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Група 33 

Математика (геометрія) 

Урок 16-17 

Тема: Піраміда. Правильна піраміда 

Мета: навчальна – сформувати поняття правильної піраміди, апофеми 

правильної піраміди; домогтися засвоєння властивостей правильної 

піраміди. Сформувати вміння розв'язувати задачі на знаходження 

елементів правильної піраміди.  

розвивальна – розвивати графічну культуру учнів, просторову уяву, 

розширювати знання математичної термінології. 

виховна – виховувати культуру математичної мови, зібраність, 

охайність, інтерес до математики. 

 

Матеріали до уроку: 

ВИКОНАТИ САМОСТІЙНУ РОБОТУ (лише після с/р приступити до теми 

уроку) 

http://ito.vspu.net/Naukova_robota/data/Konkursu/2009_2010/boychyk_2009_2010/

matematuka/11_klas/test-control_11/g11_sr_02.pdf  - самостійна робота 

 

Означення правильної піраміди. Зображення правильної піраміди. 

 
Одним із прикладів правильної піраміди є єгипетські піраміди. Це 

чотирикутні піраміди. 

http://ito.vspu.net/Naukova_robota/data/Konkursu/2009_2010/boychyk_2009_2010/matematuka/11_klas/test-control_11/g11_sr_02.pdf
http://ito.vspu.net/Naukova_robota/data/Konkursu/2009_2010/boychyk_2009_2010/matematuka/11_klas/test-control_11/g11_sr_02.pdf


 
Увага учнів звертається також на зображення правильної трикутної і 

шестикутної пірамід. 

 
Графічне завдання для учнів: виконати в зошиті зображення правильної 

шестикутної піраміди. 

Властивості правильної піраміди. 

Всі бічні ребра правильної піраміди рівні, а бічні грані – рівнобедрені 

трикутники. 



 
 

Доведення даних фактів проводиться усно: 

 

a) Будь – яке бічне ребро є гіпотенузою прямокутного трикутника, одним з 

катетів якого є висота піраміди, а другим – радіус кола, описаного навколо 

основи. Ці прямокутні трикутники рівні (за двома катетами). Отже, їх 

гіпотенузи також рівні. 

 

b) Так як бічні ребра правильної піраміди рівні, то її бічні грані – 

рівнобедрені трикутники. Так як А1А2 … Аn  - правильний многокутник, то 

основи цих трикутників також рівні між собою. Отже, бічні грані рівні (за 

трьома сторонами) 

 

Апофема 

 



 

Апофема – висота бічної грані правильної піраміди, проведена з її 

вершини. Цей термін вживається тільки для правильної піраміди, хоча у 

неправильної піраміди також можуть бути рівні висоти бічних граней. 

 

Розв'язування задачу на побудову 

В правильній шестикутній піраміді побудувати: 

 кут між бічним ребром і площиною основи; 

 
 лінійний кут двогранного кута при основі. 

 



Розв'язати задачу: 

1. Площа бічної грані правильної чотирикутної піраміди дорівнює 48 см
2 

, 

а периметр основи – 12 см. Обчисліть апофему піраміди. 

 

Розв'язання задачі: 

РАВСД = 12 см, отже, АВ = ВС = СД = АД = 12 : 4 = 3 (см) 

     – рівнобедрений (за властивістю правильної піраміди) 

SM – висота       

      = 
 

 
 ДС ∙ SM; 

SM =  
      

  
 ; 

SM = 32 (см). 

 

2.  

 



Розв’язання: 

Точка О – центр описаного кола (точка перетину діагоналей) 

∆ ASO – прямокутний. За теоремою Піфагора:    =    +      

SО =         . 
∆ AВС – прямокутний. За теоремою Піфагора:    =    +      

АС =          = 20 (см). 

АО = 
 

 
АС = 10 (см) 

SО =          = 24 (см) 

Відповідь: 24 см . 

 

Домашнє завдання: 

1. Виконати с/р; 

2. Зробити конспект уроку 

3. Виконати № 658, ст. 16 

 

 

Зворотній зв'язок  

Viber/Telegram 0932186792 
E-mail vitasergiivna1992@gmail.com  
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