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Семінар 21 

Стереометричні задачі 

1. Твірна конуса утворює з його основою кут 30°, а площа перерізу, що 

проходить через твірні, кут між якими 120°, дорівнює 3 . Знайдіть 

об’єм конуса. 

2. Площа бічної поверхні конуса дорівнює площі поверхні кулі. 

Знайдіть відношення їхніх об’ємів, якщо осьовий переріз конуса є 

прямокутним трикутником. 

3. Паралельно осі циліндра проведено переріз, який відтинає від кола 

основи дугу у 120°. Площа перерізу дорівнює 4 3 , а його діагональ 

утворює з твірною кут 30°. Знайдіть площу бічної поверхні 

циліндра. 

4. У правильній трикутній піраміді сторона основи дорівнює a. 

Знайдіть радіус вписаної кулі, якщо бічне ребро нахилене до 

площини основи під кутом α. 

5. Бічне ребро правильної трикутної піраміди дорівнює l і утворює з 

площиною основи кут a. Знайдіть площу поверхні сфери, описаної 

навколо даної піраміди. 

6. Апофема правильної трикутної піраміди дорівнює h, а двогранний 

кут при ребрі основи — a. Знайдіть площу поверхні сфери, вписаної 

в цю піраміду. 

7. У правильну трикутну призму вписано кулю, а навколо цієї призми 

описано кулю, радіус якої дорівнює R. Знайдіть площу поверхні 

вписаної кулі. 

8. У кулю вписано правильну чотирикутну призму, висота якої 

дорівнює h, а діагональ нахилена до площини основи під кутом β. 

Знайдіть радіус кулі. 

9. У зрізаний конус вписано кулю радіуса R. Із центра кулі діаметр 

більшої основи зрізаного конуса видно під кутом a. Знайдіть повну 

поверхню зрізаного конуса. 

10. Знайдіть радіус кулі, описаної навколо зрізаного конуса, у якому 

радіуси основ R і r (R > r),  а твірна нахилена до площини основи 

під кутом a. 
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11. Площа осьового перерізу циліндра дорівнює 240, а його площа 

повної поверхні — 290π. Визначте радіус описаної навколо 

циліндра кулі. 

12. У трикутну піраміду, основою якої є прямокутний трикутник з 

гострим кутом a, вписано конус. Знайдіть об’єм піраміди, якщо 

радіус основи конуса дорівнює R, а твірна конуса нахилена до 

площини основи під кутом φ. 

13. У конус, площа бічної поверхні якого дорівнює S, а кут нахилу 

твірної до площини основи дорівнює φ, вписано трикутну піраміду. 

Основою піраміди є прямокутний трикутник з гострим кутом a. 

Знайдіть об’єм піраміди. 

14. Основою піраміди є ромб зі стороною 16 см і гострим кутом 60°. Усі 

двогранні кути при основі піраміди дорівнюють 30°. Знайдіть об’єм 

конуса, вписаного в дану піраміду 

15. Основою піраміди є рівнобедрений трикутник з бічною стороною a і 

кутом a при вершині. Навколо піраміди описано конус, твірна якого 

нахилена до площини основи під кутом φ. Знайдіть об’єм конуса. 

16. У конус вписано циліндр, висота якого дорівнює радіусу основи 

конуса. Визначте кут між віссю конуса і його твірною, якщо повна 

поверхня циліндра відноситься до площі основи конуса як 3 : 1. 

17. Основа прямої трикутної призми — рівнобедрений трикутник з 

кутом a при основі. Діагональ бічної грані призми, що містить бічну 

сторону основи, дорівнює l і нахилена до площини основи під кутом 

β. Знайдіть об’єм циліндра, описаного навколо призми. 

18. Діагональ бічної грані правильної трикутної призми дорівнює d і 

нахилена під кутом φ до площини основи. Знайдіть об’єм циліндра, 

вписаного в цю призму. 

19. Трикутник зі сторонами 5, 6 та 7 обертається навколо середньої за 

довжиною сторони. Знайдіть площу сфери, вписаної в утворене тіло 

обертання. 


