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Семінар 14 

Конус 

1. Осьовий переріз конуса — рівнобедрений прямокутний трикутник 

з гіпотенузою 6 см. Знайдіть повну поверхню конуса. 

2. Радіус основи конуса R = 10 см, а бічна поверхня дорівнює сумі 

площ основи та осьового перерізу. Визначте висоту конуса. 

3. Через вершину конуса проведено площину, яка відтинає від кола 

основи дугу 90° і нахилена до площини основи під кутом 60°. 

Знайдіть кут при вершині перерізу. 

4. Через дві твірні конуса, кут між якими дорівнює 30°, проведено 

переріз. Знайдіть площу перерізу, якщо радіус основи 8 см, а твірна 

утворює з основою кут 60°. 

5. Найбільша можлива площа перерізу конуса площиною, що 

проходить через його вершину, удвічі більша за площу осьового 

перерізу. Визначте кут нахилу твірних конуса до основи. 

6. Висота конуса дорівнює h, а його твірні нахилені до площини 

основи під кутом a. Перпендикулярна до висоти конуса площина 

ділить повну поверхню навпіл. Знайдіть відстань від цієї площини 

до площини основи. 

7. Конус котиться по площині, обертаючись навколо своєї нерухомої 

вершини. Першого разу він повернувся у своє ж початкове 

положення , зробивши 5 обертів навколо своєї осі. Визначте кут при 

вершині осьового перерізу конуса. 

8. Площі більшої і меншої основ зрізаного конуса відповідно 

дорівнюють 4π і 9π, а твірна — 2 см. Знайдіть площу його осьового 

перерізу та площу бічної поверхні. 

9. Твірна зрізаного конуса, довжина якої 4 см, утворює з площиною 

основи кут 60°. Знайти повну поверхню зрізаного конуса, якщо 

діагональ осьового перерізу дорівнює 2 19  см. 

10. У конус вписана правильна n-кутна піраміда, плоский кут при 

вершині якої a. Знайдіть площу бічної поверхні конуса, якщо радіус 

основи конуса R. 

11. Радіус основи конуса R, твірна нахилена до площини основи під 

кутом φ. Навколо конуса описана піраміда, в основі якої лежить 

правильний трикутник з гострим кутом a. Знайдіть площу бічної 

поверхні піраміди. 


