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Група 33 

Математика (геометрія) 

Урок 45-46 

Тема: об’єми геометричних тіл. Розв`язування задач 

Мета:  

 Повторити теоретичний матеріал; узагальнити, систематизувати та 

поглибити знання учнів із теми; застосувати математичні знання під час 

розв’язування прикладних задач; формувати просторову уяву; 

 розвивати в учнів пізнавальний інтерес, уміння використовувати набуті 

знання, навички й уміння в нових ситуаціях; прищепити інтерес до 

вивчення математики; розвивати абстрактне та логічне мислення;  

 виховувати у учнів повагу та зацікавленість до вивчення математики, 

старанність у навчанні;  сприяти розширенню кругозору учнів.  

 

Матеріали до уроку: 

Задача. Скільки повних порцій супу міститься в каструлі, яка має форму 

циліндра, висота якого 40 см, а діаметр 0,3 м. Відомо, що одна порція 

містить 0,25 л супу. 

 
 

Дано: Vп =0,25л=250см
3
; 

H=40cм; R=15cм. 

Знайти: n – кількість порцій. 

Розв‘язання: 

 
n= =113,04 113 (порцій) 

Відповідь: 113 порцій. 
 

Задача. Криниця має форму циліндра, діаметр основи якого дорівнює 1,2 м, а 

глибина – 3 м. Вона наповнена водою на 2/3 глибини. Обчислити з точністю до 

0,01 м
3
 об'єм води у криниці. 

Розв’язання. 

В умові задачі сказано, що маємо криницю, яка має форму циліндра. 

Зробимо математичну модель задачі: криницю замінимо на циліндр з 

діаметром основи D=1,2 м; 

 її глибина – це висота циліндра, H=3 м. 
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Об'єм води у криниці – це об'єм частини циліндра, який заповнений водою. 

Об'єм циліндра V1, який заповнений водою становить 2/3 об'єму заданого 

циліндра (оскільки об'єм циліндра залежить від висоти лінійно), 

тобто V1=2/3•V. Об'єм циліндра обчислюється за формулою: V=Socн•H=πR
2
H, 

де R=D/2=0,6 м – радіус основи і H=3 м – висота циліндра; π~3,14 . 

Переходимо до розрахунків 

 
Тобто V1=2,26 м

3
 – об'єм води у криниці. 

Відповідь: 2,26 м
3
. 

 

Задача. Визначте обсяг наповнювача для вафельного ріжка конічної 

форми, діаметр основи якого 6 см, а твірна 15 см. Скільки літрів наповнювача 

буде потрібно для приготування 20 таких ріжків ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 
 

Домашня робота: 

Записати задачі 

Підготуватись до к/р – повторити формули об’ємів многогранників та тіл 

обертання (призма, піраміда, конус, циліндр, куля) 

 

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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