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Самостійна робота 7 

1. Площа бічної поверхні циліндра в 2 рази більша від площі його 

основи, а площа повної поверхні дорівнює 256π. Знайдіть радіус 

основи та висоту. 

2. Прямокутник є розгорткою бічної поверхні циліндра. Знайдіть 

повну поверхню цього циліндра, якщо його висотою є більша 

сторона прямокутника, яка дорівнює 9 3  см, а кут між 

діагоналями прямокутника 60°.  

3. У нижній основі циліндра проведено хорду завдовжки 6 см, яку 

видно з центра основи під кутом 120°, а з центра верхньої основи 

під кутом 60°. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра. 

4. У циліндрі паралельно його осі проведено площину, яка перетинає 

нижню основу циліндра по хорді, яка стягує дугу в a радіан і є 

квадратом з площею S. Знайдіть площу осьового перерізу циліндра. 

5. Точки А і В лежать на колах різних основ циліндра, причому АВ = 

13 см. Знайдіть відстань від осі циліндра до прямої АВ, якщо площа 

бічної поверхні 100π, а радіус основи 10 см.  
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