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Семінар 10 

Підготовка до ДКР 

1. У правильній чотирикутній піраміді плоский кут при вершині 
піраміди дорівнює  . Знайдіть кути нахилу до площини основи 
бічної грані та бічного ребра піраміди. 

2. Сторона основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює a. 
Плоский кут при вершині піраміди вдвічі більший за двогранний 
кут при стороні основи. Обчисліть площу бічної поверхні піраміди. 

3. Серед усіх прямокутних паралелепіпедів із заданою сумою l 
довжин усіх його ребер знайти той, площа поверхні якого 
найбільша. Чому дорівнює ця найбільша площа? 

4. Чи існує многогранник з непарним числом граней, усі грані якого є 
многокутниками з непарним числом сторін? Відповідь обґрунтуйте. 

5. ABCDA1B1C1D1 — паралелепіпед, усі ребра якого дорівнюють 1, а 

плоскі кути при вершині А рівні   ( )
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  . Чому дорівнює висота 

цього паралелепіпеда? 

6. SABC — тетраедр, у якого плоскі кути при вершині S — прямі, 
причому SA = 1, SB = 2, SC = 3. Знайдіть площу повної поверхні та 
висоту цього тетраедра. 

7. Знайдіть двогранний кут при бічному ребрі правильної 
чотирикутної піраміди, якщо в сумі з плоским кутом при основі 
бічної грані він становить 180°. 

8. У правильній трикутній піраміді МАВС переріз, що проходить 
через вершину А та середини ребер МВ та МС, виявився 
перпендикулярним до грані МВС. Знайдіть площу бічної поверхні 
піраміди, якщо площа основи дорівнює S. 

9. Сторони основ правильної чотирикутної зрізаної піраміди 

дорівнюють a  і 3a , бічна грань нахилена до площини основи під 
кутом  . Знайдіть повну поверхню зрізаної піраміди. 

10. В основі піраміди лежить прямокутник. Дві суміжні бічні грані 
піраміди перпендикулярні до основи, а дві інші — нахилені до неї 
під кутами α і β (α < β). Визначте бічну поверхню піраміди, якщо 
висота піраміди дорівнює H. 

11. У правильній чотирикутній зрізаній піраміді апофема та сторони 

основ відносяться як 5 : 8 : 2, а об’єм дорівнює 31
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 см3. Визначте її 

повну поверхню. 

12. Основи зрізаної піраміди — квадрати зі сторонами 8 см та 4 см. 
Одна з бічних граней — рівнобічна трапеція, перпендикулярна до 
основ, а протилежна до неї бічна грань утворює з основою кут 60°. 
Знайдіть площу бічної поверхні зрізаної піраміди. 



11 клас  

 2  М.М. Древаль // УФМЛ, 2017 р. 

13. Основа піраміди — рівнобедрений трикутник з кутом   при 
вершині. Усі бічні ребра піраміди  рівні. Бічна грань піраміди, яка 
містить основу рівнобедреного трикутника, утворює з площиною 
основи кут  . Знайдіть площу бічної поверхні конуса, описаного 

навколо піраміди, висота якої дорівнює H. 

14. У основі піраміди лежить рівнобічна трапеція з гострим кутом  . 
Діагональ трапеції  є бісектрисою гострого кута. Усі бічні ребра 
піраміди  нахилені до площини основи під кутом  . Деяка точка 

висоти піраміди знаходиться на відстані а від бічного ребра та 
площини основи. Визначте об’єм піраміди. 

15. Основою похилого паралелепіпеда є ромб ABCD зі стороною a та 
гострим кутом 60°. Ребро AA1 також дорівнює a і утворює з ребрами 
AB та AD кути 45°. Визначте висоту та об’єм паралелепіпеда. 


