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Семінар 13 

Циліндр 

1. Через твірну циліндра проведено осьовий переріз і ще три перерізи, 
площини яких нахилені до площини осьового перерізу під кутами 
30°, 45° і 60°. Як відносяться між собою площі всіх чотирьох 
проведених перерізів? 

2. Площа осьового перерізу циліндра становить 8 дм2, площа основи 
12 дм2. Визначте площу перерізу, паралельного осі циліндра, що 
віддалений від неї на відстань 1 дм. 

3. У нижній основі циліндра проведено хорду завдовжки a = 2. Цю 
хорду видно з центра основи під кутом α = 60°. Відрізок, що сполучає 
центр верхньої основи із серединою проведеної хорди, нахилений 
до площини основи під кутом β = 45°. Визначте площу бічної та 
повної поверхонь циліндра. 

4. Прямокутник АВСD є розгорткою бічної поверхні циліндра. 
Діагональ прямокутника дорівнює 10 см, а кут між діагоналями 
60°. Знайдіть площу повної поверхні циліндра, якщо більша 
сторона прямокутника АВСD є висотою циліндра. 

5. Висота та радіус основи циліндра H = 32 та R = 13 відповідно. 
Вершини деякого прямокутника лежать на колах обох основ 
циліндра. Визначте площу прямокутника, якщо відношення його 
сторін 1 : 4. 

6. Знайти найменшу площу повної поверхні циліндра, площа 
осьового перерізу якого 10 см2, а величина радіуса R лежить у 
межах від 1 см до 4 см. 

7. Усі сторони рівнобедреної трапеції дотикаються до бічної поверхні 
циліндра. Основи трапеції — 2a і 2b. Вісь циліндра 
перпендикулярна до основ трапеції і нахилена до її площини під 
кутом φ. Визначте висоту трапеції. 

8. Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 12 і утворює з 
площиною основи кут 60°. Знайдіть бічну поверхню правильної 
чотирикутної призми, описаної навколо циліндра. 

9. Бічне ребро правильної трикутної піраміди рівне a і утворює з 
площиною основи кут α. У піраміду вписано рівносторонній 
циліндр так, що нижня його основа лежить в площині основи 
піраміди. Знайдіть висоту циліндра. 

10. У правильному октаедрі розміщено циліндр так, що висота 
циліндра розміщена на діагоналі октаедра, а коло кожної основи 
циліндра дотикається чотирьох граней октаедра в їх центрах. 
Визначте відношення площ поверхонь циліндра і октаедра. 


