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Семінар 17 

Комбінації многогранників та тіл обертання 

1. Навколо сфери описано пряму призму. В основі призми лежить 

рівнобічна трапеція з основами 2a і 2b (b a ). Визначте висоту 

призми. 

2. Знайдіть радіус кулі, описаної навколо правильної трикутної 

піраміди зі стороною основи 6 см та бічним ребром 10 см, і радіус 

вписаної в неї кулі. 

3. У півкулю радіуса R вписано чотирикутну піраміду, а в піраміду 

вписано кулю. Знайдіть радіус кулі. 

4. Основою піраміди є ромб з діагоналями 6 і 8. Бічні грані піраміди 

нахилені до площини основи під однаковими кутами. Знайдіть 

радіус вписаної кулі, якщо висота піраміди 10. 

5. Радіус кулі, описаної навколо правильної піраміди, у 8 разів 

перевищує її висоту. Під яким кутом бічне ребро піраміди нахилене 

до основи піраміди? 

6. Радіуси кіл, описаних навколо основ зрізаної піраміди дорівнюють 

r1 та r2 ( 2 1
r r ), а радіус сфери, описаної навколо самої піраміди, 

дорівнює R. Визначте висоту піраміди. 

7. В основі прямої призми лежить рівнобедрений трикутник АВС. 

Призма має таку форму, що в неї можна вписати сферу. Радіус цієї 

сфери у 3 рази менший, ніж радіус сфери, описаної навколо 

призми. Визначте кут при вершині трикутника АВС.  

8. Дві правильні трикутні піраміди з однаковими основами складені 

цими основами одна до одної. Знайдіть радіус кулі, вписаної в  

утворений многогранника, знаючи, що сторона основи дорівнює a,  

а висоти пірамід h та H.  

9. Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 12 та утворює з 

площиною основи кут 60°. Знайдіть площу бічної поверхні 

правильної чотирикутної призми, описаної навколо циліндра. 

10. Бічне ребро правильної трикутної піраміди дорівнює a та утворює з 

площиною основи кут α. У піраміду вписано рівносторонній 

циліндр так, що нижня його основа лежить в площині основи 

піраміди. Знайдіть висоту циліндра. 

11. 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. 
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12. У конус вписано правильну n-кутну піраміду, плоский кут при 

вершині якої дорівнює α. Знайдіть площу бічної поверхні конуса, 

якщо радіус його основи дорівнює R. 

13. Радіус основи конуса дорівнює R, твірна нахилена до площини 

основи під кутом φ. Навколо конуса описано піраміду, в основі якої 

лежить правильний трикутник. Знайдіть площу бічної поверхні 

піраміди. 

14. В циліндр вписано прямокутний паралелепіпед. Більше ребро його 

основи дорівнює a, кут між діагоналлю паралелепіпеда і його 

більшою бічною гранню дорівнює β, а кут між діагоналлю 

паралелепіпеда і площиною його основи — α. Знайдіть площу 

бічної поверхні циліндра. 

15. Ребро куба ABCDA1B1C1D1 дорівнює 1. У кубі розміщено циліндр 

так, що його висота розміщена на діагоналі AC1 куба, а кожне коло 

основи дотикається трьох граней куба в їх центрах. Визначте площу 

повної поверхні циліндра. 

16. У прямий круговий конус з твірною L і висотою H вписано 

правильну шестикутну призму так, що її нижня основа лежить у 

площині основи конуса, а вершини верхньої основи належать 

конічній поверхні. Знайдіть площу основи призми, якщо відомо, що 

площа повної поверхні цієї призми найбільша з усіх можливих. 


