
Площа бічної і повної поверхні циліндра 

Мета уроку:   формування вмінь знаходити площі поверхонь тіл 

обертання. 

Розглянемо готові відповіді до задач на знаходження повної площі 

та площі бічної поверхні циліндра. Задачі взято із посібника для 

ЗНО підготовки з математики.  

Розглянемо формули для циліндра 

 

Пригадаємо формули для конуса 

 

 



Порозв’язуємо задачі 

 Площа поверхні циліндра 

Задача1 Знайти повну поверхню циліндра з радіусом 5 см і 

висотою 15 см. 

 

 

 
Розв'язання: Маємо циліндр з висотою H=OO1=AA1=15 см, в основі 

якого лежить круг з радіусом R=OA=O1A1=5 см. 

Повну поверхню циліндра (її площу) знаходимо за формулою: 

 

де  – площа основи циліндра (площа круга); 

 – площа бічної поверхні циліндра. 

Це одні з поширених формул, тому добре запам'ятайте їх. 

Відповідь: 200π см
2
  

 

Задача2 Осьовим перерізом циліндра є квадрат зі стороною 10 см. 

Знайти площу бічної поверхні циліндра. 

 

 



Розв'язання: Площа бічної поверхні циліндра обчислюється за 

формулою: 

Sb=2πRH, 

де R – радіус (основи) циліндра; 

H – висота (довжина твірної) циліндра. 

Осьовим перерізом циліндра є квадрат AA1B1B зі стороною 10 см (за 

умовою задачі), сторони AA1=BB1 якого є твірними циліндра (їх 

довжина дорівнює висоті H циліндра), тому H=10 см. 

Дві інші сторони AB=A1B1=10 см – діаметри основ циліндра. 

Вісь OO1 циліндра є віссю квадрата, його кінці ділять діаметр 

навпіл, тобто AO=OB=A1O=OB1=R=AB/2 см, де R=5 см – радіус 

циліндра. 

Знаходимо площу бічної поверхні циліндра за формулою: 

 
Відповідь: 100π см

2
 

Задача3 Знайти площу повної поверхні конуса, твірна якого 

дорівнює 10 см, а радіус основи дорівнює 6 см. 

 

Розв'язання: Площа повної поверхні конуса обчислюється за 

формулою: 

 
де R=AO=BO – радіус основи конуса; 

l=SA=SB – твірна конуса. 

 
Маємо конус з твірною l=SA=SB=10 см і радіусом 

основи R=AO=BO=6 см (за умовою задачі). 

Площа повної поверхні конуса: 

 
Тут застосували просту формулу площі поверхні, яку Ви не раз 

використовували на практичних заняттях в школі. 

Відповідь: 96π см
2
 



  

Задача 4 Площа осьового перерізу конуса дорівнює 0,6. Висота 

конуса дорівнює 1,2. 

Обчислити площу S повної поверхні конуса. У відповідь 

записати S/π. 

 
Розв'язання: Площа повної поверхні конуса обчислюється за 

формулою: 

, де R=AO=BO – радіус основи 

конуса; 

l=SA=SB – твірна конуса. 

Маємо конус з висотою H=SO=1,2 і осьовим перерізом ΔSAB 

(дивись І абзац задачі 39.1), площа якого S=0,6 (за умовою задачі). 

Площа осьового перерізу – це площа трикутника: 

 
Звідси D=AB=1 – діаметр основи конуса, 

тоді R=AO=BO=D/2=0,5 – радіус основи. 

Із прямокутного ΔSAO (∠AOS=90), у якого S=1,2 і AO=0,5 – катети, 

за теоремою Піфагора знайдемо гіпотенузу SA=l – твірну заданого 

конуса: 

 
Отже, R=0,5 – радіус основи і l=1,3 – твірна заданого конуса. 

Знаючи радіус і твірну, без проблем знаходимо площу повної 

поверхні конуса: 



 
З наведеного вище бачимо, що в таких задач основна частина 

розрахунків припадає на вираження твірної або радіуса конусу. 

Відповідь: 0,9. 

  

Задача5 Бічна поверхня конуса дорівнює 10 см
2
 і розгортається у 

сектор з кутом 36. 

Знайти у квадратних сантиметрах повну поверхню конуса. 

Розв'язання: Маємо конус з площею бічної поверхні Sb=10 см
2
, 

який розгортається у сектор з кутом 36. 

Рисунок розгортки конуса має вигляд 

 
Площа сектора і є площею бічної поверхні конуса, та 

розраховується за формулою: 

Sb=πRl, де l – твірна конуса; 

площа основи конуса: 

Soc=πR
2
, де R – радіус основи конуса; 

площа сектора з кутом alpha
0
: 

 
оскільки радіус сектора є твірною конуса. 



З цієї формули знаходимо твірну 

, 

тобто см – довжина твірної заданого конуса. 

Далі виражємо радіус основи  

  

Площа основи конуса –  круга рівна: 

 
Площа повної поверхні конуса знаходимо сумуванням: 

. 

Відповідь: 11. 

Домашнє завдання §21 №794,800,801,803,804,805,808+конспект 

на пошту natkaaauch87@gmail.com  
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