
 

1 Тема 10. Стереометрія 

Середній рівень 

1. У прямій трикутній призмі сторони основи дорівнюють 10 см, 17 см та 

21 см. Площа перерізу, проведеного через бічне ребро і меншу висоту 

основи, 72 см
2
. Знайти бічну поверхню призми. 

2. У прямій трикутній призмі сторони основи відносяться як 17:10:9, а бічне 

ребро дорівнює 16 см. Повна поверхня цієї призми дорівнює 

1440 см
2
. Знайти її бічну поверхню. 

3. В основі прямої призми лежить рівнобедрений прямокутний трикутник, 

площа якого 18 см
2
. Знайти площу бічної поверхні призми, якщо її висота 

дорівнює  2 2  см. 

4. Бічне ребро похилої трикутної призми дорівнює 6 см, дві бічні грані її 

взаємно перпендикулярні та мають площі 24 см
2
 і 30 см

2
. Знайти об’єм 

призми. 

5. Основою прямого паралелепіпеда є ромб, площа якого дорівнює 60 см
2
. 

Площі діагональних перерізів паралелепіпеда 72 см
2
 і 60 см

2
. Знайти 

об’єм паралелепіпеда. 

6. Основою прямого паралелепіпеда є паралелограм, один з кутів якого 

дорівнює 30º. Площа основи дорівнює 16 дм
2
. Площі бічних граней 

паралелепіпеда дорівнюють 24 дм
2
 і  48 дм

2
. Знайти об’єм 

паралелепіпеда. 

7. Основою прямого паралелепіпеда є паралелограм, в якого одна з 

діагоналей дорівнює 17 см, а сторони дорівнюють 9 см та 10 см. Площа 

повної поверхні паралелепіпеда 334 см
2
. Визначити його об’єм. 

8. Основою похилого паралелепіпеда є ромб, менша діагональ якого 

дорівнює 60 см. Площа діагонального перерізу, що проходить через 

більшу діагональ і перпендикулярно до площини основи, дорівнює 72 

дм
2
. Знайти сторону основи паралелепіпеда, якщо бічне ребро його 

дорівнює 80 см і нахилене до площини основи під кутом  60º. 

9. Основа прямої призми – рівнобічна трапеція з гострим кутом 60º і 

паралельними сторонами 4 см і 8 см, бічна сторона цієї трапеції є 

ортогональною проекцією одного з бічних ребер призми. Знайти об’єм 

призми, якщо бічне ребро дорівнює 5 см. 

10.  В основі прямої призми лежить прямокутна трапеція з тупим кутом 120º і 

меншою основою 3 см. Діагональ трапеції є бісектрисою гострого кута. 

Більша діагональ призми утворює з площиною основи кут 45º. Знайти 

об’єм призми. 

11.  Основою  піраміди є трикутник із сторонами 13 дм, 20 дм, 21 дм. 

Обчислити  об’єм піраміди, якщо двогранні кути при основі дорівнюють 

по 30º. 

12.  Повна поверхня правильної чотирикутної піраміди дорівнює 108 см
2
. 

Двогранний кут при основі дорівнює 60º. Обчислити об’єм піраміди. 

13. Сторони основ правильної зрізаної трикутної піраміди відносяться як 1:2, 

висота піраміди дорівнює  3 см, бічне ребро утворює з більшою основою 

кут 45º. Знайти площу більшої основи піраміди.  
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14. Сторони основ правильної чотирикутної зрізаної піраміди дорівнюють 

4 см і 2 см, а гострий кут бічної грані 60º. Знайти висоту зрізаної 

піраміди. 

15.  У правильній зрізаній чотирикутній піраміді сторона верхньої основи 

дорівнює 3 см, а бічне ребро довжиною 5 см нахилене до більшої основи 

під кутом 45º. Знайти об’єм зрізаної піраміди. 

16.  У правильній зрізаній трикутній піраміді сторона нижньої основи 

дорівнює 15 см, а бічне ребро довжиною 8 см нахилене під кутом 30° до 

основи піраміди. Знайти об’єм зрізаної піраміди. 

17.  Площі основ правильної трикутної зрізаної піраміди 75 3  см
2 

і 12 3  

см
2
, а висота повної піраміди 2

6
3

 см. Визначити об’єм зрізаної піраміди. 

18. Знайти об’єм правильної чотирикутної зрізаної піраміди, сторони основи 

якої дорівнюють 4 дм і 8 дм, а діагональ 11 дм. 

19. Кожне бічне ребро піраміди дорівнює 2 41  см. Основа піраміди – 

прямокутний трикутник з катетами 12 см і 16 см. Обчислити об’єм 

піраміди. 

20. Сторони основ правильної зрізаної трикутної піраміди дорівнюють 2 см 

та 6 см. Бічна грань утворює з більшою основою кут 60º. Знайти висоту 

піраміди. 

21.  У циліндрі на відстані 8 см від його осі та паралельно до неї проведено 

переріз, діагональ якого дорівнює 13 см. Обчислити радіус основи 

циліндра, якщо його висота дорівнює 5 см. 

22.  Два циліндри мають однакові основи. Об’єм першого циліндра дорівнює 

7,5 дм
3
, а його висота 21 см. Висота другого циліндра дорівнює 7 см. 

Чому дорівнює об’єм другого циліндра? 

23. Через дві твірні конуса проведено площину, яка перетинає основу по 

хорді довжиною 8 см. Ця площина утворює з основою кут 60º. Обчислити 

об’єм конуса, якщо радіус основи дорівнює 5 см. 

24. Через вершину конуса проведено площину перерізу під кутом 45º до 

основи. Ця площина перетинає основу по хорді, яку видно із центра 

основи під кутом 60º. Знайти об’єм конуса, якщо відстань від центра 

основи до хорди дорівнює 6 см. 

25. Переріз кулі площиною, що знаходиться на відстані 12 см від її центра, 

має площу 25  см
2
.  Визначити площу поверхні кулі. 

26. Площина перетинає сферу. Діаметр сфери, проведений в одну із точок 

перерізу, має довжину 4 2  дм і утворює з площиною кут 45º. Знайти 

довжину лінії перетину. 

27. Зовнішній діаметр порожнистої кулі дорівнює 18 см, товщина стінок 

3 см. Знайти об’єм стінок. 

28. Визначити об’єм меншого кульового сектора кулі, якщо радіус кола його 

основи дорівнює 60 см, а радіус кулі  75 см. 
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29. Радіус кулі дорівнює 15 см. Визначити частину її поверхні, яку видно з 

точки, віддаленої від центра на 25 см. 

30. Трикутник зі сторонами 13, 14 і 15 см обертається навколо сторони 

14 см. Знайти об’єм тіла обертання. 

 

Достатній рівень 

31. Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює d  і складає з площиною 

основи кут  . Знайти повну поверхню й об’єм циліндра. 

32. У правильній чотирикутній піраміді сторона основи дорівнює a , висота 

складає з бічним ребром кут  . Знайти об’єм піраміди. 

33. У правильній чотирикутній піраміді висота дорівнює H , двогранний кут 

при ребрі основи  . Знайти об’єм і бічну поверхню піраміди. 

34. У основі призми лежить ромб зі стороною a  і гострим кутом  , а бічне 

ребро дорівнює b  і нахилено до площини основи під кутом  . Знайти об’єм 

призми. 

35. Діагональ розгортки бічної поверхні циліндра утворює кут   з основою 

розгортки, довжина цієї діагоналі дорівнює d . Знайти площу повної 

поверхні циліндра. 

36. Ромб зі стороною a  і гострим кутом   обертається навколо вісі, яка 

проходить через вершину гострого кута перпендикулярно до його сторони. 

Знайти об’єм одержаного тіла обертання. 

37. У циліндрі паралельно до його осі проведено переріз, діагональ якого 

утворює з площиною нижньої основи кут  . Цей переріз перетинає основу 

по хорді, яка стягує дугу  . Визначити бічну поверхню циліндра, якщо 

радіус його основи дорівнює R. 

38. У циліндрі відрізок, який сполучає центр верхньої основи з точкою кола 

нижньої основи, нахилений до основи під кутом  . Визначити об’єм 

циліндра, якщо відстань від центра нижньої основи до середини цього 

відрізка дорівнює a. 

39. Паралельно осі циліндра проведено площину, що відтинає від кола основи 

дугу  . Діагональ утвореного перерізу нахилена до основи під кутом  . 

Визначити площу перерізу, якщо радіус основи циліндра дорівнює R. 

40. Паралельно осі циліндра проведено площину. Вона перетинає основу по 

хорді, яка стягує дугу 2 . Діагональ перерізу утворює з площиною основи 

кут  , а його площа дорівнює S. Визначити площу основи циліндра. 

41. У циліндрі паралельно осі проведено площину, що перетинає нижню основу 

по хорді, яку видно із центра цієї основи під кутом  . Знайти радіус основи 

циліндра, якщо площа перерізу дорівнює Q, а кут між його діагоналлю та 

твірною циліндра дорівнює  . 

42. Хорда в основі конуса дорівнює m і її видно з центра основи під кутом 

 . Знайти висоту конуса, якщо його твірна нахилена до основи під кутом  .  
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43. В основі конуса проведено хорду, яку видно із центра основи під кутом  , а 

із вершини конуса – під кутом  . Визначити бічну поверхню конуса, якщо 

його радіус дорівнює R.  

44. Через дві твірні конуса, кут між якими  , проведено площину. Площа 

бічної поверхні конуса дорівнює S. Визначити площу перерізу, якщо твірна 

конуса утворює з висотою кут  . 

45. У зрізаному конусі діагоналі осьового перерізу взаємно перпендикулярні, а 

твірна l утворює з площиною більшої основи кут  . Знайти площу бічної 

поверхні конуса. 

46. Навколо правильної чотирикутної призми описано сферу. Радіус сфери, 

проведений до вершини призми, утворює з бічним ребро кут  . Визначити 

площу поверхні сфери, якщо бічне ребро призми дорівнює a. 

47. Навколо правильної трикутної призми описано кулю. Радіус кулі, 

проведений до вершини призми, утворює з бічним ребром кут 

 . Визначити об’єм кулі, якщо бічне ребро призми дорівнює b. 

48. Навколо правильної чотирикутної призми описано кулю радіуса R. Радіус 

кулі, проведений до вершини призми, утворює з площиною основи кут 

 . Визначити бічну поверхню і об’єм призми. 

49. Основою прямої призми є рівнобедрений трикутник з кутом   при  

вершині. Діагональ бічної грані, що містить основу цього трикутника, 

дорівнює a і нахилена до площини основи під кутом  . Визначити бічну 

поверхню циліндра, описаного навколо призми.  

50. Основою прямої призми є рівнобедрений трикутник з кутом   при 

основі. Діагональ бічної грані, що містить бічну сторону цього трикутника, 

дорівнює b і нахилена до площини основи під кутом  . Визначити бічну 

поверхню циліндра, вписаного в дану призму. 

51. В основі прямої призми лежить прямокутник, діагональ якого утворює з 

більшою стороною кут  . Діагональ бічної грані призми, що містить меншу 

сторону прямокутника, дорівнює d і утворює з площиною основи кут  . 

Визначити бічну поверхню циліндра, описаного навколо даної призми. 

52. Основою прямої призми є ромб з гострим кутом  . Діагональ бічної грані 

дорівнює l і утворює з площиною основи кут  . Знайти бічну поверхню 

циліндра, вписаного в дану призму.  

53. Основою прямої призми є рівнобедрена трапеція з гострим кутом  . 

Діагональ трапеції є бісектрисою гострого кута. Діагональ бічної грані, що 

містить бічну сторону трапеції, дорівнює l і утворює з площиною основи 

кут  . Визначити об’єм циліндра, описаного навколо даної призми. 

54. У пряму призму, основою якої є рівнобедрена трапеція з тупим кутом  , 

вписано циліндр. Діагональ бічної грані, що містить бічну сторону трапеції, 

дорівнює a і нахилена до площини основи під кутом  . Визначити об’єм 

циліндра.  
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55. У кулю вписано правильну чотирикутну піраміду, сторона основи якої 

дорівнює a. Визначити поверхню кулі, якщо бічне ребро піраміди нахилене 

до основи під кутом  . 

56. У правильній чотирикутній піраміді  двогранний кут при основі дорівнює 

 . Визначити площу бічної поверхні піраміди, якщо радіус вписаної в неї 

кулі дорівнює r . 

57. У правильній трикутній піраміді бічна грань нахилена до основи під кутом 

 . Визначити площу бічної поверхні піраміди, якщо радіус кулі, вписаної в 

піраміду, дорівнює r .  

58. У правильній чотирикутній піраміді висота дорівнює H , а бічне ребро 

нахилене до основи під кутом  . Знайти площу поверхні сфери, описаної 

навколо даної піраміди. 

59. У правильній трикутній піраміді бічне ребро утворює з площиною основи 

кут  . Знайти об’єм піраміди, якщо радіус описаної кулі дорівнює R. 

60. У правильній чотирикутній піраміді сторона основи дорівнює а, а плоский 

кут при вершині  . Визначити об’єм конуса, вписаного в піраміду.  

 

Високий рівень 

61. У правильній трикутній піраміді сторона основи дорівнює  , а плоский кут 

при вершині  . Визначити площу бічної поверхні конуса, вписаного в 

піраміду.  

62. У правильній чотирикутній піраміді плоский кут при вершині дорівнює  . 

Визначити площу бічної поверхні конуса, описаного навколо піраміди, 

якщо її висота дорівнює H. 

63. У правильній трикутній піраміді плоский кут при вершині дорівнює  .  

Знайти повну поверхню вписаного конуса, якщо площа основи піраміди S.  

64. У правильній чотирикутній піраміді бічне ребро утворює з основою кут 

 . Знайти об’єм піраміди, якщо радіус описаної кулі дорівнює R .  

65. Твірна конуса нахилена до площини основи під кутом  . Відстань від 

вершини конуса до центра вписаної в нього кулі дорівнює d . Визначити 

площу бічної поверхні конуса.  

66. Кут між твірною конуса та його висотою дорівнює  . Відстань від центра 

описаної навколо конуса кулі до основи його висоти дорівнює l . Визначити 

площу бічної поверхні конуса. 

67. У правильній трикутній піраміді апофема дорівнює m , а плоский кут при 

вершині  . Визначити об’єм конуса, вписаного в піраміду. 

68. У правильній чотирикутній піраміді плоский кут при вершині дорівнює 

 . Знайти площу повної поверхні вписаного конуса, якщо площа основи 

піраміди дорівнює Q .  

69. У правильній трикутній піраміді бічне ребро дорівнює b  і нахилене до 

основи під кутом  . Знайти площу поверхні сфери, описаної навколо даної 

піраміди. 
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70. У правильній чотирикутній піраміді двогранний кут при основі дорівнює 

 . Визначити площу бічної поверхні піраміди, якщо радіус вписаної в неї 

кулі дорівнює r .  

71. Основою чотирикутної піраміди PABCD є квадрат ABCD. Ребро BP 

перпендикулярне до площини основи піраміди. Точка К – середина ребра 

PC . Площина BKD утворює з площиною основи піраміди кут  . Знайдіть 

площу трикутника BKD, якщо довжина ребра BPдорівнює h . 

72. Основою чотирикутної піраміди PABCD є квадрат ABCD. Ребро BP 

перпендикулярне до площини основи піраміди. Точка К − середина ребра 

PC.  Площина BKD утворює з площиною основи піраміди кут  . Знайдіть 

площу трикутника BKD, якщо довжина ребра BP дорівнює h . 

73. Правильну трикутну піраміду DABC (точка D – вершина піраміди) 

перетинає площина, паралельна ребрам AD і BC. Відомо, що AB = a, AD = l. 

Знайдіть площу перерізу, якщо січна площина проходить через центр 

основи піраміди. 

74. Основою прямого паралелепіпеда є квадрат ABCD зі стороною 3 см. Бічне 

ребро 1AA  дорівнює 4 см. Знайдіть площу перерізу паралелепіпеда 

площиною, що проходить через вершину А перпендикулярно до прямої 1BA . 

75. Через вершину конуса з об’ємом V  під кутом   до його основи проведена 

площина. Знайти периметр трикутника, який утворюється при перерізі 

конуса цією площиною, якщо кут при вершині осьового перерізу конуса 

дорівнює  . 

76. Через вершину конуса, твірна якого нахилена до основи під кутом  , 

проведена площина. Знайти об’єм конуса, якщо відомо, що переріз конуса 

цією площиною є трикутник з площею S , кут при основі якого дорівнює  . 

77. Діаметр кулі співпадає з висотою конуса і об’єми конуса і кулі рівні. Знайти 

відношення довжини лінії перетину поверхні сфери і бічної поверхні конуса 

до довжини кола основи конуса. 

78. Діаметр кулі співпадає з висотою правильної чотирикутної піраміди. 

Об’єми піраміди і кулі рівні. Знайти відношення площі перерізу піраміди 

площиною, що містить точки перетину її бічних ребер з поверхнею сфери, 

до площі основи піраміди. 

79. Вершина конуса знаходиться в центрі кулі, а основа конуса дотикається цієї 

сфери. Об’єми конуса і кулі рівні. Знайти відношення площі поверхні сфери 

до площі бічної поверхні конуса, що розташована всередині кулі. 

80. Вершина конуса знаходиться в центрі кулі, а основа конуса дотикається цієї 

сфери. Площа повної поверхні конуса дорівнює площі поверхні сфери. 

Знайти кут між висотою конуса і його твірною.  


