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Семінар 18 

Об’єми многогранників та тіл обертання 

1. У правильній шестикутній призмі площа найбільшого 

діагонального перерізу дорівнює S, а відстань між двома 

протилежними бічними гранями дорівнює d. Знайдіть об’єм 

призми. 

2. Площа основи прямої трикутної призми 24, а площі бічних граней 

3, 4 і 5. Знайдіть її об’єм. 

3. Сторона основи прямого паралелепіпеда a. Через неї та 

протилежну їй сторону верхньої основи проведено переріз під кутом 

α до площини основи. Площа перерізу дорівнює S. Знайдіть об’єм 

паралелепіпеда. 

4. Знайдіть об’єм прямокутного паралелепіпеда, сторони основи якого 

рівні a, а радіус вписаної кулі дорівнює r. 

5. Кулю вписано в пряму призму, в основі якої лежить прямокутний 

трикутник. У цьому трикутнику перпендикуляр довжини h, 

опущений з вершини прямого кута на гіпотенузу, складає з одним 

з катетів кут a. Знайдіть об’єм призми.  

6. Серед усіх циліндрів, вписаних у сферу радіуса R, знайдіть циліндр 

найбільшого об’єму. 

7. У правильній чотирикутній зрізаній піраміді сторони основ a та 3a, 

а бічні грані нахилені до площини основи під кутом a. Через 

сторону верхньої основи проведено площину, паралельну 

протилежній бічній грані. Визначте об’єм чотирикутної призми, 

яку відтинається від піраміди. 

8. Сторони основи трикутної піраміди дорівнюють 25, 29 та 36, а бічні 

ребра нахилені до площини основи під кутом 45°. Знайдіть об’єм 

піраміди. 

9. Площа бічної грані правильної трикутної піраміди дорівнює S, а 

відстань від центра основи до бічної грані рівна d. Знайдіть об’єм 

піраміди. 

10. Три ребра тетраедра, які збігаються в одній вершині, дорівнюють a, 

b, c, а плоскі кути при цій вершині прямі. Знайдіть висоту 

тетраедра, опущену на протилежну від зазначеної вершини грань.  

11. У правильну трикутну піраміду вписано кулю. Визначте кут 

нахилу бічної грані піраміди до площини основи, якщо 
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піраміди кулі
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12. Два рівні конуси мають спільну вісь та паралельні основи. 

Вершини конусів лежать між площинами їх основ, а відстань між 

вершинами становить 1/5 висоти кожного. Знайдіть об’єми конусів, 

якщо об’єм їх спільної частини дорівнює V.  

13. Знайдіть відношення об’ємів циліндра та конуса, вписаних в одну 

й ту саму кулю, якщо висоти конуса та циліндра дорівнюють 

радіусу кулі. 

14. У правильну чотирикутну піраміду вписано прямокутний 

паралелепіпед, основою якого є квадрат, а висота паралелепіпеда 

становить 2/3 висоти піраміди (сторони основи паралелепіпеда 

лежать на бічних гранях піраміди). Знайдіть відношення об’єму 

піраміди до об’єму паралелепіпеда. 

15. Через сторону основи правильної трикутної піраміди та середину 

висоти проведено площину, яка утворює з площиною основи кут a. 

Знайдіть об’єм піраміди, якщо її висота дорівнює H. 


