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Семінар 8 

Піраміда 

1. У правильній шестикутній піраміді сторона основи a = 6, бічне 
ребро нахилене під кутом α = 45° до основи. Знайдіть площу бічної 
поверхні піраміди. 

2. Дах має форму піраміди з квадратною основою 4,5 м 4,5 м та кутом 
нахилу грані до основи 45°. Скільки листів заліза розміром 70 см  
140 см необхідно для того, щоб покрити дах, якщо відходи 
становлять 10% площі даху? 

3. Основою піраміди є правильний трикутник зі стороною a. Одна з 
бічних граней — рівнобедрений прямокутний трикутник, площина 
якого перпендикулярна площині основи. Знайдіть площу бічної 
поверхні піраміди. 

4. Сторони основ та висота правильної чотирикутної зрізаної піраміди 
відносяться як 7 : 4 : 2. Площа бічної поверхні зрізаної піраміди 
дорівнює 110. Знайдіть площу повної поверхні. 

5. Основа трикутної піраміди — рівнобедрений трикутник з основою 
10 і кутом при вершині 120°. Знайдіть повну поверхню піраміди, 
якщо всі її бічні грані нахилені під кутом 60°. 

6. Основа піраміди — квадрат. Двогранні кути при основі  
пропорційні числам 1, 2, 4 і 2. Визначте ці кути. 

7. Основа піраміди — рівнобедрена трапеція, у якої паралельні 
сторони a і b (a > b), а нерівні відрізки діагоналей складають кут φ. 
Знайдіть висоту піраміди, якщо відомо, що вона проектується в 
точку перетину діагоналей основи, а двогранні кути, прилеглі до 
паралельних сторін основи, відносяться як 2 : 1. 

8. Висота зрізаної піраміди дорівнює h, а площі основ S1 і S2 (S1 > S2). 
На якій відстані від верхньої основи знаходиться паралельний до 
неї переріз, площа якого є середнім геометричним площ основ? 

9. Кут між бічним ребром правильної чотирикутної піраміди і 
площиною основи дорівнює плоскому куту при вершині піраміди. 
Знайдіть ці кути. 

10. У правильній трикутній піраміді сума кутів між апофемою і 

основою та бічним ребром і основою дорівнює 
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. Знайдіть кут між 

суміжними бічними гранями. 


