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Многогранники

Øàíîâíі îäèíàäöÿòèêëàñíèöі 
òà îäèíàäöÿòèêëàñíèêè!

В 11 класі ви завершуєте вивчення шкільного курсу стереометрії. 
Підручник, який ви тримаєте в руках, допоможе вам оволодіти такою 

системою знань з геометрії та набути таких компетентностей, які знадоб-
ляться не тільки в повсякденному житті, а й у майбутній трудовій діяльності 
і які дадуть змогу продовжити на вчання у вищих навчальних закладах. 

Для зручності користування підручником його матеріал поділено на роз-
діли, параграфи, рубрики. Кожен параграф містить теоретичний матеріал, 
зразки розв’язування задач і вправ, запитання до теоретичного матеріалу, 
завдання для класної і домашньої робіт та практич ної діяльності тощо. 

Вивчення стереометрії потребує логічного мислення, просторової уяви 
та наполегливості. Теоретичний матеріал підручника авторський колектив 
намагався викласти простою, доступної мовою, проілюструвати малюнками 
та прикладами з повсякденного життя. 

У підручнику використовуються такі умовні позначки:
 – треба запам’ятати; 

 – запитання до параграфів;

 –  «ключова» задача (задача, висновки якої використовують для 
розв’язування інших задач);

 – теорема;   – наслідок з теореми;   – доведення закінчено;
1.24 – вправа для виконання у класі;
1.25 – вправа для виконання вдома.
Усі задачі та вправи розподілено відповідно до рівнів навчальних досяг-

нень і виокремлено так:
з позначки  починаються вправи початкового рівня;
з позначки  починаються вправи середнього рівня;
з позначки  починаються вправи достатнього рівня;
з позначки  починаються вправи високого рівня.

Рубрика  «Розв’яжіть задачі та виконайте вправи» містить значну 
кількість завдань для класної та домашньої робіт, усних вправ, зав дань для 
проектної і практичної діяльності, що відповідають темі параграфа та допомо-
жуть добре її опрацювати. Рубрика 
проектної і практичної діяльності, що відповідають темі параграфа та допомо-

опрацювати. Рубрика  «Задачі підвищеної складності» 
містить завдання для поглиблення знань з геометрії та підготовки до різнома-

нітних математичних змагань. У рубриці  «Підготуйтеся до вивчення но-
вого матеріалу» пропонується розв’язати вправи, які допоможуть 

актуалізувати знання, потрібні для вивчення наступної теми. 

У рубриці «Життєва математика» зібрано задачі, які відображають 
реальні життєві ситуації, пов’язані з економічною грамотністю та підприєм-
ливістю, екологічною безпекою, здоровим способом життя, громадянською 
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РОЗДІЛ 1

відповідальністю, тобто всім тим, без чого неможливо уявити людину в по-
всякденному житті. Рубрика  «Цікаві задачі для учнів неледачих» 
містить задачі, які зазвичай називають нестандартними, задачі математич-
них олімпіад різних країн світу, задачі, які сформулювали видатні матема-
тики, тощо.  Наприкінці кожного параграфа в рубриці «Перевірте свою 
компетентність» ви знайдете тестові зав дання, завдяки яким зможете пов-
торити шкільний курс геометрії, перевірити рівень своєї готовності до скла-
дання зовнішнього незалежного оцінювання.

Перевірити свої знання та підготуватися до тематичного оцінювання ви 
зможете, виконавши завдання «Домашньої самостійної роботи» та 
«Завдання для перевірки знань». 

У кінці кожного розділу наведено вправи для його повторення. 
Підручник містить багато цікавих фактів з історії становлення і роз-

вит ку геометрії, життєвого шляху українських математиків, що долучилися 
до створення шкільного курсу геометрії та олімпіадного руху.

Успіхів вам на шляху до знань!

Øàíîâíі â÷èòåëüêè òà â÷èòåëі!
Сподіваємося, що підручник суттєво допоможе вам в організації процесу 

навчання учнів геометрії. Авторський колектив намагався створити його та-
ким, щоб він у повній мірі реалізував мету державної програми з математики, 
сприяв формуванню в учнів наукового світогляду, усвідомленню математич-
них знань як невід’ємної складової загальної культури людини і необхідної 
умови повноцінного життя в сучасному суспільстві, допоміг оволодіти систе-
мою математичних знань, навич ками та вміннями, потрібними в повсякден-
ному житті та в майбутній професійній діяльності, забезпечив розвиток 
логічного мислення, інтуї ції, просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної 
та графічної культури, формував життєві компетентності, загальнолюдські 
цінності особистості, виховував національну самосвідомість. Окрім тради-
ційної структури (розділи, параграфи, рубрики), поділу навчального мате-
ріалу на теоретичну і практичну складові, підручник містить рубрику «Життєва 
математика», що сприятиме реалізації наскрізних ліній програми з матема-
тики та формуватиме в учнів предметні та ключові компетентності.  Дифе-
ренційованість задач і вправ за чотирма рівнями складності, зміст рубрик 
«Цікаві задачі для учнів неледачих» і «Задачі підвищеної складності» допо-
можуть забезпечити особистісно-орієнтований підхід до організації процесу 
навчання та сприятимуть формуванню позитивної мотивації учнів до 
вивчення геометрії. 

У підручник включено велику кількість задач і вправ, завдання для про-
ектної та практичної діяльності, а в кінці кожного розділу розміщено додаткові 
вправи для повторення, систематизації та узагальнення навчального мате-
ріалу розділу.

Успіхів вам у вашій нелегкій праці!



ÌÍÎÃÎÃÐÀÍÍÈÊÈ

РОЗДІЛ 1 

Ó ÖÜÎÌÓ ÐÎÇÄІËІ ÂÈ:

 ïðèãàäàєòå, ùî òàêå ïðÿ-
ìîêóòíèé ïàðàëåëåïіïåä, 
ïіðàìіäà òà їõíі åëåìåíòè; 
ÿê áóäóâàòè ïåðåðіçè öèõ 
ôіãóð;

 äіçíàєòåñÿ, ùî òàêå ïðèç-
ìà òà її åëåìåíòè;

 ïîçíàéîìèòåñÿ ç ïîíÿòòÿì 
ïðàâèëüíîãî ìíîãîãðàííè-
êà òà âèäàìè ïðàâèëüíèõ 
ìíîãîãðàííèêіâ;

 íàâ÷èòåñÿ çîáðàæóâàòè 
ïðèçìó, ïàðàëåëåïіïåä, 
ïіðàìіäó; îá÷èñëþâàòè їõíі 
åëåìåíòè; çíàõîäèòè ïëîùі 
ïîâåðõîíü ìíîãîãðàííèêіâ.
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РОЗДІЛ 1

ДВОГРАННІ ТА МНОГОГРАННІ КУТИ. 
МНОГОГРАННИК. ПРИЗМА

Ó öüîìó ïàðàãðàôі ïðèãàäàєìî âæå âіäîìå íàì ç 10 êëàñó 
ïîíÿòòÿ äâîãðàííîãî êóòà òà ðîçãëÿíåìî ìíîãîãðàííèé êóò.

Äâîãðàííèì êóòîì íàçèâàþòü ôі-
ãóðó, ÿêà óòâîðåíà äâîìà ïіâïëî-
ùèíàìè çі ñïіëüíîþ ïðÿìîþ, ùî їõ 
îáìåæóє.

Íà ìàëþíêó 1.1 çîáðàæåíî äâîãðàííèé 
êóò. Ïіâïëîùèíè, ùî óòâîðþþòü äâîãðàí-
íèé êóò, íàçèâàþòü ãðàíÿìè, à ïðÿìó, ùî 
їõ îáìåæóє, – ðåáðîì äâîãðàííîãî êóòà.

Ó ïîâñÿêäåííîìó æèòòі íàì ÷àñòî òðà-
ïëÿþòüñÿ ïðåäìåòè, ùî ìàþòü ôîðìó äâî-
ãðàííîãî êóòà. Ïðèêëàäàìè òàêèõ ïðåä-
ìåòіâ є âіäêðèòèé àáî ÷àñòêîâî âіäêðèòèé 
íîóòáóê, äâі ñóìіæíі ñòіíè êіìíàòè, äâî-
ñêàòíèé äàõ áóäіâëі òîùî.

Ïëîùèíà α, ùî ïåðïåíäèêóëÿðíà äî 
ðåáðà a äâîãðàííîãî êóòà, ïåðåòèíàє ãðà-
íі äâîãðàííîãî êóòà ïî ïðîìåíÿõ AB і AC 
(ìàë. 1.2). Êóò BAC íàçèâàþòü ëіíіéíèì 
êóòîì äâîãðàííîãî êóòà. Äâîãðàííèé 

êóò ìàє áåçëі÷ ëіíіéíèõ êóòіâ. Îñêіëüêè âñі âîíè ñóìіùàþòü-
ñÿ ïàðàëåëüíèì ïåðåíåñåííÿì, òî є ðіâíèìè ìіæ ñîáîþ.

Ãðàäóñíîþ ìіðîþ äâîãðàííîãî êóòà íàçèâàþòü ãðàäóñ-
íó ìіðó éîãî ëіíіéíîãî êóòà.

Çàçâè÷àé, çàìіñòü «ãðàäóñíà ìіðà äâîãðàííîãî êóòà äîðіâ-
íþє...» êàæóòü «äâîãðàííèé êóò äîðіâíþє...».

Ó ãåîìåòðії ðîçãëÿäàþòü òàêîæ і ìíîãîãðàííі êóòè.
Íåõàé A1A2...An – äîâіëüíèé ïëîñ-
êèé ìíîãîêóòíèê, à òî÷êà P íå íàëå-
æèòü ïëîùèíі öüîãî ìíîãîêóòíèêà. 
Ìíîãîãðàííèì (n-ãðàííèì) êóòîì 
íàçèâàþòü ìíîæèíó âñіõ ïðîìåíіâ ç 
ïî÷àòêîì ó òî÷öі P, ùî ïåðåòèíàþòü 
äàíèé ìíîãîêóòíèê (ìàë. 1.3).

Òî÷êó P íàçèâàþòü âåðøèíîþ, ïðîìåíі 
PA1, PA2, ..., PAn – ðåáðàìè, à ïëîñêі êóòè 
A1PA2, A2PA3, ..., AnPA1 – ãðàíÿìè ìíîãî-
ãðàííîãî êóòà.

ДВОГРАННІ ТА МНОГОГРАННІ КУТИ. 
МНОГОГРАННИК. ПРИЗМА§ 1. § 1. 

Äâîãðàííèì êóòîì íàçèâàþòü ôі-
ãóðó, ÿêà óòâîðåíà äâîìà ïіâïëî-
ùèíàìè çі ñïіëüíîþ ïðÿìîþ, ùî їõ 
îáìåæóє.

Äâîãðàííèì êóòîì
ãóðó, ÿêà óòâîðåíà äâîìà ïіâïëî-
ùèíàìè çі ñïіëüíîþ ïðÿìîþ, ùî їõ 

1. Двогранні 
та многогранні 
кути

Ìàë. 1.1

Ìàë. 1.2

Ãðàäóñíîþ ìіðîþ äâîãðàííîãî êóòà íàçèâàþòü ãðàäóñ-
íó ìіðó éîãî ëіíіéíîãî êóòà.

ñÿ ïàðàëåëüíèì ïåðåíåñåííÿì, òî є ðіâíèìè ìіæ ñîáîþ.

Çàçâè÷àé, çàìіñòü «ãðàäóñíà ìіðà äâîãðàííîãî êóòà äîðіâ-

Ãðàäóñíîþ ìіðîþ äâîãðàííîãî êóòà
íó ìіðó éîãî ëіíіéíîãî êóòà

Ìàë. 1.3

Íåõàé A1A2...An – äîâіëüíèé ïëîñ-
êèé ìíîãîêóòíèê, à òî÷êà P íå íàëå-
æèòü ïëîùèíі öüîãî ìíîãîêóòíèêà. 
Ìíîãîãðàííèì (n-ãðàííèì) êóòîì
íàçèâàþòü ìíîæèíó âñіõ ïðîìåíіâ ç 
ïî÷àòêîì ó òî÷öі P, ùî ïåðåòèíàþòü 
äàíèé ìíîãîêóòíèê (ìàë. 1.3).

Ó ãåîìåòðії ðîçãëÿäàþòü òàêîæ і
Íåõàé 
êèé ìíîãîêóòíèê, à òî÷êà 
æèòü ïëîùèíі öüîãî ìíîãîêóòíèêà. 
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Многогранники

Ó ïîïåðåäíіõ êëàñàõ ìè âæå ðîçãëÿ-
äàëè ïðÿìîêóòíі ïàðàëåëåïіïåäè, 

êóáè é ïіðàìіäè. Óñі âêàçàíі òіëà є ïðèêëàäàìè ìíîãîãðàííèêіâ.

Ìíîãîãðàííèêîì íàçèâàþòü òіëî, ïîâåðõíÿ ÿêîãî ñêëà-
äàєòüñÿ іç ñêіí÷åííîї êіëüêîñòі ïëîñêèõ ìíîãîêóòíèêіâ.

Íà ìàëþíêó 1.4 çîáðàæåíî ìíîãîãðàííèê, ïîâåðõíÿ ÿêîãî 
ñêëàäàєòüñÿ ç òðàïåöіé ABCD і AKLD, òðèêóòíèêіâ ABK і 
CLD òà ïàðàëåëîãðàìà BKLC. Ìíîãîêóòíèêè, ÿêі îáìåæóþòü 
ìíîãîãðàííèê, íàçèâàþòü ãðàíÿìè, ñòîðîíè 
öèõ ìíîãîêóòíèêіâ – ðåáðàìè, à êіíöі ðå-
áåð – âåðøèíàìè ìíîãîãðàííèêà. Ãðàíÿìè 
ìíîãîãðàííèêà, çîáðàæåíîãî íà ìàëþí-
êó 1.4, є ìíîãîêóòíèêè ABCD, AKLD, ABK, 
CLD, BKLC, ðåáðàìè – âіäðіçêè AB, BC, 
CD, DA, BK, CL, AK, KL і LD, âåðøèíàìè – 
òî÷êè A, B, C, D, K і L.

Ìíîãîãðàííèêè áóâàþòü îïóêëі і íåîïóêëі. Ìíîãîãðàííèê 
íàçèâàþòü îïóêëèì, ÿêùî âіí ëåæèòü ïî îäèí áіê âіä ïëîùè-
íè êîæíîї ç éîãî ãðàíåé. Íà ìàëþíêó 1.4 çîáðàæåíî îïóêëèé 
ìíîãîãðàííèê. Çàóâàæèìî, ùî âñі ãðàíі îïóêëîãî ìíîãîãðàí-
íèêà є îïóêëèìè ìíîãîêóòíèêàìè. 
Íà ìàëþíêó 1.5 çîáðàæåíî íå-
îïóêëèé ìíîãîãðàííèê, îñêіëüêè 
ïëîùèíà α, ÿêіé íàëåæèòü ãðàíü 
ABCD öüîãî ìíîãîãðàííèêà, ðîçáè-
âàє ìíîãîãðàííèê íà äâі ÷àñòèíè. 

Óñі ìíîãîãðàííèêè, ÿêі ìè ðîç-
ãëÿäàëè ðàíіøå, є îïóêëèìè. 

ßêùî ïîâåðõíþ ìíîãîãðàííèêà 
ðîçðіçàòè ïî äåÿêèõ éîãî ðåáðàõ і 
ðîçãîðíóòè â ïëîùèíó îäíієї ç éîãî 
ãðàíåé, òî îòðèìàєìî ðîçãîðòêó äà-
íîãî ìíîãîãðàííèêà. 

Íàïðèêëàä, ÿêùî êóá ðîçðіçàòè ïî ðåáðàõ AB, CD, A1B1, 
C1D1, AD, AA1, A1D1 (ìàë. 1.6), òî îòðèìàєìî éîãî ðîçãîðòêó.

Ìàë. 1.6

2. Многогранники

Ìíîãîãðàííèêîì íàçèâàþòü òіëî, ïîâåðõíÿ ÿêîãî ñêëà-
äàєòüñÿ іç ñêіí÷åííîї êіëüêîñòі ïëîñêèõ ìíîãîêóòíèêіâ.

êóáè é ïіðàìіäè. Óñі âêàçàíі òіëà є ïðèêëàäàìè ìíîãîãðàííèêіâ.

Íà ìàëþíêó 1.4 çîáðàæåíî ìíîãîãðàííèê, ïîâåðõíÿ ÿêîãî 

Ìíîãîãðàííèêîì
äàєòüñÿ іç ñêіí÷åííîї êіëüêîñòі ïëîñêèõ ìíîãîêóòíèêіâ.

Ìàë. 1.4

Ìàë. 1.5
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Ïëîùà ïîâåðõíі ìíîãîãðàííèêà – öå ñóìà ïëîù óñіõ éîãî 
ãðàíåé. Ïëîùà ïîâåðõíі ìíîãîãðàííèêà äîðіâíþє ïëîùі éîãî 
ðîçãîðòêè.

Ó øêіëüíîìó êóðñі ãåîìåòðії ðîçãëÿäàòèìåìî íàéïðîñòіøі 
ìíîãîãðàííèêè: ïðèçìè і ïіðàìіäè.

Îäíèì ç íàéïðîñòіøèõ ìíîãîãðàí-
íèêіâ є ïðèçìà. Ç äåÿêèìè âèäàìè 

ïðèçì (ïðÿìîêóòíèì ïàðàëåëåïіïåäîì і êóáîì) âè îçíàéîìè-
ëèñÿ ùå â ïî÷àòêîâіé øêîëі. Ïðèçìîþ òàêîæ є êóçîâ âàíòà-
æіâêè, øåñòèãðàííèé îëіâåöü, êîðîáêà ç-ïіä îôіñíîãî ïàïåðó 
òîùî.

Ïðèçìîþ íàçèâàþòü ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî äâі ãðàíі 
ìіæ ñîáîþ ðіâíі і ëåæàòü ó ïàðàëåëüíèõ ïëîùèíàõ (їõ 
íàçèâàþòü îñíîâàìè ïðèçìè), à âñі іíøі ãðàíі – ïàðà-
ëåëîãðàìè (їõ íàçèâàþòü áі÷íèìè ãðàíÿìè ïðèçìè). 

Íà ìàëþíêó 1.7 çîáðàæåíî ïðèçìó, 
îñíîâàìè ÿêîї є ÷îòèðèêóòíèêè ABCD 
і A1B1C1D1. Ïðèçìó ïðèéíÿòî íàçè-
âàòè çà íàçâîþ її îñíîâ, íàïðèêëàä, 
íà ìàëþíêó 1.7 çîáðàæåíî ïðèçìó 
ABCDA1B1C1D1. Ñòîðîíè áі÷íèõ ãðà-
íåé ïðèçìè, ÿêі íå íàëåæàòü îñíîâàì, 
íàçèâàþòü áі÷íèìè ðåáðàìè ïðèçìè. 

Íà ìàëþíêó 1.7 ïàðàëåëîãðàìè 
AA1D1D, ABB1A1, BB1C1C і CC1D1D – 
áі÷íі ãðàíі ïðèçìè; AA1, BB1, CC1 і 

DD1 – áі÷íі ðåá ðà ïðèçìè. Çðîçóìіëî, ùî âñі áі÷íі ðåáðà ïðèç-
ìè ïàðàëåëüíі і ðіâíі ìіæ ñîáîþ.

Ïðèçìó íàçèâàþòü ï-êóòíîþ, ÿêùî її îñíîâîþ є ï-êóò-
íèê.

Íà ìàëþíêó 1.7 çîáðàæåíî ÷îòèðèêóòíó ïðèçìó.

Ïåðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé ç äåÿêîї òî÷êè îäíієї îñ-
íîâè äî ïëîùèíè іíøîї îñíîâè, íàçèâàþòü âèñîòîþ 
ïðèçìè.

Íà ìàëþíêó 1.7 âіäðіçîê C1K – âèñîòà ïðèçìè.

Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє äâі âåðøèíè ïðèçìè, ÿêі íå ëå-
æàòü â îäíіé ãðàíі, íàçèâàþòü äіàãîíàëëþ ïðèçìè. 

Íà ìàëþíêó 1.7 âіäðіçîê C1A – äіàãîíàëü ïðèçìè.
Çàóâàæèìî, ùî ïіä ïîíÿòòÿì äіàãîíàëі, ÿê і ïіä ïîíÿòòÿì 

âіäðіçêà, ìàòèìåìî íà óâàçі ÿê âіäðіçîê, ùî є äіàãîíàëëþ, òàê 

Ìàë. 1.7

3. Призма

Ïðèçìîþ íàçèâàþòü ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî äâі ãðàíі 
ìіæ ñîáîþ ðіâíі і ëåæàòü ó ïàðàëåëüíèõ ïëîùèíàõ (їõ 
íàçèâàþòü îñíîâàìè ïðèçìè), à âñі іíøі ãðàíі – ïàðà-
ëåëîãðàìè (їõ íàçèâàþòü áі÷íèìè ãðàíÿìè ïðèçìè). 

òîùî.

Ïðèçìîþ
ìіæ ñîáîþ ðіâíі і ëåæàòü ó ïàðàëåëüíèõ ïëîùèíàõ (їõ 
íàçèâàþòü 

Ïðèçìó íàçèâàþòü ï-êóòíîþ, ÿêùî її îñíîâîþ є ï-êóò-
íèê.

ìè ïàðàëåëüíі і ðіâíі ìіæ ñîáîþ

Íà ìàëþíêó 1.7 çîáðàæåíî ÷îòèðèêóòíó ïðèçìó.

Ïðèçìó íàçèâàþòü 
íèê.

Ïåðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé ç äåÿêîї òî÷êè îäíієї îñ-
íîâè äî ïëîùèíè іíøîї îñíîâè, íàçèâàþòü âèñîòîþ
ïðèçìè.

Íà ìàëþíêó 1.7 çîáðàæåíî ÷îòèðèêóòíó ïðèçìó.

Ïåðïåíäèêóëÿð, ïðîâåäåíèé ç äåÿêîї òî÷êè îäíієї îñ-
íîâè äî ïëîùèíè іíøîї îñíîâè, íàçèâàþòü 
ïðèçìè

Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє äâі âåðøèíè ïðèçìè, ÿêі íå ëå-
æàòü â îäíіé ãðàíі, íàçèâàþòü äіàãîíàëëþ ïðèçìè. 

Íà ìàëþíêó 1.7 âіäðіçîê 

Íà ìàëþíêó 1.7 âіäðіçîê 

Âіäðіçîê, ùî ñïîëó÷àє äâі âåðøèíè ïðèçìè, ÿêі íå ëå-
æàòü â îäíіé ãðàíі, íàçèâàþòü 
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і äîâæèíó öüîãî âіäðіçêà. Òîìó çàìіñòü «äîâæèíà äіàãîíàëі 
äîðіâíþє 4 ñì» áóäåìî êàçàòè «äіàãîíàëü äîðіâíþє 4 ñì». Òàê 
ñàìî âèêîðèñòîâóþòü і ïîíÿòòÿ âèñîòè, áі÷íîãî ðåáðà, ñòîðî-
íè îñíîâè òîùî, îñêіëüêè âñі âîíè є âіäðіçêàìè.

Ïðèçìó íàçèâàþòü ïðÿìîþ, ÿêùî її áі÷íі ðåáðà ïåð-
ïåíäèêóëÿðíі äî її îñíîâ, â іíøîìó âèïàäêó ïðèçìó 
íàçèâàþòü ïîõèëîþ.

      

             Ìàë. 1.8               Ìàë. 1.9

Íà ìàëþíêó 1.7 çîáðàæåíî ïîõèëó ÷îòèðèêóòíó ïðèçìó, 
à íà ìàëþíêó 1.8 – ïðÿìó òðèêóòíó ïðèçìó. Çðîçóìіëî, ùî 
áі÷íі ãðàíі ïðÿìîї ïðèçìè – ïðÿìîêóòíèêè, à âèñîòà ïðÿìîї 
ïðèçìè äîðіâíþє її áі÷íîìó ðåáðó.

Ïðÿìó ïðèçìó íàçèâàþòü ïðàâèëüíîþ, ÿêùî її îñíî-
âîþ є ïðàâèëüíèé ìíîãîêóòíèê.

Íà ìàëþíêó 1.9 çîáðàæåíî ïðàâèëüíó ÷îòèðèêóòíó ïðèçìó. 
Ó ïðàâèëüíіé ïðèçìі âñі áі÷íі ãðàíі – ðіâíі ïðÿìîêóòíèêè. 

Ïëîùåþ ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè íàçèâàþòü ñóìó 
ïëîù óñіõ її ãðàíåé, à ïëîùåþ áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèç-
ìè – ñóìó ïëîù її áі÷íèõ ãðàíåé.

Ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè Sïîâí ìîæíà çàïèñàòè ÷åðåç 
ïëîùі її áі÷íîї ïîâåðõíі Sáі÷ і її îñíîâè Sîñí ôîðìóëîþ:

Sïîâí = Sáі÷ + 2Sîñí.

Ò å î ð å ì à  (ïðî ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðÿìîї ïðèç-
ìè). Ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі ïðÿìîї ïðèçìè äîðіâíþє 
äîáóòêó ïåðèìåòðà îñíîâè P íà âèñîòó ïðèçìè, òîáòî 
íà äîâæèíó її áі÷íîãî ðåáðà l: 

Sáі÷ = Pl.

Ä î â å ä å í í ÿ. Íåõàé a1, a2, ..., an – ñòîðîíè îñíîâè, à l – 
äîâæèíà áі÷íîãî ðåáðà ïðÿìîї ïðèçìè. Âðàõîâóþ÷è, ùî âñі 
áі÷íі ãðàíі – ïðÿìîêóòíèêè, îäíà ñòîðîíà ÿêèõ äîðіâíþє âіä-

Ïðèçìó íàçèâàþòü ïðÿìîþ, ÿêùî її áі÷íі ðåáðà ïåð-
ïåíäèêóëÿðíі äî її îñíîâ, â іíøîìó âèïàäêó ïðèçìó 
íàçèâàþòü ïîõèëîþ.

íè îñíîâè òîùî, îñêіëüêè âñі âîíè є âіäðіçêàìè.

Ïðèçìó íàçèâàþòü 
ïåíäèêóëÿðíі äî її îñíîâ, â іíøîìó âèïàäêó ïðèçìó 
íàçèâàþòü 

Ïðÿìó ïðèçìó íàçèâàþòü ïðàâèëüíîþ, ÿêùî її îñíî-
âîþ є ïðàâèëüíèé ìíîãîêóòíèê.

ïðèçìè äîðіâíþє її áі÷íîìó ðåáðó

Íà ìàëþíêó 1.9 çîáðàæåíî ïðàâèëüíó ÷îòèðèêóòíó ïðèçìó. 

Ïðÿìó
âîþ є ïðàâèëüíèé ìíîãîêóòíèê.

Ïëîùåþ ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè íàçèâàþòü ñóìó 
ïëîù óñіõ її ãðàíåé, à ïëîùåþ áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèç-
ìè – ñóìó ïëîù її áі÷íèõ ãðàíåé.

Ó ïðàâèëüíіé ïðèçìі âñі áі÷íі ãðàíі – ðіâíі ïðÿìîêóòíèêè. 

Ïëîùåþ ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè
ïëîù óñіõ її ãðàíåé, à 
ìè

Ò å î ð å ì à  (ïðî ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðÿìîї ïðèç-
ìè). Ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі ïðÿìîї ïðèçìè äîðіâíþє 
äîáóòêó ïåðèìåòðà îñíîâè P íà âèñîòó ïðèçìè, òîáòî 
íà äîâæèíó її áі÷íîãî ðåáðà l: 

Sáі÷ = Pl.
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ïîâіäíî a1, a2, ..., an, à äðóãà – є îäíàêîâîþ äëÿ âñіõ і äîðіâ-
íþє l, ìàєìî:

Sáі÷ = a1l + a2l + ... + anl = (a1 + a2 + ... + an)l = Pl,
îñêіëüêè P = a1 + a2 + ... + an – ïåðèìåòð îñíîâè. 

Задача 1.  Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóò-
íèê іç êàòåòàìè 3 ñì і 4 ñì. Âèñîòà ïðèçìè äîðіâíþє 12 ñì. 
Çíàéäіòü äіàãîíàëü òієї ãðàíі ïðèçìè, ÿêà ìіñòèòü ãіïîòå-
íóçó òðèêóòíèêà.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé ABCA1B1C1 – 
äàíà ïðèçìà (ìàë. 1.10), AC = 3 ñì, 
BC = 4 ñì, ∠ÀÑÂ = 90°, BB1 = 12 ñì. 
Çíàéäåìî äîâæèíó äіàãîíàëі ÀÂ1.

1) Іç {ÀÂÑ (∠Ñ = 90°): 
ÀÂ =  = 5 (ñì);

2) Іç {ÀÂÂ1 (∠Â = 90°): 

ÀÂ1 =  = 13 (ñì).

Â і ä ï î â і ä ü. 13 ñì.

Задача 2.  Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ, 
áіëüøà îñíîâà ÿêîї äîðіâíþє 11 ñì, áі÷íà ñòîðîíà – 6 ñì, à 
êóò ïðè îñíîâі – 60°. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі 
ïðèçìè, ÿêùî її âèñîòà äîðіâíþє ìåíøіé îñíîâі òðàïåöії.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé ABCDA1B1C1D1 – äàíà ïðèçìà 
(ìàë. 1.11), ÀÂ = 11 ñì, ÀD = BC = 6 ñì, ∠A = 60°. Çíàéäåìî 
áі÷íó ïîâåðõíþ ïðèçìè: Sáі÷ = Pl = (ÀÂ + DC + 2ÂÑ) ⋅ ÂÂ1.

     

             Ìàë. 1.11               Ìàë. 1.12

1) Ðîçãëÿíåìî òðàïåöіþ ABCD, ùî є îñíîâîþ ïðèçìè 
(ìàë. 1.12), ïðîâåäåìî â íіé âèñîòè DK і CL. Îñêіëüêè 
ÀD = BC, òî ∠A = ∠Â = 60° і ÀK = BL.

2) Іç {ÀDK (∠K = 90°): cos À = , òîäі ÀK = ÀDcos À =

= 6cos60° = 3 (ñì). Îñêіëüêè BL = ÀK, òî BL = 3 ñì.
3) Îñêіëüêè KDCL – ïðÿìîêóòíèê, òî DC = KL =

= AB – 2ÀK = 11 – 2 ∙ 3 = 5 (ñì).

Ìàë. 1.10

             Ìàë. 1.11               Ìàë. 1.12             Ìàë. 1.11               Ìàë. 1.12
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4) Çà óìîâîþ BB1 = DÑ, òîìó BB1 = 5 ñì.
5) Sáі÷ = (ÀÂ + DC + 2ÂÑ) ∙ ÂÂ1 = (11 + 5 + 2 ∙ 6) ∙ 5 =

= 140 (ñì2).

Â і ä ï î â і ä ü. 140 ñì2.

Задача 3.  Áі÷íå ðåáðî ïîõèëîї ïðèçìè äîðіâíþє 16 ñì і óòâî-
ðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 60°. Çíàéäіòü âèñîòó ïðèçìè.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Ó öіé çàäà÷і íå ìàє çíà÷åííÿ, ÿêèé ñàìå 
ìíîãîêóòíèê є îñíîâîþ ïðèçìè, òîìó âèêîðèñòàєìî ìàëþ-
íîê 1.7. Òîäі çà óìîâîþ CC1 = 16 ñì, C1K– âèñîòà ïðèçìè, 
êóò íàõèëó ðåáðà ÑC1 äî ïëîùèíè îñíîâè äîðіâíþє 60°.

1) Îñêіëüêè C1K ⊥ (ÀÂÑ), C1C – ïîõèëà äî (ÀÂÑ), CK – її 
ïðîåêöіÿ, òî ∠C1CK – êóò íàõèëó áі÷íîãî ðåáðà äî ïëî-
ùèíè îñíîâè, îòæå, ∠C1CK = 60°. 

2) Іç {CC1K (∠K = 90°): sinC = , òîäі 

C1K = CC1 ∙ sinÑ = CC1 ∙ sin60° = 16 ∙  = 8  (ñì).

Â і ä ï î â і ä ü. 8  ñì.

Óìîâè áàãàòüîõ ãåîìåòðè÷íèõ çàäà÷ 
âèêîðèñòîâóþòü ïîíÿòòÿ ïåðåðіçó 
ìíîãîãðàííèêà. Òîæ äëÿ ðîçâ’ÿçó-

âàííÿ òàêèõ çàäà÷ òðåáà íàâ÷èòèñÿ áóäóâàòè ïåðåðіç ìíîãî-
ãðàííèêà ïëîùèíîþ. Ó 10 êëàñі ìè âæå äіçíàëèñÿ, ÿê 
ïîáóäóâàòè ïåðåðіçè äåÿêèõ ìíîãðàííèêіâ, çîêðåìà ïðÿìî-
êóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà і ïіðàìіäè. 

Íàãàäàєìî, ùî ñі÷íîþ ïëîùèíîþ ìíîãîãðàííèêà íàçèâà-
þòü áóäü-ÿêó ïëîùèíó, ïî îáèäâà áîêè ÿêîї є òî÷êè äàíîãî 
ìíîãîãðàííèêà. Ñі÷íà ïëîùèíà ïåðåòèíàє ãðàíі ìíîãîãðàííè-
êà ïî âіäðіçêàõ. Ìíîãîêóòíèê, ñòîðîíàìè ÿêîãî є öі âіäðіçêè, 
íàçèâàþòü ïåðåðіçîì ìíîãîãðàííèêà. 

Íàïðèêëàä, íà ìàëþíêó 1.13 ÷îòè-
ðèêóòíèê KLMN є ïåðåðіçîì òðèêóò-
íîї ïіðàìіäè QABC.

Çàóâàæèìî, ùî ñі÷íà ïëîùèíà 
ìîæå áóòè çàäàíà îäíèì іç âіäîìèõ 
íàì ñïîñîáіâ: òðüîìà òî÷êàìè, ùî 
íå ëåæàòü íà îäíіé ïðÿìіé, àáî ïðÿ-
ìîþ і òî÷êîþ, ùî їé íå íàëåæèòü, àáî 
äâîìà ïðÿìèìè, ùî ïåðåòèíàþòüñÿ. 

Íàãàäàєìî, ùî äëÿ ïîáóäîâè ïåðå-
ðіçіâ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ìåòîä 

4. Поняття перерізу 
многогранника

Ìàë. 1.13
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ñëіäіâ àáî ìåòîä âíóòðіøíüîãî ïðîåêöіþâàííÿ, à òàêîæ âèêî-
ðèñòîâóâàòè âëàñòèâîñòі ïàðàëåëüíèõ ïðÿìèõ і ïëîùèí.

Äàëі ðîçãëÿíåìî äåÿêі ïåðåðіçè ïðèçìè.

Ïåðåðіç ïðèçìè, ÿêèé ïðîõîäèòü 
÷åðåç äâà áі÷íèõ ðåáðà, ùî íå ëå-
æàòü â îäíіé ãðàíі, íàçèâàþòü äіàãî-

íàëüíèì ïåðåðіçîì ïðèçìè. 
Íà ìàëþíêó 1.14 ÷îòèðèêóòíèê ÀÀ1C1C – äіàãîíàëüíèé ïå-

ðåðіç ïðÿìîї ïðèçìè ÀÂÑDÀ1Â1C1D1. Öåé ïåðåðіç є ïðÿìîêóò-
íèêîì, îäíà çі ñòîðіí ÿêîãî – äіàãîíàëü îñíîâè ÀC, à іíøà – 
áі÷íå ðåáðî ÀÀ1. Ó ïîõèëіé ïðèçìі äіàãîíàëüíèì ïåðåðіçîì є 
ïàðàëåëîãðàì.

Ó çàäà÷àõ, ïîâ’ÿçàíèõ іç ïåðåðіçîì ìíîãîãðàííèêà, ìîæå 
ñòàâèòèñÿ âèìîãà çíàéòè ïåâíі âëàñòèâîñòі öüîãî ïåðåðіçó, 
éîãî ïëîùó àáî ïåðèìåòð òîùî.

Задача 4.  Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðîìá çі ñòîðîíîþ 8 ñì і 
ãîñòðèì êóòîì 60°. Áі÷íå ðåáðî ïðèçìè äîðіâíþє  ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùó äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó ïðèçìè, îäíà çі 
ñòîðіí ÿêîãî є áіëüøîþ äіàãîíàëëþ ðîìáà.
Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé ABCDA1B1C1D1 – ïðÿìà ïðèçìà 
(ìàë. 1.14), CC1 =  ñì, ABCD – ðîìá, AB = 8 ñì, ∠A = 60°, 
òîìó AC – áіëüøà äіàãîíàëü ðîìáà. Òîäі AA1C1C – äіàãî-
íàëüíèé ïåðåðіç, ïëîùó ÿêîãî òðåáà çíàéòè. Îñêіëüêè 
AA1C1C – ïðÿìîêóòíèê, òî  (ñì2). 
Çíàéäåìî AC.

1) Ó ðîìáі ABCD: 
∠D = 180° – 60° = 120°.

2) Іç {ADC çà òåîðåìîþ êîñèíó-
ñіâ:
AC2 = AD2 + DC2 – 2AD ∙ DC ∙ cos D =
= , 
òîäі AC =  (ñì).

3) Ìàєìî: 

 (ñì2).

Â і ä ï î â і ä ü. 24 ñì2.
×àñòî â çàäà÷àõ ðîçãëÿäàþòü ïåðåðіçè ïðèçìè, ùî ïðîõî-

äÿòü ÷åðåç ñòîðîíó îñíîâè ïðèçìè і ïåðåòèíàþòü áі÷íі ðåáðà 
ïðèçìè.

Задача 5.  Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè äî-
ðіâíþє 4 ñì. ×åðåç ñòîðîíó îñíîâè ïðîâåäåíî ïåðåðіç, ÿêèé 
óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 30° і ïåðåòèíàє áі÷íå ðåáðî 
â éîãî ñåðåäèíі. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

5. Побудова перерізу 
призми

Ìàë. 1.14
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Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. Íåõàé ABCA1B1C1 – äàíà ïðàâèëüíà 
ïðèçìà ç îñíîâîþ ABC (ìàë. 1.15), AB = 4 ñì. Çàïèøåìî 
ôîðìóëó äëÿ çíàõîäæåííÿ ïëîùі ïîâíîї ïîâåðõíі äàíîї 
ïðèçìè: 

Sïîâí = Sáі÷ + 2Sîñí = = Ðl + 2SABC =

= 3AB ⋅ CC1 + 2 ⋅ . 

Îòæå, çàëèøàєòüñÿ çíàéòè CC1.
1) Ïîáóäóєìî ïåðåðіç. Íåõàé 

òî÷êà K – ñåðåäèíà ðåáðà CC1. ×åðåç 
ïðÿìó AB і òî÷êó K ïðîâåäåìî ïëî-
ùèíó. Ïåðåðіçîì ïðèçìè є {ABK.

2) Ó òðèêóòíèêó ABC ïðîâåäåìî 
âèñîòó і ìåäіàíó CM, òîäі 

 (ñì).

3) Ïðîâåäåìî âіäðіçîê KM. 
Îñêіëüêè CC1 ⊥ (ÀÂÑ), CM – ïðîåêöіÿ 
ïîõèëîї KM íà (ABC), CM ⊥ AB, òî 
KM ⊥ AB (çà òåîðåìîþ ïðî òðè ïåð-
ïåíäèêóëÿðè). Òîäі ∠KMC – êóò, ùî óòâîðþє ïåðåðіç іç 
ïëîùèíîþ îñíîâè. Çà óìîâîþ ∠KMC = 30°.

4) Іç {KMC (∠C = 90°): tgM = . Òîäі 

KC = ÑÌ ∙ tg Ì = 2 tg 30° =  (ñì).

5) Îñêіëüêè K – ñåðåäèíà CC1, òî CC1 = 2KC = 2 ∙ 2 = 4 (ñì).

6) Sïîâí =  = .

Â і ä ï î â і ä ü. 48 + 8  ñì2.

Ðîçãëÿíåìî ïåðåðіç ïîõèëîї ïðèçìè ïëîùèíîþ, ÿêà ïðîõî-
äèòü ÷åðåç òî÷êó M áі÷íîãî ðåáðà AA1 ïåðïåíäèêóëÿðíî äî 
öüîãî ðåáðà òà ïåðåòèíàє êîæíå ç іíøèõ áі÷íèõ ðåáåð öієї 
ïðèçìè (ìàë. 1.16). 

Çðîçóìіëî, ùî ïëîùèíà ïåðåðіçó áóäå 
ïåðïåíäèêóëÿðíîþ äî âñіõ іíøèõ áі÷íèõ 
ðåáåð ïðèçìè. Òàêèé ïåðåðіç íàçèâàþòü 
ïåðïåíäèêóëÿðíèì ïåðåðіçîì ïðèçìè. Íà 
ìàëþíêó 1.16 ÷îòèðèêóòíèê MNLK – 
ïåðïåíäèêóëÿðíèé ïåðåðіç.

Ïåðïåíäèêóëÿðíèé ïåðåðіç ïðèéíÿ-
òî ðîçãëÿäàòè ëèøå â ïîõèëіé ïðèçìі, 

Ìàë. 1.15

Ìàë. 1.16
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РОЗДІЛ 1

îñêіëüêè, î÷åâèäíî, ùî ó ïðÿìіé ïðèçìі âіí äîðіâíþє ìíîãî-
êóòíèêó, ùî є îñíîâîþ ïðèçìè.

Задача 6.  Íåõàé ó ïîõèëіé ïðèçìі ïðîâåäåíî ïåðïåíäèêó-
ëÿðíèé ïåðåðіç. Äîâåñòè, ùî áі÷íó ïîâåðõíþ ïðèçìè 
ìîæíà çíàéòè çà ôîðìóëîþ Sáі÷ = Pïåð ∙ l, äå Pïåð – ïåðèìåòð 
ïåðïåíäèêóëÿðíîãî ïåðåðіçó ïðèçìè, l – äîâæèíà áі÷íîãî 
ðåáðà (ìàë. 1.16).
Ä î â å ä å í í ÿ. Ðîçãëÿíåìî ïåðïåíäèêóëÿðíèé ïåðåðіç ïî-
õèëîї ïðèçìè KLMN (ìàë. 1.16). Âіí äіëèòü ïðèçìó íà äâі 
÷àñòèíè. Çàñòîñóєìî äî íèæíüîї ÷àñòèíè ïðèçìè ïàðà-
ëåëüíå ïåðåíåñåííÿ íà âåêòîð  (ìàë. 1.17). Òîäі îñ-
íîâè ABCD і A1B1C1D1 ïðèçìè ñóìіñòÿòüñÿ, і ìè îòðèìàєìî 
íîâó ïðèçìó, îñíîâàìè ÿêîї áóäå ïåðïåíäèêóëÿðíèé ïåðå-
ðіç ïðèçìè (ìàë. 1.18), à áі÷íі ðåáðà äîðіâíþâàòèìóòü l. 
Î÷åâèäíî, ùî îòðèìàíà ïðèçìà ìàє òàêó ñàìó ïëîùó áі÷-
íîї ïîâåðõíі, ÿê і ïî÷àòêîâà. Ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі îòðè-
ìàíîї ïðèçìè äîðіâíþє PMNLK ∙ l, îñêіëüêè âîíà є ïðÿìîþ. 
Òîìó і áі÷íà ïîâåðõíÿ ïî÷àòêîâîї ïðèçìè òåæ äîðіâíþє 
Pïåð ∙ l, äå Pïåð – ïåðèìåòð ïåðïåíäèêóëÿðíîãî ïåðåðіçó, l – 
äîâæèíà áі÷íîãî ðåáðà. 

     

          Ìàë. 1.17                   Ìàë. 1.18

Åâêëіä îçíà÷èâ ïðèçìó ÿê «ãåîìåòðè÷íó 
ôіãóðó, ùî ìіñòèòüñÿ ìіæ äâîìà ðіâíèìè 
і ïàðàëåëüíèìè ïëîùèíàìè (îñíîâàìè), 

áі÷íі ãðàíі ÿêîї – ïàðàëåëîãðàìè».
Çàçíà÷èìî, ùî Åâêëіä âèêîðèñòîâóâàâ òåðìіí «ïëîùèíà» 

і ó ñåíñі íåîáìåæåíîñòі її â óñіõ íàïðÿìêàõ, і ó ñåíñі êіíöåâîї, 
îáìåæåíîї її ÷àñòèíè, çîêðåìà ãðàíі.

Ó XVIII ñò. àíãëіéñüêèé ìàòåìàòèê Áðóê Òåéëîð (1685–1731) 
äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ: «öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі 
ãðàíі, êðіì äâîõ, ïàðàëåëüíі îäíіé ïðÿìіé».

          Ìàë. 1.17                   Ìàë. 1.18          Ìàë. 1.17                   Ìàë. 1.18

Åâêëіä îçíà÷èâ ïðèçìó ÿê «ãåîìåòðè÷íó 
ôіãóðó, ùî ìіñòèòüñÿ ìіæ äâîìà ðіâíèìè 
і ïàðàëåëüíèìè ïëîùèíàìè (îñíîâàìè), 

áі÷íі ãðàíі ÿêîї – ïàðàëåëîãðàìè».
Çàçíà÷èìî, ùî Åâêëіä âèêîðèñòîâóâàâ òåðìіí «ïëîùèíà» 

і ó ñåíñі íåîáìåæåíîñòі її â óñіõ íàïðÿìêàõ, і ó ñåíñі êіíöåâîї, 
îáìåæåíîї її ÷àñòèíè, çîêðåìà ãðàíі.

Ó XVIII ñò. àíãëіéñüêèé ìàòåìàòèê Áðóê Òåéëîð (1685–1731) 
äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ: «öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі 
ãðàíі, êðіì äâîõ, ïàðàëåëüíі îäíіé ïðÿìіé».

і ó ñåíñі íåîáìåæåíîñòі її â óñіõ íàïðÿìêàõ, і ó ñåíñі êіíöåâîї, 
îáìåæåíîї її ÷àñòèíè, çîêðåìà ãðàíі.

Ó XVIII ñò. àíãëіéñüêèé ìàòåìàòèê Áðóê Òåéëîð (1685–1731) 
äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ: «öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі 

îáìåæåíîї її ÷àñòèíè, çîêðåìà ãðàíі.îáìåæåíîї її ÷àñòèíè, çîêðåìà ãðàíі.

äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ: «öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ: «öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ: «öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ: «öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ: «öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ: «öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ: «öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі 
ãðàíі, êðіì äâîõ, ïàðàëåëüíі îäíіé ïðÿìіé».ãðàíі, êðіì äâîõ, ïàðàëåëüíі îäíіé ïðÿìіé».ãðàíі, êðіì äâîõ, ïàðàëåëüíі îäíіé ïðÿìіé».ãðàíі, êðіì äâîõ, ïàðàëåëüíі îäíіé ïðÿìіé».ãðàíі, êðіì äâîõ, ïàðàëåëüíі îäíіé ïðÿìіé».ãðàíі, êðіì äâîõ, ïàðàëåëüíі îäíіé ïðÿìіé».
äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ: «öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі 
ãðàíі, êðіì äâîõ, ïàðàëåëüíі îäíіé ïðÿìіé».
äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ: «öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ: «öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі 

Ó XVIII ñò. àíãëіéñüêèé ìàòåìàòèê Áðóê Òåéëîð (1685–1731) 

áі÷íі ãðàíі ÿêîї – ïàðàëåëîãðàìè».

äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ: «öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ: «öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ: «öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі äàâ ïðèçìі òàêå îçíà÷åííÿ: «öå ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî âñі 

À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...À ùå ðàíіøå...
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Многогранники

• Що називають двогранним кутом? • Що називають гранями 
двогранного кута, ребром двогранного кута? • Що називають 
многогранним кутом? • Що називають вершиною многогранного 
кута, ребрами многогранного кута, гранями многогранного кута? 
• Що називають многогранником? • Що називають гранями, реб-
рами, вершинами многогранника? • Який многогранник назива-
ють опуклим? • Як отримати розгортку многогранника? • Що на-
зивають призмою? • Що називають основами, бічними гранями 
та бічними ребрами призми? • Які властивості основ та бічних 
ребер призми вам відомі? • Яку призму називають n-кутною? 
• Що називають висотою призми? • Що таке діагональ призми? 
• Яку призму називають прямою, а яку – похилою? • Яку призму 
називають правильною? • Що розуміють під площею бічної по-
верхні призми; площею повної поверхні призми? • Сформулюйте 
та доведіть теорему про площу бічної поверхні прямої призми. 
• Що розуміють під перерізом многогранника? • Який переріз 
призми називають діагональним?

Ðîçâ'ÿæiòü çàäà÷i òà âèêîíàéòå âïðàâè
1.1. Óêàæіòü ãðàíі, ðåáðà òà âåðøèíè ìíîãîãðàííèêà, 

çîáðàæåíîãî íà ìàëþíêó 1.19.

       

             Ìàë. 1.19             Ìàë. 1.20

1.2. Óêàæіòü ãðàíі, ðåáðà òà âåðøèíè ìíîãîãðàííèêà, çîáðà-
æåíîãî íà ìàëþíêó 1.20.

1.3. Ñêіëüêè ðåáåð і ãðàíåé ó ÷îòèðèêóòíîї ïðèçìè?

1.4. Ñêіëüêè ðåáåð і ãðàíåé ó ï’ÿòèêóòíîї ïðèçìè?

1.5. Ïëîùà îñíîâè ïðèçìè äîðіâíþє 5 ñì2, à ïëîùà áі÷íîї 
ïîâåðõíі – 12 ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі 
ïðèçìè.

1.6. Ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè äîðіâíþє 10 ñì2, à ïëîùà 
îñíîâè – 4 ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.7. Ïëîùà îñíîâè òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþє 6 ñì2, à 
ïëîùі її áі÷íèõ ãðàíåé – 9 ñì2, 12 ñì2 і 15 ñì2. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

Що називають двогранним кутом? • Що називають гранями 
двогранного кута, ребром двогранного кута? • Що називають 
многогранним кутом? • Що називають вершиною многогранного 
кута, ребрами многогранного кута, гранями многогранного кута? 
• Що називають многогранником? • Що називають гранями, реб-
рами, вершинами многогранника? • Який многогранник назива-
ють опуклим? • Як отримати розгортку многогранника? • Що на-
зивають призмою? • Що називають основами, бічними гранями 
та бічними ребрами призми? • Які властивості основ та бічних 
ребер призми вам відомі? • Яку призму називають n-кутною? 
• Що називають висотою призми? • Що таке діагональ призми? 
• Яку призму називають прямою, а яку – похилою? • Яку призму 
називають правильною? • Що розуміють під площею бічної по-
верхні призми; площею повної поверхні призми? • Сформулюйте 
та доведіть теорему про площу бічної поверхні прямої призми. 
• Що розуміють під перерізом многогранника? • Який переріз 
призми називають діагональним?

• 
двогранного кута, ребром двогранного кута? 
многогранним кутом? 

1.1.
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1.8. Ïëîùà îñíîâè ÷îòèðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþє 16 ñì2, à 
ïëîùà êîæíîї ç її áі÷íèõ ãðàíåé – 8 ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó 
ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.9. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ÷îòèðèêóòíèê, îäíà çі ñòîðіí 
ÿêîãî äîðіâíþє 4 ñì, êîæíà íàñòóïíà íà 1 ñì áіëüøà çà 
ïîïåðåäíþ. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè, 
ÿêùî її áі÷íå ðåáðî äîðіâíþє 5 ñì.

1.10. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ï’ÿòèêóòíèê, îäíà çі ñòîðіí 
ÿêîãî äîðіâíþє 20 ñì, à êîæíà íàñòóïíà íà 2 ñì ìåíøà 
çà ïîïåðåäíþ. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè, 
ÿêùî її áі÷íå ðåáðî äîðіâíþє 10 ñì.

1.11. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є êâàäðàò çі ñòîðîíîþ 3 ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè, ÿêùî її áі÷íå 
ðåáðî äîðіâíþє 10 ñì. 

1.12. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ïðÿìîêóòíèê çі ñòîðîíàìè 
2 ñì і 5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè, 
ÿêùî її áі÷íå ðåáðî äîðіâíþє 6 ñì. 

1.13. ßêó íàéìåíøó êіëüêіñòü: 
1) ðåáåð ìîæå ìàòè ìíîãîãðàííèê; 
2) ãðàíåé ìîæå ìàòè ìíîãîãðàííèê?

1.14. ×è іñíóє ìíîãîãðàííèê, ó ÿêîãî êіëüêіñòü âåðøèí äîðіâ-
íþє êіëüêîñòі ãðàíåé? Ó ðàçі ïîçèòèâíîї âіäïîâіäі çîáðà-
çіòü éîãî.

1.15. Âèçíà÷òå êіëüêіñòü âåðøèí ìíîãîêóòíèêà, ùî є îñíî-
âîþ ïðèçìè, ÿêùî öÿ ïðèçìà ìàє 11 ãðàíåé.

1.16. Ïðèçìà ìàє 9 ãðàíåé. Ñêіëüêè ñòîðіí ó ìíîãîêóòíèêà, 
ùî є її îñíîâîþ?

1.17. ßêèé ìíîãîêóòíèê є îñíîâîþ ïðèçìè, ÿêùî ó ïðèçìè 
12 ðåáåð?

1.18. ßêèé ìíîãîêóòíèê є îñíîâîþ ïðèçìè, ÿêùî ó ïðèçìè 
18 ðåáåð?

1.19. Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïðèçìі ñòîðîíà îñíîâè äîðіâ-
íþє 4 ñì, à äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі – 5 ñì. Çíàéäіòü 
ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.20. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç 
êàòåòàìè 6 ñì і 8 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі 
ïðèçìè, ÿêùî її âèñîòà äîðіâíþє 5 ñì.

1.21. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ïðÿìîêóòíèê çі ñòîðîíàìè 
6 ñì і 5 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó ïðèçìè, ÿêùî ïëîùà її ïîâ-
íîї ïîâåðõíі äîðіâíþє 126 ñì2.

1.13.
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1.22. Ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї 
ïðèçìè – 250 ñì2. Çíàéäіòü âèñîòó ïðèçìè, ÿêùî ñòî-
ðîíà її îñíîâè äîðіâíþє 5 ñì.

1.23. Áі÷íå ðåáðî ïîõèëîї ïðèçìè äîðіâíþє 8 ñì і óòâîðþє ç 
ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 30°. Çíàéäіòü âèñîòó ïðèçìè.

1.24. Âèñîòà ïîõèëîї ïðèçìè äîðіâíþє 2  ñì. Çíàéäіòü áі÷íå ðåá-
ðî ïðèçìè, ÿêùî âîíî óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 60°.

1.25. Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïðèçìі ñòîðîíà îñíîâè äî-
ðіâíþє 6 ñì, à áі÷íå ðåáðî – 3 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó äіàãî-
íàëüíîãî ïåðåðіçó öієї ïðèçìè.

1.26. Çíàéäіòü ïëîùó äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó ïðÿìîї ÷îòèðè-
êóòíîї ïðèçìè, ÿêùî її áі÷íå ðåáðî äîðіâíþє 10 ñì, à 
îñíîâîþ є ïðÿìîêóòíèê çі ñòîðîíàìè 8 ñì і 15 ñì.

1.27. ×è іñíóє ïðèçìà, ó ÿêîї: 
1) 99 ðåáåð;      2) 101 ðåáðî?

1.28. ×è іñíóє ïðèçìà, ó ÿêîї: 
1) 68 ðåáåð;      2) 72 ðåáðà?

1.29. Âèñîòà îñíîâè ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþє 
 ñì, à âèñîòà ïðèçìè – 5 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї 

ïîâåðõíі ïðèçìè. 

1.30. Ðàäіóñ êîëà, âïèñàíîãî â îñíîâó ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї 
ïðèçìè, äîðіâíþє  ñì, à âèñîòà ïðèçìè äîðіâíþє 
7 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.31. Ðàäіóñ êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî îñíîâè ïðàâèëüíîї òðè-
êóòíîї ïðèçìè, äîðіâíþє  ñì, à äіàãîíàëü áі÷íîї 
ãðàíі óòâîðþє êóò 45° іç ïëîùèíîþ îñíîâè. Çíàéäіòü 
ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.32. Âèñîòà îñíîâè ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþє 
 ñì, à äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі óòâîðþє êóò 45° ç âèñî-

òîþ ïðèçìè. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.33. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþþòü 
4 ñì, 13 ñì і 15 ñì, à âèñîòà ïðèçìè – 10 ñì. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.34. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþþòü 
5 ñì, 29 ñì і 30 ñì, à âèñîòà ïðèçìè – 4 ñì. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.35. Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâ-
íþє  ñì, à äіàãîíàëü ïðèçìè óòâîðþє ç âèñîòîþ êóò 
30°. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè. 
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1.36. Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâ-
íþє 6 ñì, à äіàãîíàëü ïðèçìè óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñ-
íîâè êóò 30°. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè. 

1.37. Ñòîðîíà îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâ-
íþє 6 ñì, à äіàãîíàëü ïðèçìè äîðіâíþє 9 ñì. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.38. Äіàãîíàëü îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïðèçìè äî-
ðіâíþє  ñì, à äіàãîíàëü ïðèçìè äîðіâíþє 3 ñì. Çíàé-
äіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.39. Òóìáà äëÿ òâàðèí, ÿêó âèêîðèñòîâóþòü äðåñèðóâàëü-
íèêè ïіä ÷àñ ñâîїõ âèñòóïіâ íà àðåíі öèðêó, ìàє ôîðìó 
ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè, ñòîðîíà îñíîâè ÿêîї äî-
ðіâíþє 60 ñì, à âèñîòà – 50 ñì. Òðåáà ïîôàðáóâàòè áі÷íó 
ïîâåðõíþ öієї òóìáè. Ñêіëüêè ôàðáè áóäå âèêîðèñòàíî, 
ÿêùî íà 1 äì2 ïîâåðõíі âèòðà÷àþòü 3 ã ôàðáè?

1.40. Îäíèì ç åëåìåíòіâ äèòÿ÷îãî іãðîâîãî ìàéäàí÷èêà є ïðà-
âèëüíà øåñòèêóòíà ïðèçìà, ñòîðîíà îñíîâè ÿêîї äîðіâ-
íþє 50 ñì, à âèñîòà – 40 ñì. Òðåáà ïîôàðáóâàòè áі÷íó 
ïîâåðõíþ öієї ïðèçìè. Ñêіëüêè ôàðáè áóäå âèêîðèñòàíî, 
ÿêùî íà 1 äì2 ïîâåðõíі âèòðà÷àþòü 3 ã ôàðáè?

1.41. Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïðèçìі çíàéäіòü âіäíîøåííÿ 
ïëîùі äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó äî ïëîùі áі÷íîї ãðàíі. 

1.42. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðîìá іç äіàãîíàëÿìè 9 ñì і 
6 ñì. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ïëîù äіàãîíàëüíèõ ïåðåðіçіâ 
öієї ïðèçìè.

1.43. Ïëîùà îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïðèçìè äî-
ðіâíþє 81 ñì2, à ïëîùà її áі÷íîї ïîâåðõíі – 144 ñì2. 
Çíàéäіòü äіàãîíàëü ïðèçìè.

1.44. Ïëîùà îñíîâè ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâ-
íþє 144 ñì2, à ïëîùà îäíієї ç її áі÷íèõ ãðàíåé – 168 ñì2. 
Çíàéäіòü äіàãîíàëü ïðèçìè. 

1.45. Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïðèçìі ABCA1B1C1 òî÷êà M – 
ñåðåäèíà AB. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè, 
ÿêùî âіäðіçîê C1M óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 60° 
і C1M = 6 ñì. 

1.46. Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïðèçìі ABCA1B1C1 òî÷êà N – 
ñåðåäèíà BC. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè, 
ÿêùî âіäðіçîê A1N óòâîðþє ç âèñîòîþ ïðèçìè êóò 60° і 
A1N = 12 ñì. 

1.47. ABCA1B1C1 – ïðàâèëüíà òðèêóòíà ïðèçìà, òî÷êà O – 
öåíòð îñíîâè ABC, AM – ìåäіàíà òðèêóòíèêà ABC, 

1.43.
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. Çíàéäіòü ∠C1OM.

1.48. ABCA1B1C1 – ïðàâèëüíà òðèêóòíà ïðèçìà, òî÷êà O – 
öåíòð îñíîâè ABC, AM – áіñåêòðèñà òðèêóòíèêà ABC, 

. Çíàéäіòü .

1.49. Ìàëå ïіäïðèєìñòâî âèïóñêàє ïîäàðóíêîâі êîðîáêè ó âè-
ãëÿäі ïðÿìîї ïðèçìè, îñíîâîþ ÿêîї є ðîìá іç äіàãîíà-
ëÿìè 24 ñì і 10 ñì. Ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі òàêîї êîðîáêè 
äîðіâíþє 760 ñì2. Çíàéäіòü âèñîòó êîðîáêè.

1.50. Ïîòðіáíî âèãîòîâèòè êîðîá іç êðèøêîþ äëÿ çáåðіãàííÿ 
êàðòîïëі ó ôîðìі ïðÿìîї ïðèçìè âèñîòîþ 0,7 ì. Îñíî-
âîþ êîðîáà є ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ ç îñíîâàìè 0,4 ì 
і 0,6 ì і áі÷íîþ ñòîðîíîþ 0,5 ì. Ñêіëüêè ôàíåðè çíàäî-
áèòüñÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ òàêîãî êîðîáà? Îêðóãëіòü âіä-
ïîâіäü äî äåñÿòèõ ì2.

1.51. ABCA1B1C1 – ïðàâèëüíà òðèêóòíà ïðèçìà, òî÷êà K – ñå-
ðåäèíà AB, M – ñåðåäèíà A1B1. Âіäîìî, ùî â ÷îòèðèêóò-
íèê CC1MK ìîæíà âïèñàòè êîëî. Çíàéäіòü êóò C1BC.

1.52. ABCA1B1C1 – ïðàâèëüíà òðèêóòíà ïðèçìà, òî÷êà M – 
òî÷êà ïåðåòèíó ìåäіàí òðèêóòíèêà AC1B1, , 

. Çíàéäіòü ∠C1BC.

1.53. ABCDA1B1C1D1 – ïðàâèëüíà ÷îòèðèêóòíà ïðèçìà, 
. Çíàéäіòü ∠B1AB.

1.54. ABCDA1B1C1D1 – ïðàâèëüíà ÷îòèðèêóòíà ïðèçìà, 
. Çíàéäіòü ∠C1AC.

1.55. Ïåðïåíäèêóëÿðíèì ïåðåðіçîì ïîõèëîї òðèêóòíîї 
ïðèçìè є ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê ç îñíîâîþ 8 ñì і 
ïëîùåþ 12 ñì2. Çíàéäіòü äîâæèíó áі÷íîãî ðåáðà ïðèçìè, 
ÿêùî ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè äîðіâíþє 144 ñì2.

1.56. Ïåðïåíäèêóëÿðíèì ïåðåðіçîì ïîõèëîї òðèêóòíîї 
ïðèçìè є ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê ç îñíîâîþ 6 ñì і 
ïëîùåþ 12 ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè, 
ÿêùî áі÷íå ðåáðî ïðèçìè äîðіâíþє 7 ñì.

1.57. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї 
ïðèçìè, ÿêùî ïåðèìåòðè äâîõ її ãðàíåé äîðіâíþþòü 
30 ñì і 24 ñì. Ñêіëüêè âèïàäêіâ òðåáà ðîçãëÿíóòè?

1.58. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї 
ïðèçìè, ÿêùî ïåðèìåòðè äâîõ її ãðàíåé äîðіâíþþòü 
24 ñì і 36 ñì. Ñêіëüêè âèïàäêіâ òðåáà ðîçãëÿíóòè?
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1.59. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè âіäíîñÿòüñÿ 
ÿê 5 : 9 : 10. Äіàãîíàëі äâîõ ìåíøèõ її áі÷íèõ ãðàíåé äî-
ðіâíþþòü 26 ñì і 30 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð îñíîâè 
ïðèçìè.

1.60. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè âіäíîñÿòüñÿ ÿê 
8 : 9 : 16. Äіàãîíàëі äâîõ áіëüøèõ її áі÷íèõ ãðàíåé äîðіâ-
íþþòü 30 ñì і 40 ñì. Çíàéäіòü ïåðèìåòð îñíîâè ïðèçìè.

1.61. Îñíîâà ïðÿìîї ïðèçìè – òðèêóòíèê, äâі ñòîðîíè ÿêîãî 
âіäíîñÿòüñÿ ÿê 7 : 8 òà óòâîðþþòü ìіæ ñîáîþ êóò 120°. 
Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè, ÿêùî ïëîùà 
áіëüøîї áі÷íîї ãðàíі ïðèçìè äîðіâíþє 52 ñì2. 

1.62. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є òðèêóòíèê, äâі ñòîðîíè ÿêîãî 
âіäíîñÿòüñÿ ÿê  : 1 òà óòâîðþþòü ìіæ ñîáîþ êóò 
135°. Ïëîùà áіëüøîї áі÷íîї ãðàíі ïðèçìè äîðіâíþє 
30 ñì2. Çíàéäіòü âèñîòó ïðèçìè.

1.63. ABCDEFA1B1C1D1E1F1 – ïðàâèëüíà øåñòèêóòíà ïðèçìà. 
Çíàéäіòü êóò ìіæ ïðÿìèìè: 
1) AC і B1E1;     2) AD і B1E1;     3) AD і A1C1.

1.64. ABCDEFA1B1C1D1E1F1 – ïðàâèëüíà øåñòèêóòíà ïðèçìà. 
Çíàéäіòü êóò ìіæ ïðÿìèìè: 
1) AA1 і DE;     2) AC і B1D.

1.65. Áіëüøà äіàãîíàëü ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïðèçìè óòâî-
ðþє êóò 45° іç ïëîùèíîþ îñíîâè. Çíàéäіòü êóò, ÿêèé 
äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè. 

1.66. Äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïðèçìè 
óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 45°. Çíàéäіòü êóò, ÿêèé 
óòâîðþє áіëüøà äіàãîíàëü ïðèçìè ç ïëîùèíîþ îñíîâè. 

1.67. Äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïðèçìè 
äîðіâíþє áіëüøіé äіàãîíàëі îñíîâè. Çíàéäіòü êóò ìіæ 
äіàãîíàëÿìè áі÷íîї ãðàíі öієї ïðèçìè.

1.68. Îñíîâà ïðèçìè – ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê, à äâі áі÷íі 
ãðàíі ïðèçìè – êâàäðàòè. Çíàéäіòü êóò ìіæ äіàãîíàëÿìè 
äâîõ ðіâíèõ ìіæ ñîáîþ ãðàíåé, ÿêùî öі äіàãîíàëі âèõî-
äÿòü ç îäíієї âåðøèíè. 

1.69. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê ç 
îñíîâîþ 6 ñì і áі÷íîþ ñòîðîíîþ 5 ñì. ×åðåç îñíîâó öüîãî 
òðèêóòíèêà ïðîâåäåíî ïåðåðіç, ÿêèé óòâîðþє êóò 45° іç 
ïëîùèíîþ îñíîâè і ïåðåòèíàє áі÷íå ðåáðî. Çíàéäіòü 
ïëîùó öüîãî ïåðåðіçó.

1.70. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðіâíîñòîðîííіé òðèêóòíèê çі 
ñòîðîíîþ 2 äì. ×åðåç ñòîðîíó öüîãî òðèêóòíèêà ïðîâå-
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äåíî ïåðåðіç, ÿêèé óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 60° 
і ïåðåòèíàє áі÷íå ðåáðî. Çíàéäіòü ïëîùó öüîãî ïåðåðіçó.

1.71. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðîìá іç ãîñòðèì êóòîì 60° і 
ïëîùåþ 8  ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі öієї 
ïðèçìè, ÿêùî äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі íàõèëåíà äî ïëî-
ùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 60°.

1.72. Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïðèçìі äіàãîíàëü îñíîâè äî-
ðіâíþє 4  ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі öієї 
ïðèçìè, ÿêùî äіàãîíàëü ïðèçìè óòâîðþє ç ïëîùèíîþ 
îñíîâè êóò 45°.

1.73. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ïðÿìîêóòíèê, ñòîðîíè ÿêîãî 
âіäíîñÿòüñÿ ÿê 1 : 2. Ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè äî-
ðіâíþє 90 ñì2, à ïîâíîї ïîâåðõíі – 126 ñì2. Çíàéäіòü âè-
ñîòó ïðèçìè.

1.74. Îñíîâà ïðÿìîї ïðèçìè – ðîìá іç ãîñòðèì êóòîì 30°. 
Ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè äîðіâíþє 33 ñì2, à ïëîùà 
її áі÷íîї ïîâåðõíі – 24 ñì2. Çíàéäіòü âèñîòó ïðèçìè.

1.75. Îñíîâîþ ïðèçìè є ðіâíîñòîðîííіé òðèêóòíèê çі ñòîðî-
íîþ 8  ñì. Îäíà ç âåðøèí âåðõíüîї îñíîâè ïðèçìè îð-
òîãîíàëüíî ïðîåêòóєòüñÿ â öåíòð íèæíüîї îñíîâè. 
Çíàéäіòü âèñîòó ïðèçìè, ÿêùî її áі÷íå ðåáðî äîðіâíþє 
10 ñì.

1.76. Îñíîâîþ ïðèçìè ABCDA1B1C1D1 є êâàäðàò çі ñòîðîíîþ 
10 ñì. Âåðøèíà A1 ïðèçìè îðòîãîíàëüíî ïðîåêòóєòüñÿ â 
ñåðåäèíó ñòîðîíè AB. Çíàéäіòü äîâæèíó áі÷íîãî ðåá ðà 
ïðèçìè, ÿêùî її âèñîòà äîðіâíþє 12 ñì. 

1.77. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ, áі÷íà 
ñòîðîíà ÿêîї äîðіâíþє 20 ñì, à îñíîâè – 41 ñì і 9 ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè, ÿêùî її áі÷íå 
ðåáðî äîðіâíþє âèñîòі îñíîâè.

1.78. Â îñíîâі ïðÿìîї ïðèçìè ëåæèòü ïðÿìîêóòíà òðàïåöіÿ ç 
ìåíøîþ îñíîâîþ 5 ñì і áі÷íèìè ñòîðîíàìè 12 ñì і 20 ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè, ÿêùî її áі÷íå 
ðåáðî äîðіâíþє ìåíøіé äіàãîíàëі îñíîâè.

1.79. Çíàéäіòü âіäíîøåííÿ ïëîùі íàéìåíøîãî äіàãîíàëüíîãî 
ïåðåðіçó ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïðèçìè äî ïëîùі її 
íàéáіëüøîãî äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó.

1.80. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðîìá іç êóòîì 60°. Çíàéäіòü 
âіäíîøåííÿ ïëîùі áіëüøîãî äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó 
ïðèçìè äî ïëîùі її ìåíøîãî äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó. 
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1.81. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþþòü 
10 ñì, 17 ñì і 21 ñì, à âèñîòà ïðèçìè – 7 ñì. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïåðåðіçó, ïðîâåäåíîãî ÷åðåç áі÷íå ðåáðî òà ìåíøó 
âèñîòó îñíîâè ïðèçìè. 

1.82. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþþòü 
13 ñì, 14 ñì і 15 ñì, à âèñîòà ïðèçìè – 5 ñì. Çíàéäіòü 
ïëîùó ïåðåðіçó, ïðîâåäåíîãî ÷åðåç áі÷íå ðåáðî òà ñå-
ðåäíþ çà äîâæèíîþ âèñîòó îñíîâè. 

1.83. ABCDEFA1B1C1D1E1F1 – ïðàâèëüíà øåñòèêóòíà ïðèçìà, 
ñòîðîíà îñíîâè ÿêîї äîðіâíþє 2 ñì, à âèñîòà – 1 ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó AB1C1D.

1.84. Ó ïðàâèëüíіé øåñòèêóòíіé ïðèçìі ïëîùà îñíîâè äîðіâ-

íþє  ñì2, à áі÷íå ðåáðî – 1 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ìåí-

øîãî äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó ïðèçìè.

1.85. Áі÷íà ãðàíü ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïðèçìè є êâàäðàòîì, 
ïåðèìåòð ÿêîãî – 16 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó, ïðîâå-
äåíîãî ÷åðåç äіàãîíàëі ïàðàëåëüíèõ áі÷íèõ ãðàíåé ïðèçìè.

1.86. ABCA1B1C1 – ïðÿìà òðèêóòíà ïðèçìà, îñíîâà ÿêîї – 
ðіâíîáåä ðåíèé òðèêóòíèê ABC, ∠C = 90°. Âèñîòà ïðèçìè 
äîðіâíþє 8 ñì, à äіàìåòð êîëà, îïèñàíîãî íàâêîëî òðè-
êóòíèêà AB1C, äîðіâíþє 10 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó öüîãî 
òðèêóòíèêà.

1.87. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþþòü 
10 ñì, 17 ñì і 21 ñì, à íàéáіëüøà áі÷íà ãðàíü ðіâíîâå-
ëèêà îñíîâі. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.88. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþþòü 
19 ñì, 20 ñì і 37 ñì. Íàéìåíøà áі÷íà ãðàíü ìàє ïëîùó 
âäâі÷і ìåíøó çà ïëîùó îñíîâè. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї 
ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.89. Íà ñêіëüêè ÷àñòèí ïîäіëÿþòü ïðîñòіð ïëîùèíè âñіõ ãðà-
íåé ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïðèçìè?

1.90. Íà ñêіëüêè ÷àñòèí ïîäіëÿþòü ïðîñòіð ïëîùèíè âñіõ ãðà-
íåé ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè?

1.91. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðîìá ç ìåíøîþ äіàãîíàëëþ 
çàâäîâæêè d, ïëîùà ÿêîãî äîðіâíþє Q. Áіëüøà äіàãî-
íàëü ïðèçìè íàõèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì β. 
Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.92. Ïëîùà îñíîâè ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþє 
S , à äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñ-
íîâè êóò α. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.91.
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1.93. Äіàãîíàëі ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþþòü 
17 ñì і 15 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі öієї ïðèçìè.

1.94. Äіàãîíàëі ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþþòü 
8 ñì і 7 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó ïðèçìè.

1.95. Ó ïîõèëіé òðèêóòíіé ïðèçìі äâі áі÷íі ãðàíі âçàєìíî ïåð-
ïåíäèêóëÿðíі. Їõíє ñïіëüíå áі÷íå ðåáðî âіääàëåíå íà 
3 ñì і 4 ñì âіä äâîõ іíøèõ áі÷íèõ ðåáåð. Çíàéäіòü äîâ-
æèíó áі÷íîãî ðåáðà ïðèçìè, ÿêùî ïëîùà її áі÷íîї ïî-
âåðõíі äîðіâíþє 120 ñì2.

1.96. Ðåáðî ïîõèëîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþє 8 ñì. Äâі áі÷íі 
ãðàíі ïðèçìè âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі, à їõíє ñïіëüíå 
áі÷íå ðåáðî âіääàëåíå íà 5 ñì і 12 ñì âіä äâîõ іíøèõ áі÷-
íèõ ðåáåð. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.97. ABCDEFA1B1C1D1E1F1 – ïðàâèëüíà øåñòèêóòíà ïðèçìà, 
ó ÿêîї âèñîòà äîðіâíþє 2 ñì, à ïëîùà ïåðåðіçó AB1C1D 
äîðіâíþє 24 ñì2. Çíàéäіòü ñòîðîíó îñíîâè ïðèçìè.

1.98. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ, ó ÿêó 
ìîæíà âïèñàòè êîëî. Âіäíîøåííÿ ïëîùі äіàãîíàëüíîãî ïå-
ðåðіçó ïðèçìè äî ïëîùі áі÷íîї ãðàíі, ùî ìіñòèòü áі÷íó ñòî-

ðîíó îñíîâè, äîðіâíþє . Çíàéäіòü ãîñòðèé êóò òðàïåöії.

1.99. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є òðàïåöіÿ, ó ÿêîї îäíà ñòîðîíà 
äîðіâíþє 23 ñì, à іíøі – ïî 13 ñì, áі÷íå ðåáðî ïðèçìè 
äîðіâíþє 16 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó, ïðîâåäåíîãî 
÷åðåç ïàðàëåëüíі ñòîðîíè îñíîâ.

1.100. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ, ó ÿêó 
ìîæíà âïèñàòè êîëî. Ïåðèìåòð òðàïåöії äîðіâíþє 32 ñì, 
à ãîñòðèé êóò – 30°. Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó ïðèçìè, 
ïðîâåäåíîãî ÷åðåç ïàðàëåëüíі ñòîðîíè îñíîâ, ÿêùî âè-
ñîòà ïðèçìè äîðіâíþє 3 ñì.

1.101. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðіâíîáі÷íà òðàïåöіÿ ç áі÷íîþ 
ñòîðîíîþ 13 ñì і îñíîâàìè 21 ñì òà 11 ñì. Ïëîùà äіàãî-
íàëüíîãî ïåðåðіçó ïðèçìè äîðіâíþє 180 ñì2. Çíàéäіòü:
1) ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè;
2) ïëîùó ïåðåðіçó, ïðîâåäåíîãî ÷åðåç ïàðàëåëüíі ñòî-
ðîíè îñíîâ.

1.102. Äîâåäіòü, ùî áіëüøà äіàãîíàëü ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї 
ïðèçìè ìåíøà âіä ïîäâîєíîї äіàãîíàëі áі÷íîї ãðàíі.

1.103. Äіàãîíàëі áі÷íèõ ãðàíåé ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâ-
íþþòü 9 ñì,  ñì і 15 ñì. Îñíîâîþ ïðèçìè є ïðÿìîêóò-
íèé òðèêóòíèê. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè. 
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1.104. Îñíîâà ïðÿìîї ïðèçìè – ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê. Äіà-
ãîíàëі áі÷íèõ ãðàíåé ïðèçìè äîðіâíþþòü 4 ñì, 7 ñì і 
8 ñì. Çíàéäіòü âèñîòó ïðèçìè.

1.105. Ñòîðîíè îñíîâè і áі÷íå ðåáðî ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè 
âіäíîñÿòüñÿ ÿê 3 : 4 : 5 : 7, à ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі 
ïðèçìè äîðіâíþє 864 ñì2. Çíàéäіòü âèñîòó ïðèçìè.

1.106. Äіàãîíàëі äâîõ áі÷íèõ ãðàíåé ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè 
íàõèëåíі äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòàìè 30° і 60°. Îñíî-
âîþ ïðèçìè є ðіâíîáåäðåíèé òðèêóòíèê, ïåðèìåòð ÿêîãî 
äîðіâíþє 14 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.107. Ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïðèçìè 
â 4 ðàçè áіëüøà çà ïëîùó її îñíîâè. Çíàéäіòü êóò, ÿêèé 
óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè:
1) äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі;   
2) ìåíøà äіàãîíàëü ïðèçìè.

1.108. Âіäñòàíі ìіæ áі÷íèìè ðåáðàìè ïîõèëîї òðèêóòíîї 
ïðèçìè âіäíîñÿòüñÿ ÿê 5 : 29 : 30, ïëîùà ïåðïåíäèêó-
ëÿðíîãî ïåðåðіçó äîðіâíþє 288 ñì2. Áі÷íå ðåáðî ïðèçìè 
ó 8 ðàçіâ ìåíøå çà ïåðèìåòð ïåðïåíäèêóëÿðíîãî ïåðå-
ðіçó. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.109. Âіäñòàíі ìіæ áі÷íèìè ðåáðàìè ïîõèëîї òðèêóòíîї 
ïðèçìè äîðіâíþþòü 7 ñì, 15 ñì і 20 ñì, à áі÷íå ðåáðî 
âòðè÷і áіëüøå çà ðàäіóñ êîëà, âïèñàíîãî ó ïåðïåíäèêó-
ëÿðíèé ïåðåðіç. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

1.110. Ï’єäåñòàë ìàє ôîðìó ïðàâèëüíîї ïðèçìè, îñíîâîþ 
ÿêîї є ìíîãîêóòíèê ç ïàðíîþ êіëüêіñòþ ñòîðіí. Ïðîõî-
äÿ÷è ïîâç ï’єäåñòàë, ìîæíà áà÷èòè òî 3, òî 4 áі÷íі ãðàíі. 
Ñêіëüêè áі÷íèõ ãðàíåé ó öüîãî ï’єäåñòàëà? 

1.111. Äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї ïðèçìè 
äîðіâíþє 17 ñì, à ìåíøà äіàãîíàëü ïðèçìè äîðіâíþє 
19 ñì. Çíàéäіòü ñòîðîíó îñíîâè ïðèçìè.

1.112. Ó ïðàâèëüíіé øåñòèêóòíіé ïðèçìі êóò ìіæ ïëîùèíîþ 
îñíîâè òà äіàãîíàëëþ áі÷íîї ãðàíі íà 15° áіëüøèé çà êóò 
ìіæ öієþ ïëîùèíîþ і ìåíøîþ äіàãîíàëëþ ïðèçìè. 
Çíàéäіòü öі êóòè. 

1.113. Äîâæèíà êîæíîãî ðåáðà ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї 
ïðèçìè äîðіâíþє 2 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó, ïðîâå-
äåíîãî ÷åðåç ñåðåäèíè äâîõ ïàðàëåëüíèõ ñòîðіí îñíîâè 
ïіä êóòîì 45° äî ïëîùèíè îñíîâè.

1.114. Äîâæèíà êîæíîãî ðåáðà ïðàâèëüíîї øåñòèêóòíîї 
ïðèçìè äîðіâíþє 3 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïåðåðіçó, ïðîâå-

1.110.



25

Многогранники

äåíîãî ÷åðåç íàéáіëüøó äіàãîíàëü îñíîâè ïіä êóòîì 60° 
äî ïëîùèíè îñíîâè.

1.115. Ïëîùà îñíîâè ïðÿìîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþє 
24 ñì2, à ïëîùі її áі÷íèõ ãðàíåé – 16 ñì2, 52 ñì2 і 60 ñì2. 
Çíàéäіòü âèñîòó ïðèçìè.

1.116. Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïðèçìі ñòîðîíà îñíîâè äîðіâ-
íþє a, à âèñîòà – H. ×åðåç ñòîðîíó íèæíüîї îñíîâè ïіä 
êóòîì ϕ äî íåї ïðîâåäåíî ïëîùèíó. Çíàéäіòü ïëîùó ïå-
ðåðіçó (ðîçãëÿíüòå äâà âèïàäêè).

Æèòòєâà ìàòåìàòèêà
1.117. Äðóçі Ñåðãіé і Ñâіòëàíà âåäóòü çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ, 

òîìó êіëüêà ðàçіâ íà òèæäåíü òðåíóþòüñÿ, áіãàþ÷è ïî 
êîëó, ðàäіóñ ÿêîãî 50 ì. Ñåðãіé ïðîáіãàє 8 êіë, à Ñâіò-
ëàíà – 6 êіë. Øâèäêіñòü áіãó Ñåðãіÿ – 16 êì/ãîä, à Ñâіò-
ëàíè – 14 êì/ãîä. Õòî ç äðóçіâ âèòðà÷àє áіëüøå ÷àñó íà 
òðåíóâàííÿ і íà ñêіëüêè (äàòè âіäïîâіäü ç òî÷íіñòþ äî 
ñåêóíäè)?

1.118. Ïîòðіáíî ïîôàðáóâàòè ñòåëþ ó äâîõ êëàñàõ, îäèí ç ÿêèõ 
êâàäðàòíîї ôîðìè çі ñòîðîíîþ 4 ì, à äðóãèé – ïðÿìîêóò-
íîї ðîçìіðîì 5 × 4 ì. Íà 1 ì2 ñòåëі âèòðà÷àєòüñÿ 240 ã 
ôàðáè. ßêó íàéìåíøó êіëüêіñòü áàíîê ôàðáè òðåáà ïðè-
äáàòè, ÿêùî ôàðáó ïðîäàþòü ó áàíêàõ ìіñòêіñòþ 2,5 êã.

Öіêàâі çàäà÷і äëÿ ó÷íіâ íåëåäà÷èõ
1.119. (Êèїâñüêà ìіñüêà îëіìïіàäà, 1991 ð.) Ó ãîñòðîêóòíîìó òðè-

êóòíèêó ABC íà ñòîðîíàõ AB, BC і CA ïîçíà÷åíî òî÷êè C1, 
A1 і B1 âіäïîâіäíî òàê, ùî âіäðіçêè AA1, BB1 і CC1 ïåðåòè-
íàþòüñÿ â äåÿêіé òî÷öі O і . Äî-
âåäіòü, ùî AA1, BB1 і CC1 – âèñîòè òðèêóòíèêà.

Ïiäãîòóéòåñÿ äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðiàëó

1.120. Ñêіëüêè ðåáåð, ãðàíåé, âåðøèí ìàє ïðÿìîêóòíèé ïàðà-
ëåëåïіïåä?

1.121. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâåðõíі êóáà, ðåáðî ÿêîãî äîðіâíþє:
1) 2 äì;                 2) 7 ñì.

1.122. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëå-
ëåïіïåäà, âèìіðè ÿêîãî äîðіâíþþòü: 
1) 3 ñì, 5 ñì і 7 ñì;      2) 1 äì, 8 ñì і 60 ìì.
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1. Ç äåÿêîї òî÷êè äî ïëîùèíè ïðîâåäåíî ïåðïåíäè-
êóëÿð çàâäîâæêè 5 ñì òà ïîõèëó çàâäîâæêè 12 ñì. 
Çíàéäіòü ïðîåêöіþ öієї ïîõèëîї íà ïëîùèíó.

À Á Â Ã Ä

7 ñì 8 ñì  ñì 13 ñì
іíøà 

âіäïîâіäü

2. Ïðè ÿêîìó çíà÷åííі m âåêòîðè (m; 1; –2) і 
(4; 4; 2) ïåðïåíäèêóëÿðíі?

À Á Â Ã Ä

0 1 2 3 4

3. Íà ñêіëüêè âіäñîòêіâ çáіëüøèòüñÿ ïëîùà ïðÿìî-
êóòíèêà, ÿêùî äâі éîãî ïàðàëåëüíі ñòîðîíè çáіëüøèòè 
íà 10 %, à äâі іíøі – íà 20 %?

À Á Â Ã Ä

íà 10 % íà 15 % íà 20 % íà 30 % íà 32 %

4. MN – äіàìåòð êîëà, à MK – õîðäà, ÿêà äîðіâíþє 
ïîëîâèíі äіàìåòðà. Çíàéäіòü âåëè÷èíó êóòà KNM.

À Á Â Ã Ä

15° 30° 45° 60° 75°

5. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ âëàñòèâіñòþ ïðà-
âèëüíîãî ìíîãîêóòíèêà (1–4) òà êіëüêіñòþ éîãî ñòîðіí 
(À–Ä).

Âëàñòèâіñòü ïðàâèëüíîãî 
ìíîãîêóòíèêà

Êіëüêіñòü 
ñòîðіí

1 âíóòðіøíіé êóò äîðіâíþє 
150°

À

Á

Â

Ã

Ä

9

10

11

12

13

2 çîâíіøíіé êóò äîðіâíþє 36°
3 êіëüêіñòü äіàãîíàëåé äîðіâ-

íþє 44
4 âíóòðіøíіé êóò íà 100° 

áіëüøèé çà çîâíіøíіé

6. Ñòîðîíè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà óòâîðþþòü 
àðèôìåòè÷íó ïðîãðåñіþ. Çíàéäіòü òàíãåíñ ìåíøîãî ãî-
ñòðîãî êóòà öüîãî òðèêóòíèêà.

1. Ç äåÿêîї òî÷êè äî ïëîùèíè ïðîâåäåíî ïåðïåíäè-
êóëÿð çàâäîâæêè 5 ñì òà ïîõèëó çàâäîâæêè 12 ñì. 
Çíàéäіòü ïðîåêöіþ öієї ïîõèëîї íà ïëîùèíó.

À Á Â Ã Ä

7 ñì 8 ñì  ñì 13 ñì
іíøà 

âіäïîâіäü

2. Ïðè ÿêîìó çíà÷åííі m âåêòîðè (m; 1; –2) і 
(4; 4; 2) ïåðïåíäèêóëÿðíі?

À Á Â Ã Ä

0 1 2 3 4

3. Íà ñêіëüêè âіäñîòêіâ çáіëüøèòüñÿ ïëîùà ïðÿìî-
êóòíèêà, ÿêùî äâі éîãî ïàðàëåëüíі ñòîðîíè çáіëüøèòè 
íà 10 %, à äâі іíøі – íà 20 %?

À Á Â Ã Ä

íà 10 % íà 15 % íà 20 % íà 30 % íà 32 %

4. MN – äіàìåòð êîëà, à MK – õîðäà, ÿêà äîðіâíþє 
ïîëîâèíі äіàìåòðà. Çíàéäіòü âåëè÷èíó êóòà KNM.

À Á Â Ã Ä

15° 30° 45° 60° 75°

5. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ âëàñòèâіñòþ ïðà-
âèëüíîãî ìíîãîêóòíèêà (1–4) òà êіëüêіñòþ éîãî ñòîðіí 
(À–Ä).

Âëàñòèâіñòü ïðàâèëüíîãî 
ìíîãîêóòíèêà

Êіëüêіñòü 
ñòîðіí

1 âíóòðіøíіé êóò äîðіâíþє 
150°

À

Á

Â

Ã

Ä

9

10

11

12

13

2 çîâíіøíіé êóò äîðіâíþє 36°
3 êіëüêіñòü äіàãîíàëåé äîðіâ-

íþє 44
4 âíóòðіøíіé êóò íà 100°

áіëüøèé çà çîâíіøíіé

6. Ñòîðîíè ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà óòâîðþþòü 
àðèôìåòè÷íó ïðîãðåñіþ. Çíàéäіòü òàíãåíñ ìåíøîãî ãî-
ñòðîãî êóòà öüîãî òðèêóòíèêà.

ПППЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬ
ПАРАЛЕЛЕПІПЕД

Ó ïîïåðåäíіõ êëàñàõ âè ïîçíàéîìèëèñÿ ç ïðÿìîêóòíèì ïà-
ðàëåëåïіïåäîì і êóáîì. Îáèäâà öі òіëà є âèäàìè ïàðàëåëåïіïå-
äà. Ðîçãëÿíåìî ïàðàëåëåïіïåä äåòàëüíіøå. 

Ïàðàëåëåïіïåä – öå ïðèçìà, îñíî-
âîþ ÿêîї є ïàðàëåëîãðàì.

Ó ïàðàëåëåïіïåäà âñі ãðàíі – ïàðàëåëîãðàìè. 
Îñêіëüêè ïàðàëåëåïіïåä є ïðèçìîþ, òî âñі âëàñòèâîñòі 

ïðèçìè ñïðàâäæóþòüñÿ і äëÿ ïàðàëåëåïіïåäà.
Ïàðàëåëåïіïåä, áі÷íі ðåáðà ÿêîãî ïåðïåíäèêóëÿðíі äî ïëî-

ùèíè îñíîâè, íàçèâàþòü ïðÿìèì ïàðàëåëåïіïåäîì. Éîãî áі÷-
íі ãðàíі – ïðÿìîêóòíèêè. Íà ìàëþíêó 2.1 çîáðàæåíî ïðÿìèé 
ïàðàëåëåïіïåä. 

      

             Ìàë. 2.1                Ìàë. 2.2

ßêùî áі÷íі ðåáðà ïàðàëåëåïіïåäà íå ïåðïåíäèêóëÿðíі äî 
ïëîùèíè îñíîâè, éîãî íàçèâàþòü ïîõèëèì ïàðàëåëåïіïåäîì. 
Íà ìàëþíêó 2.2 çîáðàæåíî ïîõèëèé ïàðàëåëåïіïåä.

Ãðàíі ïàðàëåëåïіïåäà, ÿêі íå ìàþòü ñïіëüíèõ âåðøèí, íà-
çèâàþòü ïðîòèëåæíèìè ãðàíÿìè. Íà ìàëþíêó 2.2 ïðîòè-
ëåæíèìè є ãðàíі ABCD і A1B1C1D1, ABB1A1 і CDD1C1, AA1D1D 
і BB1C1C.

Ðîçãëÿíåìî âëàñòèâîñòі ïàðàëåëåïіïåäà.

Ò å î ð å ì à  1  (âëàñòèâіñòü ïðîòèëåæíèõ ãðàíåé ïàðà-
ëåëåïіïåäà). Ïðîòèëåæíі ãðàíі ïàðàëåëåïіïåäà ïàðà-
ëåëüíі і ðіâíі.

Ä î â å ä å í í ÿ. 1) Ðîçãëÿíåìî ïàðàëåëåïіïåä ABCDA1B1C1D1, 
çîáðàæåíèé íà ìàëþíêó 2.2. Ãðàíі ABCD і A1B1C1D1 öüîãî ïà-
ðàëåëåïіïåäà ïàðàëåëüíі і ðіâíі, îñêіëüêè є îñíîâàìè ïàðàëå-
ëåïіïåäà.

2) Ïîêëàäåìî ïàðàëåëåïіïåä, íàïðèêëàä, íà ãðàíü AA1D1D. 
Òîäі ãðàíі AA1D1D і BB1C1C є îñíîâàìè ïàðàëåëåïіïåäà. 
À òîìó âîíè ïàðàëåëüíі і ðіâíі.

1. Паралелепіпед
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4. Óêàæіòü ãðàäóñíó ìіðó êóòà ìіæ âåêòîðàìè 
(–1; 2; 4) і (8; 0; 2).

À Á Â Ã Ä

0° 30° 45° 60° 90°

5. Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî êóá 
ABCDA1B1C1D1. Óñòàíîâіòü âіäïîâіä-
íіñòü ìіæ çàäàíèì êóòîì (1–4) òà éîãî 
ãðàäóñíîþ ìіðîþ (À–Ä).

Çàäàíèé êóò
Ãðàäóñíà 
ìіðà

1 ìіæ ïðÿìèìè A1B1 і CD À

Á 

Â

Ã

Ä

0°
30°
45°
60°
90°

2 ìіæ ïðÿìèìè A1D і DC
3 ìіæ ïðÿìîþ C1D 

і ïëîùèíîþ ABC 
4 ìіæ ïëîùèíàìè A1AC 

і BB1D

6. Âèñîòà ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà, ïðîâåäåíà äî 
îñíîâè, âіäíîñèòüñÿ äî îñíîâè òðèêóòíèêà ÿê 2 : 3, áі÷-
íà ñòîðîíà òðèêóòíèêà äîðіâíþє 20 ñì. Çíàéäіòü ïåðè-
ìåòð òðèêóòíèêà ó ñì.

ДОМАШНЯ САМОСТІЙНА РОБОТА № 1
Êîæíå çàâäàííÿ ìàє ïî ÷îòèðè âàðіàíòè âіäïîâіäі (À–Ã), 

ñåðåä ÿêèõ ëèøå îäèí є ïðàâèëüíèì. Îáåðіòü ïðàâèëüíèé âà-
ðіàíò âіäïîâіäі.

1. Ó ïðèçìі ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі äîðіâíþє 24 ñì2, à 
ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі – 36 ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó îñíîâè.
À. 60 ñì2    Á. 12 ñì2    Â. 6 ñì2     Ã. 4 ñì2

2. Îäèí іç êóòіâ ÷îòèðèêóòíèêà, ÿêèé є îñíîâîþ ïàðàëåëåïі-
ïåäà, äîðіâíþє 100°. Óêàæіòü çíà÷åííÿ, ÿêîìó ìîæå äî-
ðіâíþâàòè іíøèé êóò öüîãî ÷îòèðèêóòíèêà.
À. 120°     Á. 110°     Â. 90°      Ã. 80°

3. Çíàéäіòü ïëîùó îäíієї ãðàíі ïðàâèëüíîãî òåòðàåäðà, ÿêùî 
ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі òåòðàåäðà äîðіâíþє 48 ñì2.
À. 24 ñì2    Á. 8 ñì2     Â. 12 ñì2    Ã. 16 ñì2

4. Âèñîòà ïîõèëîї ïðèçìè äîðіâíþє 6 ñì. Çíàéäіòü áі÷íå 
ðåáðî ïðèçìè, ÿêùî âîíî óòâîðþє êóò 45° іç ïëîùèíîþ 
îñíîâè.
À. 6  ñì   Á. 6 ñì     Â. 12 ñì    Ã. 6  ñì

4. Óêàæіòü ãðàäóñíó ìіðó êóòà ìіæ âåêòîðàìè 
(–1; 2; 4) і (8; 0; 2).

À Á Â Ã Ä

0° 30° 45° 60° 90°

5. Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî êóá 
ABCDA1B1C1D1. Óñòàíîâіòü âіäïîâіä-
íіñòü ìіæ çàäàíèì êóòîì (1–4) òà éîãî 
ãðàäóñíîþ ìіðîþ (À–Ä).

Çàäàíèé êóò
Ãðàäóñíà 
ìіðà

1 ìіæ ïðÿìèìè A1B1 і CD À

Á 

Â

Ã

Ä

0°
30°
45°
60°
90°

2 ìіæ ïðÿìèìè A1D і DC
3 ìіæ ïðÿìîþ C1D 

і ïëîùèíîþ ABC
4 ìіæ ïëîùèíàìè A1AC 1AC 1

і BB1D

6. Âèñîòà ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà, ïðîâåäåíà äî 
îñíîâè, âіäíîñèòüñÿ äî îñíîâè òðèêóòíèêà ÿê 2 : 3, áі÷-
íà ñòîðîíà òðèêóòíèêà äîðіâíþє 20 ñì. Çíàéäіòü ïåðè-
ìåòð òðèêóòíèêà ó ñì.

ðіàíò âіäïîâіäі.
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5. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþ-
þòü 5 ñì і 12 ñì, à âèñîòà – 4 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó äіàãî-
íàëüíîãî ïåðåðіçó ïàðàëåëåïіïåäà.
À. 20 ñì2    Á. 48 ñì2    Â. 52 ñì2    Ã. 136 ñì2

6. Àïîôåìà ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 
5 ñì, à ñòîðîíà îñíîâè – 8 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïî-
âåðõíі ïіðàìіäè.
À. 80 ñì2    Á. 144 ñì2   
Â. 224 ñì2    Ã. (60 + 16 ) ñì2

7. Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïðèçìі ìåäіàíà îñíîâè äîðіâ-
íþє 2  ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі öієї ïðèçìè, 
ÿêùî äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі óòâîðþє êóò 45° іç âèñîòîþ 
ïðèçìè.
À. 16 ñì2    Á. 36 ñì2     Â. 96 ñì2     Ã. 48 ñì2

8. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç êàòåòàìè 
3 ñì і 4 ñì. Óñі áі÷íі ãðàíі ïіðàìіäè íàõèëåíі äî ïëîùèíè 
îñíîâè ïіä êóòîì 60°. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі 
ïіðàìіäè.
À. 18 ñì2    Á. 12 ñì2     Â. 24 ñì2     Ã. 20 ñì2

9. Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé çðіçàíіé ïіðàìіäі ðàäіóñè êіë, 
âïèñàíèõ â îñíîâè, äîðіâíþþòü 4 ñì і 6 ñì, à áі÷íå ðåáðî 
óòâîðþє êóò 30° іç âèñîòîþ ïіðàìіäè. Çíàéäіòü âèñîòó çðі-
çàíîї ïіðàìіäè.
À. 2  ñì   Á. 2  ñì     Â.  2  ñì    Ã. 4 ñì

10. Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ðîìá, ïëîùà 
ÿêîãî – 24 ñì2. Ïëîùі äіàãîíàëüíèõ ïåðåðіçіâ ïàðàëåëåïі-
ïåäà äîðіâíþþòü 30 ñì2 і 40 ñì2. Çíàéäіòü âèñîòó ïàðàëå-
ëåïіïåäà.
À. 4 ñì     Á. 3 ñì      Â. 6 ñì      Ã. 5 ñì

11. Áі÷íå ðåáðî ïîõèëîї òðèêóòíîї ïðèçìè äîðіâíþє 20 ñì. 
Äâі áі÷íі ãðàíі ïðèçìè âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíі, à їõíє 
ñïіëüíå ðåáðî âіääàëåíå íà 7 ñì і 24 ñì âіä äâîõ іíøèõ 
áі÷íèõ ðåáåð. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè. 
À. 620 ñì2   Á. 1120 ñì2    Â. 560 ñì2    Ã. 1680 ñì2

12. Ïëîñêèé êóò ïðè âåðøèíі ïðàâèëüíîї ÷îòèðèêóòíîї ïіðà-
ìіäè äîðіâíþє 60°. Çíàéäіòü äâîãðàííèé êóò ïðè áі÷íîìó 
ðåáðі ïіðàìіäè. 

À.       Á.    

Â.       Ã.   
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Многогранники

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 
ДО §§ 1–4

1. Ó ïðèçìі ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі äîðіâíþє 28 ñì2, à 
ïëîùà îñíîâè – 12 ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі 
ïðèçìè.

2. ×è є ïàðàëåëåïіïåäîì ÷îòèðèêóòíà ïðèçìà, îñíîâà ÿêîї – 
÷îòèðèêóòíèê, êóòè ÿêîãî âіäïîâіäíî äîðіâíþþòü:
1) 30°; 150°; 30°; 150°;      2) 20°; 160°; 30°; 150°?

3. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðàâèëüíîãî òåòðàåäðà, 
ïëîùà îäíієї ãðàíі ÿêîãî äîðіâíþє 5 ñì2.

4. Áі÷íå ðåáðî ïîõèëîї ïðèçìè äîðіâíþє 12 ñì і óòâîðþє 
ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 30°. Çíàéäіòü âèñîòó öієї ïðèçìè.

5. Ñòîðîíè îñíîâè ïðÿìîêóòíîãî ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþ-
þòü 7 ñì і 24 ñì, à âèñîòà – 5 ñì. Çíàéäіòü:
1) ïëîùó äіàãîíàëüíîãî ïåðåðіçó ïàðàëåëåïіïåäà;
2) ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïàðàëåëåïіïåäà.

6. Àïîôåìà ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïіðàìіäè äîðіâíþє 5 ñì, à 
ñòîðîíà îñíîâè – 6 ñì. Çíàéäіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі 
ïіðàìіäè.

7. Ó ïðàâèëüíіé ÷îòèðèêóòíіé ïðèçìі äіàãîíàëü îñíîâè 
äîðіâíþє 6  ñì. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі öієї 
ïðèçìè, ÿêùî äіàãîíàëü ïðèçìè óòâîðþє ç áі÷íèì ðåáðîì 
êóò 45°.

8. Îñíîâîþ ïіðàìіäè є ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê іç êàòåòàìè 
6 ñì і 8 ñì. Óñі áі÷íі ðåáðà ïіðàìіäè äîðіâíþþòü 13 ñì. 
Çíàéäіòü âèñîòó ïіðàìіäè.

9. Îñíîâîþ ïðÿìîãî ïàðàëåëåïіïåäà є ïàðàëåëîãðàì іç òó-
ïèì êóòîì 150° і ïëîùåþ 15 ñì2. Ïëîùі áі÷íèõ ãðàíåé 
ïàðàëåëåïіïåäà äîðіâíþþòü 20 ñì2 і 24 ñì2. Çíàéäіòü âè-
ñîòó ïàðàëåëåïіïåäà.

Додаткові завдання
10. Ó ïðàâèëüíіé çðіçàíіé òðèêóòíіé ïіðàìіäі ñòîðîíè îñ-
íîâ äîðіâíþþòü 9 ñì і 6 ñì, à áі÷íå ðåáðî óòâîðþє ç ïëî-
ùèíîþ îñíîâè êóò 60°. Çíàéäіòü âèñîòó çðіçàíîї ïіðàìіäè.

11.  Ó ïîõèëіé òðèêóòíіé ïðèçìі äâі áі÷íі ãðàíі âçàєìíî ïåð-
ïåíäèêóëÿðíі. Їõíє ñïіëüíå ðåáðî âіääàëåíå íà 8 ñì і 
15 ñì âіä äâîõ іíøèõ áі÷íèõ ðåáåð. Çíàéäіòü äîâæèíó 
áі÷íîãî ðåáðà ïðèçìè, ÿêùî ïëîùà її áі÷íîї ïîâåðõíі äî-
ðіâíþє 200 ñì2.
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ВПРАВИ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ РОЗДІЛУ 1
До § 1

1. Óêàæіòü îñíîâè, áі÷íі ãðàíі, ñòîðîíè 
îñíîâ, áі÷íі ðåáðà òà âåðøèíè ïðèçìè, 
çîáðàæåíîї íà ìàëþíêó 4.4.

2. Ñêіëüêè áі÷íèõ ðåáåð і ãðàíåé ó øåñòè-
êóòíіé ïðèçìі?

3. Ïëîùà ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè äîðіâ-
íþє 24 ñì2, à ïëîùà îñíîâè äîðіâíþє 
5 ñì2. Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі 
ïðèçìè.

4. Ó òðèêóòíіé ïðèçìі âñі áі÷íі ãðàíі ìіæ ñîáîþ ðіâíі. Çíàé-
äіòü ïëîùó îäíієї òàêîї ãðàíі, ÿêùî ïëîùà áі÷íîї ïî-
âåðõíі ïðèçìè äîðіâíþє 27 ñì2.

5. Âèçíà÷òå êіëüêіñòü ñòîðіí ìíîãîêóòíèêà, ùî є îñíîâîþ 
ïðèçìè, ÿêùî ó ïðèçìè: 1) 15 ãðàíåé; 2) 9 ðåáåð.

6. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ïðàâèëüíèé øåñòèêóòíèê çі 
ñòîðîíîþ 5 ñì. Äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі äîðіâíþє 13 ñì. 
Çíàéäіòü ïëîùó áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

7. Ó ïðàâèëüíіé òðèêóòíіé ïðèçìі ñòîðîíà îñíîâè äîðіâíþє 
2 äì, à ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі â  ðàçіâ áіëüøà çà ïëîùó 
îñíîâè. Çíàéäіòü áі÷íå ðåáðî ïðèçìè.

8. Ïðîåêöіÿ áі÷íîãî ðåáðà íà ïëîùèíó îñíîâè ïîõèëîї 
ïðèçìè äîðіâíþє 5  ñì. Çíàéäіòü áі÷íå ðåáðî ïðèçìè, 
ÿêùî âîíî óòâîðþє ç ïëîùèíîþ îñíîâè êóò 45°.

9. Îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè є ðîìá çі ñòîðîíîþ 6 ñì і ãîñòðèì 
êóòîì 60°. Çíàéäіòü ïëîùі äіàãîíàëüíèõ ïåðåðіçіâ ïðèçìè, 
ÿêùî її áі÷íå ðåáðî äîðіâíþє 5 ñì.

10. ×åðåç ñòîðîíó îñíîâè ïðàâèëüíîї òðèêóòíîї ïðèçìè 
ïіä êóòîì 30° äî îñíîâè ïðîâåäåíî ïåðåðіç, ÿêèé ïåðåòè-
íàє áі÷íå ðåáðî. Çíàéäіòü ñòîðîíó îñíîâè ïðèçìè, ÿêùî 
ïëîùà ïåðåðіçó äîðіâíþє 8 ñì2.

11.  Îñíîâîþ ïðÿìîї ÷îòèðèêóòíîї ïðèçìè є ïðÿìîêóòíèê, 
îäíà çі ñòîðіí ÿêîãî äîðіâíþє 6 ñì, à äіàãîíàëü – 10 ñì. 
Äіàãîíàëü áі÷íîї ãðàíі, ùî ìіñòèòü áіëüøó ñòîðîíó îñ-
íîâè, íàõèëåíà äî ïëîùèíè îñíîâè ïіä êóòîì 45°. Çíàé-
äіòü ïëîùó ïîâíîї ïîâåðõíі ïðèçìè.

12.  Âèñîòà ðîìáà, ùî є îñíîâîþ ïðÿìîї ïðèçìè, äîðіâíþє 
1 äì. Ïëîùà áі÷íîї ïîâåðõíі ïðèçìè – 24 äì2, à ïëîùà її 
ïîâíîї ïîâåðõíі – 32 äì2. Çíàéäіòü âèñîòó ïðèçìè.

Ìàë. 4.4.
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