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Математика 

Урок №29-30 (геометрія) 

Тема уроку.   Розв’язування вправ. Конус. Осьовий переріз конуса.  

Мета уроку: закріплення вивченого на попередньому уроці; формування 

понять конус, основа конуса, вершина конуса, твірна конуса, 

висота конуса, прямий конус, вісь конуса, осьовий переріз 

конуса.  

 

Матеріал до уроку: 

 

Задача:  

У циліндрі, паралельно його осі і на відстані а від неї, проведено площину, що 

перетинає його нижню основу по хорді, яку видно із центра верхньої основи під 

кутом φ. Відрізок, що сполучає центр верхньої основи з точкою кола нижньої 

основи, утворює з площиною основи кут α. Знайдіть площу перерізу. 

Р о з в ' я з а н н я  з а д а ч і  

Нехай у циліндрі (рис. 119) OO1 — вісь; (АВС)║ОО1; О1К ⊥  АВ; О1К = d; 

<АОВ = φ; <ОАО1 =α. 

Sпер = SABCD = АВ·АD.  ∆ОАD — рівнобедрений; ОК – медіана і бісектриса, 

отже,  <АОК = <КОD = 
2


.  

Із ∆АOK  АК = ОК tg<ВОК = ОК tg
2


; 

 

 



 

 
 

Конус 

Прямим круговим конусом називається тіло, утворене обертанням 

плоского прямокутного трикутника навколо одного із його катетів (рис. 125). 

 

Якщо прямокутний трикутник SАО обертається навколо катета SO, то його 

гіпотенуза описує бічну поверхню, а катет ОА — круг — основу 

конуса. Радіус цього круга називається радіусом конуса; точка 

S, відрізок SА, відрізок SO, пряма SO називаються відповідно 

вершиною, твірною, висотою і віссю конуса. 

Осьовий переріз конуса — переріз конуса площиною, яка 

проходить через його вісь. Всі осьові перерізи конуса являють 

собою рівнобедрені трикутники, рівні між собою. На рис. 125 

∆SАВ — осьовий переріз (SА = SВ). Висотою конуса 

називається перпендикуляр, опущений з його вершини на площину основи. У 

прямого кругового конуса основа висоти збігається з центром основи. На рис. 

125 S0 — висота конуса. 

 

Виконання вправ 

 
 



 

 
 

Домашнє завдання: 

Виконати письмово. 

1) Дайте означення прямого кругового конуса.  

2) Що таке вершина конуса, твірна конуса, основа конуса, бічна поверхня 

конуса, висота конуса, вісь конуса, осьовий переріз конуса?  

3) Що є осьовим перерізом конуса?  

4) Твірна конуса дорівнює l і утворює з висотою кут α (рис. 126). 

Укажіть, які з наведених тверджень правильні, а які — 

неправильні: 

а) висота конуса дорівнює l·соs α; 

б) ОА = ltgα; 

в) площа основи дорівнює πl2·sіn2α;  

г) площа осьового перерізу конуса дорівнює  
2

1
l sіп 2α; 

д) відстань від центра основи конуса до твірної дорівнює 
2

1
lsіn 2α . 

 

Зворотній зв'язок  

E-mail vitasergiivna1992@gmail.com 

 

!!!! у повідомленні з д/з не забуваєм вказувати прізвище, групу і дату уроку. 
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