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Семінар 9 

Правильні піраміди та тетраедри 

1. Кут між бічним ребром правильної чотирикутної піраміди та 
площиною основи дорівнює плоскому куту при вершині піраміди. 
Знайдіть вказані кути. 

2. 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. 

3. У правильній шестикутній піраміді бічна поверхня удвічі більша 
від площі основи. Знайдіть плоский кут при основі піраміди. 

4. Через центр основи правильної трикутної піраміди паралельно 
двом її мимобіжним ребрам проведено січну площину. Знайдіть 
периметр та площу одержаного перерізу, якщо бічне ребро піраміди 
b, а ребро основи a. 

5. У правильній трикутній піраміді через її висоту і бічне ребро 
проведено площину. Площа утвореного перерізу в 4 рази менша від 
площі повної поверхні піраміди. Обчисліть двогранний кут при 
основі піраміди. 

6. Сторона основи правильної трикутної піраміди a. Переріз, що 
ділить кут між бічними гранями навпіл, є прямокутним 
трикутником. Визначте кут нахилу бічного ребра призми до основи. 

7. У правильній трикутній піраміді МАВС переріз, що проходить 
через вершину А та середини ребер МВ та МС, виявився 
перпендикулярним до грані МВС. Знайдіть площу бічної поверхні 
піраміди, якщо площа основи дорівнює S. 

8. У правильному тетраедрі ABCD проведені два перерізи, кожен з 
яких паралельний ребрам AB і CD. Знайдіть ребро тетраедра, якщо 
площі перерізів рівні 24 та 16 см2, а відстань між січними 

площинами 2 2  см. 

9. У тетраедрі ABCD при вершині D три кути прямі. Вершина D 

проектується в точку H на основі ABC. Доведіть, що 
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10. Ребра прямокутного тетраедра, що обмежують прямі кути — p, r та 
q. Знайдіть висоту та бічну поверхню тетраедра. 

11. У рівногранному тетраедрі знайдіть відстань між мимобіжними 
ребрами, якщо вони рівні a, b, c. 

12. У прямокутному тетраедрі S1, S2, S3 — площі бічних граней, що 
прилягають до прямого тригранного кута, h — висота, опущена з 

вершини цього кута. Доведіть, що 
2

1 2 3

9

2

h
S S S+ +  . 



11 клас  

 2  М.М. Древаль // УФМЛ, 2017 р. 

13. Тангенси трьох кутів правильної чотирикутної піраміди, а саме: 
кута нахилу бічного ребра до основи, двогранного при основі та 
половини плоского кута при вершині складають геометричну 
прогресію. Визначте ці кути. 

14. Площа бічної грані правильної шестикутної піраміди S. Знайдіть 
площу перерізу, який паралельний бічній грані та проходить через 
центр основи. 

15. ABCDS — правильна чотирикутна піраміда з вершиною S, у якій 
АВ : SA = 2 : 3, N — середина ребра SD. Знайдіть кут між 
площинами SBC та NAB. 


