
Об’єми многогранників. 

Мета уроку : узагальнити та систематизувати знання, вміння та 

навички учнів з теми; розвивати пам’ять, логічне мислення, 

комунікативні здібності учнів; виховувати інтерес до математики, увагу, 

самостійність; прищеплювати навички культури спілкування, формувати 

вміння працювати. 

Усна робота 

- Наведіть приклади многогранників. 

- Що таке многогранник? 

- Дайте означення призми, та назвіть основні її елементи. 

- Який многогранник називають паралелепіпедом? 

- Сформулювати означення піраміди та назвати основні її елементи. 

- Назвіть основні властивості паралелепіпеда. 

- Що спільного та відмінного у піраміди та призми? 

 Сьогодні на уроці ми узагальнимо, систематизуємо вже отриманні знання, 

розв’яжемо задачі з теми «Об’єми многогранників». 

Застосування математики в усіх галузях науки, господарства і життя 

необмежене. Математика скрізь, вона на кожному кроці. 

Подивіться на речі навкруг вас,на саму кімнату. Яку форму має 

кімната? Стіни, підлога, стеля, вікна та двері? Яку б річ ви не розглядали, ви 

переконуєтесь, що вона є або геометричною фігурою, або поєднанням 

геометричних тіл: куба, паралелепіпеда , кулі частини кулі , циліндра, 

конуса, піраміди . 

Об'єм́ — місткість геометричного тіла, тобто частини простору, обмеженої 

однією або декількома замкнутими поверхнями. Об'єм виражається числом 

кубічних одиниць, що поміщаються в певній ємкості. 

Об'єм це величина, що визначає кількість тривимірного простору в 

середині замкнутої поверхні, наприклад, це простір, який заповнює або 

містить в собі речовина (тверде тіло, рідина, газ, або плазма) або фігура. 

Кількість тривимірного простору в середині замкнутої поверхні, наприклад, 

це простір, який заповнює або містить у собі речовина (тверде 

тіло, рідина, газ, або плазма) або фігура. Прийняті одиниці вимірювання — 

в СІ і похідних від неї — кубічний метр, кубічний сантиметр, літр (кубічний 

дециметр) тощо. Позасистемні — галон, барель, бушель. 
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 Розв’язування прикладної задачі 

 

Класні приміщення повинні бути розраховані так, щоб на кожного 

учня припадало не менше 6 м
3
 повітря. Чи можна у класі, що має форму 

прямокутного паралелепіпеда з вимірами 8,3 x 6,25 x 3,6 м, розмістити 30 

учнів, не порушуючи санітарних норм? 

Розв’язання: 

Кімната має форму паралелепіпеда, тому її об’єм 

V =а·b·c 

V=8,3·6,25·3,6=186,75(м³ ) 

Об’єм повітря в кімнаті також дорівнює 186,75(м³ ). На одного учня припаде 

такий об’єм: 

V=186,75 : 30=6,225(м³ ) 

 



Отже, санітарні вимоги не буде порушено. 

Учитель. Архітекторові, щоб спорудити будинок, і всім нам щоб 

виконати ремонт оселі, треба також зробити математичні розрахунки . 

Самостійна робота 

1.Будівельна цеглина має розміри 25см х 12см х 6см .Знайти об’єм стіни , 

викладеної з 10 000 цеглин. Взяти до уваги, що розчин збільшує об’єм на 

15% . 

2.Якщо об’єм куба дорівнює 64 см³ , то площа його поверхні дорівнює: 

а) 4см²; б) 16 см; в) 32 см²; г) 96 см² . 

3. Якщо площа основи трикутної піраміди дорівнює 3см², а висота - 3см, то її 

об’єм дорівнює: 

а) 1 см³; б) 3см³; в) 9 см³; г) 27 см³ . 

4. Якщо ребро куба збільшили у 2 рази ,то його об ’єм збільшиться в: 

а) 2 рази; б) 4 рази; в) 8 раз; г) 27раз . 

5. Виключити зайвий запис: 

5см³, 7 км³, 4 мм³, 6км, 10л 

Питання для самоконтролю 

1)Сформулюйте основні властивості об’єму . 

2)Що таке 1см³ ,1дм³ ? 

3)Чому дорівнює об’єм прямокутного паралелепіпеда ? 

4)За якою формулою обчислюють об’єм будь - якої призми? 

5)Яка формула для обчислення об’єму  піраміди ? 

6) Чому дорівнює об’єм куба? 

7) Чому дорівнює об’єм сфери? 

Домашнє завдання§24 №923,929,933 

 

 

 


