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Тема: Повторення. Многогранники. Поверхні многогранників 

 

Матеріали до уроку: 
Похила призма 

Задача 36.11 Основою похилої призми є паралелограм зі сторонами 6 см і 3 см і гострим кутом 45
0
. 

Бічне ребро призми дорівнює 4 см і нахилене до площини основи під кутом 30
0
. Знайти об’єм 

призми. 

 

 
Розв'язання: Об’єм похилої призми: 

V=Soc•H, де Soc – площа основи, паралелограма ABCD; 

H=B1O – висота похилої призми. 

 
Площа основи, паралелограма ABCD (BC=AD=3 см, CD=AB=6 см, ∠BCD=45): 

 
У похилої призми знайдемо висоту B1O, B1O⊥BO, де BO – проекція похилої (бічного ребра BB1) на 

площину ABC (відрізок BO, який належить грані ABCD), тому кут між бічним ребром і площиною: 

∠B1BO=30. 

У прямокутному трикутнику B1OB (∠B1OB=90) відомо: 

(∠B1BO=30, B1B=4 см (у призми бічні ребра паралельні і рівні) – гіпотенуза ΔB1OB. 

 
За означенням синуса гострого кута прямокутного трикутника знайдемо протилежний 



катет B1O до ∠B1BO – висоту призми: 

 
звідси 

 
Об’єм похилої призми: 

 
Відповідь: 18√2 см3 – В. 

  

Задача 36.12 Бічне ребро похилої чотирикутної призми дорівнює 12 см, а перпендикулярним 

перерізом є ромб зі стороною 5 см. Знайти площу бічної поверхні призми. 

 

 
Розв'язання: Площа бічної поверхні похилої призми: 

Sb=Pper•DD1, де Pper – периметр перерізу KLMN, перпендикулярного до бічного ребра; 

AA1=BB1=CC1=DD1=12 см – довжина бічного ребра похилої призми. 

 
Периметр перерізу KLMN, перпендикулярного до бічного ребра: 

Pper =4a=4•5=20 см, 

де a=KL=LM=MN=NK=5 см – сторона ромба. 

Площа бічної поверхні похилої призми: 

Sb=Pper•DD1=20•12=240 см
2
. 

Відповідь: 240 см
2
 – Г. 

  

Задача 36.32 Знайти у кубічних сантиметрах об'єм похилої трикутної призми, якщо відстані між її 

бічними ребрами дорівнюють 3,7 см, 1,3 см і 3 см, а площа бічної поверхні – 480 см
2
. 



 
Розв'язання: Об'єм похилої трикутної призми обчислюють за формулою: 

V=Sпер•AA1, де Sпер=SKLM – площа перерізу, перпендикулярного до бічного ребра AA1. 

Відстань між прямими – спільний перпендикуляр до цих прямих, тому відстані між бічними 

ребрами похилої призми в умові задачі – це довжини відрізків перпендикулярного перерізу 

(довжини сторін ΔKLM): 

KL=3,7 см; KM=3 см; LM=1,3 см. 

За формулою Герона знайдемо площу ΔKLM: 

– півпериметр ΔKLM; 

– площа ΔKLM. 

Площа бічної поверхні похилої трикутної призми обчислюють за формулою: 

Sб=Pпер•AA1, де Pпер=2p=8 см – периметр перерізу, перпендикулярного до бічного ребра AA1, тобто 

периметр ΔKLM. 

480=8•AA1, звідси отримаємо AA1=60 см – довжина бічного ребра. 

Об'єм похилої трикутної призми: 

V=Sпер•AA1=1,8•60=108 см
3
 

Відповідь: 108 

  

Задача 36.33 Основою похилого паралелепіпеда є ромб зі стороною 4 см і гострим кутом 60
0
. Бічне 

ребро паралелепіпеда дорівнює 4 см й утворює з ребрами основи, які виходять з цієї ж вершини, 

кути 45
0
. 

Знайти об'єм паралелепіпеда у кубічних сантиметрах. 

 
Розв'язання: Об'єм похилого паралелепіпеда обчислюють за формулою: 

V=Soc•H, де Soc=SABC – площа основи паралелепіпеда (ромба ABCD); 

H – висота паралел. 

Знайдемо площу ромба ABCD (за двома сторонами і кутом між ними): 



 
Оскільки бічні ребра похилого паралелепіпеда нахилені під однаковим кутом 45

0
 до площини 

основи, то висота B1T=H проектується на діагональ BD основи (ромба ABCD). 

За властивістю ромба: 

діагоналі є бісектрисами його кутів. 

Тому ∠ABD=30, ∠B1AB=45 (за умовою задачі), і нехай ∠B1BD=phi – кут між бічним ребром B1B і 

площиною основи (відрізком BT). 

За теоремою косинусів тригранного кута маємо співвідношення: 

 
звідси 

 
Отримаємо 

 
Розглянемо прямокутний трикутник BB1T (∠BTB1=90), у якого BB1=4 см – 

гіпотенуза, sin(phi)=1/√3 – кут, що лежить проти відрізка B1T. 

За означенням синуса гострого кута прямокутного трикутника знайдемо катет (висоту призми) B1T: 

звідси 

 
Об'єм похилого паралелепіпеда: 

 
Відповідь: 32 см

3
 

  

Задача 36.35 Основою призми є правильний трикутник зі стороною 4. Одна з бічних граней 

перпендикулярна до основи і є ромбом, діагональ якого дорівнює 6. 

Знайти об'єм V призм. У відповідь записати V√21. 

 
Розв'язання: Об'єм трикутної призми обчислюють за формулою: 



V=Soc•H, де Soc=SABC – площа основи призми (трикутника ABC) ; 

H – висота призми. 

За умовою задачі, основа призми – правильний (рівносторонній) трикутник зі 

стороною a=AB=BC=AC=4. 

Площа основи (трикутника ABC): 

 
Розглянемо бічну грань (ромб BB1C1C), яка перпендикулярна до площини основи за умовою задачі. 

Сторона ромба дорівнює стороні основи, оскільки відрізок BC=4 – спільний, а діагональ 

ромба B1C=6. 

Оскільки площина ромба BB1C1C перпендикулярна до площини основи, то висота 

ромба C1K перпендикулярна до площини основи і є висотою призми: 

H=C1K. 

За властивістю ромба: діагоналі перетинаються під прямим кутом ∠BOC=90 і в точці перетину 

діляться навпіл B1O=OC=3, BO=OC1. 

Із прямокутного трикутника BOC (∠BOC=90), в якому OC=3 – катет, BC=4 – гіпотенуза, знайдемо 

катет BO: 

BO
2
=BC

2
-OC

2
, звідси 

 
За властивістю: 

BC1=2BO=2√7. 

Площа ромба BB1C1C: 

S=BC•C1K=B1C•BC1/2, тобто BC•C1K=B1C•BC1/2, звідси 

 
Об'єм трикутної призми рівний: 

 
Відповідь: 126. 

Зрізана піраміда 

Задача 37.11 Знайти висоту правильної чотирикутної зрізаної піраміди, у якої сторони основ 

дорівнюють a і b (a>b), а кут нахилу бічного ребра до більшої основи дорівнює . 

 

 
Розв'язання: Маємо завдання на виведення формули висоти. 

Нам задано правильну чотирикутну зрізану піраміду ABCDA1B1C1D1, основами якої є 



квадрати ABCD і A1B1C1D1 зі сторонами a та b відповідно. 

Діагональним перерізом правильної чотирикутної зрізаної піраміди є рівнобічна трапеція AA1C1C з 

основами AC і A1C1 (які є діагоналями основ піраміди – квадратів ABCD і A1B1C1D1 відповідно).  

Бічні сторони AA1=C1C є бічними ребрами правильної зрізаної піраміди (вони, за властивістю, є 

рівними). 

Висота A1O правильної чотирикутної зрізаної піраміди проектується на діагональ основи 

(квадрата ABCD), а  – кут нахилу бічного ребра до площини основи, оскільки AO – 

проекція похилої AA1 на площину основи. 

Діагональ більшої основи (квадрата) ABCD: 

 
Діагональ меншої основи (квадрата) A1B1C1D1: 

 
Їх обчислили за допомогою теореми Піфагора у відповідних прямокутних трикутників ABC 

(∠ABC=90, AB=BC=a) і A1B1C1D1 (∠A1B1C1=90, A1B1=B1C1=b). 

Розглянемо рівнобічну трапецію AA1C1C з основами , і кутом при 

основі  

 
Проведемо висоти A1O і C1N, які є висотами зрізаної піраміди. 

Прямокутні трикутники рівні ΔA1AO=ΔC1CN (за гіпотенузою і катетом), тому відрізки при основі 

знаходимо зі співвідношення

 

У прямокутному трикутнику A1AO (∠A1OA=90) відомо  – катет, прилеглий до 

кута  

Виходячи з означенням тангенса гострого кута прямокутного трикутника виразимо катет A1O – 

висоту зрізаної піраміди: 

 

Відповідь:  – Б. 

  

Задача 37.12 У правильній зрізаній чотирикутній піраміді сторони основи a і b (a>b), двогранний 

кут при більшій основі – . Знайти висоту піраміди. 

 



 
Розв'язання: Умова завдання в певній мірі перекликається з попереднім прикладом, проте хід 

обчислень відрізняється від того, який наведений вище.  

З’єднаємо точки перетину діагоналей обох основ, тоді OO1 – висота трапеції (властивість 

правильної чотирикутної піраміди). 

Проведемо відрізки OM і O1M1, які є перпендикулярними до сторін своїх основ, тобто OM⊥AD, 

O1M1⊥A1D1. 

За властивістю квадрата (і середньої лінії трикутника) 

OM=AB/2=a/2 і O1M1=A1B1/2=b/2. 

Проведемо відрізок MM1. 

Оскільки OM⊥AD, O1M1⊥A1D1, то за теоремою «про три перпендикуляри» MM1⊥AD, MM1⊥A1D1. 

Звідси слідує, що  – лінійний кут двогранного кута при більшій основі. 

Отже, MM1O1O – прямокутна трапеція з основами OM=a/2, O1M1=b/2 і гострим кутом 

  

Її рисунок має вигляд 

 
В прямокутній трапеції MM1O1O додатково проведемо висоту M1N (M1N=OO1). 

Тоді ON=O1M1=b/2, звідси отримаємо 

 
У прямокутному трикутнику MM1N (∠M1NM=90) відомо MN=(a-b)/2 – катет, прилеглий до 

кута  

За означенням тангенса гострого кута прямокутного трикутника знайдемо катети M1N=OO1 – 

висоту зрізаної піраміди: 

 
Отримали: 

 – висота зрізаної піраміди. 

Відповідь:  – А. 

  



  

Задача 37.31 Сторони основи правильної зрізаної трикутної піраміди дорівнюють 2 см і 5 см, бічне 

ребро – 2 см. Знайти у сантиметрах висоту піраміди. 

 
Розв'язання: Маємо правильну зрізану трикутну піраміду ABCA1B1C1, основами якої є рівносторонні 

трикутники ABC зі стороною a і A1B1C1 зі стороною a1 відповідно. 

Оскільки всі бічні ребра піраміди рівні, то основи O і O1 висоти OO1 є центрами описаних кіл 

навколо трикутників ABC і A1B1C1 відповідно. Знайдемо радіуси описаних кіл: 

 
Оскільки висота OO1 перпендикулярна до площин основи (трикутників ABC і A1B1C1), то вона 

перпендикулярна до кожної прямої, що лежить в цих площинах, тому OO1⊥AO і OO1⊥A1O1. 

Звідси слідує, що чотирикутник AA1O1O – прямокутна трапеція, висота OO1 якої є висотою зрізаної 

піраміди. 

 
Проведемо відрізок A1K=O1O, тобто A1K⊥AO. 

Тут маємо KO=A1O1=2√3/3, тоді 

 
Розглянемо прямокутний трикутник AA1K (∠AKA1=90), у якого AA1=2 см – гіпотенуза (довжина 

бічного ребра піраміди) і AK=√3 см – катет. 

За теоремою Піфагора знайдемо катет A1K=O1O – висоту піраміди: 

 
Відповідь: 1. 

Зворотній зв'язок: 

E-mail: vitasergiivna1992@gmail.com 

mailto:vitasergiivna1992@gmail.com

