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01.10.2021 

Група 33 

Математика (геометрія) 

Урок 11-12 
Тема уроку.   Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники. Призма.      

                        Перерізи многогранників. 

Мета уроку:   формування понять многогранник; ребра, грані, вершини 

многогранників; опуклий многогранник: призма; основи і бічні грані, 

ребра призми; висота призми; поверхня та бічна поверхня призми; 

вивчення властивостей граней та бічних ребер призми. 

 

Матеріали до уроку: 

 

Многогранники та їх елементи, опуклі многогранники 
Фігури, які вивчає стереометрія, називаються тілами. Наочно тіло уявляють як 

частину простору, зайняту фізичним тілом і обмежену поверхнею. Демонструємо 

моделі многогранників. 

Многогранником називають тіло (частина простору), обмежене скінченою 

кількістю плоских многокутників (рис. 18). 

Многокутники, які обмежують многогранник, називають його гранями, їх 

сторони — ребрами, а вершини — вершинами многогранника. 

На рис. 18 гранями е многокутники: ABCD, AMLD, DLKC, BCKN, ABNM, 

MNKL; ребрами — сторони AD, DC, ВС, АВ, КС, LD, AM, NB, ML, LK, NK, MN; 

вершинами —точки А, В, C, D, Μ, Ν, Κ, L. 

Многогранник називається опуклим, якщо він лежить по один бік від площини 

кожного з плоских многокутників на його поверхні. 

Прикладами опуклих многогранників можуть бути куб, прямокутний 

паралелепіпед, тетраедр тощо. На рис. 19 зображено неопуклий многогранник. 

   
 

Демонструємо опуклі і неопуклі многогранники. Многогранники в оточуючому 

середовищі зустрічаються дуже часто. Цеглина, коробка, шафа, стілець, дошка, 

кристал — все це моделі многогранників. Знання властивостей многогранників 

необхідне багатьом фахівцям. 

Столяр має справу з многогранниками, вистругуючи бруски, видовбуючи в них 

прямокутні отвори або заглибини. Муляр кладе стіни, споруджуючи  будівлі, у 

формі многогранників. І тесляри, що зводять горища над будівлями, і 

екскаваторники, що риють котловани, і мінералоги, кристалографи, гранильники — 

всі мають справу з многогранниками. 
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Розв'язування задач 
1. Яке найменше число ребер може мати многогранник?  

(Відповідь. 6.)  
2. Побудуйте многогранник, який має 4 грані. Скільки ребер і скільки вершин він 

має? (Відповідь. Ребер — 6, вершин — 4.) 

3. Скільки ребер може сходитися у вершині многогранника? 

(Відповідь. Довільне число, але не менше трьох.) 
4. Якщо поверхню многогранника розрізати по кількох його ребрах і розкласти на 

площині, то дістанемо розгортку даного многогранника. На рис. 22 подані деякі 
розгортки куба. Побудуйте розгортку куба, відмінну від поданих. (Відповідь, Рис. 
23.) 

  
 

5. На рис. 24 зображено розгортки многогранників. Визначте, скільки у цих 
многогранників вершин, граней, ребер. (Відповідь, а) Вершин — 8; граней 
— 6; ребер — 12; б) вершин — 5, граней — 5, ребер — 8.) 

   
Рис. 24 

 
Призма 
Многогранник, дві грані якого — рівні n-кутники з відповідно 

паралельними сторонами, а всі інші n граней — 

паралелограми, називається n-кутною призмою (рис. 26)

Її рівні n-кутники називаються основами призми, а паралелогра-

ми — бічними гранями, сторони основи — ребрами основи, інші 

ребра — бічними ребрами. 

Площею поверхні призми називається сума площ усіх її граней. Оскільки 

основи рівні, то:  Sпр = Sбіч.пов 
+
 2Socн, 

де Sпр — площа поверхні призми; 

Sбіч.пов — площа бічної поверхні призми; 

Sосн – площа основи. 

 



 3 

Висотою призми називається відстань між площинами її основ. Відрізок, який 

сполучає дві вершини призми, що не належать одній і рані, називається діагоналлю 

призми. 

 

Розв'язування задач 
6. АВСА1B1С1 — призма, A1K (ABC), AK  ВС (рис. 28). Доведіть, що ΒΒ1C1C — 

прямокутник. 

         Ρ о з в ' яз а н н я 

Оскільки A1K (ABC) і AK ВС, то за теоремою про три перпендикуляри 

А1А ВС. Оскільки СС1 || АА1 і А1А ВС, то СС1 ВС. 

Оскільки ΒΒ1C1C — паралелограм і <C1CB = 90°, то ΒΒ1C1C — прямокутник. 

 

Правила зображення призми 

Зображення призми зручно починати із зображення однієї із її основ. Треба 

нагадати учням правила зображення многокутників, які вивчали в 10 класі; 

- зображенням трикутника (рівностороннього, рівнобедреного, прямокутного) є 

довільний трикутник;  

- зображенням паралелограма (прямокутника, ромба, квадрата) є довільний 

паралелограм;  

- зображенням трапеції (рівнобічної, прямокутної) є трапеція, у якої відношення 

довжин основ дорівнює відношенню довжин основ зображуваної трапеції;  

- зображенням довільного чотирикутника (не паралелограма і не трапеції) є 

довільний чотирикутник;  

- зображенням правильного шестикутника є шестикутник, у якого три пари 

протилежних сторін попарно рівні. 

Після побудови зображення основи зображають бічні ребра у вигляді 

паралельних і рівних відрізків і з'єднують послідовно їх вільні кінці. 

Слід визначити, що невидимі ребра зображають штриховими лініями. Для 

більшої наочності рисунка висоту призми, а також бічні ребра призми, які 

перпендикулярні до основи, будемо зображати “вертикальними відрізками”. 
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