  ñì2. 1.11 . 4 ñì. 1.11 . ßêùî , òî ; 

ÿêùî , òî . 1.11 . Ñåðãіé; íà 1 õâ 21 ñ. 

1.11 . 4 áàíêè. 

 2
2. . Ïî 3840 ñì2 ïëàñòìàñè êîæíîãî êîëüîðó. 2. . 181,5 ñì2. 

2.1 . 48 ñì2. 2.11. 12 äì2. 2.14. 7 ñì. 2.1 . 4 ñì. 2.1 . 5 ñì. 
2.1 . 13 ñì. 2.2 . 1) 78 ñì2; 2) 3 ñì. 2.21. 1) 80 ñì2; 2) 5 ñì. 

2.22. . 2.23. . 2.24. 763 êã. 2.2 .  10,1 êã. 2.2 . ; 
2a. 2.31. 4 ñì; 6 ñì; 12 ñì. 2.32. 3 ñì; 6 ñì; 6 ñì. 2.33. 30 ñì. 

2.34. 18 ñì. 2.3 . . 2.3 . . 2.3 . 8 ñì і 10 ñì. 

2.3 . 13 ñì і 9 ñì. 2.3 . 7 ñì і 5 ñì. 2.4 . 5 ñì і 7 ñì. 2.41. 8 ñì. 
2.42. 18 ñì. 2.43. 168 ñì2. 2.44. 1) 2 ñì; 2) 4 ñì; 3) 32 ñì2; 4) 40 ñì2; 
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5)  ñì2. 2.4 . 1) 6 ñì; 2)  ñì; 3)  ñì2; 4)  ñì2; 

5)  ñì2. 2.4 . 72 ñì2. 2.4 . 192 ñì2. 2.4 . 1)   ñì2; 

2) 220 ñì2. 2.4 . 1) 20 ñì2; 2) 80 ñì2. 2. . 144 ñì2. 2. 1.  ñì2. 

2. 2.  ñì2. 2. 3. 120 ñì2. 2. 4. 276 ã. 2. . 133 ã. 2. . . 
2. . 2 ì2; 3 ì2. Â ê à ç і â ê à. Âèêîðèñòàéòå âëàñòèâіñòü äіàãîíàëåé 

ïàðàëåëîãðàìà. 2. . 70 ñì2; 90 ñì2. 2. .  ñì2. 2. . 1872 ñì2. 

2. 1. 30 ñì2. 2. 2. 2 ñì. 2. 3.  ñì2;  ñì2. 2. 4. 20 ñì2. 

2. . 288 ñì2. 2. . . 2. . 7 ñì. 2. . 5 ñì. 2. 1. 3 ñì. 

2. 2.  ñì. 2. 3.  ñì. 2. 4. 21 ñì. 2. . 11 ñì. 2. . 1) 15 ñì; 

2) 304 ñì2. 2. . . 2. . 360 ñì2. 2. . 9 ñì. 2. . 13 ñì. 

2. 1. 25 ñì. 2. 2. 1056 ñì2. 2. 3. 192 ñì2. 2. 4. 3552 ñì2. 2. . 516 ñì2. 

2. . 1) Íі; 2) íі. 2. . 300 ñì2;  ñì2. 2. .  ñì;  ñì. 

2. . 62 ñì, 64 ñì, 66 ñì. 2. 1. 18 ñì. 2. 3. . 

2. 4. . 2. . . 

2. . 330 ñì2. 2. . 34 ñì;  ñì. 2. . 1)  ñì2; 2) 460 ñì2; 

3)   ñì2; 4)  ñì2;  ñì2. 2.1 . 1) 31,2 ñì2; 
2) 27,3 ñì2 àáî 3,9 ñì2; 3) 21 ñì2 àáî 3 ñì2. 2.1 1. 1) ; 

2) ; 3) . Â ê à ç і â ê à. Äîâåäіòü, ùî 

ìåíøèé äіàãîíàëüíèé ïåðåðіç ïàðàëåëåïіïåäà є ïðÿìîêóòíèêîì. 
2.1 3. 1) 72 ìëí ì3; 2) 5400 ìëí ì3. 2.1 4. Êâàäðàòíà ïëèòêà çі ñòî-
ðîíîþ 3 äì; 10 000 ãðí.

 3
3.3 .  10,9 ì2. 3.3 .  116,8 ñì2. 3.3 . 2) 12 ñì. 3.4 . 20 ñì і 15 ñì. 

3.41.  ñì2;  ñì. 3.42. 50 ñì2;  ñì. 3.43.  ñì. 

3.44.  ñì2. 3.4 .  155,5 ì. 3.4 .  201,9 ì. 3.4 . 90 ñì2. 

3.4 . 112 ñì2. 3.4 .  ñì. 3. . 4 ñì. 3. 1.  ñì. 3. 2. 24 ñì2. 

3. 3.  ñì. 3. 4. 9 ñì. 3. .  ñì2. 3. .  ñì2. 3. . .

3. . 30°. 3. . 3; 4; 5. 3. 1. 3 àáî 4. 3. 2. 60°. 3. 3. 30°. 3. 4. Òàê. 

3. .  : 3. 3. .  : 1. 3. . . 3. . 30°. 3. . 60 ñì. 

3. . 1089 ñì2. 3. 1. 32,5 ñì;  ñì. 3. 2.  ñì2. 

3. 3. 48 ñì2. 3. 4. Óñі ïî 45°. 3. . Óñі ïî 30°. 3. .  ñì2. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



269

3. . 297 ñì2. 3. . 45°. 3. . 3 ñì. 3. . 800 ñì2. 3. 1. 5 ñì. 

3. 2. 3 ñì. 3. 3. 4 ñì. 3. 4. . 3. . . 3. . 0,5. 3. . . 

3. . arctg 2. 3. . . 3. . . 3. 1. 45°. 3. 2. . 3. 3. 45°. 

3. 4. . 3. . . 3. . . 3. . . 3. . 2,4 ñì. 

3. . 3 ñì. 3.1 .  ñì2. 3.1 1.  ñì2. 3.1 2.  : 6. 

3.1 3. . 3.1 4. 16 ñì2; 4 ñì2. 3.1 . 50 ñì2; 128 ñì2. 

3.1 . 2) 39,0625 ñì2. 3.1 . 2)  ñì2. 3.1 .  ñì2. 

3.1 . 88 ñì2. 3.11 . 90 ñì2. 3.111. 4,8 ñì. 3.112. 3,6 ñì. 

3.113. . 3.114.  äì2. 3.11 . 450 ñì2. 

3.11 . 160 ñì2. 3.11 . 36 ñì2. 3.11 . . 3.11 . . 

3.12 .  ñì2. 3.122. ; . 

3.123. . 3.124. . 3.12 . 15°; 30°; 105°; 30°. Â ê à ç і â ê à. Çà 

óìîâîþ çàäà÷і ìîæíà îòðèìàòè ðіâíÿííÿ .  

3.12 . . 3.12 . ; 30° < µ < 90°. 

3.12 . . 3.12 . , –1 < k < 0. 3.13 . .

3.131. . 3.132. 2h2tg γ. 3.133. 4Q. 3.134. 45°. 

3.13 . 45°. 3.13 . a – b. 3.13 . 45°; . 3.13 . 60°; . 3.13 . 0,5 ì. 

3.14 . 11 ðóëîíіâ. 3.141. . 

 4
4. . 32 ñì2. 4.1 . 4 ñì. 4.11. 3600°. 4.12. 1440°. 4.1 . . 

4.1 . 4.1 . Íі. 4.1 . Òàê. 4.1 . Ïîáóäóâàòè ìîæëèâî äëÿ n = 3 òà 

n = 4. 4.22. arccos   70°32′. 4.23. arccos   54°44′. 4.24. 2) ; 

3) . 4.2 . 2) ; 3) . 4.2 . . 4.2 . 3 : 1. 4.3 . .
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4.31. . 4.32.   ñì2. 4.33. . 4.3 . . 4.3 . 11 025. 

4.3 . 48 ìіøêіâ. 

Âïðàâè äëÿ ïîâòîðåííÿ ðîçäіëó 1

. 360 ñì2. . 0,5 äì. . 30 ñì2;  ñì2. 1 . 4 ñì. 

11. 320 ñì2. 12. 1,5 äì. 13. 24 ñì. 14.   ñì2. 1 . . 

1 . . 1 . 2Q і . 1 . 400 ñì2. 22. 8 äì2. 

2 . 1) 96 ñì2; 2) 4 ñì. 2 . 1) 5 ñì і 6 ñì; 2)  ñì; 3)  ñì2; 

4)   ñì2; 5)  ñì2. 2 . 64 ñì2. 3 . 1)  ñì2; 

2)  ñì2. 31. 110 ñì2 і 230 ñì2. 32. 160 ñì2. 33. 1) 6 ñì; 

2) 30 ñì2. 34. l2sin2β (cos α + sin α). 4 .  ñì;  ñì2. 

4 .  ñì2. . 54 ñì2. 1. atg α. 2.  ñì. 3.  ñì. 

4. 1)   ñì; 2) 96 ñì2. . 3 ñì. . 224 ñì2. .  ñì2. 

.  ñì2. . . . . . 1) 2 : 1; 2) . . 6480°. . .

. 90°. .  109°28′.

Ðîçäіë 2

 
.1 . 6 ñì – âèñîòà, 3 ñì – ðàäіóñ. .1 . Ïî 4 ñì. .2 . Ïî 6 ñì. 

.21. 2 ñì – ðàäіóñ, 6 ñì ‒ âèñîòà. .22. 9π ñì2. .23. 64 ñì2. 

.24. 48 ñì. .2 . 10π ñì. .2 . 60 ñì2. .2 . 420 ñì2. .2 . 120 ñì2. 

.3 . 1) 5 ñì; 2)  ñì2; 3) 5 ñì; 4) 25 ñì2. .31. 1)  ñì; 

2)  ñì2; 3) 6 ñì; 4) 12π ñì. .32. 4 ñì. .33. 30 ñì2. .34. l2sin 2β. 

.3 . 2r2tg α. .3 . 8π ñì. .3 . 60 ñì2. .3 .  ñì. .3 .  ñì2. 

.4 . 120 ñì2. .41. 168 ñì2. .42. . .43. .

.44. . .4 . . .4 . . .4 . 90°. .4 . 1 : cos β. .4 . . 

. . . . 1. . . 2. 14 ñì2. . 3. 28 ñì2. . 4. 2 ñì. . . 4 ñì. 

. . . . . . . . 3 ñì. . . 5 ñì. . . 3 ñì. 

. 1. . . 2. 10 äì. . 3. 15 àáî . . 4. 256 ñì2 àáî 
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400 ñì2. . . . . .  àáî . . .  1,21 ì. 

. . 2261 ãðí. . . 15 äþéìіâ, 20 äþéìіâ, 25 äþéìіâ. 

 

.22. 45°. .23. . .24. 36 ñì. .2 . 64 ñì. .2 . 16 ñì 
àáî 18 ñì. .2 . 6 ñì. .2 . 12 ñì. .2 . 72 ñì2. .3 . 76 ñì2. 
.31. 48 ñì. .32. 72 ñì. .33. 3 ñì2. .34. 3,75 ñì2. .3 . 2 ñì. 

.3 . 3 ñì. .3 . . .3 . . .3 .  ñì2. .4 . 45°. .41. 45°. 

.42. 60°. .43. 60 ñì2. .44. 48 ñì2. .4 . 500 ñì2. .4 . 25 ñì. 

.4 . 20 ñì. .4 . 9 äì2. .4 . 25 äì2. . . 2) Òàê, ÿêùî l2 = 2r2 (r2 – r1), 
äå l – òâіðíà êîíóñà, r1 і r2 – ðàäіóñè éîãî îñíîâ. . 1. 24 ñì. 

. 2. 24 ñì. . 3. 9,6 ñì; 14,4 ñì. . 4. 4 ñì і 16 ñì. . . 1)  ñì; 

2)  ñì2. . . 1)  ñì; 2)  ñì2. . . Sctgβ. . . 2πQctg γ. 

. .  . . .  . . 1. . . 2. . 

. 3. . . 4. 2a2. . . 768 ñì2. . . 744 ñì2

àáî 408 ñì2. . . 252 ñì2 àáî  ñì2. . . 6 ñì. . . . 

. .  àáî . . 1. 480 ñì2. . 2. 464 ñì. . 3. 65 ñì2. 

Â ê à ç і â ê à. Íåõàé h – âèñîòà ïåðåðіçó, ïðîâåäåíà ç âåðøèíè êî-

íóñà. Òîäі ïëîùà ïåðåðіçó . . 4. 2 ò. . . 1) 15,8 ì; 
2) 632 ãðí. . . Ðіâíіñòü, ÿêùî a = b = c. Â ê à ç і â ê à. Âèêîðèñòàé-
òå ôîðìóëó åðîíà òà íåðіâíіñòü ìіæ ñåðåäíіì àðèôìåòè÷íèì і ñå-

ðåäíіì ãåîìåòðè÷íèì . 

 
.23. 2 ñì àáî 8 ñì. .24. 3 ñì àáî 11 ñì. .2 . 13 ñì àáî 7 ñì. 

.2 . 5 ñì àáî 11 ñì. .2 . 1) Òàê; 2) íі. .2 . 1) Íі; 2) òàê. .2 . 2 ñì 
àáî 12 ñì. .3 . 7 ñì àáî 11 ñì. .31. 8 ñì. .32. 24 ñì. 
.33. AC = 12 ñì; AD = 16 ñì. .34. 14 ñì і 48 ñì. .3 . 5 ñì. 

.3 . 12 ñì. .3 . 1)  ñì; 2)  ñì. .4 . 2 ñì. .41. 4 ñì. 

.42.  ñì. .43. Îäíå àáî áåçëі÷. .44. 2 ñì. .4 . 12 ñì. 

.4 . 16π ñì2. .4 . 36π ñì2. .4 . 60°. .4 . 60°. . . Ïëîùèíà ñè-
ìåòðії öèõ òî÷îê. . 1. Ïëîùèíà ñèìåòðії öèõ ïëîùèí. . 4. 16 ñì. 
. . 9 ñì. . . 12 ñì. . . 2 ñì. . . 4 ñì. . . 10 ñì. . 1. 10 ñì. 
. 2. 8 ñì. . 3. 7 ñì àáî 1 ñì. . 4. 12,5 ñì. . . Óñі ïî 5 ñì. 

. . Óñі ïî 2,5 ñì. . . 1) ; 2) . . . Ðåáðî äîòèêàєòü-
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ñÿ äî ñôåðè, òîáòî ìàє ç íåþ îäíó ñïіëüíó òî÷êó. . .  ñì. 

. . . . 1. 1,5π äì. . 2. 6π ñì. . 3. 2π ñì. . 4. . 

. . . . . 35 ñì. . . 8 ñì. . . 25 : 169. . . 16 : 25. 

. . 8 : 5. . 1. 8 ñì àáî  ñì. . 2. 17 ñì. . 3. 6 ñì. 

. 4. . . .  àáî . . . π ñì. . . .

. .  ñì;  ñì;  ñì. . . 24 ñì; 30 ñì; 32 ñì. . . . 

. 1.  ñì. . 2. Íі. . 3. 1)  8,16 ì2; 2)  1,63 êã; 2 áàíêè ïî 
1 êã. . . 4 : 3. 

 

.1 . . .1 . 3 ñì. .1 .  ñì. .1 . 8 ñì. .1 . 1,5 ñì. 

.2 . 1 ñì. .21.  ñì. .22.  ñì. .23. . .24.  ñì. 

.2 . 5 ñì. .2 . 12 ñì. .2 .  ñì. .2 . 24 ñì; 36 ñì2. .2 . 4 ñì. 

.3 . 1,5 ñì. .31. 5 ñì. .32. 8 ñì. .33. 60 ñì2. .34. 12 ñì2. 

.3 . 10 ñì. .3 . 10 ñì. .3 . 3,2 ñì. .3 . 4,5 ñì. .4 . . 

.41. . .42. 1)  ñì; 2) 32 ñì2. .43. 1)  ñì; 2)  ñì2. 

.44.  ñì2. .4 . 320 ñì2. .4 . 3 ñì. .4 . 12 ñì. .4 . . 

.4 . 30°. . . 1 ñì. . 1.  ñì. . 2. 5 ñì. . 3. 16 ñì. . 4. 8π ñì. 

. . 6,75 ñì. . . 64 ñì2. . . 41 ñì. . . . . . 14 ñì. 

. . 1 : 3. . 1. 1 : 3. . 2. ; ; . . 3. 6,5 ñì àáî 

 ñì. . 4. 2 ñì. . . 4π ñì. . . 1,5 ñì. . . .

. . 1 ñì àáî 9 ñì. . . 5 ñì. . 2. 30°. . 3.  ñì2. 

. 4. 0,5 ñì. . . 3 ñì. . . 4,5 ñì. . . 2 ñì. . . 3 ñì. . . ,

ïî÷èíàþ÷è âіä îñíîâè. . . . . 1. . . 2. 1,2 ñì. 

. 3. 4 ñì; . . 4.  ñì. . .  ñì. . . . 

. .  ñì2. . . 16 ñì2. . . 702 ñì2. . . 13 ñì. . 1. 14 ñì. 

. 2.  ñì2. . 3. . . 4.  ñì. . . 3 ñì. . . 0,48 ñì. 

. .  ñì. . . 60°. . . 45°. .1 . 12 ñì2. .1 1.  ñì2. 
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.1 2. 60°. .1 3.  ñì. .1 4. 5 ñì. .1 .  ñì. .1 . 11 ñì. 

.1 . 1,5 ñì. .1 . . .1 . . .11 . 1 ñì. 

.111. . .112. . .113. . 

.114. . .11 . 8 ðàçіâ. .11 .  63,7 ì. 

.11 . . 

Âïðàâè äëÿ ïîâòîðåííÿ ðîçäіëó 2

. 4π ñì2. . 4 ñì – âèñîòà,  ñì – ðàäіóñ. . 60 ñì2. 1 . 1) 6 ñì; 

2) 36 ñì2; 3)  ñì; 4) 18π ñì2. 11. 4 ñì. 12. 2m2sin 2γ. 13. 16π ñì2. 

14. 25 ñì2. 1 .  ñì2. 1 . . 2 . 36 ñì. 2 . 9π ñì2. 

2 . 180 ñì2. 2 . 44 ñì. 3 . 2R2sin α. 31. 6 ñì2. 32.  ñì2. 33. 1) 18 ñì 

і 9 ñì; 2)   ñì2. 34. . 3 . . 4 . 6 ñì. 4 . 6 ñì. 

4 . 24 ñì. 4 . 10 ñì. 4 . 12π ñì. . . 1. 5 ñì. 2. 25 : 16. 

4. 9 ñì2. . 1 : 3. .  ñì. . 7 ñì. . 200 ñì2. . 1 ñì. 

. 6 ñì. 1. 2 ñì. 2.  .

Ðîçäіë 3

 
.21. 46 âіäåð. .22. 16 âіäåð. .23. Íі. .24. 96 ñì2. .2 . 27 ñì3. 

.2 .  ñì3. .2 .  ñì3. .2 . Íі. .2 . 60 ñì3. .3 . 768 ñì3. 

.31. 168 ñì2. .32. 240 ñì2. .33. 100 ñì3. .34. 108 ñì3. .3 . 216 ñì2. 

.3 . 5400 ñì2. .3 . 300 ñì3. .3 . 10 ñì. .4 . 1) 5 ðàçіâ; 2)  ðàçіâ. 

.41. 1)  ðàçіâ; 2) 2 ðàçè. .42. 3315 ã. .43. 26 ìàøèí. 

.44. 72 ìàøèíè. .4 . 120. .4 . 40 äì3. .4 . 87 750 ì3. .4 . . 

.4 . 48 ñì3. . . 54 ñì3. . 1. 64 ñì2; 32 ñì3. . 2. 72 ñì3. . 3. 7. 

. 4. 750. . .  ñì3. . .  ñì3. . .  ñì. . . 162 ñì3. 

. .  ñì3. . . 13 ñì. . 1. 192 ñì3. . 2. 1152 ñì3. 

. 3.   ñì3. . 4.  ñì3. . . 630 ñì3. . . 840 ñì3. 

. . 252 ñì3. . . 30 ñì3. . .  ñì3. . .   ñì3. 
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. 1. 144 ñì3. . 2.  ñì3. . 3. . 

. 4. . . . 2160 ì3. . . 87 750 ì3. . . 3 ñì. 

. . 3 ñì. . . 4 ñì. . . 2,5 ñì. . 1. 1 äì. . 2. Ó 2 ðàçè. 

. 3. Íà 144 ñì2. . 4.  ñì3. . .  ñì3. . . 8,4 äì3. 

. . 3840 ñì3. . .  ñì3. . . 10 608 ñì3. . . 480 ñì3. 

. 1. 25 ñì. . 2. 36 ñì3. . 3. 54 ñì3. . 4.  ñì3. . .  ñì3. 

. . . . . . . . 84 ñì3. . . 40 ñì3. 

.1 .  ñì3. .1 1. 72 ñì3. .1 2.  ñì3. .1 3.   ñì3. 

.1 4.  ñì3. .1 . 60 ñì3. .1 . . 

.1 . . .1 . 84 ñì3. .1 . 806,4 ñì3. .11 . 19 800 ñì3. 

.111. 13 860 ñì3. .112.  ñì3. .113.  ñì3. .114.  ñì3. 

.11 . . .11 . . .11 . 60°. .11 . 30°. .11 . . 

.12 .  äì3. .121. . .122. . .123. 48 ñì3. .124. 270 ñì3. 

.12 . 870 ñì3. .12 .  ñì3. .12 . . .12 . . 

.12 . . .13 . 4320 ñì3. .131. 96 ñì3. .132. 237 ñì3. 

.133. 20 ñì3. .134. ßêíàéøâèäøå çà ìàðøðóòîì AK, KL, LC – 
çà 14,1 õâ; íàéïîâіëüíіøå çà ìàðøðóòîì AD, DC – çà 17,1 õâ. 
.13 . 80 âіäåð. 

 1
1 .13. 6 ñì. 1 .14. 9 ñì. 1 .1 . Çáіëüøèòüñÿ óäâі÷і. 

1 .1 .   ñì3. 1 .1 .  ñì3. 1 .1 . 32 ñì3. 1 .1 . 560 ñì3. 

1 .2 .  2 014 639 ì3. 1 .21.  2 596 298 ì3. 1 .22. . 1 .23. 3V. 

1 .24. 16 ñì2. 1 .2 . 48 ñì2. 1 .2 .  ñì3. 1 .2 . 147 ñì3. 

1 .2 . 2) 2880 ñì3. 1 .2 . 2) 768 ñì3. 1 .3 .   ñì3. 1 .31.  ñì3. 

1 .32. 36 ñì3. 1 .33. . 1 .34. . 1 .3 .  ñì3. 1 .3 .  ñì3. 

1 .3 .  ñì3. 1 .3 . 864 ñì3. 1 .3 . . 

1 .4 . . 1 .41. . 1 .42. . 1 .43. 8 ñì3. 

1 .44. 5 ñì. 1 .4 . 100 ñì3. 1 .4 .  ñì3. 1 .4 . 252 ñì3. 
1 .4 . 72 ñì3. 1 .4 . 10 ñì3. Â ê à ç і â ê à. Äîâåäіòü, ùî îñíî-
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âîþ ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèê. 1 . .  ñì3. Â ê à ç і â ê à. Äî-
âåäіòü, ùî îñíîâîþ ïіðàìіäè є êâàäðàò. 1 . 1. 12 ñì. 1 . 2. 4 ñì. 

1 . 3. . 1 . 4. . 1 . .  ñì3. 1 . .  ñì3. 1 . .  ñì3. 

1 . . 256 ñì3. 1 . . . 1 . . . 1 . 1. 20 ñì3. 

1 . 2. 36 ñì3. 1 . 3. . 1 . 4. . 

1 . . 216 ñì3. 1 . . 72 ñì3. 1 . . 500 ñì3. 1 . . 8 ñì3. 

1 . .  ñì3. 1 . . 3 äì3. 1 . 1. 160 ñì3. 1 . 2. 8 ñì2. 1 . 3. 8 ñì2

і 2 ñì2. 1 . 4. 3 ñì2 і 27 ñì2. 1 . . 504 ñì3. 1 . . 588 ñì3. 

1 . . . 1 . . 2 äì3. 1 . .  ñì3. 1 . . 3 ñì. 1 . 1.  ñì3. 

1 . 2.  ñì3. 1 . 3.   ñì3. 1 . 4.  ñì3. 1 . . 72 ñì3. 

1 . . 16 ñì3. 1 . . 1900 ñì3. 1 . .  ñì3. 1 . . 109 ñì3. 

1 . . 120 ñì3. 1 . 1. 6 ñì3. 1 . 2. 144 ñì3. 1 . 3. 18 äì3. 

1 . 4.  äì3. 1 . . 24 äì3. 1 . . äì3. 1 . . , 

, . 1 . . 1 : 1. 1 . . 36 ñì3. 1 .1 . 18 ñì3. 

1 .1 1.  ñì3. 1 .1 2.  äì3. 1 .1 3. 90°. 1 .1 4. 3000 ñì3. 

1 .1 . . 1 .1 . . 

1 .1 .  ñì3. 1 .1 .  ñì3. 1 .1 .  äì3. 1 .11 . . 

1 .111. . 1 .112. Â ê à ç і â ê à. Íåõàé a, b, c – òðè ðåá-

ðà òåòðàåäðà, ùî âèõîäÿòü ç îäíієї âåðøèíè, V – îá’єì òåòðà-

åäðà. Òîäі  (äîâåäіòü öå). 1 .114. 12 ñì3. 1 .11 . 1008 ñì3. 

1 .11 . 2) . 1 .11 .  ñì3. 1 .11 . 216 ñì3. 

1 .12 . . 1 .121. . 1 .122. ; 
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. 1 .123. . 1 .124.  502,4 ì2. 

1 .12 .  4,25 ì2. 1 .12 . 1 : 3. 

Âïðàâè äëÿ ïîâòîðåííÿ ðîçäіëó 3
1 . 512. 11. 125 ñì3. 12. 32 ñì3. 13. 230 ñì2. 14. 96 ñì3. 

1 .   ñì3. 1 . 1092 ñì3. 1 . 192 ñì3. 1 .  ñì3. 1 . 96 ñì3. 

2 . . 21. . 22. 36 ñì3. 23. 250 ñì3. 

24.  ñì3. 2 . 9 ñì3. 33.  ñì3. 34. 15 ñì3. 3 .  ñì3. 

3 . 40 ñì3. 3  ñì3. 3 . 4 ñì. 3 . 36 ñì3. 4 .  ñì3. 41.  ñì3. 

42. 1944 ñì3. 43. . 44. . 4 .   ñì3. 

4 . 114 ñì3. 4 . 37 ñì3; 152 ñì3.

Ðîçäіë 4

 11
11.1 . 54π ñì3. 11.1 . 72π ñì3. 11.1 . 6 äì3. 11.1 .  12 560 ñì3. 

11.1 .  9,2 ò. 11.2 .  26 ò. 11.21.  äì2. 11.22. 4 äì2. 
11.23.  ñì3. 11.24. 125π ñì3. 11.2 . 1) 4 ñì; 2) 144 ñì. 
11.2 . Ó 16 ðàçіâ. 11.2 . 1008π ñì3. 11.2 . 180π ñì3. 11.2 . 192π ñì3. 

11.3 .  ñì3. 11.31. . 11.32. 8πl3cos2 α sin α. 11.33. 96π ñì3. 

11.34. 180π ñì3. 11.3 . . 11.3 . . 11.3 . 4 : 1. 11.3 . 1 : 2. 

11.3 . . 11.4 . . 11.41.  ñì3. 11.42.  ñì3. 

11.43. . 11.44. . 11.4 . . 

11.4 . . 11.4 . . 11.4 . 80°. 11.4 . Ó 25 ðàçіâ. 

11. . Òàê. 

 12

12.2 .  ñì3. 12.21. 12π ñì3. 12.22. 5 ñì. 12.23. 36 ñì. 

12.24. 392π ñì3. 12.2 . 96π ñì3. 12.2 . 36π ñì3. 12.2 . 48π ñì3. 

12.2 . . 12.2 . . 12.3 .  ñì3. 
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12.31. 39π ñì3. 12.32. 32π ñì3. 12.33. 24π ñì3. 12.34. 76,8π ñì3. 
12.3 . 54π ñì3. 12.3 . 36 ñì3. 12.3 . 96π ñì3. 12.3 . 240π ñì3. 

12.3 . . 12.4 . 3 : 4. 12.41. 2 : 1. 12.42. . 

12.43. . 12.44.  ñì3. 12.4 .  ñì3. 

12.4 . 6400π ñì3. 12.4 . 56π ñì3. 12.4 . 122π ñì3. 12.4 . 81 ñì3. 

12. . 243 ñì3. 12. 1. . 12. 2. . 

12. 3. 3840π ñì3. 12. 4. 1344π ñì3. 12. . 120°. 12. . .

12. . . 12. .  àáî . 12. . . 12. . 1600π ñì3. 

12. 1. 591,5π ñì3. Â ê à ç і â ê à. Âðàõóéòå, ùî îñíîâîþ ïіðàìіäè є 
ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê, à òîìó áі÷íі ðåáðà ïіðàìіäè ìіæ ñîáîþ ðіâ-

íі. 12. 2. . 12. 3. 24. 12. 4. 1100 ì; 500 ì. 12. . 1) Óñі íåâі-

äîìі ñòîðîíè ïî 5; 2) íі. 

 13

13.1 . 1)  ñì3; 2)  3178 ã. 13.1 . 1)  ñì3; 2)  8852 ã. 

13.1 . 10 ñì. 13.1 . 4 ñì. 13.1 . 126π ñì3. 13.2 . 6156π ñì3. 

13.21.  ñì3. 13.22.  ñì3. 13.23.  ñì. 

13.24.   ñì. 13.2 .  2,6 ñì. 13.2 .  4,3 ñì. 13.2 . 2 : 3. 13.2 . . 

13.2 . 288π ñì3. 13.3 .  ñì3. 13.31. . 13.32. . 

13.33. 18π ñì2. 13.34. 16π ñì2. 13.3 . 198π ñì3 і 364,5π ñì3. 
13.3 . 27 : 5. 13.3 . Òàê, îñêіëüêè її ðàäіóñ ìåíøèé çà ðàäіóñ öè-

ëіíäðà. 13.3 . 3 ñì. 13.3 . 2 ñì. 13.4 .  ñì3. 13.41.  ñì3.

13.42.  ñì3. 13.43. 36π ñì3. 13.44. 18,432π ñì3. 13.4 .  ñì3. 

13.4 .  ñì3. 13.4 .  ñì3. 13.4 .  àáî . 

13.4 .  ñì3. 13. . 288π ñì3. 13. 1.  ñì3. 

13. 2.  ñì3. 13. 3.  ñì3. 13. 4.  ñì3. 

13. .  ñì3. 13. .  ñì3. 13. .  ñì3. 
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13. . . 13. 1. 4,5π ñì3. 13. 2. . 13. 3. . 

13. 4. 1 : 2. 13. . 5 : 11 : 16. 13. . 7 : 20. 13. . 5 : 16. 

13. . 720π ñì3. 13. . 36π ñì3. 13. . . 

13. 1. 441π ñì3. 13. 2. 972π ñì3. 13. 3. 60° àáî . 

13. 4.  àáî . 13. . . 13. . 10°. 13. . 2,5 êì. 

 14
14.2 . 36π ñì2. 14.3 . 288π ñì3. 14.31. 676π ñì2. 14.32. 400π ñì2. 

14.33. Îäíієї êóëі äіàìåòðîì 6 äì. 14.34. Ó 160 000 ðàçіâ. 14.3 . πQ. 

14.3 . . 14.3 . 25π ñì2. 14.3 . 100π ñì2. 14.3 . 4 ñì. 14.4 . 3 ñì. 

14.41. 144π ñì2. 14.42.  ñì2. 14.43. πd2sin2α. 14.44. 2πa2(1 + tgβ). 

14.4 . 96π ñì2. 14.4 . 1200π ñì2. 14.4 . . 14.4 .  ñì2. 

14.4 . 104π ñì2. 14. . 42π ñì2. 14. 3. 9π ñì2. 14. 4. 16π ñì2. 
14. .  61,8 äì2. 14. .  2,6 ì2. 14. . 132π ñì2. 14. . 48π ñì2

àáî  ñì2. 14. . 5 ñì. 14. . 6 ñì. 14. 1. 9π ñì2. 14. 2. 36π ñì2. 

14. 3. 48π ñì2. 14. 4. 9π ñì2. 14. . . 14. . . 14. . 324π ñì3. 

14. . 48π ñì2. 14. . 43,0625π ñì2. 14. . 16π ñì2. 14. 1. π äì2. 
14. 2. 2) a : b. 14. 3. 36π ñì3. 14. 4. 96π ñì3. 14. . 2 : 3. 

14. . 268π ñì3. 14. . 3 ñì і 5 ñì. 14. . 3 ñì і 6 ñì. 14. . . 

14. . . 14. 1. 1) 100π ñì2; 2) 125π ñì3. 14. 2. 1) 48π ñì2; 2) 32π ñì3. 

14. 3. 52,8π ñì2. 14. 4. 16,8π ñì2. 14. .  312°. 14. .  255°. 14. .

2500π ñì2. 14. . 1300π ñì2. 14. 1. ; àáî 

. 14. 2. . 14. 3. 216°. 14. 4.

288°. 14. . 180°. 14. . 60°. 14. . . 14. . . 

14. . 2116π ñì3. 14.1 . 529π äì2. 14.1 1. 90π ñì2. 14.1 2. 960 ñì2. 

14.1 3. 1908π ñì2. 14.1 4. 1350π ñì2. 14.1 . 1200π ñì2. 14.1 . . 
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14.1 . . 14.1 . 4 ñì; 7 ñì; 7 ñì. 14.1 . 420π ñì2. 

14.11 .  ñì2. 14.111.  ñì2. 

14.112. . 14.113. . 

14.114. . 14.11 . . 14.11 .  37°. 

14.11 . Ïî 45°. 14.11 . . 14.11 . . 

14.12 . . 14.121. 11,7 ì. 14.122. 1) 800 ò; 

2) 3 200 000 ãðí. 14.123. 45°. 

Âïðàâè äëÿ ïîâòîðåííÿ ðîçäіëó 4
. 3468π ñì3. . Ó 3 ðàçè. 1 . 240π ñì3. 11. 81π ñì3. 

12. 32a3π cos2 γ sin γ. 13.  ñì3. 14. . 1 . . 

1 . . 2 . 100π ñì3. 2 .  ñì3. 2 . . 

2 . 504π ñì3. 3 . 32π ñì3. 31. . 32.  ñì3. 3 . 1) 252π ñì3; 

2)  7046 ã. 4 . 36π ñì2. 41. 2268π ñì3. 42. 216π ñì3. 43.  äì. 
44.  2,03 ñì. 4 .  ñì. 4 . 252π ñì3, 720π ñì3. 4 .  ñì. 

4 .  ñì3. 4 . . .  124 ì2. . 1000π ñì2. 

. 45π ñì2. .  ñì2. 1. 16π ñì3. 2. π(3r2 – r1
2). 3. 3 ñì. 

4. 169π ñì2. . 2πQ. . 1) 24π ñì2; 2) 16π ñì3. . . 

. 336π ñì2. . 180°. . 72π ñì2. 1. 81π ñì2.

Âіäïîâіäі äî çàâäàíü Äîìàøíÿ ñàìîñòіéíà ðîáîòà

 çàâäàííÿ 
 ðîáîòè 1 2 3 4 1 11 12

1 Â Á À Â Á À Â Á À

2 Â Á À Á À Á À Â Â

3 Â À Á À Á Á Â Á À

4 Á À Â À Á Â À Á Â À
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 Âіäïîâіäі äî çàâäàíü 
åðåâіðòå ñâîþ êîìïåòåíòíіñòü

 âïðàâè 
 çàâäàííÿ

1 2 3 4

1 Â À Ä Á 1 – ; 2 – Á; 3 – Â; 4 – À 0,75

2 Á À Â 1 – Â; 2 – Á; 3 – ; 4 – Ä 3

3 À Á Â 1 – ; 2 – Á; 3 – À; 4 – Â 56

4 Á Â À Ä 1 – À; 2 – ; 3 – Â; 4 – Ä 64

Á À Â 1 – Ä; 2 – ; 3 – Â; 4 – À 48

Ä Â 1 – Á; 2 – À; 3 – ; 4 – Â 7

Á Â À 1 – Ä; 2 – À; 3 – ; 4 – Â 16

À Á Á 1 – Ä; 2 – ; 3 – Á; 4 – Â 75

Á Â Â 1 – Â; 2 – Á; 3 – Ä; 4 – À –18

1 Â Á Â 1 – Á; 2 – Â; 3 – ; 4 – À 120

11 À Â Â 1 – Á; 2 – Â; 3 – ; 4 – Ä 144

12 Â Á Â À 1 – À; 2 – Â; 3 – Á; 4 – Ä 256

13 À Â 1 – À; 2 – ; 3 – Â; 4 – Ä 4

14 À Á Ä 1 – Á; 2 – Â; 3 – Ä; 4 – 2,5
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Ð ÄÌ Ò È  Î ×È  

ïîôåìà çðіçàíîї ïіðàìіäè 
56
– ïіðàìіäè 48

Áі÷íà ïîâåðõíÿ çðіçàíîãî 
êîíóñà 106
– – êîíóñà 102
– – öèëіíäðà 90
Áі÷íі ãðàíі çðіçàíîї ïіðàìі-
äè 55
– – ïіðàìіäè 44
– – ïðèçìè 8
Áі÷íі ðåáðà çðіçàíîї ïіðàìі-
äè 55
– – ïіðàìіäè 44
– – ïðèçìè 8

Âåëèêå êîëî êóëі 118
Âåëèêèé êðóã êóëі 118
Âåðøèíà êîíóñà 102
– ìíîãîãðàííîãî êóòà 6
– ïіðàìіäè 44
Âåðøèíè ìíîãîãðàííèêà 7
Âèìіðè ïàðàëåëåïіïåäà 30
Âèñîòà çðіçàíîãî êîíóñà 105
– çðіçàíîї ïіðàìіäè 55
– êîíóñà 102
– êóëüîâîãî ñåãìåíòà 119
– êóëüîâîãî øàðó 120
– ïіðàìіäè 44
– ïðèçìè 8
– öèëіíäðà 91
Âçàєìíå ðîçìіùåííÿ êóëі і 
ïëîùèíè 116
Âіñü çðіçàíîãî êîíóñà 106
– êîíóñà 102
– ïðàâèëüíîї ïіðàìіäè 48
– òіëà îáåðòàííÿ 89
– öèëіíäðà 90
Âëàñòèâіñòü äіàãîíàëåé ïàðà-
ëåëåïіïåäà 28
– ïëîùèíè, äîòè÷íîї äî 
êóëі 117

– ïðîòèëåæíèõ ãðàíåé ïàðà-
ëåëåïіïåäà 27
Âëàñòèâîñòі ïðàâèëüíèõ ìíî-
ãîãðàííèêіâ 72

Ãðàíі äâîãðàííîãî êóòà 6
– ìíîãîãðàííèêà 7
– ìíîãîãðàííîãî êóòà 6

Äâîãðàííèé êóò 6
Äіàãîíàëü ïðèçìè 8
– îêòàåäðà 73
Äіàãîíàëüíèé ïåðåðіç ïіðàìі-
äè 54
– – ïðèçìè 12
Äіàìåòð êóëі 115
– îñíîâè êîíóñà 102
– ñôåðè 115
– öèëіíäðà 90
Äіàìåòðàëüíà ïëîùèíà 118
Äîäåêàåäð 72

Іêîñàåäð 72

àâàëüєðі ïðèíöèï 166
Êîíóñ 102
– çðіçàíèé 105
Êóá 31, 72
Êóëÿ 115
Êóëüîâèé ñåãìåíò 118
– ñåêòîð 119
– ïîÿñ 119
– øàð 119

Ëіíіéíèé êóò äâîãðàííîãî 
êóòà 6

Ìíîãîãðàííèé êóò 6
Ìíîãîãðàííèê 7
– íåîïóêëèé 7
– îïóêëèé 7

Îá’єì çðіçàíîї ïіðàìіäè 187
– çðіçàíîãî êîíóñà 219
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– êîíóñà 217
– êóëі 228
– êóëüîâîãî ñåãìåíòà 230
– – ñåêòîðà 231
– – øàðó 232
– ïіðàìіäè 184
– ïðèçìè 167
– ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïі-
ïåäà 165
– òіëà 164
– òіëà îáåðòàííÿ 227
– öèëіíäðà 209
Îñíîâíі âëàñòèâîñòі 
îá’єìіâ 164
Îêòàåäð 72
Îñíîâà êîíóñà 102
– êóëüîâîãî ñåãìåíòà 118
– ïіðàìіäè 44
Îñíîâè çðіçàíîãî êîíóñà 105
– çðіçàíîї ïіðàìіäè 55
– êóëüîâîãî øàðó 119
– ïðèçìè 8
– öèëіíäðà 90
Îñüîâèé ïåðåðіç çðіçàíîãî 
êîíóñà 106
– – êîíóñà 103
– – òіëà îáåðòàííÿ 89
– – öèëіíäðà 92

àðàëåëåïіïåä 27
– ïîõèëèé 27
– ïðÿìèé 27
– ïðÿìîêóòíèé 30
Ïåðåðіç êóëі ïëîùèíîþ 118
– ìíîãîãðàííèêà 11
Ïåðïåíäèêóëÿðíèé ïåðåðіç 
ïðèçìè 13
Ïіðàìіäà 44
– çðіçàíà 55
– n-êóòíà 44
– ïðàâèëüíà 48
– – çðіçàíà 49
Ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі çðіçà-
íîãî êîíóñà 244
– – – êîíóñà 243
– – – öèëіíäðà 241

Ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі çðіçà-
íîãî êîíóñà 244
– – – çðіçàíîї ïіðàìіäè 56
– – – êîíóñà 243
– – – ïіðàìіäè 44
– – – ïðèçìè 9
– – – öèëіíäðà 241
– ñôåðè 246
– ïîâåðõíі ìíîãîãðàííèêà 8
– áі÷íîї ïîâåðõíі çðіçàíîї 
ïіðàìіäè 56
– – ïіðàìіäè 44
– – ïðèçìè 9
Ïëîùèíà, äîòè÷íà äî êóëі 
(ñôåðè) 117
Ïîâåðõíÿ îáåðòàííÿ 89
Ïðàâèëüíèé ìíîãîãðàí-
íèê 72
– òåòðàåäð 72
Ïðèçìà 8
– n-êóòíà 8
– ïîõèëà 9
– ïðàâèëüíà 9
– ïðÿìà 9
Ïðîòèëåæíі ãðàíі ïàðàëåëå-
ïіïåäà 27

Ðàäіóñ îñíîâè êîíóñà 102
– êóëі 115
– ñôåðè 115
– öèëіíäðà 90
Ðàäіóñè êóëüîâîãî øàðó 119
– îñíîâ çðіçàíîãî êîíóñà 105
Ðåáðà ìíîãîãðàííèêà 7
Ðåáðî äâîãðàííîãî êóòà 6
– ìíîãîãðàííîãî êóòà 6
Ðіâíîâåëèêі òіëà 165
Ðіâíîñòîðîííіé êîíóñ 103
– öèëіíäð 92
Ðîçãîðòêà ìíîãîãðàííèêà 7
– ïîâíîї ïîâåðõíі êîíó-
ñà 242
– – – öèëіíäðà 241

Ñі÷íà ïëîùèíà ìíîãîãðàííè-
êà 11
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Ñôåðà 115
Ñôåðè÷íèé ñåãìåíò 118

Òâіðíà çðіçàíîãî êîíóñà 106
– êîíóñà 102
– öèëіíäðà 90
Òåîðåìà ïðî äîâæèíó äіàãî-
íàëі ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëå-
ïіïåäà 30
– – ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі 
ïðàâèëüíîї çðіçàíîї ïіðàìі-
äè 56

– – – – – ïіðàìіäè 49
– – – – – ïðÿìîї ïðèçìè 9
Òåòðàåäð 44
Òіëî îáåðòàííÿ 89
Òî÷êà äîòèêó 117

Ôîðìóëè ïåðåõîäó ìіæ êóòà-
ìè ïðàâèëüíîї ïіðàìіäè 50

Öåíòð êóëі 115
– ñôåðè 115
Öèëіíäð 90
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СПІВВІДНО ЕНН   ПР МОК ТНОМ  ТРИК ТНИК

 (òåîðåìà Ïіôàãîðà)

 

, 

РОЗВ’ З ВАНН  ТРИК ТНИКІВ

ТЕОРЕМА КОСИН СІВ
 

ТЕОРЕМА СИН СІВ

, 

R – ðàäіóñ îïèñàíîãî êîëà

ЗНА ЕНН  СИН СА  КОСИН СА  
І ТАН ЕНСА ДЕ КИ  К ТІВ

α 0° 30° 45° 60° 90° 120° 135° 150° 180°

0 1 0

1 0 –1

0 1
íå  

іñíóє
–1 0

ПЛО А ТРИК ТНИКА

     

, äå R – ðàäіóñ îïèñàíîãî êîëà

, äå r – ðàäіóñ âïèñàíîãî êîëà

 –  ôîðìóëà åðîíà, 
p – ïіâïåðèìåòð òðèêóòíèêà

ПРАВИЛЬНИ  ТРИК ТНИК ПР МОК ТНИ  ТРИК ТНИК

, äå a – ñòîðîíà , äå a і b – êàòåòè

ПЛО А ПАРАЛЕЛО РАМА

ПЛО А ТРАПЕ ІЇ

 

ВПИСАНИ  ОТИРИК ТНИК

 ∠ A + ∠ C = ∠ B + ∠ D = 180°

ОПИСАНИ  ОТИРИК ТНИК

 AB + CD = AD + BC
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ПРИЗМА

 

ПР МА ПРИЗМА

, äå  P – ïåðèìåòð îñíîâè, 
l – áі÷íå ðåáðî

ПР МОК ТНИ  ПАРАЛЕЛЕПІПЕД
 

 

К Б
Sïîâí = 6a2, V = a3,  äå a – ðåáðî

ПІРАМІДА
 

ПРАВИЛЬНА ПІРАМІДА

, äå  p – ïіâïåðèìåòð îñíîâè, 
l – àïîôåìà

ЗРІЗАНА ПІРАМІДА
 

 

ПРАВИЛЬНА ЗРІЗАНА ПІРАМІДА
,  äå  p1, p2 – ïіâïåðèìåòðè îñíîâ,  

l – àïîôåìà

ИЛІНДР

КОН С

ЗРІЗАНИ  КОН С

К Л  І С ЕРА 

 

К ЛЬОВИ  СЕ МЕНТ К ЛЬОВИ  СЕКТОР
O – öåíòð êóëі, r – ðàäіóñ êóëі, h – âèñîòà ñåãìåíòà
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