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Семінар 7 

Многогранник. Паралелепіпед. Призма 

1. Многогранник має 9 ребер. Доведіть, що його гранню не може бути 
п’ятикутник. 

2. Знайдіть площу поверхні прямокутного паралелепіпеда, якщо 
довжина одного з його ребер a, а площі прилеглих до нього граней 
рівні S1 та S2. 

3. Чи може проекція многогранника мати вигляд, 
зображений на рисунку? 

4. Вершини M і N куба з ребром a симетричні 
відносно центра куба. Знайдіть найкоротший 
шлях з M в N поверхнею куба. 

5. Гранями опуклого многогранника є лише трикутники. Скільки у 
цього многогранника вершин та граней, якщо він має 12 ребер? 

6. Із кожної вершини опуклого многогранника виходить по три ребра. 
Скільки вершин та граней має цей многогранник, якщо в нього 12 
ребер? 

7. У опуклому многограннику відома кількість граней, причому 
кожна грань має одну й ту ж відому кількість ребер. Чи можна за 
цими даними дізнатися, скільки всього ребер має цей 
многогранник? 

8. Дано опуклий многогранник, грані якого мають лише 5, 6 або 7 
ребер, а з кожної вершини виходить рівно по 3 ребра. Доведіть, що 
кількість п’ятикутних граней на 12 більша за кількість семикутних. 

9. Чи існує многогранник з непарним числом граней, усі грані якого є 
многокутниками з непарним числом сторін? 

10. Довжина діагоналі прямокутного паралелепіпеда 57 см, а його 
виміри відносяться, як 6 : 10 : 15. Знайдіть виміри паралелепіпеда. 

11. Кут між діагоналями двох бічних граней правильної трикутної 
призми, проведеними з однієї вершини, дорівнює 45°, довжина 
діагоналі — 10 см. Знайдіть площу бічної поверхні. 

12. Відстані між прямими, які містять бічні ребра похилої трикутної 
призми дорівнюють 16, 25 і 39, а бічне ребро — 25. Знайдіть площу 
бічної поверхні цієї призми. 

13. У прямокутному паралелепіпеді діагональ d нахилена до площини 
основи під кутом β. Кут між діагоналями основи дорівнює α. 
Визначте площу повної поверхні паралелепіпеда. 

14. Основою прямого паралелепіпеда є ромб. Площина, проведена 
через одну зі сторін нижньої основи та протилежну сторону 
верхньої основи, утворює з площиною основи кут 45°. Отриманий 
переріз має площу 50 дм2. Знайдіть площу повної поверхні. 
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15. В основі паралелепіпеда лежить квадрат зі стороною a = 2. Одна з 
вершин верхньої основи рівновіддалена від усіх вершин нижньої 
основи. Бічне ребро b = 4. Знайдіть площу повної поверхні 
паралелепіпеда.  

16. У прямокутному паралелепіпеді проведено площину через 
діагональ основи та діагональ більшої бічної грані, що виходять з 
однієї вершини. Кут між цими діагоналями β, кут між діагоналями 
основи 2α. Знайдіть: 1) кут нахилу площини перерізу до площини 
основи; 2) площу перерізу, якщо радіус кола, описаного навколо 
основи, дорівнює R. 

17. На ребрах АА1 та СС1 куба дано точки K та P такі, що АK = KA1, а 
CP : РС1 = 1 : 2. Побудуйте переріз D1KР та знайдіть його периметр. 

18. Площа основи семикутної призми 40 дм2. Січна площина перетинає 
всі бічні ребра призми та перпендикулярна до них. Знайдіть площу 
перерізу, якщо січна площина утворює з основою кут 60°. 

19. Основою прямої призми є ромб з діагоналями d1 і d2 (d1 < d2). Висота 
призми h. Знайдіть площу перерізу, який проходить через меншу 
діагональ призми паралельно більшій діагоналі основи. 

20. Основою похилої призми є правильний трикутник зі стороною а. 
Довжина бічного ребра b, одне з бічних ребер утворює з прилеглими 
сторонами кут 60°. Визначте бічну та повну поверхню цієї призми. 

21. Ребро куба а. Побудовано переріз площиною, що має форму 
правильного n-кутника. Для яких n та як можна побудувати ці 
перерізи? Визначте їхні площі. 

22. Висота правильної шестикутної призми дорівнює h. Діагоналі двох 
сусідніх бічних граней, проведених з однієї вершини, взаємно 
перпендикулярні. Знайдіть площу бічної поверхні призми. 

23. Основою прямої призми є ромб площею S. Площі діагональних 
перерізів рівні S1 та S2 (S1 > S2). Знайдіть висоту та площу бічної 
поверхні призми. 

24. У правильній чотирикутній призмі проведено два паралельні 
перерізи: один проходить через середини двох суміжних сторін 
основи і середину осі, а другий ділить вісь у відношенні 1 : 3. Площа 
першого перерізу S. Знайдіть площу другого перерізу. 

25. Яка призма має однакову кількість діагональних перерізів та: а) 
вершин; б) граней; в) ребер?  


