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Шаноўныя сябры!

У дадзеным вучэбным дапаможніку выкладзены тэарэ-
тычны і задачны матэрыял, якім заканчваецца вывучэнне 
школьнага курса геаметрыі. У першым раздзеле сістэматы-
зуюцца звесткі аб мнагагранніках, вывучаюцца правільныя 
мнагаграннікі і некаторыя іх уласцівасці.

У другім раздзеле вызначаецца паняцце аб’ёму мнага-
гранніка. Даказваюцца тэарэмы аб знаходжанні аб’ёмаў пра-
мога і нахіленага паралелепіпедаў, адвольнай прызмы і пі-
раміды. Сістэма задач гэтага раздзела дазваляе ажыццявіць 
паўтарэнне раней вывучаных уласцівасцей паралелепіпеда, 
прызмы і піраміды.

Трэці раздзел пачынаецца з вывучэння сферы, шара і па-
няццяў, звязаных з імі. Больш ранні разгляд гэтых паняц цяў 
адкрывае магчымасці для эфектыўнага засваення навучэн-
цамі пытанняў узаемнага размяшчэння сферы, мнагагранні-
каў, конуса і цыліндра. Далей уводзяцца паняцці цыліндра 
і конуса, даказваюцца тэарэмы аб знаходжанні плошчы іх 
паверхняў, а таксама аб’ёмаў гэтых цел. У апошнім пара-
графе тлумачацца пытанні аб вылічэнні плошчы сферы 
і аб’ёму шара.

У вучэбным дапаможніку па-ранейшаму надаецца ўвага 
ілюстрацыйнаму матэрыялу як сродку фарміравання гра-
фічнай культуры і развіцця прасторавых уяўленняў, умення 
чарціць графічныя мадэлі. З гэтай мэтай у якасці ілюстра-
цый тут падаюцца графічныя мадэлі геаметрычных фігур, 
якія характарызуюцца розным патэнцыялам уздзеяння на 
зрокавую і эмацыянальную памяць.
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Раздзел  1

МНАГАГРАННІКІ

§ 1. Паняцце мнагагранніка

1. Гранічныя пункты фігуры. У курсе планіметрыі і ў па-
чатку вывучэння стэрэаметрыі было дадзена апісанне нека-
торых прасторавых геаметрычных фігур, якія называюцца 
мнагаграннікамі. Цяпер удакладнім паняцце мнагагранніка, 
пазнаёмімся з новымі ўласцівасцямі мнагаграннікаў і сістэ-
матызуем вядомыя нам звесткі аб іх.

Як ужо адзначалася, у стэрэаметрыі вывучаюцца не толь-
кі плоскія, але і прасторавыя геаметрычныя фігуры, г. зн. 
фігуры, не ўсе пункты якіх ляжаць у адной плоскасці. 
Прыкладамі прасторавых фігур з’яўляюцца геаметрычныя 
целы, у прыватнасці мнагаграннікі.

Наглядна геаметрычнае цела можна ўявіць сабе як част-
ку прасторы, занятую фізічным целам (рыс. 1, а, б, в). Для 
таго каб даць азначэнне геаметрычнага цела, перш за ўсё вы-
значым некаторыя дапаможныя паняцці.

Пункт M называецца гранічным пунктам фігуры F, 
размешчанай у прасторы, калі на неабмежавана малой ад-
легласці ад пункта M знойдуцца як пункты, якія належаць 
фігуры F, так і пункты, якія не належаць гэтай фігуры.

Інакш кажучы, пункт называецца гранічным пунктам 
фігуры ў прасторы, калі ў любым шары з цэнтрам у гэтым 
пункце ёсць пункты, якія належаць гэтай фігуры, і пункты, 
якія ёй не належаць.

Рыс. 1
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Мнагаграннікі 7

Заўважым, што гранічныя пункты фігуры F могуць не 
належаць гэтай фігуры.

Напрыклад, няхай F — фігура, якая складаецца з пунк-
таў куба, за выключэннем пунктаў некаторай яго грані F1. 
Тады кожны пункт грані F1 з’яўляецца гранічным пунктам 
фігуры F, але не належыць F.

Мноства ўсіх гранічных пунктаў фігуры называецца яе 
мяжой. 

Заўважым, што мяжа фігуры не заўсёды супадае з самой 
фігурай. 

Напрыклад, мяжой куба з’яўляецца фігура, утвораная 
яго гранямі, г. зн. паверхня куба (рыс. 2, а, б). Мяжой шара 
з цэнтрам у пункце O і радыусам R з’яўляецца сфера з цэнт-
рам у пункце O, якая мае той жа радыус R.

Мяжой фігуры, якая ўяўляе сабой аб’яднанне куба і 
адрэзка AB, з’яўляецца фігура, якая ўяўляе сабой аб’яднан-
не паверхні гэтага куба і адрэзка AB (рыс. 2, в).

Рыс. 2

2. Унутраныя пункты фігуры. Вызначым паняцце ўнут-
ранага пункта фігуры, размешчанай у прасторы.

Пункт M называецца ўнутраным пунктам фігуры F, 
размешчанай у прасторы, калі знойдзецца такі дадатны лік ε, 
што любы пункт, які знаходзіцца ад пункта M на адлегласці, 
меншай за ε, належыць фігуры F.

Інакш кажучы, пункт называецца ўнутраным пунктам 
фігуры, калі існуе шар з цэнтрам у гэтым пункце, кожны 
пункт якога належыць фігуры.
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Р а з д з е л  1,   § 18

Заўважым, што ўнутраны пункт фігуры F заўсёды на-
лежыць гэтай фігуры.

Любы пункт куба, які не належыць яго граням, з’яўля-
ецца ўнутраным пунктам куба.

Фігура можа не мець унутраных пунктаў, напрыклад 
плоскасць у прасторы. Сапраўды, для любога пункта пло-
скасці не існуе шара з цэнтрам у гэтым пункце, усе пункты 
якога ляжаць у гэтай плоскасці.

Мноства ўсіх унутраных пунктаў фігуры называецца яе 
ўнутранасцю.

Напрыклад, унутранасць куба ёсць фігура, утвораная 
пунктамі куба, што не належаць яго граням. 

Фігура прасторы называецца абмежаванай, калі існуе 
такі дадатны лік d, што адлегласць паміж любымі двума 
пунктамі гэтай фігуры меншая за гэты лік d.

Інакш кажучы, фігура называецца абмежаванай, калі ўсе 
яе пункты належаць некатораму шару.

3. Геаметрычныя целы і мнагаграннікі. Цяпер можам 
ахарактарызаваць геаметрычнае цела.

Геаметрычным целам называецца абмежаваная фігура ў 
прасторы, якая валодае наступнымі ўласцівасцямі:

1) у яе ёсць унутраныя пункты, і любыя два з іх мож-
на злучыць ломанай, кожны пункт якой з’яўляецца ўнут-
раным пунктам фігуры;

2) фігура мае сваю мяжу, і яе мяжа супадае з мяжой яе 
ўнутранасці. 

Напрыклад, мноства пунктаў прасторы, што знаходзяцца 
ад пункта O на адлегласці, меншай або роўнай дадзенаму 
ліку R, г. зн. шар з цэнтрам у пункце O і радыусам R, з’яў-
ляецца целам. У той жа час мноства пунктаў, што знахо-
дзяцца ад пункта O на адлегласці, меншай за R, не з’яўля-
ецца целам, паколькі не выконваецца другая ўласцівасць.

Плоскасць у прасторы не з’яўляецца целам, паколькі ні 
адзін з яе пунктаў не з’яўляецца ўнутраным. 

Мяжа цела называецца яго паверхняй.
Мнагаграннікам называецца геаметрычнае цела, паверх-

ня якога складаецца з канечнага ліку многавугольнікаў, лю-
быя два з якіх маюць агульную старану і не ляжаць у адной 
плоскасці. 

Правообладатель Народная асвета



Мнагаграннікі 9

Многавугольнікі, што ўтвараюць мяжу мнагагранніка, 
называюцца гранямі, іх стораны — кантамі, а вяршыні — 
вяршынямі мнагагранніка.

Плоскім вуглом пры вяршыні O мнагагранніка называ-
ецца вугал грані мнагагранніка з вяршыняй у пункце O. 
Уяўленне аб мнагагранніках даюць крышталі прыродных 
мінералаў (рыс. 3, а).

Напрыклад, на рысунку 3, б паказаны мнагаграннік — 
актаэдр, у якога восем граней. Вуглы OAB, OAD, BAF і DAF — 
плоскія вуглы пры вяршыні A актаэдра.

Рыс. 3

Мнагаграннік, паказаны на рысунку 3, в, мае дванаццаць 
граней і дзесяць вяршынь. 

Заўважым, што трохвугольнікі ABD і BCD, якія маюць 
агульную старану BD, не з’яўляюцца гранямі мнагагранні-
ка, паказанага на рысунку 3, в, паколькі не ляжаць у роз-
ных плоскасцях. Адрэзак DB не з’яўляецца кантам гэтага 
мнагагранніка, паколькі не з’яўляецца стараной грані.

Фігура, якая ўяўляе сабой аб’яднанне двух кубоў, што 
маюць адну агульную вяршыню O (рыс. 4, а), не з’яўляецца 
мнагаграннікам, паколькі яна не з’яўляецца геаметрычным 
целам, бо, напрыклад, унутраныя пункты A і B гэтай фі-
гуры нельга злучыць ломанай, кожны пункт якой з’яўляец-
ца ўнутраным пунктам фігуры. Сапраўды, любая ломаная, 
якая складаецца з пунктаў фігуры і злучае пункты A і B, 
змяшчае пункт O, які не з’яўляецца ўнутраным пунктам на-
званай фігуры.

Фігура, якая складаецца з куба ABCDA1B1C1D1 і квадрата 
CC1F1F (рыс. 4, б), не з’яўляецца геаметрычным целам, 
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Р а з д з е л  1,   § 110

а значыць, не з’яўляецца мнагаграннікам. Сапраўды, мя-
жой унутранасці гэтай фігуры з’яўляецца паверхня куба 
ABCDA1B1C1D1, а мяжа ўсёй фігуры складаецца з паверхні 
куба і пунктаў квадрата CC1F1F, г. зн. мяжа названай фігуры 
не супадае з мяжой яе ўнутранасці. 

Сярод мноства мнагаграннікаў вылучаюцца выпуклыя і 
нявыпуклыя мнагаграннікі.

Рыс. 5

Мнагаграннік называецца выпуклым, калі ён размешча-
ны па адзін бок ад кожнай з плоскасцей, якія змяшчаюць 
яго грані. 

Мнагаграннік называецца нявыпуклым, калі існуе такая 
яго грань, што ён ляжыць па розныя бакі ад плоскасці, якая 
змяшчае гэту грань. 

Напрыклад, актаэдр (гл. рыс. 3, б) — выпуклы мнага-
граннік, а мнагаграннік, паказаны на рысунку 4, в, — ня-
выпуклы.

Рыс. 4
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Мнагаграннікі 11

У далейшым, калі не агаворана іншае, будзем разглядаць 
выпуклыя мнагаграннікі.

Многія дэталі, якія выкарыстоўваюцца ў машынабуда-
ванні і іншых галінах вытворчасці, архітэктурныя збудаван ні 
маюць форму мнагаграннікаў. Напрыклад, на рысунку 5, а 
паказана дэталь, якая мае форму нявыпуклага мнагагранніка. 
Разнастайныя архітэктурныя будынкі маюць форму некато-
рых геаметрычных цел (рыс. 5, б). 
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§ 2. Прызма. Паралелепіпед

1. Прызма. У дадзеным параграфе сістэматызуем звесткі 
аб прызме і паралелепіпедзе.

Азнач энн е. Прызмай (n-вугольнай) называецца мнага-
граннік, у якога дзве грані — роўныя n-вугольнікі A1A2A3...An 
і B1B2B3...Bn (якія называюцца асновамі) з адпаведна 
паралельнымі старанамі (A1A2  B1B2, A2A3  B2B3, ..., 

An – 1An  Bn – 1Bn), а астатнія п граней — паралелаграмы, 
у кожнага з якіх дзве стараны з’яўляюцца адпаведнымі 
старанамі асноў.

Гэтыя паралелаграмы называюцца бакавымі гранямі 
прызмы, а іх стораны, якія не з’яўляюцца старанамі асновы 
прызмы, называюцца бакавымі кантамі прызмы.

У далейшым будзем разглядаць толькі выпуклыя прызмы.
Прызма з асновамі A1A2A3...An і B1B2B3...Bn абазначаец-

ца A1A2A3...AnB1B2B3...Bn. Напрыклад, на рысунку 6, а, б, в 
паказана шасцівугольная прызма з асновамі ABCDEF і 
A1B1C1D1E1F1.

Рыс. 6

Фігура, утвораная ўсімі гранямі прызмы, называецца поў-
най паверхняй прызмы, а фігура, утвораная бакавымі гра-
нямі, — бакавой паверхняй прызмы.

Тэар эма  1 (аб уласцівасці асноў прызмы). Асновы 
прызмы ляжаць у паралельных плоскасцях.

Дока з.
Няхай дадзена прызма, асновамі якой з’яўляюцца n-ву-

гольнікі A1A2A3...An і B1B2B3...Bn (на рысунку 7, а паказана 

Правообладатель Народная асвета
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пяцівугольная прызма). Па азначэнні прызмы A1A2  B1B2 
і A2A3  B2B3. Такім чынам, перасякальныя прамыя A1A2 і 
A2A3, што ляжаць у плоскасці адной асновы, адпаведна пара-
лельны прамым B1B2 і B2B3, што ляжаць у плоскасці другой 
асновы. Значыць, па прымеце паралельнасці плоскасцей 
плоскасці, якія змяшчаюць асновы A1A2A3...An і B1B2B3...Bn, 
паралельныя. 

Тэарэма даказана.

Рыс. 7

Вышынёй прызмы называецца перпендыкуляр (або даў-
жыня гэтага перпендыкуляра), праведзены з якога-небудзь 
пункта плоскасці адной асновы да плоскасці другой асновы. 

2. Прамая прызма. Правільная прызма. Сярод мноства 
прызм вылучаюць такія, якія называюцца прамымі прызмамі. 

Прызма называецца прамой, калі ўсе яе бакавыя грані 
з’яўляюцца прамавугольнікамі.

Уяўленне аб прамой прызме даюць, напрыклад, мадэлі, 
што атрымліваюцца ў выніку распілоўвання драўлянага бру-
ска, які мае форму прамавугольнага паралелепіпеда, уздоўж 
канта, як паказана на рысунку 7, б.

Прызма, у якой не ўсе бакавыя грані з’яўляюцца пра-
мавугольнікамі, называецца нахіленай.

Тэар эма  2 (аб уласцівасці бакавых кантаў прамой 
прызмы). Бакавыя канты прамой прызмы перпендыку-
лярны плоскасцям, у якіх ляжаць яе асновы.

Дока з.
Няхай дадзена прамая прызма A1A2A3...AnB1B2B3...Bn 

(на рысунку 7, в паказана прамая пяцівугольная прызма). 

Правообладатель Народная асвета
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Дакажам, напрыклад, што бакавы кант A2B2 перпендыкуляр-
ны плоскасці, у якой ляжыць аснова A1A2A3...An. Паколькі 
па азначэнні прамой прызмы ўсе яе бакавыя грані — 
прамавугольнікі, то чатырохвугольнік A1B1B2A2 — прама-
вугольнік, а, значыць, A2B2 ⊥ A1A2. Аналагічна чатырохву-
гольнік A2B2B3A3 з’яўляецца прамавугольнікам, значыць, 
A2B2 ⊥ A2A3. Такім чынам, прамая A2B2 перпендыкулярна 
дзвюм перасякальным прамым плоскасці, якая змяшчае ас-
нову A1A2A3...An. Значыць, па прымеце перпендыкулярнас-
ці прамой і плоскасці прамая A2B2 перпендыкулярна гэтай 
плоскасці. Асновы A1A2A3...An і B1B2B3...Bn ляжаць у пара-
лельных плоскасцях, значыць, кант A2B2 перпендыкулярны 
таксама плоскасці, у якой ляжыць аснова B1B2B3...Bn. Для 
астатніх кантаў доказ аналагічны.

Тэарэма даказана. 
З тэарэмы вынікае, што вышыня прамой прызмы роўна 

яе бакавому канту.
У нахіленай прызме бакавыя канты не перпендыкулярны 

да плоскасцей, у якіх ляжаць асновы.
Азнач энн е. Прызма называецца правільнай, калі 

яна прамая, а яе асновамі з’яўляюцца правільныя многа-
вугольнікі.

Дыяганаллю прызмы называецца адрэзак, канцамі якога 
з’яўляюцца вяршыні прызмы, што не ляжаць у адной грані.

Дыяганальным сячэннем прызмы называецца яе сячэнне 
плоскасцю, якая праходзіць праз два бакавыя канты, што 
не ляжаць у адной грані.

Дыяганальнае сячэнне любой нахіленай прызмы ў агуль-
ным выпадку — паралелаграм, а сячэнне прамой прыз-
мы — прамавугольнік. Напрыклад, дыяганальнае сячэнне 
A3B3B5A5 прызмы A1A2A3A4A5B1B2B3B4B5 ёсць паралелаграм 
(гл. рыс. 7, а), паколькі A3B3  A5B5 (бакавыя канты прызмы 
парамі паралельныя), а A3А5  B3B5 (асновы прызмы ляжаць 
у паралельных плоскасцях, значыць, сякучая плоскасць пе-
расякае іх па паралельных прамых).

Калі сякучая плоскасць перасякае ўсе бакавыя канты прыз-
мы і перпендыкулярна ім, то сячэнне, што пры гэтым атрым-
ліваецца, называецца артаганальным сячэннем прызмы.

Плошчай бакавой паверхні прызмы называецца сума 
плошчаў яе бакавых граней (абазначаецца Sбак).

Правообладатель Народная асвета
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Плошчай поўнай паверхні прызмы называецца сума 
плошчаў усіх яе граней (абазначаецца Sпоўн).

Плошча поўнай паверхні прызмы роўна суме плошчы яе 
бакавой паверхні і падвоенай плошчы асновы:

Sпоўн = Sбак + 2Sасн.

Тэар эма  3 (аб плошчы бакавой паверхні прамой прызмы). 
Плошча бакавой паверхні прамой прызмы роўна здабыт-
ку перыметра яе асновы на вышыню прызмы (Sбак = Ph).

Рыс. 8

Дока з.
Няхай дадзена прамая прызма A1A2A3...AnB1B2B3...Bn 

(на рысунку 8, а, б, в паказана пяцівугольная прызма), Р — 
перыметр яе асновы, h — вышыня гэтай прызмы. Дакажам, 
што плошчу бакавой паверхні Sбак прамой прызмы знахо-
дзяць па формуле Sбак = Ph.

Бакавыя грані прамой прызмы з’яўляюцца прамаву-
гольнікамі, адна са старон якіх роўна старане асновы прыз-
мы, а другая — вышыні h прызмы. Плошча бакавой па-
верхні прамой прызмы роўна суме плошчаў названых пра-
мавугольнікаў, такім чынам, Sбак = A1A2 ⋅ h + A2A3 ⋅ h + ... +
+ An − 1An ⋅ h + AnA1 ⋅ h = (A1A2 + A2A3 + ... + An − 1An + AnA1)h = Ph.

Тэарэма даказана.
3. Паралелепіпед. Цяпер разгледзім паняцце паралелепі-

педа.
Паралелепіпед — гэта прызма, асновамі якой з’яўляюц-

ца паралелаграмы.
Усе шэсць граней паралелепіпеда — паралелаграмы.

Правообладатель Народная асвета
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Дзве грані паралелепіпеда, якія не маюць агульнага кан-
та, называюцца процілеглымі, а грані, якія маюць агульны 
кант, — сумежнымі.

Дзве вяршыні паралелепіпеда, якія не належаць адной 
грані, называюцца процілеглымі. Адрэзак, які злучае проці-
леглыя вяршыні, называецца дыяганаллю паралелепіпеда.

Паралелепіпед называецца прамым, калі ўсе яго бакавыя 
грані — прамавугольнікі. 

Паралелепіпед называецца нахіленым, калі не ўсе яго ба-
кавыя грані з’яўляюцца прамавугольнікамі. 

Паралелепіпед называецца прамавугольным, калі ўсе яго 
грані — прамавугольнікі. 

Даўжыні трох кантаў, якія выходзяць з адной вяршыні, 
называюцца вымярэннямі прамавугольнага паралелепіпеда.

Напомнім уласцівасці паралелепіпеда.
1) Процілеглыя грані паралелепіпеда роўныя і ляжаць у 

паралельных плоскасцях.
2) Дыяганалі паралелепіпеда перасякаюцца ў адным 

пункце і дзеляцца гэтым пунктам папалам.
Уласцівасць прамога паралелепіпеда: бакавыя канты 

прамога паралелепіпеда перпендыкулярны плоскасцям яго 
асноў.

Уласцівасць прамавугольнага паралелепіпеда: квадрат 
даўжыні дыяганалі прамавугольнага паралелепіпеда роўны 
суме квадратаў трох яго вымярэнняў.

Задача 1. У правільнай трохвугольнай прызме даўжыня 
кожнага канта роўна a. Знайдзіце плошчу сячэння прызмы 
плоскасцю α, што праходзіць праз старану адной з асноў і 
сярэднюю лінію другой асновы.

Дад з ен а: 
ABCA1B1C1 — пра-
вільная прызма,
AA1 = AB = a,
A1E1 = E1B1,
E1 ∈ A1B1,
C1K1 = K1B1,
K1 ∈ C1B1.

Знай сц і: SAE K C1 1
.

Рыс. 9

Правообладатель Народная асвета
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Рашэнн е.
1) Няхай пункты E1 і K1 — сярэдзіны кантаў A1B1 і B1C1 

адпаведна. Тады сякучая плоскасць перасякае грані AA1B1B, 
CC1B1B і A1B1C1 па адрэзках AE1, CK1 і EK1 адпаведна. 
Чатырохвугольнік AE1K1C — сячэнне прызмы плоскасцю α.

2) Чатырохвугольнік AE1K1C — раўнабедраная трапецыя 
(AC  E1K1, паколькі AC  A1C1, A1C1  E1K1; AE1 = CK1, бо пра-
мавугольныя трохвугольнікі AA1E1 і CC1K1 роўныя па двух 
катэтах) (рыс. 9, а, б).

3) Для знаходжання плошчы трапецыі AE1K1C дастаткова 

знайсці яе вышыню даўжыні асноў трапецыі: AC = a, Е1K1 = 

= 1
2

A C1 1  = a
2

.

4) Няхай E ∈ AC і EE1 ⊥ AC, тады Sсяч = 
AC E K+ 11

2
⋅ EE1. 

5) У трохвугольніку AA1Е1 ∠ AA1E1 = 90°, AA1 = a, A1E1 = a
2

 

даўжыня гіпатэнузы AE1 = AA A E1
2

1 1
2+  = a a2

2

4
+  = a 5

2
.

6) Няхай K ∈ AC і K1K ⊥ AC. З трохвугольніка AEE1

∠ AEE1 = 90°, AE = 
AC E K a− =1 1

42
,  AE1 = a 5

2
 знойдзем EE1 = 

= AE AE1
2 2−  = 5

4 16

2 2a a−  = a 19
4

.  Такім чынам, Sсяч = 

= 
AC E K

EE
+ ⋅1 1

2 1 = 
a a

a
+

⋅2
2

19
4

 = 3 19
16

2a .

Адка з: 3 19
16

2a .

Задача 2. Аснова прамога паралелепіпеда — ромб, даўжы-
ня стараны якога a. Дыяганалі паралелепіпеда ўтвараюць з 
асновай вуглы 30° і 45°. Знайдзіце плошчы дыяганальных ся-
чэнняў паралелепіпеда.

Дад з ен а: 
ABCDA1B1C1D1 — 
прамы паралеле-
піпед, ABCD — 
ромб, AB = a,
∠ C1AC = 30°, 
∠ B1DB = 45°.

Знай сц і: SAA C C1 1
,

 SDD B B1 1
.  Рыс. 10

Правообладатель Народная асвета
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Рашэнн е.
1) SAA C C1 1

 = AC AA⋅ 1,  SDD B B1 1
 = DB DD⋅ 1.  Значыць, для 

знаходжання плошчаў дыяганальных сячэнняў неабходна 
знайсці даўжыні дыяганалей асновы і вышыню паралелепі-
педа (рыс. 10, а).

2) Няхай CC1 = x. У трохвугольніку ACC1 (∠ ACC1 = 90°, 

∠ C1AC = 30°, CC1 = x) даўжыня катэта AC = CC1 ctg 30° = x 3.
3) У трохвугольніку B1BD (∠ B1BD = 90°, ∠ B1DB = 45°, 

BB1 = x) BD = BB1 = x.

4) У трохвугольніку BOC ∠ BOC = 90°, BO = 1
2

BD = x
2

,  

OC = 1
2

AC = x 3
2

BC2 = BO2 + OC2, a2 = 3
4 4

2 2x x+ ,  x2 = a2, x = a 

(рыс. 10, а, б).

5) Такім чынам, АС = a 3,  DB = a. Цяпер знойдзем 

SAA C C1 1
 = AC AA⋅ 1  = a2 3 , SDD B B1 1

 = DB DD⋅ 1  = a2.

Адка з:  a2 3,  a2.

Задача 3. Дакажыце, што плошча бакавой паверхні на-
хіленай прызмы роўна здабытку перыметра артаганальнага 
сячэння на даўжыню яе бакавога канта.

Дока з.
Кожная грань прызмы з’яўляецца паралелаграмам. 

Плошча кожнага паралелаграма роўна здабытку даўжыні 
любой яго стараны на вышыню, праведзеную да гэтай ста-
раны. Значыць, плошча яе бакавой паверхні будзе роўна зда-
бытку даўжыні бакавога канта на перыметр артаганальнага 
сячэння прызмы.

Пытанні і задачы да § 2

1. Ці правільнае сцверджанне, што п-вугольная прызма — 
гэта мнагаграннік, у якога дзве грані — роўныя n-вугольні-
кі, а астатнія грані — паралелаграмы? 

2. Ахарактарызуйце ўзаемнае размяшчэнне плоскасцей, 
у якіх ляжаць асновы прызмы.

3. Якая прызма называецца прамой прызмай? Ахаракта-
рызуйце размяшчэнне бакавых кантаў прамой прызмы адно с -
  на плоскасцей, у якіх ляжаць яе асновы.

Правообладатель Народная асвета
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4. Якая прызма называецца правільнай? Ці праўда, што 
бакавыя грані правільнай прызмы — роўныя паміж сабой 
прамавугольнікі?

5. Ці правільнае сцверджанне, што правільная чатырох-
вугольная прызма — гэта прызма, асновамі якой служаць 
квадраты?

6. Ці правільнае сцверджанне, што прамы паралелепіпед, 
асновамі якога служаць квадраты, з’яўляецца правільнай 
чатырохвугольнай прызмай?

7. Ахарактарызуйце дыяганальныя сячэнні прамой прыз-
мы. Ці можа дыяганальнае сячэнне прамой прызмы быць 
ромбам?

8. Дыяганалі асноў прамой чатырохвугольнай прызмы 
перпендыкулярныя, а кожнае дыяганальнае сячэнне з’яўля-
ецца квадратам. Ці праўда, што такая прызма з’яўляецца 
правільнай?

9. Асновай прамой трохвугольнай прызмы служыць раўна-
бедраны прамавугольны трохвугольнік, плошча якога роўна 
8 см2, а вышыня прызмы — 5 см. Вылічыце плошчу меншай 
бакавой грані прызмы.

10. Трохвугольнік ABC з прамым вуглом пры вяршыні C 
служыць асновай прамой трохвугольнай прызмы ABCA1B1C1. 
Вылічыце даўжыні дыяганалі большай бакавой грані прыз-
мы, калі даўжыні катэтаў трохвугольніка ABC роўны 3 см 

і 4 см, а вышыня прызмы роўна 11  см.

11. Асновай прамой чатырохвугольнай прызмы служыць 
прамавугольнік, плошча якога роўна 48 см2, а даўжыня 
адной са старон — 8 см. Вылічыце плошчу дыяганальнага 
сячэння прызмы, калі даўжыня яе бакавога канта роўна 
10 см.

12. ABCDA1B1C1D1 — прамая чатырохвугольная прыз-
ма, асновай якой служыць раўнабедраная трапецыя ABCD 
(BC  AD), адзін з вуглоў якой роўны 60°. Вылічыце плош-
чу бакавой паверхні прызмы, калі AB = BC = 5 см, а даўжыня 
бакавога канта прызмы роўна 2 см.

Правообладатель Народная асвета
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13. Драўляны брусок мае форму правільнай чатырохву-
гольнай прызмы (рыс. 11, а). Вылічыце плошчу бакавой гра-
ні бруска, калі плошча яго асновы роўна 9 см2, а даўжыня 
бакавога канта — 4 см.

14. Плошча бакавой паверхні правільнай чатырохвуголь-
най прызмы роўна 80 см2. Вылічыце радыус акружнасці, 
упісанай у аснову прызмы, калі даўжыня яе бакавога кан-
та роўна 5 см.

15. Дадзена правільная трохвугольная прызма ABCA1B1C1 
(рыс. 11, б). Вылічыце плошчу асновы прызмы, калі даў-
жыня дыяганалі яе бакавой грані роўна 10 см, а даўжыня 
бакавога канта — 6 см.

Рыс. 11

16. Плошча асновы правільнай трохвугольнай прызмы роў-

на 3  см2, а даўжыня дыяганалі бакавой грані — 13  см. 
Вылічыце плошчу бакавой паверхні прызмы.

17. На рысунку 11, в паказана дэталь, якая мае форму 
прамой прызмы, асновы якой — нявыпуклыя шасцівуголь-
нікі. Вылічыце плошчу паверхні гэтай дэталі з улікам па-
значаных на рысунку размераў.

18. Вылічыце даўжыню дыяганалі правільнай чатырох-
вугольнай прызмы, даўжыня стараны асновы якой роўна 
6 см, а даўжыня дыяганалі бакавой грані — 8 см.

19. ABCA1B1C1 — правільная трохвугольная прызма, даў-
жыня кожнага канта якой роўна a. Пункт T1 — сярэдзіна 
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канта A1B1. Чатырохвугольнік CC1T1T — сячэнне прызмы 
плоскасцю CC1T1, што разбівае яе на дзве прызмы, асновы 
якіх — прамавугольныя трохвугольнікі. Знайдзіце адлег-
ласць ад пункта В да плоскасці CC1T1 (рыс. 12, а, б, в).

Рыс. 12

20. Даўжыня кожнага канта правільнай трохвугольнай 
прызмы роўна 4 см. Вылічыце плошчу сячэння прызмы пло-
скасцю, якая праходзіць праз бакавы кант і сярэдзіну про-
цілеглай стараны асновы.

21. Даўжыня стараны асновы правільнай трохвугольнай 
прызмы роўна a, а даўжыня бакавога канта — b. Знайдзіце 
плошчу сячэння прызмы плоскасцю, якая праходзіць праз 
старану асновы і сярэдзіну процілеглага бакавога канта.

22. ABCA1B1C1 — прамая трохвугольная прызма, аснова 
якой — раўнабедраны трохвугольнік ABC з бакавымі стара-
намі AB і BC. Пункт T — сярэдзіна канта AC, адрэзак BO — 
вышыня трохвугольніка TBB1. Дакажыце, што BO ⊥ (ACB1) 
(рыс. 13, а, б).

Рыс. 13
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23. Усе канты правільнай прызмы ABCDA1B1C1D1 роўныя 
паміж сабой. Знайдзіце адлегласць ад вяршыні B да плоскас-
ці AB1C, калі плошча бакавой грані прызмы роўна S.

24. ABCDA1B1C1D1 — прамая прызма, аснова якой — 
ромб ABCD (рыс. 14, а, б). а) Знайдзіце адлегласць паміж пра-
мымі B1D і CC1, калі дыяганальнае сячэнне AA1C1C — квадрат 
з плошчай S. б) Пункты T і E — сярэдзіны старон AD і DC 
адпаведна. Знайдзіце вугал паміж прамымі TE і B1D.

Рыс. 14

25. ABCDA1B1C1D1 — прамая чатырохвугольная прызма. 
Даўжыня стараны ромба ABCD роўна a, ∠BAD = 60°. Знайдзіце 
плошчу сячэння прызмы плоскасцю, якая праходзіць праз 
старану AD і сярэдзіну бакавога канта CC1, калі CC1 = b.

26. Праз дыяганаль асновы і сярэдзіну процілеглага ёй 
бакавога канта правільнай чатырохвугольнай прызмы пра-
ведзена плоскасць пад вуглом 60° да плоскасці асновы. 
Вылічыце плошчу сячэння і вышыню прызмы, калі даўжы-

ня стараны асновы роўна 2  см.

27. Дыяганаль правільнай чатырохвугольнай прызмы на-
хілена да плоскасці асновы пад вуглом 60°. Знайдзіце плош-
чу сячэння, якое праходзіць праз старану адной асновы і 
процілеглую старану другой асновы, калі плошча асновы 
прызмы роўна S.

28. Аснова прамой прызмы — трохвугольнік, даўжыні 
старон якога роўны 2 см і 4 см, а вугал паміж гэтымі ста-
ранамі — 60°. Бакавая грань, якая змяшчае старану, што 
ляжыць супраць вугла 60°, мае плошчу 8 3  см2. Вылічыце 
плошчу бакавой паверхні прызмы.
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29. Аснова прамой прызмы ABCA1B1C1 — прамавугольны 
трохвугольнік ABC з прамым вуглом B. Праз кант BB1 пра-
ведзена сячэнне BB1O1O, перпендыкулярнае плоскасці грані 
AA1C1C. Вылічыце плошчу сячэння, калі AA1 = 4 см, AO = 9 см, 
OC = 4 см.

30. У прамым паралелепіпедзе ABCDA1B1C1D1 AD = 4 см, 
СD = 6 см, ∠ ADC = 120°. Вылічыце плошчу паверхні парале-

лепіпеда, калі A C1 2 23=  см.

31. Аснова прамога паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 — 
ромб, даўжыня стараны якога роўна 1 см. Праз канты AD 
і B1C1 праведзена плоскасць, якая ўтварае вугал 60° з пло-
скасцю асновы. Вылічыце плошчу паверхні паралелепіпеда, 
калі ∠BAD = 45°.

32. У правільнай чатырохвугольнай прызме плошча дыя-
ганальнага сячэння роўна S. Знайдзіце плошчу бакавой па-
верхні прызмы.

33. Аснова прамой прызмы — прамавугольны трохву-
гольнік, даўжыні катэтаў якога роўны a і 2a. Праз сярэ-
дзіну гіпатэнузы перпендыкулярна ёй праведзена сячэнне. 
Знайдзіце плошчу бакавой паверхні прызмы, калі плошча 
сячэння роўна S.

34. Аснова прамой прызмы — прамавугольны трохву-
гольнік з вуглом 30°. Праз катэт, процілеглы гэтаму вуглу, 
і процілеглую гэтаму катэту вяршыню другой асновы пра-
ведзена сячэнне, якое ўтварае вугал 45° з плоскасцю асновы. 
Вылічыце плошчу бакавой паверхні прызмы, калі плошча 

сячэння роўна 3

2
6  см2.

35. Аснова прамога паралелепіпеда — ромб, у якога даў-
жыня стараны і даўжыня адной з дыяганалей роўны 2 см. 
Меншая дыяганаль паралелепіпеда ўтварае з плоскасцю асно-
вы вугал 60°. Вылічыце плошчы дыяганальных сячэнняў па-
ралелепіпеда.

36. У прамавугольным паралелепіпедзе дыяганаль, даў-
жыня якой роўна а, утварае з плоскасцю асновы вугал ϕ, 
а з адной са старон асновы — вугал β. Знайдзіце плошчу 
бакавой паверхні паралелепіпеда.
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37. У прамым паралелепіпедзе даўжыні старон асновы 
роўны 3 см і 6 см, а вугал паміж імі — 60°. Вылічыце даў-
жыні дыяганалей паралелепіпеда, ведаючы, што меншая 
з іх утварае з асновай вугал 45°.

38. Вышыня правільнай трохвугольнай прызмы роўна h. 
Плоскасць α, праведзеная праз сярэднюю лінію ніжняй 
асновы і паралельную ёй старану верхняй асновы, утварае 
з плоскасцю ніжняй асновы востры двухгранны вугал ϕ. 
Знайдзіце плошчу сячэння прызмы плоскасцю α.

39. Бакавы кант AA1 паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 утва-
рае роўныя вуглы са старанамі AB і AD асновы. Дакажыце, 
што аснова вышыні гэтай прызмы, праведзенай з вяршыні A1, 
ляжыць на прамой, якая змяшчае бісектрысу вугла BAD.

40. Аснова прызмы — роўнастаронні трохвугольнік ABC. 
Бакавы кант AA1 утварае роўныя вуглы са старанамі AB 
і AC. Дакажыце, што BC ⊥ AA1, СC1BB1 — прамавугольнік.

41. У нахіленай трохвугольнай прызме ABCA1B1C1 асно-
вай з’яўляецца прамавугольны трохвугольнік ABC з прамым 
вуглом пры вяршыні C. Плоскасць бакавой грані AA1C1C пер-
пендыкулярна плоскасці асновы. Дакажыце, што CC1B1B — 
прамавугольнік.

42. Аснова нахіленага паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 — 
прамавугольнік ABCD. Плоскасці граней AA1D1D і BB1C1C 
перпендыкулярны плоскасці асновы. Дакажыце, што астат-
нія бакавыя грані — прамавугольнікі.

43. У нахіленай трохвугольнай прызме ABCA1B1C1 вугал 
паміж гранямі AA1C1C і CC1B1B — прамы. Вылічыце плош-
чу грані CC1A1A, калі даўжыня бакавога канта роўна 10 см, 
а плошчы граней AA1B1B і CC1B1B роўны адпаведна 130 см2 
і 120 см2.

44. Аснова нахіленай прызмы ABCA1B1C1 — роўнаста-
ронні трохвугольнік ABC. Знайдзіце плошчу бакавой гра-
ні BCC1B1 прызмы, калі вяршыня A1 прызмы артаганальна 
праектуецца ў цэнтр трохвугольніка ABC, плошча асновы 
прызмы роўна 4 3  см2, AA1 = 5 см.

45. У нахіленай трохвугольнай прызме вугал паміж дзвю-
ма бакавымі гранямі роўны 120°, а плошчы гэтых граней 
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роўны 5 см2 і 10 см2. Вылічыце плошчу бакавой паверхні 
прызмы, калі даўжыня бакавога канта прызмы роўна 5 см.

46. Аснова нахіленага паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 — 
ромб. Бакавы кант AA1 утварае роўныя вуглы са старанамі 
AB і AD. Знайдзіце плошчу дыяганальнага сячэння BB1D1D, 
калі AA1 = b, AD = a, ∠BAD = 60°.

47. Аснова нахіленага паралелепіпеда — ромб ABCD, 
у якім ∠BAD = 60°. Бакавыя канты нахілены да плоскасці 
асновы пад вуглом 60°, а плоскасць AA1C1C перпендыкулярна 
плоскасці асновы. Знайдзіце плошчы дыяганальных сячэнняў, 
калі даўжыня кожнага канта паралелепіпеда роўна a.

48. Сячэннем нахіленай трохвугольнай прызмы плоскасцю, 
перпендыкулярнай бакавому канту, з’яўляецца раўнабедраны 
прамавугольны трохвугольнік, плошча якога роўна S. 
Даўжыня бакавога канта прызмы роўна a. Знайдзіце плошчу 
бакавой паверхні прызмы.

49. Вяршыня адной асновы паралелепіпеда знаходзіцца 
на аднолькавай адлегласці ад усіх вяршынь другой асновы. 
Знайдзіце плошчу поўнай паверхні паралелепіпеда, калі ас-
новай паралелепіпеда служыць квадрат, даўжыня стараны 
якога роўна a, а даўжыня бакавога канта — b.

50. Аснова нахіленай трохвугольнай прызмы ABCA1B1C1 — 
правільны трохвугольнік ABC. Вяршыня A1 роўнааддалена 
ад вяршынь трохвугольніка ABC. Дакажыце, што BB1C1C — 
прамавугольнік.

51. Аснова нахіленай трохвугольнай прызмы — роўнаста-

ронні трохвугольнік са стараной 3  см. Адна з вяршынь ас-
новы роўнааддалена ад усіх прамых, што змяшчаюць сто-
раны другой асновы. Бакавы кант прызмы ўтварае з асновай 
вугал 60°. Вылічыце плошчу бакавой паверхні прызмы.

52. У нахіленай трохвугольнай прызме дзве бакавыя гра-
ні роўныя і ўтвараюць вугал 60°. Прамая, што змяшчае 
агульны кант гэтых граней, знаходзіцца на адлегласці a 
ад плоскасці, якая змяшчае процілеглую бакавую грань. 
Знайдзіце плошчу бакавой паверхні прызмы, калі даўжыня 
яе бакавога канта роўна a.
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§ 3. Піраміда. Усечаная піраміда

1. Піраміда. У папярэдніх класах у працэсе рашэння за-
дач мы пазнаёміліся з некаторымі ўласцівасцямі пірамід. 
Цяпер сістэматызуем нашы веды аб пірамідах і разгледзім 
некаторыя іншыя іх уласцівасці.

Азнач энн е. Пірамідай (n-вугольнай) называецца 
мнагаграннік, у якога адна грань — некаторы n-вуголь-
нік A1A2A3...An − 1An, а астатнія грані — трохвугольнікі 
OA1A2, OA2A3,  ..., OAn – 1An, OAnA1 з агульнай вяршыняй O. 
Названы n-вугольнік A1A2A3...An − 1An называецца асновай 
піраміды, а трохвугольнікі OA1A2, OA2A3, ..., OAn – 1An, 
OAnA1 — бакавымі гранямі (рыс. 15, а, б).

У далейшым будзем разглядаць толькі выпуклыя піра-
міды.

Рыс. 15

Пункт O называецца вяршыняй піраміды, пункты 
A1, A2, ..., An называюцца вяршынямі асновы піраміды. 

Адрэзкі OA1, OA2, ..., OAn называюцца бакавымі кантамі 
піраміды.

Піраміда з асновай A1A2A3...An – 1An і вяршыняй O аба-
значаецца OA1A2A3...An – 1An.

Фігура, утвораная ўсімі гранямі піраміды, называецца 
поўнай паверхняй піраміды, а фігура, утвораная бакавымі 
гранямі, — бакавой паверхняй піраміды.

Дыяганальным сячэннем піраміды называецца сячэнне 
яе плоскасцю, што праходзіць праз два бакавыя канты 
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піраміды, якія не ляжаць у адной грані. Напрыклад, OA2A5 — 
дыяганальнае сячэнне піраміды OA1A2A3A4A5 (гл. рыс. 15, б).

Любое дыяганальнае сячэнне разбівае выпуклую піраміду 
на дзве піраміды. Напрыклад, дыяганальнае сячэнне OA2A5 
разбівае піраміду OA1A2A3A4A5 на трохвугольную і чатырох-
вугольную піраміды OA1A2A5 і OA2A3A4A5 (рыс. 15, б, в).

Вышынёй піраміды называецца перпендыкуляр (або 
даў жыня гэтага перпендыкуляра), праведзены з вяршыні 
піраміды да плоскасці асновы.

Плошчай бакавой паверхні піраміды называецца сума 
плошчаў яе бакавых граней (абазначаецца Sбак).

Плошчай поўнай паверхні піраміды называецца сума 
плошчаў усіх яе граней (абазначаецца Sпоўн). 

Плошча поўнай паверхні піраміды роўна суме плошчаў 
яе бакавой паверхні і плошчы асновы:

Sпоўн = Sбак + Sасн.

2. Правільная піраміда. Піраміда называецца правіль-
най, калі яе аснова — правільны n-вугольнік, а ўсе бакавыя 
канты роўныя.

Вышыня бакавой грані правільнай піраміды, праведзеная да 
стараны асновы, называецца апафемай правільнай піраміды.

Тэар эма  1 (аб вышыні правільнай піраміды). У пра-
вільнай пірамідзе адрэзак, што злучае вяршыню піраміды 
з цэнтрам яе асновы, з’яўляецца вышынёй піраміды.

Рыс. 16

Дока з. 
1) Няхай S — вяршыня правільнай піраміды SA1A2...An, 

а пункт O — цэнтр яе асновы (на рысунку 16, а, б паказана 
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правільная шасцівугольная піраміда). Трохвугольнік SA1A2 
з’яўляецца раўнабедраным, паколькі піраміда правільная, 
а, значыць, SA1 = SA2. Трохвугольнік OA1A2 з’яўляецца 
раўнабедраным, паколькі пункт O — цэнтр правільнага 
многавугольніка A1A2...An, а, значыць, OA1 = OA2. 

2) Няхай пункт M — сярэдзіна адрэзка A1A2. Тады 
SM ⊥ A1A2, паколькі медыяна SM раўнабедранага трохвуголь-
ніка SA1A2, праведзеная да яго асновы A1A2, з’яўляецца 
вышынёй. Аналагічна OM ⊥ A1A2, паколькі OM — медыяна 
раўнабедранага трохвугольніка OA1A2, праведзеная да яго 
асновы A1A2.

3) Паколькі SM ⊥ A1A2 і OM ⊥ A1A2, то па прымеце 
перпендыкулярнасці прамой і плоскасці прамая A1A2 перпен-
дыкулярна плоскасці SOM, а, значыць, SO ⊥ A1A2. Аналагічна 
даказваецца, што SO ⊥ A2A3.

4) Такім чынам, SO ⊥ A1A2 і SO ⊥ A2A3, значыць, па 
прымеце перпендыкулярнасці прамой і плоскасці прамая SO 
перпендыкулярна плоскасці асновы піраміды.

Тэарэма даказана.
Тэар эма  2  (аб плошчы бакавой паверхні правільнай 

піраміды). Плошча бакавой паверхні правільнай піраміды 
роўна палове здабытку перыметра асновы на апафему 

S Р lбак асн
1
2

.== ⋅⋅

Рыс. 17

Дока з.
Няхай TA1A2...An — правільная п-вугольная піраміда (на 

рысунку 17, а, б паказана правільная шасцівугольная піра-
міда), Sбак — плошча яе бакавой паверхні, Pасн — перыметр 
асновы і l — яе апафема. Бакавыя грані правільнай пірамі-
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ды з’яўляюцца роўнымі раўнабедранымі трохвугольнікамі, 
асновы якіх — стораны асновы піраміды, а вышыні роўны 
апафеме l.

Плошча бакавой паверхні піраміды роўна суме плошчаў 
названых раўнабедраных трохвугольнікаў, г. зн.

Sбак = 1

2 1 2A A l⋅  + 1

2 2 3A A l⋅  + ... + 1

2
A A ln n− 2 1− ⋅  + 1

2 1A A ln n− ⋅  + 

+ 1

2 1A A ln ⋅  = 1

2 1 2(A A  + A2A3 + ... + An − 2An − 1 + An − 1An + AnA1)l = 

= 1

2
P lасн ⋅ .

Тэарэма даказана.
Задача 1. Калі ў пірамідзе ўсе бакавыя канты роўныя, 

то аснова вышыні піраміды супадае з цэнтрам акружнасці, 
апісанай каля многавугольніка, які з’яўляецца асновай пі-
раміды. Дакажыце.

Рыс. 18

Дока з.
Няхай SA1A2A3...An – 1An — правільная піраміда, у якой 

SA1 = SA2 = ... = SAn. Пункт O — аснова вышыні піраміды 
(на рысунку 18, а, б паказана пяцівугольная піраміда). 
Дакажам, што пункт O ёсць цэнтр акружнасці, апісанай 
каля многавугольніка A1A2A3...An – 1An (рыс. 18, в). Для гэ-
тага дастаткова даказаць, што пункт O роўнааддалены ад 
вяршынь A1, A2, A3, ..., An асновы піраміды. Адрэзкі OA1, 
OA2, OA3, ..., OAn роўныя, паколькі з’яўляюцца праекцыя-
мі роўных нахіленых SA1, SA2, SA3, ..., SAn. Такім чынам, 
пункт O з’яўляецца цэнтрам акружнасці, апісанай каля ас-
новы A1A2A3...An – 1An піраміды.
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Задача 2. Аснова піраміды — раўнабедраны трохву-
гольнік, даўжыня асновы якога роўна 6 см і вышыня 9 см. 
Вылічыце вышыню піраміды, калі даўжыня кожнага бака-
вога канта роўна 13 см.

Дад з ен а:
DABC — піраміда, 
DA = DB = DC = 
= 13 см, 
AT ⊥ BC, AT = 9 см, 
BC = 6 см, AB = AC 
(рыс. 19, а, б).

Знай сц і: DO.

Рашэнн е.
1) Паколькі бакавыя канты піраміды роўныя, то аснова 

вышыні піраміды супадае з цэнтрам акружнасці, апісанай 
каля трохвугольніка ABC. Вышыню DO можна знайсці з 
прамавугольнага трохвугольніка AOD. Для гэтага дастатко-
ва знайсці AO.

2) У трохвугольніку ABC маем: AO = RABC = AB BC AC
SABC

⋅ ⋅
4

.  

Зна чыць, неабходна знайсці даўжыню стараны AB і плошчу 
SABC.

3) У трохвугольніку ATB(∠ ATB = 90°, AT = 9 см, BT = 

= 3 см) даўжыня гіпатэнузы AB = AT BT2 2 3 10+ =  (см).

4) SABC = 1
2

1
2

6 9 27BC AT⋅ = ⋅ ⋅ =  (см2). Такім чынам, 

AO = 
AB BC AC

SABC

⋅ ⋅
4

 = 
3 10 6 3 10

4 27

⋅ ⋅
⋅  = 5 (см).

5) З трохвугольніка AOD (∠ AOD = 90°, AD = 13 см, 

AO = 5 см) знойдзем даўжыню катэта DO AD AO= −2 2  = 

= 169 25−  = 12 (см).
Адка з: 12 см.
3. Усечаная піраміда. Разгледзім паняцце ўсечанай пі-

ра міды.
Азнач энн е. Няхай плоскасць β паралельна плоскасці α 

асновы піраміды OA1A2A3...An і перасякае яе бакавыя 

Рыс. 19
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канты OA1, OA2, ..., An адпаведна ў пунктах B1, B2, ..., Bn 
(рыс. 20, а). Мнагаграннік, гранямі якога з’яўляюцца два 
n-вугольнікі A1A2A3...An і B1B2B3...Bn і n чатырохвугольнікаў 
A1A2B2B1, A2A3B3B2, ..., AnA1B1Bn, называецца ўсечанай піра-
мідай (рыс. 20, б, в).

Адрэзкі A1B1, A2B2, ..., AnBn называюцца бакавымі кан-
тамі ўсечанай піраміды.

Рыс. 20

Два п-вугольнікі A1A2A3...An і B1B2B3...Bn называюцца 
асновамі ўсечанай піраміды, а чатырохвугольнікі A1A2B2B1, 
A2A3B3B2, ..., AnA1B1Bn — яе бакавымі гранямі.

Усечаная піраміда з асновамі A1A2A3...An і B1B2B3...Bn 
абазначаецца A1A2A3...AnB1B2B3...Bn.

Вышынёй усечанай піраміды называецца перпендыкуляр 
(або даўжыня гэтага перпендыкуляра), праведзены з якога-
небудзь пункта плоскасці адной асновы да плоскасці другой 
асновы.

Бакавыя грані ўсечанай піраміды з’яўляюцца трапецыямі.
Дакажам, напрыклад, што чатырохвугольнік A1A2B2B1 — 

трапецыя. Стораны A1A2 і B1B2 паралельныя, паколькі ля-
жаць на прамых, па якіх плоскасць OA1A2 перасякае пара-
лельныя плоскасці α і β (гл. рыс. 20, а). Прамыя, на якіх 
ляжаць стораны A1B1 і A2B2, перасякаюцца ў пункце O. Такім 
чынам, чатырохвугольнік A1A2B2B1 — трапецыя. Аналагічна 
можна даказаць, што астатнія бакавыя грані ўсечанай піра-
міды — трапецыі.

Усечаная піраміда называецца правільнай, калі яна з’яў -
ляецца мнагаграннікам, які адсякаецца плоскасцю, паралель-
най аснове правільнай піраміды.
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Асновы правільнай усечанай піраміды — правільныя 
многавугольнікі.

Бакавыя грані правільнай усечанай піраміды — раўнабед-
раныя трапецыі. 

Апафемай правільнай усечанай піраміды называецца вы-
шыня яе бакавой грані. 

Плошчай бакавой паверхні ўсечанай піраміды называец-
ца сума плошчаў усіх яе бакавых граней.

Задача 3. Даўжыні старон асноў правільнай усечанай ча-
тырохвугольнай піраміды роўны a і 2a, бакавы кант складае 
з плоскасцю асновы вугал ϕ. Знайдзіце вышыню піраміды. 

Дад з ен а: 
ABCDA1B1C1D1 —
правільная ўсе-
чаная піраміда, 
пунк ты O, O1 — 
цэнт ры яе асноў, 
AB = 2a, A1B1 = a, 
∠ A1AO = ϕ.

Знай сц і: O 1 O .

Рашэнн е.
1) Адрэзак OO1 ляжыць на вышыні адпаведнай няўсеча-

най піраміды (рыс. 21, а), значыць, OO1 ⊥ (ABC). Правядзём 
A1E ⊥ AC, E ∈ AC, тады O1O = A1E. Даўжыню адрэзка A1E 
можна знайсці з трохвугольніка A1EA. Для гэтага дастатко-
ва знайсці AE (A1E = AEtg ϕ).

2) У трохвугольніку ADC (∠  ADC = 90°, AD = DC = 2a) 

даў жыня гіпатэнузы AC AD DC= +2 2  = 4 42 2a a+  = 2 2a .

3) З трохвугольніка A1D1C1 (∠ A1D1C1 = 90°, A1D1 = D1C1 = a) 

A1C1 = A D D C1 1
2

1 1
2+  = a a2 2+  = a 2.

4) AE = AO − A1O1 = a a2 2

2
−  = a 2

2
(рыс. 21, б).

5) У трохвугольніку A1EA ∠  A1EA = 90°, ∠ A1AE = ϕ, AE = 

= a 2

2
 даўжыня катэта A1E = AE tg ϕ = a 2

2
tg ϕ. 

Адка з: 
a 2

2 tg ϕ.

Рыс. 21 
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Задача 4. У правільнай трохвугольнай усечанай пірамідзе 
старана большай асновы роўна а, старана меншай асновы — 
b, бакавы кант утварае з асновай востры вугал ϕ. Знайдзіце 
плошчу сячэння піраміды плоскасцю, што праходзіць праз 
бакавы кант і цэнтр ніжняй асновы.

Дад з ен а: 
ABCA1B1C1 — пра-
вільная ўсечаная 
трохвугольная пі-
раміда, AC = a,
A1C1 = b,
∠ A1AO = ϕ. 

Знай сц і: Sсяч.

Рашэнн е.
1) Сякучая плоскасць, што праходзіць праз кант AA1 

і цэнтр O асновы ABC, перасякае ніжнюю і верхнюю асновы 
па адрэзках AE і A1E1 адпаведна (пункты E і E1 — сярэдзіны 
адрэзкаў BC і B1C1 адпаведна). Чатырохвугольнік AA1EE1 — 
шуканае сячэнне (рыс. 22, а, б).

2) Сячэнне AA1EE1 — трапецыя (AE  A1E1, адрэзкі AA1 
і EE1 ляжаць на прамых, якія перасякаюцца). Правядзём 

A1T ⊥ AE, T ∈ AE. Тады S A TAA E E
AE A E

1 1

1 1

2 1= +
.

3) У трохвугольніку AEC ∠ AEC = 90°, AC = a, CE = 
a
2  

даўжыня катэта AE = AC CE2 2−  = a a2
2

4
−  = a 3

2
.

4) З трохвугольніка A1E1C1 ∠ A1E1C1 = 90°, A1C1 = b, C1E1 = 

= b
2

 даўжыня катэта A1E1 = A C C E1 1
2

1 1
2−  = b 3

2
.

5) AT = AO − TO = AO − A1O1 = 2
3

2
3

3

31 1AE A E
a b− = −( )

 (пунк-

ты O і O1 — цэнтры асноў піраміды) (гл. рыс. 22, а, б).

6) У трохвугольніку A1TA (∠ A1TA = 90°, AT = 
( )

,
a b− 3

3

∠ A1AT = ϕ) даўжыня катэта A1T = AT tg ϕ = 
( )

.
a b− 3

3
tg ϕ

Рыс. 22 
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7) Цяпер знойдзем плошчу сячэння S
AE A E

AA E E A T
1 1

1 1

2 1= +
 =

 = 
a b

a b
3

2
+ 3

2
2

⋅ −( ) 3

3
tgϕ  = 

a b2 2

4

−
tgϕ.

Адка з: 
a b2 2

4

−
tgϕ.

Рашыце самастойна наступную задачу.

Задача 5. Дакажыце, што плошча бакавой паверхні Sбак 
правільнай усечанай піраміды роўна здабытку паўсумы пе-
рыметраў яе асноў P1 і P2 на апафему l, г. зн.

S P P lбак = +1
2 1 2( ) .

Пытанні і задачы да § 3

53. Які мнагаграннік называецца пірамідай? Колькі гра-
ней мае n-вугольная піраміда?

54. Ці праўда, што піраміда, асновай якой служыць пра-
вільны трохвугольнік, з’яўляецца правільнай?

55. Ці праўда, што кожнае дыяганальнае сячэнне пірамі-
ды з’яўляецца раўнабедраным трохвугольнікам?

56. Дыяганальнае сячэнне чатырохвугольнай піраміды 
з’яўляецца раўнабедраным трохвугольніком. Ці праўда, што 
такая піраміда з’яўляецца правільнай?

57. Ці праўда, што ўсе бакавыя грані правільнай пірамі-
ды з’яўляюцца роўнымі раўнабедранымі трохвугольнікамі?

58. Якой уласцівасцю валодае адрэзак, які злучае вяр-
шыню правільнай піраміды з цэнтрам яе асновы?

59. Адрэзак, які злучае вяршыню чатырохвугольнай 
піраміды з пунктам перасячэння дыяганалей яе асновы, 
з’яўляецца вышынёй піраміды. Ці праўда, што такая піра-
міда з’яўляецца правільнай?

60. Што называецца вышынёй усечанай піраміды? Ці 
правільна, што адлегласць паміж плоскасцямі, у якіх ля-
жаць асновы ўсечанай піраміды, роўна вышыні ўсечанай пі-
раміды?
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61. Ці праўда, што ўсе бакавыя грані правільнай усеча-
най піраміды з’яўляюцца раўнабедранымі трапецыямі?

62. Асновай прамога паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 слу-
жыць квадрат, AD = 3 см, D1C = 5 см. Вылічыце вышыню 
піраміды B1ABD (рыс. 23, а).

63. ABCDA1B1C1D1 — правільная чатырохвугольная прыз-
ма. а) Ці правільна, што адрэзак D1A1 служыць вышынёй 
піраміды D1ABA1B1? б) Ці праўда, што піраміда D1ABCD 
з’яўляецца правільнай?

Рыс. 23

64. Дадзена правільная чатырохвугольная прызма 
ABCDA1B1C1D1, F — пункт перасячэння дыяганалей асновы 
A1B1C1D1. а) Патлумачце, чаму піраміда FABCD з’яўляецца 
правільнай. б) Вылічыце даўжыню бакавога канта гэтай піра-
міды, калі даўжыня дыяганалі асновы прызмы роўна 12 см, 
а даўжыня бакавога канта прызмы — 8 см (рыс. 23, б).

65. Вылічыце плошчу бакавой грані правільнай чатырох-
вугольнай піраміды FABCD, калі плошча яе асновы роўна 
144 см2, а даўжыня бакавога канта — 10 см.

66. Даўжыня бакавога канта правільнай чатырохву-
гольнай піраміды TABCD роўна 5 см, даўжыня дыяганалі 
яе асновы — 6 см. Вылічыце: а) плошчу асновы піраміды; 
б) плошчу дыяганальнага сячэння піраміды (рыс. 23, в).

67. Дыяганалі асновы ABCD куба ABCDA1B1C1D1 перася-
каюцца ў пункце O. Вылічыце вышыню піраміды OA1B1C1D1, 
калі плошча грані куба роўна 16 см2.
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68. Ад мадэлі куба адпілавалі частку, якая з’яўляецца 
мадэллю правільнай трохвугольнай піраміды, як паказана 
на рысунку 24, а. Вылічыце плошчу паверхні мадэлі піра-
міды, калі плошча грані мадэлі куба роўна 4 см2.

Рыс. 24

69. Дадзена правільная трохвугольная піраміда SABC, 
у якой апафема роўна старане асновы. Вылічыце плошчу 

бакавой грані піраміды, калі плошча яе асновы роўна 3  см2 
(рыс. 24, б).

70. DABC — правільная трохвугольная піраміда. Вылічыце 
плошчу асновы піраміды, калі вядома, што ∠ DCB = 60° і 
DC = 2 см.

71. Асновай прамой чатырохвугольнай прызмы 
ABCDA1B1C1D1 служыць квадрат, даўжыня стараны якога 
роўна 2 см (рыс. 24, в). Вылічыце плошчу бакавой паверх-
ні піраміды CBDC1, калі даўжыня бакавога канта прызмы 
роўна 4 см.

72. Даўжыня бакавога канта правільнай чатырохвуголь-
най прызмы ABCDA1B1C1D1 роўна 4 см. Вылічыце перы-
метр асновы піраміды ABDA1, калі плошча асновы дадзенай 
прызмы роўна 9 см2.

73. Бакавы кант правільнай чатырохвугольнай пірамі-
ды ўтварае з плоскасцю асновы вугал 30°. Вылічыце вы-
шыню піраміды, калі плошча дыяганальнага сячэння роўна 

4 3  см2.
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Рыс. 25

74. SABCD — правільная чатырохвугольная піраміда, 
пункт K — сярэдзіна канта DC, OE ⊥ SK (E ∈ SK). Дыяганалі 
асновы піраміды перасякаюцца ў пункце O (рыс. 25, а, б). 
а) Ці правільна, што бакавыя канты SA, SB, SC, SD аднолькава 
нахілены да плоскасці асновы? б) Дакажыце, што OE ⊥ (SDC).

75. У правільнай чатырохвугольнай пірамідзе SABCD ды-
яганалі асновы піраміды перасякаюцца ў пункце O, вышыня 
роўна 4 см, а яе апафема — 5 см. Вылічыце даўжыню вы-
шыні піраміды CSOD, праведзенай з вяршыні C.

76. Даўжыня кожнага канта правільнай чатырохвуголь-
най піраміды SABCD роўна a, дыяганалі асновы піраміды 
перасякаюцца ў пункце O. Знайдзіце вышыню піраміды 
OSCD, праведзеную з вяршыні O.

77. SABCD — правільная чатырохвугольная піраміда, 
дыяганалі асновы якой перасякаюцца ў пункце O, OT ⊥ SC, 
T ∈ SC (рыс. 26, а, б). а) Дакажыце, што SC ⊥ (BTD). б) Ці 
правільна, што ∠BTD — лінейны вугал двухграннага вугла 
BSCD?

Рыс. 26
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78. У правільнай чатырохвугольнай пірамідзе бакавы 
кант, даўжыня якога роўна b, утварае з плоскасцю асновы 
вугал ϕ. Знайдзіце плошчу сячэння піраміды плоскасцю, 
якая праходзіць праз дыяганаль асновы і перпендыкулярна 
бакавому канту піраміды.

79. SABC — правільная трохвугольная піраміда, пункт T — 
сярэдзіна канта AC, BK ⊥ ST (рыс. 27, а, б). а) Дакажыце, 
што BK ⊥ (SAC). б) Ці правільна, што ∠STB з’яўляецца 
лінейным вуглом двухграннага вугла SACB?

80. У правільнай трохвугольнай пірамідзе даўжыня стара-
ны асновы роўна a, а вышыня роўна H. Знайдзіце адлегласць 
ад цэнтра асновы да плоскасці, у якой ляжыць бакавая грань 
піраміды. 

Рыс. 27

81. У правільнай трохвугольнай пірамідзе даўжыня бака-
вога канта роўна 4 см. Гэты кант утварае з асновай піраміды 
вугал 60°. Вылічыце плошчу сячэння піраміды плоскасцю, 
якая праходзіць праз старану асновы і перпендыкулярна про-
цілегламу бакавому канту.

82. У правільнай трохвугольнай пірамідзе даўжыня ста-
раны асновы роўна a, а даўжыня бакавога канта — 2a. 
Знайдзіце плошчу сячэння піраміды плоскасцю, якая пра-
ходзіць праз старану асновы і перпендыкулярна процілегламу 
бакавому канту.

83. Аснова піраміды SABC — прамавугольны трохвуголь-
нік ABC (∠ ACB = 90°). Бакавыя канты піраміды роўныя па-
між сабой. Вылічыце даўжыню бакавога канта піраміды, 
калі AB = 10 см, а вышыня піраміды роўна 12 см.

Правообладатель Народная асвета



Мнагаграннікі 39

84. Аснова піраміды — раўнабедраны трохвугольнік, даў-
жыня асновы якога роўна 2 см, а вышыня, праведзеная да 
асновы, — 3 см. Бакавыя канты піраміды роўныя паміж са-
бой, а яе вышыня роўна 4 см. Вылічыце даўжыню бакавога 
канта піраміды.

85. Аснова піраміды — трохвугольнік, даўжыня адной са 
старон якога роўна a, а вугал, што ляжыць супраць яе, роў-
ны ϕ. Знайдзіце вышыню піраміды, калі даўжыня кожнага 
яе бакавога канта роўна b.

86. Дакажыце, што калі ў пірамідзе ўсе двухгранныя 
вуглы пры кантах асновы роўныя, то аснова вышыні піраміды 
супадае з цэнтрам акружнасці, упісанай у многавугольнік, 
які з’яўляецца асновай.

87. Аснова піраміды — прамавугольны трохвугольнік, 
даўжыня гіпатэнузы якога 10 см, а вугал — 30°. Кожны 
двухгранны вугал пры канце асновы піраміды роўны 45°. 
Вылічыце вышыню піраміды.

88. Аснова піраміды — раўнабедраны трохвугольнік, 
у якога даўжыня асновы роўна 6 см, а даўжыня бакавой 
стараны — 5 см. Вылічыце плошчу бакавой паверхні піра-
міды, калі кожны двухгранны вугал пры аснове піраміды 
роў ны 45°.

89. Аснова піраміды — прамавугольны трохвуголь-
нік, даўжыні катэтаў якога 3 см і 4 см. Двухгранны вугал 
пры кожным канце асновы піраміды роўны 60°. Вылічыце 
вышыню піраміды.

90. Бакавыя канты піраміды аднолькава нахілены да 
плоскасці асновы. Дакажыце, што аснова вышыні піраміды 
супадае з цэнтрам акружнасці, апісанай каля многавуголь-
ніка, які з’яўляецца асновай піраміды.

91. Аснова піраміды — прамавугольны трохвугольнік, 
адзін з вуглоў якога роўны 30°, а даўжыня процілеглага яму 
катэта роўна a. Бакавыя канты піраміды нахілены да яе 
асновы пад вуглом 60°. Знайдзіце вышыню піраміды.

92. Аснова піраміды — прамавугольны трохвугольнік, 
адзін з вуглоў якога роўны 60°. Бакавыя канты нахілены да 
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асновы пад вуглом 45°. Знайдзіце плошчу бакавой паверхні 
піраміды, калі яе вышыня роўна a.

93. Аснова піраміды — раўнабедраны трохвугольнік, 
у якога вугал пры аснове 30° і вышыня, праведзеная да 
асновы, роўна a. Знайдзіце вышыню піраміды, калі бакавыя 
канты піраміды нахілены да асновы пад вуглом 60°.

94. Аснова піраміды — ромб, даўжыня стараны якога 
роўна 8 см, а адзін з вуглоў роўны 60°. Вылічыце даўжыні 
бакавых кантаў піраміды, калі аснова вышыні піраміды су-
падае з пунктам перасячэння дыяганалей асновы піраміды, 
а вышыня піраміды роўна 4 см.

95. Аснова піраміды — ромб, даўжыня стараны якога 
6 см, а адзін з вуглоў 60°. Вылічыце плошчу бакавой паверхні 
піраміды, калі аснова вышыні піраміды супадае з пунктам 
перасячэння дыяганалей асновы піраміды, а вышыня роў-
на 3 см.

96. Даўжыня бакавога канта правільнай чатырохвуголь-
най піраміды роўна b, а кант нахілены да асновы пад вуглом ϕ. 
Знайдзіце апафему піраміды.

97. Аснова піраміды — паралелаграм, даўжыні старон 
якога роўны 10 см і 18 см, а плошча роўна 90 см2. Вышыня 
піраміды праходзіць праз пункт перасячэння дыяганалей 
асновы, і яе даўжыня 6 см. Вылічыце плошчу бакавой па-
верхні піраміды.

98. Аснова піраміды — паралелаграм, даўжыні старон 
якога 10 см і 8 см, а даўжыня меншай дыяганалі 6 см. 
Аснова вышыні піраміды супадае з пунктам перасячэння 
дыя ганалей асновы піраміды роўна 4 см. Вылічыце плошчу 
поўнай паверхні піраміды.

99. У правільнай чатырохвугольнай пірамідзе даўжыня 
бакавога канта роўна b, а вышыня роўна H. Знайдзіце вугал 
паміж бакавой гранню і плоскасцю асновы.

100. У правільнай чатырохвугольнай пірамідзе даўжыня 
стараны асновы роўна a, плоскі вугал пры вяршыні роў-
ны 2ϕ. Знайдзіце двухгранны вугал пры бакавым канце 
піраміды.
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101. У правільнай трохвугольнай пірамідзе старана асно-
вы роўна a, вышыня роўна H. Знайдзіце плоскі вугал пры 
вяршыні піраміды.

102. У правільнай трохвугольнай пірамідзе даўжыня ста-
раны асновы роўна a, вышыня роўна 2a. Знайдзіце двух-
гранны вугал пры бакавым канце піраміды.

103. Дакажыце, што калі піраміда перасечана плоскас-
цю, паралельнай аснове, то: а) у сячэнні атрымліваецца мно-
гавугольнік, падобны да асновы; б) плошчы сячэння і асновы 
адносяцца як квадраты адлегласцей ад вяршыні піраміды да 
плоскасцей, у якіх размешчаны сячэнне і аснова піраміды.

104. Аснова піраміды — прамавугольны трохвугольнік, 
даўжыня гіпатэнузы якога роўна 5 см, а даўжыня аднаго з 
катэтаў — 3 см. Вылічыце плошчу сячэння піраміды пло-
скасцю, якая праходзіць праз сярэдзіну вышыні і паралель-
на яе аснове.

105. Плоскасць, паралельная аснове піраміды, дзеліць яе 
вышыню ў адносіне 2  3 (лічачы ад вяршыні). Вылічыце плош-
чу сячэння, калі яна меншая за плошчу асновы на 42 см2.

106. На якой адлегласці ад вяршыні піраміды, вышыня 
якой 6 см, трэба правесці плоскасць, паралельную аснове, 
каб плошча сячэння гэтай плоскасцю была ў 4 разы мень-
шая за плошчу асновы?

107. Даўжыні старон асноў правільнай усечанай трохву-
гольнай піраміды роўны 6 см і 12 см, а яе вышыня — 1 см. 
Вылічыце плошчу бакавой паверхні піраміды.

108. Вышыня правільнай чатырохвугольнай усечанай 
піраміды роўна 7 см. Даўжыні старон асноў роўны 10 см і 
2 см. Вылічыце даўжыню бакавога канта піраміды.

109. Вылічыце даўжыні старон асноў правільнай усе-
чанай чатырохвугольнай піраміды, калі яе вышыня роўна 
7 см, даўжыня бакавога канта — 9 см, а даўжыня дыяга-
на лі — 11 см.

110. У правільнай усечанай чатырохвугольнай пірамідзе 
плошчы асноў роўны S і Q (S < Q), а бакавы кант складае 

Правообладатель Народная асвета



42 Р а з д з е л  1,   § 3

з плоскасцю ніжняй асновы вугал 45°. Вызначыце плошчу 
дыяганальнага сячэння ўсечанай піраміды.

111. Даўжыні старон асноў правільнай трохвугольнай 
усечанай піраміды 2 см і 6 см. Бакавая грань утварае з боль-
шай асновай вугал 60°. Вылічыце вышыню піраміды.

112. Асновамі правільнай усечанай піраміды служаць 
квадраты, даўжыні старон якіх a і b (a  b). Бакавыя канты 
нахілены да плоскасці асновы пад вуглом α. Знайдзіце двух-
гранныя вуглы пры старанах асновы.

113. У правільнай усечанай чатырохвугольнай пірамідзе 
вышыня роўна H, а даўжыня дыяганалі — a, двухгранны 
вугал пры ніжняй аснове роўны α. Знайдзіце даўжыні ста-
рон асноў піраміды.

114. Кожны двухгранны вугал пры аснове піраміды роў-
ны ϕ. Дакажыце, што плошча бакавой паверхні піраміды 

Sбак знаходзіцца па формуле S
S

бак
асн

cos
=

ϕ
,  дзе Sасн — плошча 

асновы піраміды.

115. Знайдзіце вышыню правільнай трохвугольнай піра-
міды, бакавая паверхня якой роўна S, а бакавая грань на-
хілена да яе асновы пад вуглом 30°.

116. Даўжыня стараны асновы правільнай чатырохву-
гольнай піраміды роўна a. Сячэнне, праведзенае праз адну з 
вяршынь асновы, перпендыкулярна процілегламу бакавому 
канту і дзеліць яго папалам. Знайдзіце плошчу сячэння.

117. Плошча бакавой грані правільнай трохвугольнай 
піра міды роўна S. Знайдзіце плошчу сячэння піраміды плос-
касцю, якая праходзіць праз сярэдзіну вышыні піраміды 
і паралельна яе бакавой грані.

118. Праз адзін з кантаў асновы правільнай трохвуголь-
най піраміды, даўжыня стараны якой роўна a, праведзена 
плоскасць. Яна перпендыкулярна процілегламу бакавому 
канту і дзеліць гэты кант у адносіне 1  2 (лічачы ад вяр-
шыні). Знайдзіце плошчу бакавой паверхні піраміды.

119. Вышыня правільнай трохвугольнай піраміды роў-
на h, а двухгранны вугал пры бакавым канце роўны 2ϕ. 
Знайдзіце плошчу асновы піраміды.
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120. У правільнай чатырохвугольнай пірамідзе даўжыня 
стараны асновы роўна a. Вугал паміж сумежнымі бакавымі 
гранямі роўны 2ϕ. Знайдзіце плошчу бакавой паверхні 
піраміды.

121. Асновай піраміды з’яўляецца трапецыя, даўжыні 
паралельных старон якой роўны a і 2 a, а адзін з яе вуглоў 
роўны 60°. Знайдзіце плошчу бакавой паверхні піраміды, 

калі яе вышыня a
2

, а бакавыя канты аднолькава нахілены 

да плоскасці асновы.

122. Даўжыня бакавога канта правільнай трохвугольнай 
усечанай піраміды роўна 14 см, а даўжыні старон асноў — 
8 см і 12 см. Вылічыце плошчу сячэння плоскасцю, якая 
праходзіць праз старану большай асновы і процілеглую ёй 
вяршыню другой асновы.
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§ 4. Правільныя мнагаграннікі

Сярод навакольных прадметаў жывой і нежывой прыро-
ды часта сустракаюцца дасканалыя формы, якія здзіўляюць 
сваёй прыгажосцю дзякуючы ўласцівай ім сіметрыі. Да іх 
адносяцца разнастайныя крышталі, якія маюць форму мнага-
граннікаў, у прыватнасці правільных мнагаграннікаў. Перш 
чым перайсці да вывучэння пытанняў аб правільных мнага-
гранніках, напомнім некаторыя паняцці.

Азнач энн е. Пункты M і M1 называюцца сіметрычны-
мі адносна пункта O, калі O з’яўляецца сярэдзінай адрэз-
ка MM1. 

Напрыклад, вяршыні A і С1 паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 
сіметрычныя адносна пункта O перасячэння яго дыяганалей 
(рыс. 28, а). Сапраўды, AO = OC1, паколькі дыяганалі парале-
лепіпеда пунктам перасячэння дзеляцца папалам.

Рыс. 28

Азнач энн е. Пункты M і M1 называюцца сіметрычнымі 
адносна прамой l, калі прамая l праходзіць праз сярэдзіну 
адрэзка MM1 і перпендыкулярна яму.

Напрыклад, вяршыні B і D правільнай чатырохвугольнай 
піраміды SABCD сіметрычны адносна прамой SO, дзе O — 
пункт перасячэння дыяганалей асновы піраміды (рыс. 28, б). 

Сапраўды, прамая SO перпендыкулярна плоскасці асно-
вы, а значыць, і адрэзку BD. Акрамя таго, пункт O ёсць 
пункт перасячэння дыяганалей квадрата ABCD, а значыць, 
пункт О — сярэдзіна адрэзка BD.
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Азнач энн е. Пункты M і M1 называюцца сіметрыч-
нымі адносна плоскасці α, калі плоскасць α праходзіць 
праз сярэдзіну адрэзка MM1 і перпендыкулярна гэтаму 
адрэзку.

Напрыклад, сярэдзіны F і K адпаведна кантаў AA1 і CC1 
куба ABCDA1B1C1D1 сіметрычныя адносна плоскасці, у якой 
ляжыць дыяганальнае сячэнне BB1D1D (рыс. 28, в).

Азнач энн е. Пункт O (прамая l, плоскасць α) называец-
ца цэнтрам (воссю, плоскасцю) сіметрыі фігуры, калі кож-
ны пункт фігуры сіметрычны адносна пункта O (прамой l, 
плоскасці α) некатораму пункту гэтай жа фігуры.

Напрыклад, пункт перасячэння дыяганалей прамаву-
гольнага паралелепіпеда з’яўляецца яго цэнтрам сіметрыі 
(рыс. 29, а).

Плоскасць, якая праходзіць праз пункт перасячэння дыяга-
налей прамавугольнага паралелепіпеда і паралельна якой-не-
будзь грані, ёсць адна з яго плоскасцей сіметрыі (рыс. 29, б, в).

Рыс. 29

Азнач энн е. Выпуклы мнагаграннік называецца пра-
вільным, калі ўсе яго грані — роўныя паміж сабой правіль-
ныя многавугольнікі і ў кожнай вяршыні сыходзіцца адзін 
і той жа лік кантаў.

Напрыклад, куб — правільны мнагаграннік. Усе грані 
куба — роўныя квадраты (правільныя чатырохвугольнікі), 
а ў кожнай яго вяршыні сыходзяцца тры канты.

Мнагаграннік ABCD, вяршынямі якога з’яўляюцца канцы 
дзвюх скрыжаваных дыяганалей процілеглых граней куба, 
з’яўляецца правільным (тэтраэдр) (рыс. 30, а, б, в).

Правообладатель Народная асвета
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Рыс. 30

Кожная яго грань — роўнастаронні трохвугольнік, а 
ў кож най вяршыні сыходзяцца тры канты.

Існуе ўсяго пяць відаў правільных мнагаграннікаў. Для 
таго каб устанавіць гэта, заўважым, што можна даказаць на-
ступную ўласцівасць: у выпуклым мнагагранніку сума гра-
дусных мер усіх плоскіх вуглоў пры кожнай вяршыні мен-
шая за 360°.

Можна даказаць, што не існуе правільнага мнагагранні-
ка, гранямі якога з’яўляюцца правільныя n-вугольнікі пры 

n  6. Сапраўды, вугал 
180 2° −( )n

n
 правільнага n-вугольніка 

пры n  6 не меншы за 120°. Калі б існаваў правільны мнага-
граннік, гранямі якога з’яўляюцца правільныя n-вугольнікі 
пры n  6, то сума градусных мер усіх плоскіх вуглоў пры 
кожнай вяршыні была б не меншай за 360° (пры кожнай 
вяршыні мнагагранніка не менш за тры плоскія вуглы), 
а гэта супярэчыць сфармуляванай уласцівасці плоскіх вуглоў 
пры вяршыні выпуклага мнагагранніка.

Кожная вяршыня правільнага мнагагранніка можа быць 
вяршыняй: а) трох, чатырох або пяці роўнастаронніх трох-
вугольнікаў; б) трох квадратаў; в) трох правільных пяціву-
гольнікаў.

Такім чынам, існуюць наступныя віды правільных мнага-
граннікаў: тэтраэдр, куб, актаэдр, ікасаэдр, дадэкаэдр.

Паверхня тэтраэдра (рыс. 31, а) утворана чатырма роў-
 настароннімі трохвугольнікамі, а кожная яго вяршыня з’яў-
ля ецца вяршыняй трох трохвугольнікаў.

Правообладатель Народная асвета
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Паверхня актаэдра (рыс. 31, б) складаецца з васьмі 
роў настаронніх трохвугольнікаў, а кожная яго вяршыня 
з’яў ляецца вяршыняй чатырох трохвугольнікаў.

Паверхня куба (рыс. 31, в) утворана шасцю роўнымі квад-
ратамі. Кожная вяршыня куба з’яўляецца вяршыняй трох 
квадратаў.

Рыс. 31

Паверхня ікасаэдра (рыс. 32, а) складаецца з дваццаці 
роўных роўнастаронніх трохвугольнікаў. Кожная вяршыня 
ікасаэдра з’яўляецца вяршыняй пяці роўнастаронніх трох-
вугольнікаў. 

Паверхня дадэкаэдра (рыс. 32, б) утворана з дванаццаці 
правільных пяцівугольнікаў. Кожная вяршыня дадэкаэдра 
з’яўляецца вяршыняй трох правільных пяцівугольнікаў.

Рыс. 32

У перакладзе з грэчаскай мовы назвы тэтраэдр, акта-
эдр, дадэкаэдр, ікасаэдр азначаюць адпаведна чатырохгран-
нік, васьміграннік, дванаццаціграннік, дваццаціграннік.

Правообладатель Народная асвета
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Факт існавання пяці правільных мнагаграннікаў быў 
устаноўлены яшчэ ў часы старажытных грэкаў. Упершыню 
даследаваныя піфагарэйцамі, гэтыя пяць правільных мнага-
граннікаў былі ў далейшым апісаны Платонам і сталі на-
зывацца Платонавымі целамі. 

Кожны правільны мнагаграннік валодае пэўнымі элемен-
тамі сіметрыі. Напрыклад, прамая, якая праходзіць праз ся-
рэдзіны процілеглых кантаў тэтраэдра, з’яўляецца яго воссю 
сіметрыі. 

Можна даказаць, што тэтраэдр мае тры восі сіметрыі.
Плоскасцю сіметрыі для тэтраэдра з’яўляецца плоскасць, 

якая праходзіць праз некаторы кант і перпендыкулярна про-
цілегламу канту. Тэтраэдр мае шэсць плоскасцей сіметрыі.

Напрыклад, калі DABC — тэтраэдр, а пункт F — сярэ-
дзіна канта BC, тады плоскасць ADF ёсць плоскасць сімет-
рыі тэтраэдра DABC. Сапраўды, пры пераўтварэнні сіметрыі 
прасторы адносна плоскасці ADF вобразамі вяршынь A і D 
з’яў ляюцца адпаведна вяршыні A і D, паколькі яны ляжаць 
у плоскасці ADF, а значыць, кожная з іх адлюстроўваецца 
сама ў сабе. Вяршыні C і B пры сіметрыі адносна плоскас-
ці ADF адлюстроўваюцца адна ў другую, паколькі СB ⊥ (ADF) 
і CF = FB. Такім чынам, пры сіметрыі адносна плоскас-
ці ADF вобразам тэтраэдра DABC з’яўляецца сам гэты тэтраэдр, 
г. зн. ён сіметрычны адносна плоскасці ADF (рыс. 33, а).

Можна даказаць, што куб мае цэнтр сіметрыі, якім з’яў-
ляецца пункт перасячэння яго дыяганалей. Восямі сіметрыі 
куба з’яўляюцца прамыя, якія праходзяць праз цэнтры про-
цілеглых граней, а таксама прамыя, якія праходзяць праз 
сярэдзіны процілеглых кантаў куба. Такім чынам, куб мае 
ўсяго дзевяць восей сіметрыі. Плоскасцей сіметрыі ў куба 
таксама ўсяго дзевяць.

Форму куба маюць крышталі кухоннай солі, а крышта-
лі пірыту маюць форму правільных дадэкаэдраў. Дзякуючы 
элементам сіметрыі правільныя мнагаграннікі валодаюць 
асаблівай прыгажосцю, а іх уласцівасці знаходзяць прымя-
ненне ў архітэктуры і будаўніцтве, выкарыстоўваюцца пры 
вывучэнні структур розных рэчываў, паколькі сіметрыя пра-
вільных мнагаграннікаў характэрна для атамных структур 
малекул і крышталяў.

Правообладатель Народная асвета
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Рыс. 33

Мадэлі паверхняў правільных мнагаграннікаў можна 
склеіць са шчыльнай паперы або кардону, выкарыстаўшы 
для гэтага разгорткі гэтых мнагаграннікаў. На рысунку 33, б 
паказана разгортка тэтраэдра, а на рысунках 34, а і 34, б па-
казаны адпаведна разгорткі актаэдра і куба. Перачарціўшы 
гэтыя разгорткі на аркуш шчыльнай паперы ў вялікім маш-
табе і зрабіўшы неабходныя прыпускі, вы можаце склеіць 
мадэлі паверхняў адпаведных правільных мнагаграннікаў.

Рыс. 34

Задачы да § 4

123. Даўжыня канта куба роўна a. Знайдзіце плошчу 
трохвугольніка, вяршынямі якога з’яўляюцца цэнтры трох 
папарна сумежных граней.

124. ABCDA1B1C1D1 — куб. Плошча паверхні тэтраэдра 

ACB1D1 роўна 16 3  см2. Знайдзіце плошчу паверхні куба.

Правообладатель Народная асвета
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125. Даўжыня канта куба роўна a. Знайдзіце плошчу па-
верхні мнагагранніка, вяршынямі якога з’яўляюцца сярэдзі-
ны ўсіх кантаў куба.

126. Плошча паверхні актаэдра, вяршынямі якога з’яў-
ляюцца пункты перасячэння дыяганалей граней куба, роўна 

8 3  см2. Вылічыце даўжыню канта куба.

127. У кубе ABCDA1B1C1D1 з вяршыні D праведзены дыя-
ганалі DC1, DA1 і DB граней. Знайдзіце адносіну плошчы 
паверхні куба да паверхні піраміды DBA1C1.

128. Вылічыце вугал паміж двума кантамі актаэдра, якія 
маюць агульную вяршыню, але не ляжаць у адной грані.

129. Даўжыня канта актаэдра роўна a. Знайдзіце адлег-
ласць паміж дзвюма яго процілеглымі вяршынямі.

130. Даўжыня канта актаэдра роўна a. Знайдзіце плошчы 
сячэнняў гэтага актаэдра яго плоскасцямі сіметрыі.

Правообладатель Народная асвета
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Раздзел  2
АБ’ЁМЫ МНАГАГРАННІКАЎ

§ 1. Паняцце аб’ёму. 
Аб’ём прамавугольнага паралелепіпеда

З курса планіметрыі вядома паняцце плошчы многаву-
гольніка.

Плошча — гэта дадатная велічыня, вызначаная для кож-
нага многавугольніка, лікавае значэнне якой валодае ўлас-
цівасцямі:

а) роўныя многавугольнікі маюць роўныя плошчы;
б) калі многавугольнік ёсць аб’яднанне канечнага ліку 

многавугольнікаў, кожныя два з якіх не маюць агульных 
унутраных пунктаў, то яго плошча роўна суме плошчаў 
гэтых многавугольнікаў;

в) плошча квадрата, старана якога роўна адзінцы вы-
мярэння даўжыні, роўна адзінцы.

Кожны многавугольнік мае плошчу, якая вымяраецца з 
дапамогай выбранай адзінкі плошчы, г. зн. плошчы квадрата, 
стараной якога служыць адзінка вымярэння даўжыні. Плошча 
можа вымярацца ў квадратных сантыметрах (см2), у квадрат-
ных метрах (м2), у квадратных кіламетрах (км2) і г. д.

Аналагічна для мнагаграннікаў у прасторы ўводзіцца 
паняцце аб’ёму. 

Аб’ём — гэта дадатная велічыня, вызначаная для кожнага 
з мнагаграннікаў, лікавае значэнне якой валодае наступнымі 
ўласцівасцямі:

а) роўныя мнагаграннікі маюць роўныя аб’ёмы (рыс. 35, а);
б) калі мнагаграннік ёсць аб’яднанне канечнага ліку 

мнага граннікаў, кожныя два з якіх не маюць агульных унут-
раных пунктаў, то яго аб’ём роўны суме аб’ёмаў гэтых 
мнага граннікаў (рыс. 35, б);

в) аб’ём куба, кант якога роўны адзінцы вымярэння 
даў жыні, роўны адзінцы.

Аб’ём мнагаграннікаў вымяраецца з дапамогай выбранай 
адзінкі аб’ёму, г. зн. аб’ёму куба, кантам якога служыць 
адзінка вымярэння даўжыні.

На практыцы аб’ём вымяраецца ў розных адзінках вымя-
рэння: у кубічных сантыметрах (см3), у кубічных метрах (м3), 
у кубічных кіламетрах (км3) і г. д.

Правообладатель Народная асвета
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Рыс. 35

Заўважым, што з азначэння аб’ёму мнагаграннікаў яшчэ 
не вынікае існаванне аб’ёму для кожнага мнагагранніка 
і яго адзінасць. Неабходна даказаць, па-першае, што на 
мностве мнагаграннікаў існуе дадатная велічыня, якая мае 
названыя ўласцівасці, і, па-другое, што такая велічыня адзі -
ная. Доказ існавання і адзінасці функцыі аб’ёму на мно-
стве мнагаграннікаў тут не разглядаецца па прычыне яго 
грувасткасці ў рамках школьнага курса. Далей мы дасле-
дуем пытанне аб знаходжанні аб’ёмаў некаторых мнага-
граннікаў.

У практычнай дзейнасці чалавек часта сустракаецца з 
неабходнасцю вылічэння аб’ёмаў, напрыклад пры вырабе 
якіх-небудзь дэталей або пры будаўніцтве разнастайных збу-
даванняў. Многія аб’екты будаўніцтва і дэталі канструкцый 
маюць форму геаметрычных цел: паралелепіпедаў, прызм, 
пірамід і г. д., таму выклікае цікаўнасць пытанне аб тым, 
як можна вылічваць аб’ёмы мнагаграннікаў, выразіўшы іх 
праз іншыя велічыні, якія характарызуюць гэтыя мнага-
граннікі. 

У далейшым мы пазнаёмімся з правіламі вылічэння 
аб’ёмаў прызмы і піраміды, а зараз разгледзім пытанне аб 
вылічэнні аб’ёму прамавугольнага паралелепіпеда.

Тэар эма  (аб аб’ёме прамавугольнага паралелепіпеда). 
Аб’ём прамавугольнага паралелепіпеда роўны здабыт-
ку трох яго вымярэнняў, г. зн. калі V — аб’ём прамаву-
гольнага паралелепіпеда, а a, b, c — яго вымярэнні, то 
V = abc.
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Рыс. 36

Дока з. 
Магчымы тры выпадкі даўжынь кантаў прамавугольнага 

паралелепіпеда.
1) Няхай даўжыні кантаў прамавугольнага паралелепі-

педа ABCDA1B1C1D1 (рыс. 36, а, б) — натуральныя лікі a, 
b, c (AB = a, AA1 = b, AD = c). Раздзелім канты AB, AA1, AD 
адпаведна на a, b, c роўных частак. Праз пункты дзялення 
правядзём плоскасці, паралельныя граням AA1D1D, ABCD і 
AA1B1B адпаведна. Тады дадзены паралелепіпед разбіваецца 
на a b c⋅ ⋅  кубікаў, у кожнага з якіх даўжыня канта роўна 1. 
Значыць, дадзены паралелепіпед разбіты на a b c⋅ ⋅  кубоў 
адзінкавага аб’ёму.

Па другой уласцівасці аб’ёмаў аб’ём паралелепіпеда роў-
ны a b c⋅ ⋅ .

2) Няхай даўжыні кантаў прамавугольнага паралелепі-
педа ёсць рацыянальныя лікі. Не парушаючы агульнасці, 

можам лічыць, што a m
q

= , b n
q

= , c p
q

= , дзе m, n, p, q ёсць 

натуральныя лікі. Разаб’ём дадзены паралелепіпед на 

адзінкавыя кубы, даўжыня канта кожнага з якіх роўна 1
q

. 

Паралелепіпед змяшчае m n q⋅ ⋅  такіх кубоў, аб’ём кожнага 

з якіх роўны 1
3q

. Такім чынам, аб’ём паралелепіпеда роўны

mnp abc
q

m
q

n
q

p
q

⋅ = ⋅ ⋅ =1
3

.

3) Можна даказаць, што гэтая тэарэма правільная і для 
выпадку, калі даўжыня хаця б аднаго з кантаў ёсць лік іра-
цыянальны.

Правообладатель Народная асвета
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Вын і к. Аб’ём прамавугольнага паралелепіпеда роўны 
здабытку плошчы яго асновы і вышыні (рыс. 36, в).

Пытанні і задачы да § 1

131. Якімі ўласцівасцямі валодае аб’ём геаметрычнага 
цела?

132. Якім чынам вылічваецца аб’ём прамавугольнага па-
ралелепіпеда?

133. Ці правільна, што аб’ём прамавугольнага паралеле-
піпеда роўны здабытку плошчы яго грані на даўжыню пер-
пендыкулярнага ёй канта?

134. Асновай прамавугольнага паралелепіпеда служыць 
квадрат, даўжыня стараны якога роўна 3 см. Вылічыце аб’ём 
паралелепіпеда, калі даўжыня яго бакавога канта роўна 10 см.

135. Вылічыце аб’ём прамавугольнага паралелепіпеда 
ABCDA1B1C1D1, калі яго асновай служыць квадрат ABCD, 
даў жыня канта CC1 роўна 2 см, а плошча дыяганальнага 
сячэння BB1D1D роўна 16 см2 (рыс. 37, а).

Рыс. 37

136. Чатырохвугольнік FF1T1T — сячэнне прамавуголь-
нага паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 плоскасцю паралельнай 
грані AA1B1B (рыс. 37, в). Вылічыце аб’ём прамавугольна-
га паралелепіпеда FTCDF1T1C1D1, калі аб’ём паралелепі-
педа ABCDA1B1C1D1 роўны 18 см3, а аб’ём паралелепіпеда 
ABTFA1B1T1F1 складае трэцюю частку ад аб’ёму паралелепі-
педа ABCDA1B1C1D1.
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137. Даўжыня дыяганалі бакавой грані прамога парале-
лепіпеда роўна 10 см, а плошча квадрата, які служыць асно-
вай паралелепіпеда, роўна 64 см2. Вылічыце аб’ём парале-
лепіпеда.

138. Асновай прамавугольнага паралелепіпеда 
ABCDA1B1C1D1 служыць квадрат ABCD. Вылічыце аб’ём пара-
лелепіпеда, калі дыяганаль яго бакавой грані нахілена да 
плоскасці асновы пад вуглом 30°, а яе даўжыня роўна 10 см.

139. Драўляны брусок мае форму прамавугольнага пара-
лелепіпеда (рыс. 38, а). Вылічыце аб’ём дадзенай мадэлі па-
ралелепіпеда, калі даўжыні кантаў мадэлі прамавугольнага 
паралелепіпеда роўны 2 см, 3 см і 10 см.

Рыс. 38

140. Аснова прамавугольнага паралелепіпеда — квадрат. 
Вылічыце аб’ём паралелепіпеда, калі радыус акружнасці, 
упісанай у яго аснову, роўны 2 см, а даўжыня бакавога 
канта — 5 см.

141. ABCDA1B1C1D1 — прамавугольны паралелепіпед 
(рыс. 38, б). Вылічыце яго аб’ём, калі плошча яго асновы 
роўна 18 см2, даўжыня стараны асновы — 6 см, а даўжыня 
дыяганалі DC1 яго бакавой грані роўна 5 см.

142. Аб’ём прамавугольнага паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1, 
аснова якога — квадрат, роўны 48 см3. Вылічыце даўжыню 
дыяганалі бакавой грані, калі плошча асновы паралелепіпе-
да роўна 16 см2.

143. Ад драўлянага бруска, які мае форму прамавуголь-
нага паралелепіпеда, адпілавалі брусок такой жа формы. 
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У выніку гэтага атрымалі дэталь, паказаную на рысунку 38, в. 
Вылічыце аб’ём дэталі з улікам размераў, пазначаных на 
рысунку.

144. Аснова прамога паралелепіпеда — квадрат, даўжыня 
дыяганалі якога роўна d. Знайдзіце аб’ём паралелепіпеда, 
калі даўжыня яго бакавога канта ў два разы большая за 
даўжыню дыяганалі асновы.

145. Аснова прамавугольнага паралелепіпеда — квадрат, 
даўжыня стараны якога роўна 2 см. Вылічыце вугал нахілу 
дыяганалі паралелепіпеда да плоскасці асновы, калі аб’ём 

паралелепіпеда роўны 8 6  см3.

146. Вышыня прамавугольнага паралелепіпеда, аснова 
якога ёсць квадрат, роўна 6 см. Дыяганаль паралелепіпеда 
нахілена да плоскасці асновы пад вуглом 60°. Вылічыце аб’ём 
паралелепіпеда.

147. Аснова прамавугольнага паралелепіпеда — прамаву-
гольнік, адна са старон якога ў два разы большая за другую. 
Вылічыце аб’ём паралелепіпеда, калі яго дыяганаль нахілена 
да плоскасці асновы пад вуглом 30° і яе даўжыня роўна 10 см.

148. На рысунку 39 а, б паказаны куб ABCDA1B1C1D1. 
Плошча адзначанай фігуры на паверхні куба роўна S. 
Знайдзіце аб’ём куба.

149. ABCDA1B1C1D1 — прамавугольны паралелепіпед, 
асно ва якога — квадрат ABCD. Дыяганаль DC1 бакавой гра-
ні ўтварае вугал 60° з плоскасцю грані BB1C1C, а яе даўжыня 
роўна 8 см. Вылічыце аб’ём паралелепіпеда.

Рыс. 39
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150. Аснова прамавугольнага паралелепіпеда 
ABCDA1B1C1D1 — квадрат, а даўжыня яго бакавога канта ў ча-
тыры разы большая за даўжыню стараны асновы (рыс. 40 a, б). 
Аб’ём прызмы OCDO1C1D1 роўны 27 см3 (O і O1 — пункты пе-
расячэння дыяганалей асноў). Вылічыце даўжыню прастора-
вай ломанай, якая ўтворана адрэзкамі BC, CC1, C1D, DB.

Рыс. 40

151. Даўжыня дыяганалі куба ABCDA1B1C1D1 роўна d. 
Знайдзіце аб’ём прызмы AA1B1DD1C1.

152. Аснова прамавугольнага паралелепіпеда — квадрат. 
Радыус акружнасці, апісанай каля дыяганальнага сячэння 
паралелепіпеда, роўны 5 см. Вылічыце аб’ём паралелепіпеда, 
калі яго вышыня роўна 5 см.

153. ABCDA1B1C1D1 — куб, пункт O — сярэдзіна канта 
CC1 (рыс. 41, а, б). Вылічыце аб’ём прызмы BCDB1C1D1, калі 

плошча сячэння куба плоскасцю ADO роўна 2 5  см2.

Рыс. 41
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154. Аснова прамавугольнага паралелепіпеда — квадрат, 
а даўжыня яго бакавога канта ў два разы большая за даў-
жыню стараны асновы. Вылічыце аб’ём паралелепіпеда, калі 

плошча дыяганальнага сячэння роўна 8 2  см2.

155. ABCDA1B1C1D1 — прамавугольны паралелепіпед. 
Радыус акружнасці, апісанай каля чатырохвугольніка 

DCB1A1, роўны 6  см. Вылічыце аб’ём паралелепіпеда, калі 
яго аснова — квадрат, а даўжыня бакавога канта ў два разы 
большая за даўжыню стараны асновы (рыс. 42, а, б).

Рыс. 42

156. Аснова прамавугольнага паралелепіпеда — квадрат, 
плошча якога роўна 9 см2. Вылічыце даўжыню дыяганалі 
паралелепіпеда, калі яго аб’ём роўны 18 см 3.

157. На рысунку 43, а, б паказаны прамавугольны пара-
лелепіпед ABCDA1B1C1D1. Сума плошчаў трохвугольнікаў 

A1B1C1, DCC1 і A1AD роўна 5
2

 см2. Вылічыце аб’ём паралеле-

піпеда, калі грань AA1B1B ёсць квадрат і AD = 2AA1.

Рыс. 43
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158. Аснова прамавугольнага паралелепіпеда 
ABCDA1B1C1D1 — квадрат, старана якога ў тры разы меншая 
за яго бакавы кант. Вылічыце аб’ём прызмы ABDA1B1D1, 
калі плошча паверхні паралелепіпеда роўна 56 см2.

159. Даўжыня дыяганалі DB1 прамавугольнага парале-
лепіпеда ABCDA1B1C1D1 роўна 18 см, а дыяганаль DB1 
утварае з плоскасцю бакавой грані вугал 30° (∠ B1DC1 = 
= 30°) (рыс. 44, а, б). Вылічыце аб’ём паралелепіпеда, 
калі дыяганаль DB1 утварае з бакавым кантам вугал 45° 
(∠ BB1D = 45°). 

160. Даўжыні старон асновы прамавугольнага парале-
лепіпеда роўны 3 см і 4 см, а яго дыяганаль нахілена да 
плоскасці асновы пад вуглом 30°. Вылічыце аб’ём паралеле-
піпеда.

            Рыс. 44                                   Рыс. 45 

161. ABCDA1B1C1D1 — правільная чатырохвугольная 
прызма (рыс. 45). Знайдзіце даўжыню прасторавай лома-
най, утворанай адрэзкамі DA, AB, BB1, B1C1, C1D1, D1D, калі 
плошча асновы прызмы роўна S, а яе аб’ём роўны V.

162. Плошча асновы правільнай чатырохвугольнай прыз-
мы ABCDA1B1C1D1 роўна 4 см2. Вылічыце аб’ём прызмы, 
калі даўжыня прасторавай ломанай, утворанай адрэзкамі 
A1B1, BB1, BC, CD, DD1, D1A1, роўна 16 см.

163. Аснова прамога паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 — 
квадрат (рыс. 46, а, б). Вылічыце плошчу трохвугольніка 
AB1C, калі плошча асновы паралелепіпеда роўна 9 см2, а яго 
аб’ём роўны 36 см3.
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Рыс. 46

164. ABCDA1B1C1D1 — правільная чатырохвугольная 
прызма, плошча асновы якой роўна 4 см2. Вылічыце 
аб’ём прызмы, калі перыметр трохвугольніка AB1C роўны 

2 3 2+  см.

165. Плошча асновы правільнай чатырохвугольнай прыз-
мы ABCDA1B1C1D1 роўна 16 см2, а двухгранны вугал C1BDC 
роўны 45°. Вылічыце аб’ём прызмы.

166. Даўжыня дыяганалі прамавугольнага паралелепіпе-
да роўна d. Знайдзіце аб’ём паралелепіпеда, калі дыяганаль 
утварае з плоскасцю асновы вугал 30°, а з бакавой гранню — 
вугал 45°.

167. Даўжыні старон асновы прамавугольнага паралеле-
піпеда роўны 3 см і 1 см. Дыяганаль паралелепіпеда ўтварае 
з бакавой гранню, якая змяшчае меншую старану асновы, 
вугал 30°. Знайдзіце аб’ём паралелепіпеда.

168. Дыяганаль прамавугольнага паралелепіпеда ўтварае 
вугал 30° з плоскасцю бакавой грані і вугал 45° з плоскасцю 
асновы. Знайдзіце аб’ём паралелепіпеда, калі яго вышыня 
роўна h.

169. Аснова прамавугольнага паралелепіпеда 
ABCDA1B1C1D1 — квадрат, а бакавы кант паралелепіпеда 
ў два разы большы за старану асновы. Вылічыце перыметр 
сячэння паралелепіпеда плоскасцю, якая праходзіць праз 
вяршыні A1, C1 і сярэдзіну канта AD, калі аб’ём паралелепі-
педа роўны 54 см3.
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170. Плошчы трох парамі сумежных граней прамавуголь-
нага паралелепіпеда роўны S1, S2, S3. Знайдзіце аб’ём гэтага 
паралелепіпеда.

171. Даўжыня дыяганалі асновы прамавугольнага пара-
лелепіпеда роўна 2 см, а вугал паміж дыяганалямі асновы 
роўны 60°. Плоскасць сячэння, праведзенага праз дыяганаль 
асновы і процілеглую ёй вяршыню верхняй асновы, утва-
рае з плоскасцю асновы вугал 60°. Вылічыце аб’ём парале-
лепіпеда.

172. Дыяганалі бакавых граней прамавугольнага пара-
лелепіпеда нахілены да плоскасці асновы пад вуглом 30° 

і 60°, а дыяганаль асновы роўна 10  см. Вылічыце аб’ём 
паралелепіпеда.
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§ 2. Аб’ём нахіленага паралелепіпеда

Разгледзім пытанне аб вылічэнні аб’ёму нахіленага па-
ралелепіпеда, але перш дакажам наступную тэарэму.

Тэар эма  1 (аб аб’ёме прамога паралелепіпеда). Аб’ём 
прамога паралелепіпеда роўны здабытку плошчы яго ас-
новы на вышыню ( ).аснV S h== ⋅⋅

Рыс. 47

Дока з. 
1) Няхай ABCDA1B1C1D1 — прамы паралелепіпед, аснова 

якога — паралелаграм ABCD плошчай Sасн, а вышыня па-
ралелепіпеда AA1 = h. Дакажам, што аб’ём паралелепіпеда 
V S h= ⋅асн .  Правядзём вышыні DT і AF паралелаграма ABCD 

і FF1 AA1, TT1 CC1, F1 ∈ B1C1, T1 ∈ B1C1, FF1 = TT1 = AA1 = h 
(рыс. 47, а, б). 

2) Прамы паралелепіпед ABCDA1B1C1D1 складаецца з пра-
мой чатырохвугольнай прызмы ABTDA1B1T1D1 і трохвуголь-
най прызмы DTCD1T1C1, а прамавугольны паралелепіпед 
AFTDA1F1T1D1 складаецца з той жа прызмы ABTDA1B1T1D1 
і трохвугольнай прызмы AFBA1F1B1.

Прызмы AFBA1F1B1 і DTCD1T1C1 роўныя, паколькі іх 
можна сумясціць, а значыць, роўныя аб’ёмы гэтых прызм. 
Такім чынам, аб’ём V прамога паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 
роўны аб’ёму V1 прамавугольнага паралелепіпеда AFTDA1F1T1D1 
(гл. рыс. 47, а).

3) Па тэарэме папярэдняга параграфа аб’ём V S hAFTD1 = ⋅ . 
Значыць, V = V1 = S hAFTD ⋅ ,  а паколькі S S SAFTD ABCD= = асн ,  то 
V S h= ⋅асн .  
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Заўвага. У выпадку, калі аснова паралелепіпеда — 
паралелаграм ABCD, паказаны на рысунку 47, в, правядзём 
вышыні DF, CL і FF1  AA1, LL1  CC1, F1 ∈ A1B1, L1 ∈ A1B1. 
Разгледзім роўныя трохвугольныя прызмы AFDA1F1D1 і 
BLCB1L1C1. У астатнім доказ аналагічны.

Тэарэма даказана.
Тэар эма  2 (аб аб’ёме нахіленага паралелепіпеда). 

Аб’ём нахіленага паралелепіпеда роўны здабытку плошчы 
асновы на вышыню паралелепіпеда (V = Sаснh).

Рыс. 48

Дока з. 
1. Спачатку дакажам тэарэму для паралелепіпеда, 

у якога дзве процілеглыя бакавыя грані перпендыкулярны 
плоскасці асновы, а потым — для адвольнага паралеле-
піпеда.

1) Няхай ABCDA1B1C1D1 — паралелепіпед, у якога бакавыя 
грані AA1D1D і BB1C1C перпендыкулярны плоскасці асновы, 
аб’ём роўны V, плошча асновы — Sасн, а яго вышыня — h. 
Правядзём адрэзкі A1K, B1T, C1F, D1E, перпендыкуляр-
ныя плоскасці асновы (рыс. 48, а). Тады KTFEA1B1C1D1 — 
прамы паралелепіпед.

2) Геаметрычнае цела ABFEA1B1C1D1 складаецца з да-
дзенага паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 і прызмы DD1ECC1F 
(аснова прызмы — трохвугольнік DD1E), акрамя таго, 
яно складаецца з прамога паралелепіпеда KTFEA1B1C1D1 
і прызмы AA1KBB1T (аснова прызмы — трохвугольнік AA1K) 
(рыс. 48, б, в).

3) Прызмы DD1ECC1F і AA1KBB1T роўныя (іх можна 
сумясціць, калі сумясціць роўныя асновы AA1K і DD1E і 
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роўныя канты KT і EF), а значыць, роўныя аб’ёмы гэтых 
прызм.

Такім чынам, аб’ём V дадзенага паралелепіпеда 
ABCDA1B1C1D1 роўны аб’ёму V1 прамога паралелепіпеда 

KTFEA1B1C1D1. Па папярэдняй тэарэме аб’ём V S hKTEF1 = ⋅ ,  

а паколькі SKTEF = SABCD, то V = V1 = S hKTEF ⋅  = S hABCD ⋅  =   

= S hасн ⋅ .

2. Дакажам тэарэму для адвольнага паралелепіпеда.

Рыс. 49

Праз канты AB і DC асновы ABCD нахіленага парале-
лепіпеда ABCDA1B1C1D1 правядзём плоскасці, перпенды-
кулярныя плоскасці асновы. Няхай яны перасякаюць па-
ралельныя прамыя A1D1 і B1C1 у пунктах A2, D2 і B2, C2 ад-
паведна (рыс. 49, а, б). Тады процілеглыя бакавыя грані 
AA2B2B і DD2C2C атрыманага паралелепіпеда ABCDA2B2C2D2 
перпендыкулярны плоскасці яго асновы. Аб’ём V дадзенага 
паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 роўны аб’ёму V1 паралелепі-

педа ABCDA2B2C2D2. Па даказаным V S hABCD1 = ⋅ , значыць, 

V = V1 = S hABCD ⋅  = S hасн ⋅ .

Тэарэма даказана.

Задача. Аснова прамога паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 — 
ромб ABCD, плошча якога роўна 12 см2, а даўжыня дыя-
ганалі BD асновы роўна 4 см. Вылічыце аб’ём паралеле-
піпеда, калі дыяганаль AC1 нахілена да асновы пад вуг-
лом 45°. 
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Дад з ен а: 
ABCDA1B1C1D1 — 
прамы паралеле-
піпед, ABCD — 
ромб,
SABCD = 12 см2,
BD = 6 см,
∠ CAC1 = 45° 
(рыс. 50, а, б).

Знай сц і: V.
Рашэнн е.
1) Аб’ём прамога паралелепіпеда роўны здабытку плош-

чы асновы на вышыню (V S hABCD= ⋅  = S CCABCD ⋅ 1 ).  Значыць, 
для знаходжання аб’ёму паралелепіпеда дастаткова знайсці 
даўжыню бакавога канта CC1.

2) Аснова паралелепіпеда — ромб, значыць, яго плошча 

S BD AC= ⋅1
2

. З роўнасці 12 = 1
2

4⋅ ⋅ AC  знойдзем AC = 6 см.

3) Паколькі дадзены паралелепіпед прамы, а ∠ CAC1 = 45°, 
то AС = СC1 = 6 см.

4) Цяпер знойдзем аб’ём паралелепіпеда: V S CCABCD= ⋅ 1  = 
= 12 6⋅  = 72 см3.

Адка з: 72 см3.

Пытанні і задачы да § 2

173. Ці правільна, што аб’ём прамога паралелепіпеда роў-
ны здабытку плошчы яго асновы на вышыню?

174. Асновай прамога паралелепіпеда служыць квадрат. 
Ці правільна, што аб’ём гэтага паралелепіпеда роўны зда-
бытку плошчы бакавой грані на даўжыню стараны квадрата, 
які з’яўляецца яго асновай?

175. Чаму роўны аб’ём нахіленага паралелепіпеда?

176. Ці правільна, што аб’ём нахіленага паралелепіпеда 
роўны здабытку плошчы асновы на адлегласць паміж плос-
касцямі, у якіх ляжаць асновы паралелепіпеда?

177. Асновай прамога паралелепіпеда служыць квадрат, 
плошча якога роўна 4 см2. Вылічыце аб’ём паралелепіпеда, 
калі даўжыня яго бакавога канта роўна 3 см.

Рыс. 50
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178. Вылічыце аб’ём прамога паралелепіпеда, калі яго ас-
новай служыць квадрат, плошча якога роўна 16 см2, а плош-
ча бакавой грані роўна 20 см2.

179. Асновай прамога паралелепіпеда служыць прамаву-
гольнік, даўжыні старон якога роўны 2 см і 3 см. Вылічыце 
аб’ём паралелепіпеда, калі плошча яго большай бакавой гра-
ні роўна 12 см2.

180. ABCDA1B1C1D1 — прамы паралелепіпед, асновай 
якога служыць прамавугольнік ABCD. Вылічыце аб’ём пара-
лелепіпеда, калі ∠CAD = 30°, AС = 4 см, CС1 = 5 см.

181. Асновай прамога паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 слу-
жыць прамавугольнік ABCD, у якога AB = 2 см, BC = 8 см. 
Вылічыце аб’ём паралелепіпеда, калі ∠ AA1D = 60°.

182. Ромб ABCD служыць асновай прамога паралелепі-
педа ABCDA1B1C1D1. Вылічыце аб’ём паралелепіпеда, калі 
плошча яго асновы роўна 10 см2, С1D = 4 см, ∠ C1DC = 30°.

183. Асновай прамога паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 слу-
жыць ромб, востры вугал якога роўны 60°. Вылічыце аб’ём 
паралелепіпеда, калі даўжыня стараны яго асновы роўна 2 см, 
а даўжыня бакавога канта — 5 см.

184. Мадэль прамога паралелепіпеда, аснова якога — 
ромб, атрымана ў выніку адпілоўвання ад мадэлі прамаву-
гольнага паралелепіпеда чатырох роўных частак, якія ма-
юць форму прамых трохвугольных прызм, як паказана на 
рысунку 51, а, б. Чаму роўны аб’ём атрыманай мадэлі, калі 
аб’ём зыходнай мадэлі роўны 32 см3?

Рыс. 51
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185. Асновай прамога паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 слу-
жыць паралелаграм, адзін з вуглоў якога роўны 30°, а даў-
жыні старон DC і AD роўны 3 см і 4 см адпаведна. Вылічыце 
аб’ём паралелепіпеда, калі даўжыня дыяганалі DC1 меншай 
бакавой грані роўна 5 см (рыс. 49, в).

186. Аб’ём прамога паралелепіпеда, аснова якога — ромб, 

адзін з вуглоў якога 120°, роўны 3  см3. Вылічыце даўжы-
ню стараны асновы, калі даўжыня бакавога канта паралеле-
піпеда роўна 2 см.

187. Аснова прамога паралелепіпеда — паралелаграм, 
адзін з вуглоў якога роўны 30°. Вылічыце аб’ём паралелепі-
педа, калі плошчы яго бакавых граней роўны 40 см2 і 60 см2, 
а даўжыня бакавога канта — 10 см.

188. Аснова прамога паралелепіпеда — ромб. Адна з дыя-
ганалей нахілена да плоскасці асновы пад вуглом 30°, а яе 

даўжыня роўна 4 3  см. Вылічыце аб’ём паралелепіпеда, 
калі другая дыяганаль нахілена да плоскасці асновы пад 
вуглом 60°.

189. Аснова прамога паралелепіпеда — паралелаграм, даў-
жыні старон якога роўны a і b, а вугал паміж імі — 30°. 
Знайдзіце аб’ём паралелепіпеда, калі плошча яго бакавой 
паверхні роўна S.

190. Аснова прамога паралелепіпеда — паралелаграм, 
плошча якога роўна 4 см2, а адзін з яго вуглоў роўны 30°. 
Вылічыце аб’ём паралелепіпеда, калі плошчы бакавых гра-
ней паралелепіпеда роўны 6 см2 і 12 см2.

191. Аснова прамога паралелепіпеда — ромб, даўжыня 
стараны якога роўна 4 см, адзін з вуглоў ромба роўны 30°. 
Вылічыце плошчу поўнай паверхні паралелепіпеда, калі яго 
аб’ём роўны 48 см3.

192. Аснова прамога паралелепіпеда — ромб, даўжыні 
дыяганалей якога роўны 6 см і 8 см. Аб’ём паралелепіпеда 
роўны 144 см3. Вылічыце плошчу сячэння паралелепіпеда 
плоскасцю, якая праходзіць праз большую дыяганаль асно-
вы і сярэдзіну бакавога канта, што не перасякае яе.
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193. Аснова прамога паралелепіпеда — ромб, даўжы-
ня стараны якога роўна 6 см, а адзін з яго вуглоў — 60°. 
Вылічыце аб’ём паралелепіпеда, калі плошча яго сячэння 
плоскасцю, якая праходзіць праз большую дыяганаль ром-

ба і канец канта, што не перасякае яе, роўна 15 3  см2.

194. У прамым паралелепіпедзе даўжыні старон асновы 

роўны 4 2  см і 10 см, а вугал паміж старанамі роўны 45°. 
Вылічыце аб’ём паралелепіпеда, калі даўжыня яго меншай 
дыяганалі роўна 14 см.

195. Аснова прамога паралелепіпеда — ромб, адзін з вуг-
лоў якога 30°. Вылічыце плошчу дыяганальнага сячэння 
пара лелепіпеда плоскасцю, якая змяшчае меншую дыяга наль 
асновы, калі аб’ём паралелепіпеда роўны 18 см3, а плошча яго 
бакавой паверхні роўна 48 см2.

196. Даўжыня стараны асновы прамога паралелепіпеда 
роўна 5 см. Праз яе і процілеглую ёй старану верхняй асновы 
праведзена сячэнне пад вуглом 15° да плоскасці асновы. 
Вылічыце аб’ём паралелепіпеда, калі плошча сячэння роў на 
10 см2.

197. Аснова прамога паралелепіпеда — ромб, вугал якога 
60°. Праз старану асновы і сярэдзіну процілеглага бакавога 
канта праведзена плоскасць пад вуглом 45° да плоскасці ас-
новы. Вылічыце аб’ём паралелепіпеда, калі плошча сячэння 

роўна 18 6  см2.

198. Плошча асновы нахіленага паралелепіпеда роўна 
20 см2, а яго бакавы кант нахілены да плоскасці асновы пад 
вуглом 30°. Вылічыце аб’ём паралелепіпеда, калі даўжыня 
бакавога канта роўна 4 см.

199. Аснова нахіленага паралелепіпеда — ромб, даўжыні 
дыяганалей якога роўны 4 см і 2 см. Вылічыце аб’ём пара-
лелепіпеда, калі бакавы кант нахілены да плоскасці асновы 

пад вуглом 45°, а яго даўжыня роўна 2  см.
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Рыс. 52

200. Даўжыні старон асновы паралелепіпеда роўны 6 см 
і 8 см, а адзін з вуглоў асновы — 30°. Даўжыня бакавога 
канта роўна 10 см. Вылічыце аб’ём паралелепіпеда, калі яго 
бакавы кант нахілены да плоскасці асновы пад вуглом 30°.

201. Асновай нахіленага паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 
служыць квадрат, даўжыня стараны якога роўна 2 см 
(рыс. 52, а, б). Вылічыце даўжыню бакавога канта парале-
лепіпеда, калі вядома, што яго аб’ём роўны 8 см3, а артага-
нальная праекцыя вяршыні A1 на плоскасць асновы супадае 
з пунктам перасячэння дыяганалей асновы.

202. Аснова нахіленага паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 — 
ромб ABCD, а даўжыні яго дыяганалей BD і AC роўны адпа-
ведна 4 см і 8 см. Вылічыце плошчу сячэння паралелепіпеда 
плоскасцю BA1D, калі аб’ём паралелепіпеда роўны 160 см3, 
а артаганальная праекцыя вяршыні A1 на плоскасць асновы 
супадае з пунктам перасячэння дыяганалей ромба.

203. Аснова нахіленага паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 — 
квадрат ABCD, даўжыня стараны якога роўна 2 см. Дыя га-
нальнае сячэнне AA1C1C перпендыкулярна плоскасці асно-

вы, а яго плошча роўна 4 2  см2. Вылічыце аб’ём паралеле-
піпеда.

204. Аснова нахіленага паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 — 
ромб, даўжыня стараны якога роўна 3 см, а ∠ABD = 60°. 
Вылічыце плошчу дыяганальнага сячэння AA1C1C, калі яно 
перпендыкулярна плоскасці асновы, а аб’ём паралелепіпеда 
роўны 18 см3.
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205. Аснова нахіленага паралелепіпеда — квадрат, даў-
жыня стараны якога роўна 3 см. Адзін з бакавых кантаў 
утварае з кожнай з прылеглых старон вугал 60°, а яго даў-
жы ня роўна 4 см. Вылічыце аб’ём паралелепіпеда.

206. Аснова нахіленага паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 — 
ромб ABCD, даўжыня стараны якога роўна a, а вугал — 60°. 
Кант AA1 утварае з кантамі AB і AD вуглы па 45°. Знайдзіце 
аб’ём паралелепіпеда, калі AA1 = a.

207. Аснова нахіленага паралелепіпеда — прамавугольнік, 
даўжыні старон якога роўны 2 см і 4 см. Бакавы кант, даў-
жыня якога роўна 4 см, утварае з сумежнымі старанамі 
асновы вуглы 60°. Вылічыце аб’ём паралелепіпеда.

Правообладатель Народная асвета



§ 3. Аб’ём прызмы

У папярэднім параграфе разглядалася формула, якая даз-
валяе знаходзіць аб’ём паралелепіпеда — мнагагранніка, які 
з’яўляецца прыватным прыкладам прызмы (паралелепіпед 
ёсць прызма, аснова якой — паралелаграм). Цяпер знойдзем 
формулу для вылічэння аб’ёму адвольнай прызмы.

Тэар эма  (аб аб’ёме прызмы). Аб’ём прызмы роўны 
здабытку плошчы асновы на вышыню ( ).аснV S h== ⋅⋅

Рыс. 53

Дока з. 
1. Спачатку дакажам гэтую тэарэму для адвольнай 

трохвугольнай прызмы ABDA1B1D1.
Разгледзім у прасторы пункты C і C1 такія, што ABCD — 

паралелаграм, а CC1 = AA1 і CC1  AA1. Тады паралелепіпед 
ABCDA1B1C1D1 дыяганальным сячэннем BB1D1D дзеліцца на 
дзве прызмы ABDA1B1D1 і BCDB1C1D1 (рыс. 53, а). Гэтыя 
прызмы маюць роўныя аб’ёмы, паколькі яны сіметрычныя 
адносна пункта O перасячэння дыяганалей паралелепіпеда 
ABCDA1B1C1D1. Такім чынам, аб’ём пабудаванага паралелепі-
педа роўны падвоенаму аб’ёму дадзенай прызмы.

Аб’ём V0 паралелепіпеда роўны здабытку плошчы асновы 
на вышыню. Плошча асновы паралелепіпеда роўна падвое-
най плошчы трохвугольніка ABD, а яго вышыня роўна вы-
шыні h дадзенай прызмы. Такім чынам, аб’ём V дадзенай 
прызмы роўны здабытку плошчы яе асновы на вышыню:

V V S h
S hABCD

ABD= = = ⋅⋅1
2 20 .
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2. Дакажам тэарэму для адвольнай прызмы.
Няхай дадзена адвольная прызма, вышыня якой h, 

а плошча асновы Sасн. Такую прызму можна разбіць на трох-
вугольныя прызмы з вышынёй h (на рысунку 53, б, в, у пры-
ватнасці, паказана разбіццё пяцівугольнай прызмы на тры 
трохвугольныя). У агульным выпадку n-вугольную прызму 
можна разбіць на (n − 2) трохвугольныя прызмы. Аб’ём да-
дзенай прызмы роўны суме аб’ёмаў трохвугольных прызм, 
якія яе ўтвараюць. Па даказаным аб’ём трохвугольнай прыз-
мы роўны здабытку плошчы яе асновы на вышыню. Такім 
чынам, аб’ём дадзенай прызмы

V = S h S h S hn1 2 2⋅ ⋅ ⋅−+ + +...  = ( ... ) ,S S S hn1 2 2+ + + −

дзе S1, S2, ..., Sn − 2 — плошчы трохвугольнікаў, на якія раз-
біта аснова прызмы. Сума плошчаў трохвугольнікаў роўна 
плошчы асновы Sасн дадзенай прызмы, значыць, V S h= ⋅асн .

Тэарэма даказана.
Вын і к. Аб’ём прамой прызмы роўны здабытку плошчы 

асновы на даўжыню бакавога канта.

Задача 1. Аснова прамой прызмы — роўнастаронні трох-
вугольнік, даўжыня стараны якога роўна a. Сячэнне, праве-
дзенае праз старану адной асновы і процілеглую вяршыню 
другой асновы, утварае з асновай прызмы вугал 30°. Знай-
дзіце аб’ём прызмы.

Рыс. 54

Рашэнн е.
1) Аб’ём V прызмы роўны здабытку плошчы асновы на 

вышыню прызмы: V = S BBABC ⋅ 1  = a BB
2 3
4 1⋅  (рыс. 54, а, б).
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2) Няхай пункт  T — сярэдзіна адрэзка AC, тады ∠ B1TB = 30° 
(TB ⊥ AC і B1T ⊥ AC, значыць, ∠ B1TB — лінейны вугал 
двухграннага вугла B1ACB). У прамавугольным трохвуголь-

ніку BTC BC = a, TС = a
2

,  ∠ BTC = 90°  TB = BC TC2 2−  = 

= a a2
2

4
−  = a 3

2
 (рыс. 54, а, б, в).

3) З прамавугольнага трохвугольніка B1BT TB = a 3
2

,  

∠ B1BT = 90°, ∠ B1TB = 30°  даўжыня катэта BB1 = TB tg 30° = 

= a 3
2

3
3

⋅  = a
2

 (рыс. 54, а, б, в).

4) Такім чынам, аб’ём прызмы V S BBABC= ⋅ 1 = 

= a BB
2 3
4 1⋅  = a2 3

8
.

Адка з: a2 3
8

.

Рашыце самастойна наступную задачу.

Задача 2. Дакажыце, што аб’ём V нахіленай прызмы мож-
на знайсці па формуле V S b= ⋅сяч , Sсяч — плошча артаганаль-
нага сячэння прызмы, b  — даўжыня бакавога канта прызмы.

Пытанні і задачы да § 3

208. Чаму роўны аб’ём прызмы?

209. Ці правільна, што аб’ём прызмы роўны здабытку 
плошчы асновы на адлегласць паміж плоскасцямі, у якіх 
ляжаць асновы?

210. Чаму роўны аб’ём прамой прызмы?

211. Асновай прамой прызмы служыць раўнабедраны 
прамавугольны трохвугольнік, даўжыня катэта якога роўна 
2 см. Вылічыце аб’ём прызмы, калі даўжыня яе бакавога 
канта роўна 5 см.

212. Даўжыня бакавога канта прамой прызмы роўна 4 см. 
Вылічыце аб’ём прызмы, калі яе асновай служыць раўна-
бедраны прамавугольны трохвугольнік з гіпатэнузай 32 см.

213. Асновай прамой прызмы служыць паралелаграм, ву-
гал якога роўны 30°, а даўжыні старон роўны 2 см і 4 см. 
Вылічыце аб’ём прызмы, калі даўжыня яе бакавога канта 
роўна 8 см.
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214. ABCDA1B1C1D1 — прамая чатырохвугольная прыз-
ма, асновай якой з’яўляецца паралелаграм. Вылічыце аб’ём 
прызмы, калі AB = 4 см, AD = 6 см, ∠ ABC = 150°, а плошча 
большай бакавой грані роўна 30 см2.

215. Асновай прамой прызмы ABCDA1B1C1D1 служыць 
раўна бедраная трапецыя ABCD, асновы якой BС = 4 см 
і AD = 8 см, ∠ BAD = 60°. Вылічыце аб’ём прызмы, калі 
AA1 = 10 см.

216. ABCA1B1C1 — прамая трохвугольная прызма, асно-
ва якой — раўнабедраны трохвугольнік ABC з бакавымі ста-
ранамі AB і CB. Вылічыце аб’ём прызмы, калі CС1 = 5 см, 
AB = 3 см, ∠ BAC = 60°.

217. Асновай прамой трохвугольнай прызмы служыць 
раўнабедраны трохвугольнік, даўжыня бакавой стараны яко-
га роўна 5 см, а даўжыня яго асновы — 6 см. Вылічыце аб’ём 
прызмы, калі адлегласць паміж плоскасцямі, у якіх ляжаць 
яе асновы, роўна 10 см. 

218. Аснова прамой трохвугольнай прызмы ABCA1B1C1 — 
прамавугольны трохвугольнік. Вылічыце аб’ём прызмы, 
калі даўжыні катэтаў AC і BC трохвугольніка ABC роўны 
адпаведна 3 см і 4 см, а даўжыня дыяганалі большай грані 

прызмы роўна 5 2  см (рыс. 55, а).

219. ABCA1B1C1 — прамая трохвугольная прызма, аснова 
якой — раўнабедраны прамавугольны трохвугольнік. Вылі-
чыце даўжыні катэтаў трохвугольніка асновы, калі аб’ём 
прыз мы роўны 20 см3, а даўжыня бакавога канта роўна 10 см.

Рыс. 55
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220. Мадэль нахіленай чатырохвугольнай прызмы атры-
мана ў выніку адпілоўвання ад драўлянага бруска, які 
меў форму прамавугольнага паралелепіпеда, дзвюх роўных 
частак, кожная з якіх мае форму трохвугольнай прызмы 
(рыс. 55, б, в). Вылічыце аб’ём мадэлі нахіленай прызмы, 
калі аб’ём дадзенага драўлянага бруска роўны 120 см3.

221. Вылічыце аб’ём правільнай трохвугольнай прызмы, 
калі даўжыня стараны яе асновы роўна 2 см, а даўжыня бака-
вога канта — 5 см.

222. Даўжыні ўсіх кантаў правільнай трохвугольнай 
прызмы роўныя паміж сабой. Вылічыце аб’ём прызмы, калі 

плошча яе поўнай паверхні роўна 2 3 12+  см2.

223. Дыяганаль грані правільнай трохвугольнай прызмы 
нахілена да плоскасці асновы пад вуглом 60°. Вылічыце даў-
жыню дыяганалі бакавой грані прызмы, калі аб’ём прызмы 

роўны 3
4
см3.

224. Аснова прамой прызмы — раўнабедраны трохвуголь-
нік, градусная мера вугла пры аснове якога 75°. Вылічыце 
плошчу бакавой паверхні прызмы, калі яе аб’ём роўны 16 см3, 
а бакавы кант прызмы роўны бакавой старане трохвугольні-
ка, які з’яўляецца асновай прызмы.

225. Аснова прамой прызмы ABCA1B1C1 ёсць прамавуголь-
ны трохвугольнік ABC (∠ ABC = 90°), AB = 4 см. Вылічыце 
аб’ём прызмы, калі радыус акружнасці, апісанай каля трохву-
гольніка ABC, роўны 5

2
 см, вышыня прызмы роўна 10 см.

226. Аснова прамой прызмы — раўнабедраны трохвуголь-
нік. Радыус акружнасці, апісанай каля гэтага трохвугольні-
ка, роўны 4 см, а вугал пры яго аснове роўны 30°. Вылічыце 
аб’ём прызмы, калі яе бакавы кант роўны бакавой старане 
трохвугольніка, які з’яўляецца асновай прызмы.

227. Аснова прамой трохвугольнай прызмы ABCA1B1C1 — 
прамавугольны трохвугольнік BAC (∠ BAC = 90°), даўжыня 
аднаго з катэтаў якога роўна 6 см. Вылічыце плошчу грані 
BB1C1C, калі аб’ём прызмы роўны 120 см3, а яе вышыня 
роўна 5 см.
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228. Усе канты правільнай трохвугольнай прызмы роў-
ныя паміж сабой. Вылічыце аб’ём прызмы, калі плошча 
сячэння плоскасцю, якая праходзіць праз старану адной 

асновы і сярэдзіну стараны другой асновы, роўна 3 19  см2.

229. Аснова прамой прызмы — квадрат, а яе бакавыя 
канты ў два разы большыя за старану асновы. Вылічыце аб’-
ём прызмы, калі радыус акружнасці, апісанай каля сячэн-
ня прызмы плоскасцю, што праходзіць праз старану асновы

і сярэдзіну процілеглага бакавога канта, роўны 2 3  см.

230. Пункты T і F — сярэдзіны адпаведна кантаў CC1 
і BB1 правільнай чатырохвугольнай прызмы ABCDA1B1C1D1. 
Аб’ём трохвугольнай прызмы ABFDCT роўны 4 см3. Вылі-
чыце радыус акружнасці, апісанай каля сячэння прызмы 
плос касцю, якая праходзіць праз прамую DC і пункт B1, калі 
DC  DD1 = 1  2.

231. Аснова прамой прызмы — ромб, даўжыня стараны 
якога роўна 3 см, а даўжыня бакавога канта прызмы — 4 см. 
Вылічыце плошчу сячэння прызмы плоскасцю, якая прахо-
дзіць праз старану адной асновы і процілеглую старану дру-
гой асновы, калі аб’ём прызмы роўны 24 см3.

232. Аснова прамой прызмы ABCDA1B1C1D1 — ромб, 
плошча якога роўна 16 см2, аб’ём прызмы — 64 см3. Вылічыце 
плошчу сячэння прызмы плоскасцю, якая праходзіць праз 
прамую AB1 і пункт С, калі BB1 = BD.

233. Аснова прамой прызмы — ромб, плошчы дыяганаль-
ных сячэнняў прызмы роўны 30 см2 і 40 см2. Вылічыце аб’ём 
прызмы, калі вядома, што плошча яе асновы роўна 24 см2.

234. Аснова прамой прызмы — ромб, адна з дыяганалей 
якога роўна яго старане. Вылічыце перыметр сячэння прыз-
мы плоскасцю, якая праходзіць праз большую дыяганаль 
адной асновы і сярэдзіну стараны другой асновы, калі аб’-

ём прызмы роўны 4 3  см3, усе яе бакавыя грані — квад-
раты.

235. У правільнай чатырохвугольнай прызме ABCDA1B1C1D1 
радыус акружнасці, апісанай каля дыяганальнага сячэння, 
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роўны 6 см. Вылічыце аб’ём прызмы, калі вядома, што 
бакавы кант прызмы ў два разы большы за старану асновы.

236. Бакавы кант правільнай трохвугольнай прызмы 
ABCA1B1C1 у два разы большы за старану яе асновы. Вылічыце 
аб’ём прызмы, калі плошча сячэння плоскасцю, якая прахо-
дзіць праз сярэдзіны кантаў A1B1 і B1C1 і паралельна канту 
CC1, роўна 16 см2.

237. Аснова прамой прызмы ABCDA1B1C1D1 — ромб. 
Вылічыце радыус акружнасці, упісанай у аснову прызмы, 
калі аб’ём прызмы роўны 72 см3, яе вышыня — 3 см, а даў-

жыня яе меншай дыяганалі роўна 3 5  см.

238. Дзве процілеглыя бакавыя грані чатырохвугольнай 
прызмы — ромбы, а астатнія грані — квадраты. Знайдзіце 
аб’ём прызмы, калі плошча ромба роўна S, а плошча квад-
рата — Q.

239. Аснова прамой прызмы — паралелаграм, даўжыні 
старон якога роўны 8 см і 6 см, а вугал паміж гэтымі стара-
намі — 30°. Вылічыце аб’ём прызмы, калі плошча яе поўнай 
паверхні роўна 328 см2.

240. Аснова прамой прызмы — трохвугольнік са стара-
намі 10 см, 10 см, 16 см. Вылічыце аб’ём прызмы, калі мен-
шая дыяганаль бакавой грані нахілена да асновы пад вуг -
лом 45°.

241. Аснова прамой прызмы — прамавугольны трохву-
гольнік, даўжыня аднаго з катэтаў якога роўна 5 см, а даў-
жыня дыяганалі грані, што змяшчае гэты катэт, роўна 10 см. 
Вылічыце радыус акружнасці, апісанай каля асновы, калі 

аб’ём прызмы роўны 125 3  см3.

242. Даўжыня дыяганалі правільнай чатырохвугольнай 
прызмы роўна 12 см. Гэтая дыяганаль утварае з прылеглай 
да яе стараной асновы вугал, роўны 60°. Вылічыце аб’ём 
прызмы.

243. Даўжыні дзвюх старон асновы прамой трохвуголь-
най прызмы роўны 14 см і 8 см, а вугал паміж імі роўны 30°. 
Вылічыце аб’ём прызмы, калі сума плошчаў бакавых граней, 
што змяшчаюць дадзеныя стораны, роўна 220 см2.
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244. Аснова прызмы — трохвугольнік, даўжыні старон 
якога роўны 2 см, 3 см, 3 см. Даўжыня бакавога канта прызмы 
роўна 12 см, і ён нахілены да плоскасці асновы пад вуглом 60°. 
Вылічыце аб’ём прызмы.

245. Аснова нахіленай прызмы ABCA1B1C1 — раўна-
бедраны трохвугольнік ABC, у якім BС = 10 см, AС = AB = 
= 13 см, а бакавы кант прызмы ўтварае з плоскасцю асновы 
вугал 45°. Вылічыце аб’ём прызмы, калі вяршыня A1 арта-
ганальна праектуецца ў пункт перасячэння медыян трох-
вугольніка ABC.

246. Аснова прызмы — роўнастаронні трохвугольнік, 
даў жыня стараны якога роўна 2 см. Адна з бакавых граней 
прызмы перпендыкулярна плоскасці асновы і з’яўляецца 
кантам з вуглом 60°. Вылічыце аб’ём прызмы.

247. Аснова прызмы ABCA1B1C1 — роўнастаронні трохву-
гольнік ABC, даўжыня стараны якога роўна 2 см. Вяршыня A1 
праектуецца артаганальна ў цэнтр асновы ABC, а бакавы кант 
нахілены да плоскасці асновы пад вуглом 45°. Вылічыце аб’ём 
прызмы.

248. У нахіленай прызме праведзена сячэнне, якое перпен-
дыкулярна бакавым кантам і перасякае ўсе бакавыя канты. 
Знайдзіце аб’ём прызмы, калі плошча сячэння S, а даўжыня 
бакавога канта роўна l.

249. Даўжыня стараны асновы правільнай чатырохвуголь-
най прызмы роўна 3 см. Дыяганаль прызмы ўтварае з плос-
касцю бакавой грані вугал 30°. Вылічыце аб’ём прызмы.

250. ABCA1B1C1 — правільная трохвугольная прызма, усе 
канты якой роўныя паміж сабой, пункт O — сярэдзіна канта 
BB1. Вылічыце радыус акружнасці, упісанай у сячэнне прыз-

мы плоскасцю AOC, калі аб’ём прызмы роўны 2 3  см3.

251. Даўжыня стараны асновы правільнай трохвугольнай 
прызмы роўна 2 см. Плошча сячэння прызмы плоскасцю, 
якая праходзіць праз дзве вяршыні ніжняй асновы і вяршы-
ню верхняй асновы, роўна 2 см2. Вылічыце аб’ём прызмы.

252. У правільнай чатырохвугольнай прызме сума плош-
чаў асноў роўна плошчы яе бакавой паверхні. Вылічыце 
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аб’ём прызмы, калі дыяметр акружнасці, апісанай каля 
сячэння прызмы плоскасцю, якая праходзіць праз дзве вяр-
шыні адной асновы і процілеглую вяршыню другой асновы, 
роўны 6 см.

253. Аснова прамой прызмы — ромб з вуглом 60°. 
Даўжыня большай яе дыяганалі роўна 12 см і нахілена да 
плоскасці асновы пад вуглом 45°. Вылічыце аб’ём прызмы.

254. Аснова паралелепіпеда — квадрат, даўжыня стараны 
якога роўна 2 см, а ўсе бакавыя грані — ромбы. Вылічыце 
аб’ём паралелепіпеда, калі адна з вяршынь адной асновы 
роўнааддалена ад вяршынь другой асновы.

255. Даўжыні старон асновы прамой трохвугольнай прыз-
мы роўны 8 см, 5 см і 5 см. Вылічыце аб’ём прызмы, калі 
дыяганаль меншай бакавой грані нахілена да плоскасці боль-
шай бакавой грані пад вуглом 30°.

256. Аснова прызмы — роўнастаронні трохвугольнік. 
Даўжыня бакавога канта прызмы роўна 4 см, і ён нахілены 
да плоскасці асновы пад вуглом 60°. Вылічыце аб’ём прызмы, 
калі артаганальная праекцыя адной з вяршынь адной асновы 
з’яўляецца цэнтрам другой асновы.
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§ 4. Аб’ём піраміды

Разгледзім пытанне аб знаходжанні аб’ёму трохвугольнай 
і адвольнай піраміды. Перш дакажам наступную тэарэму.

Тэар эма  1 (аб аб’ёме пірамід, якія маюць роўныя вышы-
ні і роўныя плошчы асноў). Дзве трохвугольныя піраміды, 
якія маюць роўныя вышыні і роўныя плошчы асноў, маюць 
роўныя аб’ёмы.

Рыс. 56

Дока з. 
1) Няхай дадзены дзве піраміды, якія маюць роўныя 

вышыні і роўныя плошчы асноў. Раздзелім вышыню кож-
най з пірамід на n роўных частак і правядзём праз пункты 
дзялення плоскасці, паралельныя іх асновам. Атрыманыя 
плоскасці разбіваюць кожную піраміду на n частак. Для 
кожнай часткі першай піраміды пабудуем прызму, якая 
размешчана ў гэтай частцы, як паказана на рысунку 56, а 
(аснова прызмы супадае з трохвугольнікам сячэння, а бакавы 
кант паралельны бакавому канту піраміды). Для кожнай 
часткі другой піраміды пабудуем прызму, якая змяшчае 
гэтую частку, як паказана на рысунку 56, б, в.

2) Прызма, што змяшчаецца ў 2-й частцы першай пірамі-
ды (лічачы ад вяршыні), і прызма, што змяшчае 1-ю частку 

другой піраміды, маюць роўныя плошчы асноў паколькі іх 

асновы падобны асновам пірамід з каэфіцыентам падобнас-

ці 1
n

.  Акрамя таго, гэтыя прызмы маюць роўныя вышыні, 
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значыць, іх аб’ёмы роўныя. Прызма, што змяшчаецца ў 3-й 
частцы першай піраміды, і прызма, што змяшчае 2-ю частку 

другой піраміды, маюць роўныя плошчы асноў іх асновы 

падобны асновам піраміды з каэфіцыентам падобнасці 2
n

.  

Гэтыя прызмы таксама маюць роўныя вышыні, значыць, іх 
аб’ёмы роўныя.

Аналагічна прызма, што змяшчаецца ў k-й частцы пер-
шай піраміды (лічачы ад вяршыні), і прызма, што змяш-
чае ( )k − 1 -ю частку другой піраміды, маюць роўныя плош-

чы асноў паколькі гэтыя асновы падобны асновам пірамід 

і каэфіцыент падобнасці адзін і той жа k
n

.  Паколькі гэтыя 

прызмы маюць, акрамя того, і роўныя вышыні, то іх аб’-
ёмы роўныя.

3) Няхай V1 і V2 — аб’ёмы першай і другой пірамід, а V1′ 
і V2′ — сумы аб’ёмаў пабудаваных для іх прызм. Паколькі 
аб’ём прызмы ў k-й частцы першай піраміды роўны аб’ёму 
прызмы ( k − 1 )-й частцы другой піраміды, то сума аб’ёмаў 
усіх прызм першай піраміды роўна суме аб’ёмаў прызм усіх 

частак другой піраміды, акрамя аб’ёму S H
n

 (S — плош-

ча асновы піраміды, H — яе вышыня) апошняй прыз-
мы (лічачы ад вяршыні піраміды). Такім чынам, V1′ = 
= V2′ − S H

n
. Паколькі V1  V1′, то V1  V2′ − S H

n
; паколькі 

V2′  V2, то V1  V S H
n2 − ,  г. зн. дадзеная няроўнасць выкон-

ваецца пры неабмежавана вялікім n, што магчыма толькі 
пры ўмове V1  V2. Аналагічна разважаючы, памяняўшы 
ролямі піраміды, прыходзім да няроўнасці V2  V1. Такім 
чынам, V1 = V2.

Тэарэма даказана.
Тэар эма  2 (аб аб’ёме трохвугольнай піраміды). Аб’ём 

любой трохвугольнай піраміды роўны трэцяй частцы ад 

здабытку плошчы яе асновы на вышыню V S h== ⋅⋅1
3 асн .

Дока з. 
1) Няхай дадзена трохвугольная піраміда OABC, вяршы-

ня якой — пункт O, а аснова — трохвугольнік ABC, Sасн — 
плошча асновы, h — вышыня піраміды. Дапоўнім дадзеную 
піраміду да прызмы з той жа асновай і вышынёй. Гэтая
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Рыс. 57

прызма складаецца з трох пірамід OABC, OB1C1C і OBB1C 
(рыс. 57, а, б, в).

2) Піраміды OB1C1C і OBB1C маюць роўныя асновы B1C1C 
і BB1C і агульную вышыню, праведзеную з вяршыні O, зна-
чыць, па тэарэме 1 яны маюць роўныя аб’ёмы.

3) Піраміды COAB і COBB1 таксама маюць роўныя асновы 
OAB і OBB1 і роўныя вышыні, праведзеныя з вяршыні C. 
Значыць, па тэарэме 1 гэтыя піраміды таксама маюць роў-
ныя аб’ёмы. Такім чынам, усе тры піраміды маюць роўныя 
аб’ёмы. Паколькі сума гэтых аб’ёмаў роўна аб’ёму прызмы, 
то аб’ём V піраміды роўны трэцяй частцы аб’ёму прызмы, 

г. зн. V
S h= ⋅аcн

3
.

Тэарэма даказана.
Тэар эма  3 (аб аб’ёме п-вугольнай піраміды). Аб’ём 

п-вугольнай піраміды роўны трэцяй частцы здабытку 

плошчы яе асновы на вышыню V S h== ⋅⋅1
3 аcн .

Рыс. 58
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Дока з. 
Няхай дадзена n-вугольная піраміда, плошча асновы 

якой Sасн, а вышыня роўна h. Разаб’ём аснову піраміды на 
(n − 2) трохвугольнікі, правёўшы дыяганалі, якія выходзяць 
з адной вяршыні. Піраміды, асновамі якіх з’яўляюцца гэтыя 
трохвугольнікі, а вяршыняй з’яўляецца вяршыня дадзенай 
піраміды, утвараюць гэтую піраміду (на рысунку 58, а, б, в 
паказана разбіццё для пяцівугольнай піраміды). Паколькі 
гэтыя піраміды маюць адну і тую ж вышыню, то аб’ём зы-
ходнай піраміды роўны суме аб’ёмаў пірамід, на якія яна 
разбіта, г. зн. яе аб’ём роўны:

V  =  V V Vn1 2 2+ + + −...  =  1
3 1 2 2( ... ... )S S S S hk n+ + + + + −  = 

= 1
3

S hаcн ⋅  (Sk — плошча асновы k-й піраміды, на якія разбіта 

дадзеная піраміда). 
Тэарэма даказана.

Задача 1. Дакажыце, што аб’ём V усечанай пірамі-

ды вылічваецца па формуле V h S S S S= 1
3 1 1 2 2+ + ,  дзе 

S1, S2 — плошчы асноў, h — вышыня ўсечанай піраміды.

Рыс. 59

Дока з. 
Няхай дадзена ўсечаная піраміда, напрыклад, для пэўна-

сці, пяцівугольная піраміда ABCDFA1B1C1D1F1 (рыс. 59, а, б). 
Разгледзім піраміду OA1B1C1D1F1, якая дапаўняе дадзеную 
ўсечаную піраміду да піраміды OABCDF (рыс. 59, в). Тады 
аб’ём V усечанай піраміды ёсць рознасць аб’ёмаў піраміды 
OABCDF і піраміды OA1B1C1D1F1.
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Няхай TE = h — вышыня ўсечанай піраміды, TO = x — 
вышыня піраміды OA1B1C1D1F1. 

Тады 
V = 1

3
1
32 1S h x S x( )+ −  = 1

3 2 2 1( ( ) ).S h S S x+ −

Многавугольнікі асноў усечанай піраміды падобныя (рас-
тлумачце чаму), значыць, іх плошчы адносяцца як квадраты 
даўжынь адпаведных старон, г. зн. 

S

S
2

1
 = FD

F D1 1

2
= OD

OD1

2
= OE

OT

2
= 

( )h x

x

+ 2

2
 або 

S

S

h x

x
2

1

=
+

.  

З гэтага ўраўнення знойдзем x = 
h S

S S
1

2 1−
.  Такім чынам, 

аб’ём усечанай піраміды роўны:

V S h
S S h S

S S
=

−

−
1
3 2

2 1 1

2 1

+
( )

.  

Паколькі S2 − S1 = S S S S2 1 2 1− + ,  то

V = 1
3 2 2 1 1S h S S h S+ +  = 1

3 1 1 2 2S h S S h S h+ +  = 

= 1
3 1 1 2 2h S S S S+ + .

Тэарэма даказана.

Задача 2. Аснова піраміды — прамавугольны трохвугольнік, 
даўжыні катэтаў якога 6 см і 8 см. Даўжыня кожнага з бака-
вых кантаў піраміды роўна 13 см. Вылічыце аб’ём піраміды.

Рыс. 60

Рашэнн е. 
1) Няхай SABC — дадзеная піраміда, AС = 6 см, BС = 8 см, 

∠ ACB = 90°, AS = BS = СS = 13 см (рыс. 60, а).
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2) Няхай пункт O — аснова вышыні піраміды. Паколькі 
па ўмове AS = BS = СS, то AO = BO = СO (праекцыі роўных 
нахіленых, праведзеных з аднаго пункта, роўныя). Такім чынам, 
пункт O ёсць цэнтр акружнасці, апісанай каля трохвугольніка 
ACB, г. зн. пункт O — сярэдзіна гіпатэнузы AB.

3) Аб’ём піраміды можам знайсці па формуле 

V S SOSABC ABC= ⋅1
3

.

4) Плошча асновы піраміды роўна:

S AC BCABC = ⋅1
2

 = 1
2

6 8 24⋅ ⋅ = (см2).

5) У трохвугольніку SOB ∠ SOB = 90°, SB = 13 см, OB = 

= 1
2

5AB = см  даўжыня катэта SO = SB OB2 2−  = 169 25−  = 

= 12 (см).

6) Такім чынам, VSABC = 1
3

S SOABC ⋅  = 1
3

24 12 96⋅ ⋅ = (см3).
Адка з: 96 см3.

Задача 3. Вылічыце аб’ём правільнай усечанай чатырох-
вугольнай піраміды, даўжыні асноў якой роўны 2 см і 4 см, 
а бакавыя канты нахілены да асновы пад вуглом 45°. 

Рашэнн е. 
1) Аб’ём усечанай піраміды можам знайсці па фор-

муле V h S S S S= 1
3 1 1 2 2+ + ,  дзе S1 і S2 — плошчы асноў 

піраміды, h — яе вышыня.
2) Асновы дадзенай піраміды — квадраты, значыць, іх 

плошчы S1 = 16 см2 і S2 = 4 см2.
3) Няхай O1 і O2 — цэнтры асноў піраміды. Адрэзак 

O1O ляжыць на вышыні адпаведнай няўсечанай піраміды, 
а, значыць, O1O ⊥ (ABC). Няхай C1F  O1O, F ∈ OC, тады 
C1F ⊥ (ABC), а, значыць, h = C1F (рыс. 60, б, в).

4) Знойдзем вышыню піраміды. Прамавугольны трох-
вуголь нік C1FC — раўна бедраны, паколькі ∠ C1CF = 45°, зна-
чыць, h = C1F = CF. Заўважым, што CF = OC − OF = OC − O1C1 = 

= 2 2 − 2 = 2 (см).

5) Цяпер знойдзем аб’ём піраміды: V = 1
3 1 1 2h S S S+ +

2S+  = 2
3

4 8 16( )+ +  = 28 2
3

(см3).

Адка з: 28 2

3
 см3.
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Пытанні і задачы да § 4

257. Ці правільна, што піраміды, якія маюць роўныя 
вышыні і роўныя плошчы асноў, маюць роўныя аб’ёмы?

258. Ці правільна, што аб’ём V адвольнай піраміды 

вылічваецца па формуле V S h= ⋅1
3

, дзе S — плошча асновы 

піраміды, а h — яе вышыня?

259. Па якой формуле можна знайсці аб’ём усечанай 
піраміды?

260. TABCD — правільная чатырохвугольная піраміда. 
Вылічыце аб’ём піраміды, калі даўжыня стараны асновы роў-
на 4 см, а вышыня піраміды — 10 см.

261. Даўжыня дыяганалі асновы правільнай чатырохву-
гольнай піраміды роўна 2 см, а вышыня піраміды роўна 3 см. 
Вылічыце аб’ём гэтай піраміды.

262. Пункт O — цэнтр грані A1B1C1D1 куба ABCDA1B1C1D1. 
Вылічыце аб’ём піраміды OABCD, калі плошча грані куба 
роўна 9 см2.

263. Аб’ём правільнай чатырохвугольнай піраміды роўны 
18 см3. Вылічыце вышыню піраміды, калі плошча яе асновы 
роўна 9 см2.

264. Вышыня правільнай трохвугольнай піраміды роўна 
10 см. Вылічыце аб’ём піраміды, калі даўжыня стараны яе 
асновы роўна 2 см.

265. Аб’ём правільнай трохвугольнай піраміды роўны 

3 3  см3. Вылічыце даўжыню стараны асновы піраміды, 
калі яе вышыня роўна 9 см.

266. ABCDA1B1C1D1 — правільная чатырохвугольная 
прызма, даўжыня стараны асновы якой роўна 2 см, а даўжы-
ня бакавога канта — 6 см. Вылічыце аб’ём піраміды AA1B1D1 
(рыс. 61, а, б).

267. Плошча грані куба ABCDA1B1C1D1 роўна 9 см2. 
Вылічыце аб’ём піраміды DAA1B1B (рыс. 61, в).
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Рыс. 61

268. Вылічыце аб’ём правільнай чатырохвугольнай піра-
міды, вышыня якой роўна 5 см, а радыус акружнасці, упіса-
най у аснову, роўны 2 см.

269. Аснова піраміды — трохвугольнік, даўжыні дзвюх 
старон якога 2 см і 6 см, а вугал паміж гэтымі старанамі 30°. 
Вылічыце аб’ём піраміды, калі яе вышыня роўна 3 см.

270. Вышыня правільнай чатырохвугольнай піраміды 
роў на 10 см. Вылічыце аб’ём піраміды, калі радыус акруж-

насці, апісанай каля яе асновы, роўны 3  см.

271. Вышыня правільнай чатырохвугольнай піраміды 

роўна 6 см, а даўжыня дыяганалі яе асновы — 5 2  см. 
Вылічыце аб’ём піраміды.

272. Даўжыня стараны асновы правільнай чатырохву-

гольнай піраміды роўна 2 3  см, а яе бакавы кант нахі-
лены да плоскасці асновы пад вуглом 60°. Вылічыце аб’ём 
піраміды.

273. Вылічыце плошчу дыяганальнага сячэння правіль-
най чатырохвугольнай піраміды, калі яе аб’ём роўны 9 см3, 
а даўжыня стараны асновы роўна 3 см.

274. Вылічыце аб’ём правільнай чатырохвугольнай піра-
міды, калі даўжыня стараны яе асновы роўна 4 см, а двух-
гранныя вуглы пры кантах асновы роўны 60°.

275. Аб’ём правільнай чатырохвугольнай піраміды роўны 
12 см3, а даўжыня стараны яе асновы — 3 см. Вылічыце 
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радыус акружнасці, апісанай каля дыяганальнага сячэння 
піраміды.

276. Вылічыце аб’ём правільнай чатырохвугольнай піра-
міды, калі радыус акружнасці, апісанай каля яе дыяга-
нальнага сячэння, роўны 1 см, а даўжыня стараны асновы 

роў на 2  см.

277. Вылічыце аб’ём правільнай чатырохвугольнай піра-
міды, калі даўжыня стараны асновы роўна 4 см, а плоскі 
вугал пры вяршыні роўны 60°.

278. Даўжыня бакавога канта правільнай чатырохвуголь-
най піраміды роўна 8 см. Вылічыце аб’ём піраміды, калі 
бакавы кант нахілены да плоскасці асновы пад вуглом 60°.

279. Аб’ём правільнай чатырохвугольнай піраміды роў-

ны 27 3  см3. Вылічыце плошчу бакавой паверхні піраміды, 
калі бакавая грань піраміды нахілена да плоскасці асновы 
пад вуглом 60°.

280. Аб’ём правільнай чатырохвугольнай піраміды SABCD 
роўны 108 см3. Вылічыце радыус акружнасці, упісанай у ся-
чэнне піраміды плоскасцю, якая праходзіць праз вяршыню S 
і сярэдзіны процілеглых старон асновы, калі бакавая грань 
піраміды нахілена да плоскасці асновы пад вуглом 30°.

281. Даўжыня стараны асновы правільнай трохвугольнай 
піраміды роўна 6 см. Вылічыце аб’ём піраміды, калі бакавы 
кант нахілены да плоскасці асновы пад вуглом 45°.

282. Вылічыце аб’ём правільнай трохвугольнай піраміды, 
калі даўжыня стараны яе асновы роўна 3 см, а даўжыня 
бакавога канта — 2 см.

283. Вугал паміж бакавым кантам і плоскасцю асновы 
правільнай трохвугольнай піраміды роўны 60°. Радыус 

акружнасці, апісанай каля асновы піраміды, роўны 2 3  см. 
Вылічыце аб’ём піраміды.

284. Аб’ём правільнай трохвугольнай піраміды роўны 
144 см3, а яе бакавы кант нахілены да плоскасці асновы пад 
вуглом 45°. Вылічыце плошчу бакавой паверхні піраміды.
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285. У правільнай трохвугольнай пірамідзе DABC плошча 
асновы роўна 60 см2, а вышыня — 10 см. Адлегласць ад 
вяршыні C да плоскасці грані DAB роўна 12 см. Вылічыце 
плошчу грані DAB.

286. OABC — правільная трохвугольная піраміда, даў жы-

ня стараны асновы якой роўна 2 3  см. Вылічыце адлегласць 
ад вяршыні A да плоскасці OBC, калі вышыня піраміды 
роўна даўжыні стараны асновы.

287. Аснова піраміды — прамавугольнік, даўжыні старон 

якога роўны 4 см і 2 5  см. Вылічыце аб’ём піраміды, калі 
даўжыня кожнага бакавога канта піраміды 5 см.

288. Аснова піраміды — прамавугольны трохвугольнік, 
даўжыні катэтаў якога 6 см і 8 см. Вылічыце аб’ём пірамі-
ды, калі даўжыня кожнага бакавога канта піраміды роўна 

5 2  см.

289. Аснова піраміды — прамавугольны трохвугольнік, 
даўжыні катэтаў якога 3 см і 4 см. Вылічыце аб’ём піраміды, 
калі кожны яе бакавы кант утварае з плоскасцю асновы 
вугал 60°.

290. Аснова трохвугольнай піраміды — прамавугольны 
трохвугольнік, даўжыні катэтаў якога 9 см і 12 см. Вылічыце 
аб’ём піраміды, калі двухгранныя вуглы пры кантах асновы 
роўны 60°.

291. Аснова піраміды — ромб, даўжыня стараны якога роў-
на 12 см. Двухгранныя вуглы пры кантах асновы роўны 45°. 
Вылічыце аб’ём піраміды, калі яе вышыня роўна 3 см.

292. Аснова піраміды — ромб. Вылічыце радыус акруж-
насці, упісанай у аснову, калі аб’ём піраміды роўны 9 см3, 
даўжыня стараны асновы роўна 6 см, а кожны з двухгран-
ных вуглоў пры аснове роўны 45°.

293. Аснова чатырохвугольнай піраміды — прамавуголь-
нік. Аб’ём піраміды роўны 9 см3, а вугал паміж дыяганалямі 
асновы — 30°. Вылічыце радыус акружнасці, апісанай каля 
асновы, калі бакавыя канты піраміды нахілены да асновы 
пад вуглом 45°.
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294. Усе канты правільнай чатырохвугольнай піраміды 
роўныя паміж сабой. Вылічыце радыус акружнасці, упіса-

най у аснову піраміды, калі яе аб’ём роўны 9
2

 см3.

295. Даўжыня стараны асновы правільнай чатырохву-
гольнай піраміды роўна 6 см. Вылічыце аб’ём піраміды, 
калі вугал паміж апафемамі сумежных бакавых граней 
роўны 60°.

296. Усе канты правільнай чатырохвугольнай піраміды 
роўныя паміж сабой. Вылічыце радыус акружнасці, апі-
санай каля дыяганальнага сячэння, калі аб’ём піраміды 

роўны 36 2  см3.

297. Аснова піраміды — прамавугольнік. Дзве бакавыя 
грані яе перпендыкулярны аснове, а дзве іншыя ўтвараюць з 
плоскасцю асновы вуглы 45° і 30°. Вылічыце аб’ём піраміды, 

калі даўжыня найбольшага бакавога канта роўна 3 5  см.

298. Асновай піраміды служыць ромб, даўжыня стара-
ны якога роўна a, а яго вугал роўны 60°. Знайдзіце аб’ём 
піраміды, калі яе двухгранныя вуглы пры кантах асновы 
роўны 45°.

299. Аснова трохвугольнай піраміды SABC — прама-
вугольны раўнабедраны трохвугольнік ABC (∠ ACB = 90°). 
Вылічыце адлегласць ад вяршыні В да плоскасці ASC, калі 
SB = AB = 3 см і SB ⊥ (ABC).

300. Аснова піраміды — трохвугольнік, даўжыні старон 
якога 7 см, 8 см і 9 см. Двухгранныя вуглы пры кантах яе 
асновы роўныя. Вылічыце градусную меру двухграннага 
вугла пры канце асновы піраміды, калі яе аб’ём роў-
ны 20 см3.

301. Аснова піраміды — трохвугольнік, даўжыні старон 
якога роўны 10 см, 10 см, 12 см, а вышыні бакавых граней 
роўныя паміж сабой. Вылічыце вышыню бакавой грані, калі 

аб’ём піраміды роўны 48 2  см3.

302. Даўжыні старон асноў правільнай усечанай чаты-
рохвугольнай піраміды роўны 4 см і 6 см. Вылічыце аб’ём 
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усечанай піраміды, калі двухгранныя вуглы пры кантах 
большай асновы роўны 60°.

303. Даўжыні старон асноў правільнай чатырохвугольнай 
усечанай піраміды роўны 3 см і 5 см, а даўжыня бакавога 
канта — 2 см. Вылічыце аб’ём усечанай піраміды.

304. Стораны асноў правільнай трохвугольнай усечанай 
піраміды маюць даўжыні 2 см і 6 см. Вылічыце аб’ём піра-
міды, калі кожны двухгранны вугал пры канце большай 
асновы роўны 60°.

305. Плоскі вугал пры вяршыні правільнай чатырохву-
гольнай піраміды роўны 60°. Вылічыце аб’ём піраміды, калі 
яе вышыня роўна 10 см.

306. Асновай піраміды служыць прамавугольнік, плош-
ча якога роўна 1 см2. Вылічыце аб’ём піраміды, калі дзве яе 
бакавыя грані перпендыкулярны плоскасці асновы, а дзве 
іншыя нахілены да яе пад вугламі 30° і 60°.

307. Аснова піраміды — прамавугольнік. Адна бакавая 
грань піраміды перпендыкулярна плоскасці асновы, а астат-
нія нахілены да асновы пад вуглом 60°. Вылічыце аб’ём 
піраміды, калі яе вышыня роўна 3 см.

308. Аснова піраміды — раўнабедраная трапецыя, у якой 
даўжыні паралельных старон 2 см і 8 см. Вылічыце аб’ём 
піраміды, калі кожны двухгранны вугал пры канце асновы 
роўны 60°.

309. У пірамідзе DABC бакавыя канты ўзаемна перпенды-
кулярныя (DA ⊥ DB, DA ⊥ DC, DB ⊥ DC), DA = 6 см, DB = 8 см, 
DC = 10 см. Вылічыце аб’ём піраміды.
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Раздзел  3

ЦЕЛЫ ВЯРЧЭННЯ

§ 1. Сфера і шар

1. Сфера і шар. Разгледзім паняцці сферы і шара ў прасто-
ры, аналагічныя паняццям акружнасці і круга на плос касці. 
Тэнісны шарык і футбольны мяч даюць уяўленне аб сферы, 
а шарык у падшыпніку — аб шары. Форму шара і сферы 
маюць многія ўпрыгажэнні і элементы архітэктурных збу-
даванняў (рыс. 62, a).

Азнач энн е. Сферай называецца геаметрычная фігура, 
якая складаецца з усіх пунктаў прасторы, якія знаходзяцца 
на зададзенай адлегласці ад дадзенага пункта прасторы.

Дадзены пункт называецца цэнтрам сферы.
Радыусам сферы называецца адрэзак, які злучае цэнтр 

сферы з якім-небудзь пунктам сферы.
Часам радыусам сферы называюць даўжыню адрэзка, які 

злучае цэнтр сферы з якім-небудзь пунктам сферы.
З азначэння вынікае, што ўсе радыусы сферы роўныя.
На рысунку 62, б паказана сфера з цэнтрам у пункце O 

і радыусы OF і OT гэтай сферы.
Сфера з цэнтрам у пункце O і радыусам R абазначаецца 

S(O, R) (чытаюць: «Сфера з цэнтрам у пункце O і радыусам R»).

Рыс. 62

Хордай сферы называецца адрэзак, які злучае два пунк-
ты сферы.

Дыяметрам сферы называецца хорда, якая праходзіць 
праз яе цэнтр. 
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Цэнтр сферы дзеліць любы яе дыяметр на два роўныя 
адрэзкі. Любы дыяметр сферы радыуса R роўны 2R.

Напрыклад, на рысунку 62, б паказаны хорда CD і дыя-
метр FL сферы з цэнтрам у пункце O.

Заўважым, што сферу радыусам R можна ўявіць як па-
верхню, якую апіша паўакружнасць радыусам R пры яе пава-
роце на 360° вакол прамой, што змяшчае дыяметр AB гэтай 
паўакружнасці (рыс. 62, в).

Азнач энн е. Шарам называецца геаметрычнае цела, 
якое складаецца са сферы і часткі прасторы, абмежаванай 
гэтай сферай.

Інакш кажучы, шар з цэнтрам у пункце O і радыусам R 
уяўляе сабой геаметрычнае цела, мяжой якога з’яўляецца 
сфера S(O, R).

Радыусам, хордай і дыяметрам шара называюцца радыус, 
хорда і дыяметр сферы, якая з’яўляецца мяжой шара.

Заўважым, што шар радыусам R можна ўявіць як цела, 
якое апіша паўкруг радыусам R пры павароце гэтага паўкруга 
на 360° вакол прамой, што змяшчае дыяметр паўкруга. 

Тэар эма  1 (аб сячэнні сферы плоскасцю). Сячэнне сферы 
плоскасцю ёсць акружнасць.

Рыс. 63

Дока з.
Няхай плоскасць α перасякае сферу S(O, R) і не прахо-

дзіць праз яе цэнтр. З цэнтра O апусцім перпендыкуляр OC 
на плоскасць α (рыс. 63, а, б). Няхай OC = d. Дакажам, што 
перасячэнне сферы S(O, R) і плоскасці α ёсць акружнасць 

з цэнтрам у пункце C і радыусам r R d= −2 2 .
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Няхай M — адвольны пункт лініі перасячэння сферы 
S(O, R) і плоскасці α. Дакажам, што пункт M належыць 

ак ружнасці з цэнтрам у пункце C і радыусам r R d= −2 2 . 
Паколь кі OC ⊥ α, то прамая OC перпендыкулярна кожнай пра-
мой плос касці α, а значыць, OC ⊥ CM. У прамавугольным трох-

ву гольніку OCM CM = R d2 2− , г. зн. пункт M знаходзіцца 

на адлегласці R d2 2−  ад пункта C. Значыць, ён належыць 

акружнасці з цэнтрам у пункце C і радыусам R d2 2− .
Няхай цяпер пункт M належыць акружнасці з цэнтрам у 

пункце C і радыусам R d2 2− , размешчанай у плоскасці α. 
Дакажам, што пункт M — агульны пункт плоскасці α і 
сферы S(O, R). Для гэтага дастаткова даказаць, што OM = R. 

У прамавугольным трохвугольніку OM OC CM= +2 2 =

= d R d2 2 2+ ( )−  = R. Такім чынам, мы даказалі, што перася-
чэнне плоскасці α і сферы S(O, R) ёсць акружнасць з цэн-

трам у пункце C і радыусам R d2 2− .
Тэарэма даказана.
Заўважым, што сцверджанне тэарэмы застаецца правіль-

ным і ў выпадку, калі плоскасць α праходзіць праз цэнтр 
сферы. Пераканайцеся ў гэтым самастойна.

З даказанай тэарэмы вынікае, што сячэнне шара пло-
скасцю ёсць круг, а аснова перпендыкуляра, праведзенага з 
цэнтра шара да плоскасці сячэння, ёсць цэнтр круга, атры-
манага ў сячэнні.

Плоскасць, якая праходзіць праз цэнтр сферы (шара), на-
зываецца дыяметральнай плоскасцю.

Сячэнне сферы (шара) дыяметральнай плоскасцю называ-
ецца вялікай акружнасцю (вялікім кругам). 

Няцяжка зразумець, што плоскасць α і сфера (шар) радыу-
сам R маюць агульныя пункты, калі выконваецца няроўнасць 
d  R (d — адлегласць ад цэнтра шара да плоскасці α).

Азнач энн е. Датычнай плоскасцю да сферы называецца 
плоскасць, што мае са сферай толькі адзін агульны пункт, 
а іх агульны пункт называецца пунктам дотыку плоскасці 
і сферы.

Датчынай плоскасцю да шара называецца датычная плос-
касць да сферы, якая з’яўляецца мяжой гэтага шара.
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Прамая, якая ляжыць у датычнай плоскасці сферы (шара) 
і праходзіць праз пункт дотыку, называецца датычнай да 
сферы (шара). Па азначэнні датычная плоскасць мае са сферай 
толькі адзін агульны пункт, значыць, датычная прамая такса-
ма мае са сферай толькі адзін агульны пункт — пункт дотыку.

Наступная тэарэма паказвае, што датычная плоскасць да 
сферы існуе.

Тэар эма  2 (прымета датычнай плоскасці да сферы). 
Плоскасць, якая перпендыкулярна радыусу сферы і прахо-
дзіць праз яго канец, што ляжыць на сферы, датыкаецца 
да сферы.

Дад з ен а: 
OF — рады ус сфе-
ры, S(O, R),
F ∈ α, α ⊥ OF
(рыс. 64, а, б).

Дака з ац ь: 
α датыкаецца да 
сферы ў пункце F.

Дока з.
Няхай M — адвольны пункт плоскасці α, адрозны ад 

пункта F. Па ўмове OF ⊥ α, значыць, OM — нахіленая да 
плоскасці α, і таму OM  OF, г. зн. OM  R. Адсюль вынікае, 
што пункт M не ляжыць на сферы, значыць, плоскасць α 
мае толькі адзін агульны пункт F са сферай, г. зн. датыка-
ецца да сферы ў пункце F.

Тэарэма даказана.
Тэар эма  3 (аб уласцівасці датычнай плоскасці да сферы). 

Датычная плоскасць да сферы перпендыкулярна радыусу, 
праведзенаму ў пункт дотыку.

Дока з.
Няхай плоскасць α датыкаецца да сферы S(O, R) у пунк-

це F (рыс. 64, а, б). Дакажам, што OF ⊥ α. Па азначэнні да-
тычнай плоскасці да сферы пункт F з’яўляецца адзіным 
агульным пунктам плоскасці α і сферы S(O, R). Такім чы-
нам, любы іншы пункт М плоскасці α ляжыць па-за сферай, 

Рыс. 64
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і таму OM ≠ OF, г. зн. або OM < OF, або OM  OF. Заўважым, 
што няроўнасць OM < OF не можа выканацца. Сапраўды, 
калі OM < OF, то на прамой FM знойдзецца пункт X, адроз-
ны ад пункта F, для якога СX = OF. Паколькі X ∈ α, то сфе-
ра і плоскасць α маюць два агульныя пункты, а гэта супя-
рэчыць азначэнню датычнай плоскасці да сферы. Такім чы-
нам, OM  OF. Значыць, даўжыня адрэзка OF — адлегласць 
ад цэнтра O сферы да плоскасці, г. зн. OF ⊥ α. Такім чынам, 
даўжыня адрэзка OF — найкарацейшая адлегласць сярод ад-
легласцей ад цэнтра O да плоскасці α, г. зн. OF ⊥ α. 

Тэарэма даказана.
2. Мнагаграннікі і сфера. Разгледзім паняцці мнагагран-

ніка, упісанага ў сферу, і мнагагранніка, апісанага каля 
сферы.

Мнагаграннік (напрыклад, піраміда або прызма) назы-
ваецца ўпісаным у сферу, калі ўсе яго вяршыні ляжаць на 
сферы. Пры гэтым сфера называецца апісанай каля мнага-
гранніка (піраміды, прызмы).

Мнагаграннік называецца ўпісаным у шар, калі ўсе яго 
вяршыні ляжаць на мяжы гэтага шара. Пры гэтым шар на-
зываецца апісаным каля мнагагранніка.

Цэнтр O сферы S(O, R), апісанай каля мнагагранніка, 
знаходзіцца на адлегласці, роўнай радыусу R сферы, ад кож-
най вяршыні мнагагранніка. 

На рысунку 65, а, б паказана трохвугольная піраміда 
FABC, упісаная ў сферу S(O, R). Вяршыні асновы ABC піра-
міды ляжаць на акружнасці, па якой плоскасць асновы 
пера сякае сферу (OF = OA = OB = OC = R).

Рыс. 65
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Мнагаграннік называецца апісаным каля сферы (шара), 
калі сфера (шар) датыкаецца да ўсіх граней мнагагранніка. 
Пры гэтым сфера і шар называюцца ўпісанымі ў мнагаграннік.

Цэнтр O сферы S(O, r), упісанай у мнагаграннік, знахо-
дзіцца на адлегласці, роўнай радыусу r сферы, ад кожнай 
з плоскасцей, якія змяшчаюць грані мнагагранніка.

Задача 1. Дакажыце, што каля любой правільнай пірамі-
ды можна апісаць сферу.

Рыс. 66

Дока з.
1) Разгледзім для пэўнасці правільную шасцівугольную 

піраміду TABCDEF (рыс. 66, а). Няхай TO — вышыня гэтай 
піраміды. У плоскасці ATO правядзём пасярэдні перпен-
дыкуляр l да адрэзка AT (K ∈ AT, AK = KT, K ∈ l, l ⊥ AT). 
Абазначым літарай P пункт перасячэння прамых l і TO. 
Тады PT = PA (любы пункт пасярэдняга перпендыкуляра да 
адрэзка AT роўнааддалены ад канцоў гэтага адрэзка).
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2) Пункт P роўнааддалены ад вяршынь асновы правіль-
най піраміды, г. зн. PA = PB = PC = PD = PE = PF (паколькі 

 AOP = BOP = COP = DOP = EOP = FOP, гэтыя трох-
вугольнікі прамавугольныя, OP — іх агульны катэт, OA = 
= OB = OC = OD = OE = OF).

3) Такім чынам, PT = PA = PB = PC = PD = PE = PF, г. зн. 
пункт P роўнааддалены ад усіх вяршынь піраміды. Сфера з 
цэнтрам у пункце P і радыусам PT ёсць сфера, апісаная каля 
разглядаемай правільнай піраміды. Такім чынам, цэнтр P 
сферы, апісанай каля правільнай піраміды, ёсць пункт пера-
сячэння прамой, на якой ляжыць вышыня піраміды, і пася-
рэдняга перпендыкуляра да бакавога канта, праведзенага ў 
плоскасці, што змяшчае вышыню і бакавы кант піраміды.

Цэнтр сферы можа ляжаць на вышыні піраміды (рыс. 66, б), 
ляжаць на яе прадаўжэнні (рыс. 66, в) або супадаць з асно-
вай вышыні піраміды (рыс. 66, г).

Задача 2. Дакажыце, што калі ў аснову піраміды можна 
ўпісаць акружнасць, а аснова вышыні піраміды з’яўляецца 
цэнтрам гэтай акружнасці, то ў піраміду можна ўпісаць 
сферу.

Рыс. 67

Дока з.
Разгледзім для пэўнасці пяцівугольную піраміду 

SA1A2A3A4A5. Няхай F1, F2, F3, F4, F5 — пункты дотыку ўпіса-
най у аснову піраміды акружнасці са старанамі асновы, C — 
цэнтр упісанай акружнасці (рыс. 67, а, б). Прамавугольныя 
трохвугольнікі SCF1, SCF2, ..., SCF5 роўныя і SC — іх агуль-
ны катэт. Значыць, бісектрысы вуглоў пры вяршынях F1, 
F2, ..., F5 перасякаюць гэты катэт у адным і тым жа пункце O. 
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Няхай OT1, OT2, ..., OT5 — перпендыкуляры, апушчаныя 
на гіпатэнузы SF1, SF2, ..., SF5 адпаведна. Плоскасць SF1C 
перпендыкулярна плоскасці SA1A2, значыць, OT1 ⊥ (SA1A2). 
Аналагічна OT2 ⊥ (SA2A3), OT3 ⊥ (SA3A4), ..., OT5 ⊥ (SA1A5). 
Паколькі OC = OT1 = OT2 = ... = OT5, то пункт O знаходзіцца 
на адной і той жа адлегласці ад плоскасцей усіх граней пі-
раміды. Значыць, сфера з цэнтрам O і радыусам r = OC даты-
каецца да ўсіх граней, г. зн. упісана ў дадзеную піраміду.

Задача 3. Сфера радыусам 10  см датыкаецца да ўсіх 
старон прамавугольнага трохвугольніка ABD (∠ ADB = 90°), 
даўжыні старон якога 3 см, 4 см, 5 см. Вылічыце адлегласць 
ад цэнтра сферы да плоскасці трохвугольніка.

Рыс. 68

Рашэнн е.
1) Няхай T, K, F — пункты дотыку сферы да старон 

трохвугольніка, пункт C — аснова перпендыкуляра, пра-
ведзенага з цэнтра O сферы да плоскасці трохвугольніка 
(пункт C супадае з цэнтрам акружнасці, атрыманай у ся-
чэнні) (рыс. 68, а).

2) Адрэзкі OT, OK, OF перпендыкулярны старанам трох-
вугольніка (радыус, праведзены ў пункт дотыку). Адрэзак 
OC перпендыкулярны плоскасці трохвугольніка, значыць, 
ён таксама перпендыкулярны старанам трохвугольніка. 
Адсюль вынікае, што адрэзкі CT, CK, CF перпендыкулярны 
старанам трохвугольніка.

3) З роўнасці прамавугольных трохвугольнікаў OCT, 
OCK, OFC (OT = OK = OF, OC — агульная старана) вынікае, 
што CT = CK = CF, г. зн. пункт С — цэнтр акружнасці, упіса-
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най у трохвугольнік ADB. Радыус гэтай акружнасці r = p − c = 

= 
AD DB AB+ +

2
− AB = 1 (см) (рыс. 68, б).

4) У прамавугольным трохвугольніку OCK (∠ OCK = 90°, 

OK = 10 см, CK = 1 см) даўжыня катэта CO = OK CK2 2−  = 

= 10 1−  = 3 (см).

Адка з: 3 см.

Пытанні і задачы да § 1

310. Пункты A і B належаць акружнасці з цэнтрам O, па 
якой плоскасць перасякае сферу. Пункт F належыць сферы 
і размешчаны так, што адрэзак FO перпендыкулярны сякучай 
плоскасці (рыс. 69, а). Ці правільна, што FA = FB? 

311. Пункты B і C належаць сферы з цэнтрам у пункце O. 
Якую ўмову павінна задавальняць хорда BC, каб градусная 
мера вугла BOC была роўна 60°?

312. Пункт O — цэнтр сферы, а пункты A, B і C ляжаць на 
сферы так, што адрэзкі OA, OB і OC парамі перпендыкулярны. 
Ці правільна, што трохвугольнік ABC роўнастаронні?

Рыс. 69

313. Пункты C і D належаць вялікай акружнасці сферы з 
цэнтрам у пункце O, пункты F і T ляжаць на праменях OC 
і OD адпаведна так, што кожны з адрэзкаў OF і OT роўны 
дыяметру сферы, пункт K належыць сферы і OK ⊥ (COD). 
Вылічыце даўжыні адрэзкаў FT і CK, калі радыус сферы 
роўны 1 см, а ∠ COD = 60° (рыс. 69, б).
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314. Вылічыце радыус шара, калі яго цэнтр O знаходзіцца 
на адлегласці 4 см ад цэнтра C круга, атрыманага ў сячэнні, 
а радыус гэтага круга роўны 3 см (рыс. 69, в).

315. Пункты А і В сферы сіметрычныя адносна цэнтра O 
гэтай сферы. Вылічыце даўжыню вялікай акружнасці сферы, 
калі адлегласць паміж пунктамі A і B роўна 2 см.

316. Адрэзак AB — хорда сферы, якая не праходзіць праз 
цэнтр O сферы. Вылічыце адлегласць ад цэнтра сферы да 
сярэдзіны хорды AB, калі радыус сферы роўны 10 см, а даў-
жыня хорды AB роўна 16 см.

317. Пункт C — цэнтр акружнасці, атрыманай пры пера-
сячэнні сферы з цэнтрам у пункце O і плоскасці, пункт F 
належыць названай акружнасці. Вылічыце радыус сферы, 
калі даўжыня адрэзка CO роўна 6 см, а плошча трохвугольніка 
OCF роўна 24 см2 (рыс. 70, а).

Рыс. 70

318. Пункт C — цэнтр акружнасці, атрыманай пры пера-
сячэнні сферы з цэнтрам у пункце O і плоскасці, пункт F 
належыць названай акружнасці. Вылічыце плошчу трох-
вугольніка OCF, калі даўжыня адрэзка CO роўна 3 см, а ра-
ды ус сферы роўны 5 см.

319. Сякучая плоскасць перасякае шар па крузе з цэнт-
рам у пункце Т і радыусам 3 см. Вылічыце адлегласць ад 
цэнтра О шара да сякучай плоскасці, калі радыус ОК шара 
роўны 6 см (рыс. 70, б). 

320. Меншая з дзвюх канцэнтрычных акружнасцей з цэнт-
рам у пункце C ляжыць на сферы з цэнтрам O. Вылічыце 
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плошчу кольца, абмежаванага гэтымі акружнасцямі, калі 
адлегласць ад цэнтра сферы да некаторага пункта F мен-
шай акружнасці роўна 10 см, адлегласць ад цэнтра сферы 
да плоскасці, у якой ляжаць акружнасці, роўна 8 см, а ра-
дыус большай акружнасці на 1 см большы за радыус меншай 
акружнасці (рыс. 70, в).

321. Сфера з цэнтрам у пункце O датыкаецца да плоскасці α 
у пункце T, а пункт F ляжыць у плоскасці α і знаходзіцца ад 
пунктаў T і O адпаведна на адлегласці 6 см і 10 см. Вылічыце 
адлегласць ад цэнтра сферы да плоскасці α.

322. Шар радыусам 10 см перасечаны плоскасцю, якая 
знаходзіцца на адлегласці 8 см ад яго цэнтра. Вылічыце 
плошчу сячэння шара дадзенай плоскасцю.

323. Сфера радыусам 4 см датыкаецца да плоскасці. 
Пункт A ляжыць у гэтай плоскасці на адлегласці 5 см ад цэнтра 
шара. Вылічыце адлегласць ад гэтага пункта да пункта дотыку.

324. Праз пункт A, які ляжыць на сферы радыусам 10 см, 
праведзена плоскасць. Вугал паміж гэтай плоскасцю і рады-
усам, праведзеным у пункт A, роўны 60°. Вылічыце даўжыню 
лініі перасячэння сферы з плоскасцю.

325. Адлегласць ад цэнтра сферы радыусам 12 см да сяку-
чай плоскасці роўна 8 см. Вылічыце вышыню роўнастарон-
няга трохвугольніка, упісанага ў сячэнне сферы.

326. Радыус сферы роўны 2 см. На адлегласці 3  см ад 
яе цэнтра праведзена плоскасць. Вылічыце даўжыню стара-
ны квадрата, упісанага ў сячэнне сферы плоскасцю.

327. Вяршыні роўнастаронняга трохвугольніка, даўжы-
ня стараны якога 6 см, ляжаць на сферы радыусам 10 см. 
Вылічыце адлегласць ад цэнтра сферы да плоскасці, у якой 
ляжыць трохвугольнік.

328. Сфера радыусам 13 см перасечана плоскасцю, якая 
знаходзіцца на адлегласці 5 см ад цэнтра сферы. Вылічыце 
аб’ём піраміды, вяршыняй якой з’яўляецца цэнтр сферы, 
а аснова ёсць квадрат, упісаны ў сячэнне.

329. Сфера радыусам 10 см перасечана плоскасцю, а 
ў атры манае сячэнне ўпісаны прамавугольны трохвугольнік, 
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даўжыні катэтаў якога роўны 6 см і 8 см. Вылічыце аб’ём 
піраміды, асновай якой з’яўляецца дадзены трохвугольнік, 
а вяршыня супадае з цэнтрам сферы. 

330. У сячэнне сферы плоскасцю ўпісаны прамавуголь-
нік, даўжыні старон якога роўны 5 см і 12 см. Вылічыце 
радыус сферы, калі аб’ём піраміды, аснова якой ёсць дадзе-
ны прамавугольнік, а вяршыня супадае з цэнтрам сферы, 

роў ны 30 3  см3.

331. Аснова піраміды OABC — трохвугольнік ABC, даўжыні 
старон якога роўны 6 см, 8 см, 10 см. Вылічыце аб’ём піраміды, 
калі сфера з цэнтрам у пункце O праходзіць праз вяршыні 
трохвугольніка ABC, а радыус сферы роўны 13 см.

332. Цэнтр сферы радыусам 15
2

 см супадае з вяршыняй 

піраміды OABC. Вылічыце вышыню піраміды, калі сфера 
праходзіць праз пункты A, B, C, а даўжыні старон трох-
вугольніка ABC роўны 10 см, 10 см, 12 см.

333. Плоскасць, перпендыкулярная дыяметру сферы, 
дзеліць яго на адрэзкі, даўжыні якіх 4 см і 16 см. Вылічыце 
даўжыню лініі перасячэння сферы і плоскасці.

334. Праз пункт, які дзеліць радыус шара папалам, 
праведзена сякучая плоскасць, перпендыкулярная гэтаму 
радыусу. Вылічыце плошчу атрыманага сячэння, калі радыус 
шара роўны 4 см.

335. Радыус сферы роўны 3 см. Пункт A, які ляжыць на 
плоскасці, датычнай да сферы, аддалены ад пункта дотыку 

на 3 3  см. Вылічыце адлегласць ад пункта дотыку да пун-
кта перасячэння сферы з прамой, што праходзіць праз цэнтр 
сферы і пункт A.

336. Пункт C сферы аддалены ад канцоў яе дыяметра AB 
на 5 см і 12 см. Вылічыце даўжыню лініі перасячэння сферы 
і плоскасці, якая праходзіць праз пункт C і перпендыкуляр-
на прамой AB.

337. Дыяметр шара роўны 25 см. Пункт B паверхні шара 
знаходзіцца на адлегласці 15 см ад аднаго з канцоў дыяме-
тра шара. Вылічыце плошчу сячэння шара плоскасцю, якая 
праходзіць праз пункт B і перпендыкулярна дыяметру.
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338. Сфера датыкаецца да старон трохвугольніка, даўжы-
ні якіх роўны 5 см, 5 см і 8 см. Адлегласць ад цэнтра сферы 
да вяршыні большага з вуглоў трохвугольніка роўна 13 см. 
Вылічыце адлегласць ад цэнтра сферы да плоскасці трох-
вугольніка.

339. Усе стораны трохвугольніка ABC датыкаюцца да сферы 
радыусам 5 см. Вылічыце адлегласць ад цэнтра сферы да плос-
касці трохвугольніка, калі AB = 13 см, BC = 14 см і CA = 15 см.

340. Сфера датыкаецца да ўсіх старон ромба, даўжыні 
дыяганалей якога роўны 15 см і 20 см. Вылічыце адлегласць 
ад цэнтра сферы да плоскасці ромба, калі радыус сферы 10 см.

341. Шар датыкаецца да ўсіх старон прамавугольнага 
трохвугольніка, даўжыні катэтаў якога роўны 6 см і 8 см. 
Вылічыце радыус шара, калі адлегласць ад цэнтра шара да 
плоскасці трохвугольніка роўна 10 см.

342. Шар радыусам R датыкаецца да ўсіх старон 
роўнастаронняга трохвугольніка ABC са стараной a. Знайдзі-
це аб’ём піраміды OABC, дзе пункт O — цэнтр шара.

343. Сфера датыкаецца да ўсіх старон раўнабедранай тра-
пецыі. Пункт дотыку дзеліць бакавую старану трапецыі на 
часткі 4 см і 9 см. Вылічыце радыус сферы, калі адлегласць 
ад цэнтра сферы да плоскасці трапецыі роўна 8 см.

344. Сфера датыкаецца да ўсіх старон раўнабедранай тра-
пецыі, асновы якой a і b. Знайдзіце адлегласць ад цэнтра 
сферы да плоскасці трапецыі, калі радыус сферы R.

345. Пункт O паверхні шара аддалены ад канцоў яго дыя -
метра на 10 см і 24 см. Плоскасць, якая праходзіць праз 
пункт O і перпендыкулярна дадзенаму дыяметру, разбівае дыя-
метр шара на два адрэзкі. Вылічыце даўжыні гэтых адрэзкаў.

346. Дыяметр шара 52 см, а сякучая плоскасць аддалена 
ад яго цэнтра на 10 см. Вылічыце плошчу круга, атрыманага 
пры перасячэнні шара і плоскасці.

347. Радыус шара 10 см. Дзве паралельныя плоскасці 
размешчаны па розныя бакі ад цэнтра шара. Вылічыце адлег-
ласць паміж плоскасцямі, калі плошчы сячэнняў шара да-
дзе нымі плоскасцямі роўны 36π см2 і 64π см2.
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348. Сячэнні шара паралельнымі плоскасцямі маюць 
плошчы 144π см2 і 25π см2. Вылічыце радыус шара, калі 
адлегласць паміж плоскасцямі роўна 17 см, а цэнтр шара 
ляжыць паміж гэтымі плоскасцямі.

349. Сячэнні сферы паралельнымі плоскасцямі маюць 
даўжыні 20π см і 48π см. Вылічыце радыус сферы, калі 
адлегласць паміж плоскасцямі роўна 14 см, а цэнтры асноў 
ляжаць на адным радыусе.

350. Радыус шара 13 см. Плошчы сячэнняў шара пара-
лельнымі плоскасцямі роўны 144π см2 і 169π см2. Вылічыце 
адлегласць паміж плоскасцямі, калі яны перасякаюць адзін 
радыус. 

351. Каля правільнай чатырохвугольнай піраміды SABCD 
апісана сфера. Вылічыце радыус гэтай сферы, калі даўжыня 
стараны асновы роўна 4 см, а бакавыя канты нахілены да 
плоскасці асновы пад вуглом 60°.

352. Каля правільнай чатырохвугольнай піраміды апісана 
сфера. Знайдзіце радыус гэтай сферы, калі даўжыня стараны 
асновы роўна 2a, а бакавыя грані піраміды нахілены да 
плоскасці асновы пад вуглом 60°.

353. У сферу ўпісана піраміда, асновай якой з’яўляец-
ца прамавугольнік, даўжыня дыяганалі якога роўна 8 см. 
Кожны бакавы кант піраміды ўтварае з асновай вугал 15°. 
Вылічыце радыус сферы. 

354. Вышыня правільнай чатырохвугольнай піраміды 
роўна 4 см, а даўжыня бакавога канта — 5 см. Вылічыце 
радыус сферы, апісанай каля піраміды.

355. Даўжыня бакавога канта правільнай чатырохвуголь-
най піраміды роўна 10 см, а радыус сферы, апісанай каля 

піраміды, роўны 25
4

 см. Вылічыце аб’ём піраміды.

356. Вышыня правільнай трохвугольнай піраміды роўна 
8 см, а даўжыня бакавога канта — 10 см. Вылічыце радыус 
сферы, апісанай каля піраміды.

357. Знайдзіце радыус сферы, апісанай каля правільнай 
трохвугольнай піраміды, апафема якой роўна a і ўтварае 
з плоскасцю асновы вугал α.
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358. У шар упісана правільная трохвугольная піраміда, 
даўжыня стараны асновы якой роўна a. Знайдзіце радыус 
шара, калі вышыня піраміды роўна старане яе асновы.

359. Даўжыня стараны асновы правільнай чатырохвуголь-
най піраміды роўна 6 см, а яе вышыня — 4 см. Вылічыце 
радыус сферы, упісанай у дадзеную піраміду.

360. Радыус сферы, упісанай у правільную чатырохву-
гольную піраміду, роўны 3 см, а даўжыня дыяганалі асновы 

піраміды — 12 2  см. Вылічыце аб’ём піраміды.

361. Радыус сферы, упісанай у правільную чатырохву-
гольную піраміду, роўны 2 см, а двухгранныя вуглы пры 
кантах асновы піраміды роўны 60°. Вылічыце плошчу бака-
вой паверхні піраміды.

362. Даўжыня бакавога канта правільнай чатырохвуголь-
най піраміды роўна 2 см. Вылічыце радыус сферы, упісанай 
у гэтую піраміду, калі яе бакавы кант нахілены да плоскасці 
асновы пад вуглом 60°.

363. У правільную чатырохвугольную піраміду, даўжыня 
стараны асновы якой роўна 12 см, упісана сфера. Вылічыце 
аб’ём піраміды, калі радыус сферы роўны 3 см.

364. У правільную чатырохвугольную піраміду ўпісана 
сфера. Вылічыце плошчу бакавой паверхні піраміды, калі 
адлегласць ад цэнтра сферы да бакавой грані піраміды роў-
на 3 см, а вышыня піраміды — 8 см.

365. Двухгранны вугал пры канце правільнай трохву-
гольнай піраміды роўны 60°, а даўжыня стараны яе асновы 
роўна 6 см. Вылічыце радыус сферы, упісанай у піраміду.

366. Бакавыя канты правільнай трохвугольнай піраміды 
нахілены да плоскасці асновы пад вуглом 60°, даўжыня ста-
раны яе асновы роўна 12 см. Вылічыце радыус сферы, упі-
санай у піраміду.

367. Плоскі вугал пры вяршыні правільнай трохвугольнай 
піраміды роўны α. Знайдзіце радыус сферы, упісанай у піра-
міду, калі даўжыня стараны яе асновы роўна a.
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368. Знайдзіце радыус сферы, упісанай у правільную 
трохвугольную піраміду, даўжыня стараны асновы якой 
роўна a, а вышыня — h.

369. Дакажыце, што каля правільнай прызмы можна апі-
саць сферу, цэнтр якой ёсць сярэдзіна адрэзка, які злучае 
цэнтры асноў прызмы.

370. Вылічыце дыяметр сферы, апісанай каля правільнай 
трохвугольнай прызмы, калі даўжыня бакавога канта прыз-
мы роўна 4 см, а даўжыня стараны асновы — 6 см.

371. Знайдзіце плошчу бакавой паверхні правільнай 
трохвугольнай прызмы, упісанай у сферу радыусам R, калі 
вышыня прызмы роўна R.

372. У сферу радыусам R упісана правільная чатырох-
вугольная прызма, усе канты якой роўныя паміж сабой. 
Знай дзіце плошчу асновы прызмы.

373. У сферу радыусам R упісана правільная трохвугольная 
прызма. Знайдзіце аб’ём прызмы, калі яе вышыня H.

374. У сферу радыусам R упісана правільная чатырох-
вугольная прызма, у якой дыяганаль бакавой грані нахі-
лена да плоскасці асновы пад вуглом α. Знайдзіце аб’ём 
прызмы.

375. Дакажыце, што каля прамой прызмы можна апісаць 
сферу, калі каля яе асновы можна апісаць акружнасць.

376. У сферу ўпісана прамая прызма, у аснове якой 
ляжыць прамавугольны трохвугольнік, даўжыні катэтаў 
якога роўны 6 см і 8 см. Вылічыце аб’ём прызмы, калі 

радыус сферы роўны 41  см.

377. У правільнай трохвугольнай прызме вышыня роўна H, 
а дыяганаль бакавой грані нахілена да плоскасці асновы пад 
вуглом α. Знайдзіце радыус сферы, апісанай каля прызмы.

378. У шары праведзены два ўзаемна перпендыкулярныя 
сячэнні на адлегласці 8 см і 12 см ад цэнтра. Вылічыце радыус 
шара, калі даўжыня агульнай хорды сячэнняў роўна 18 см.

379. Плошча вялікага круга шара роўна 50π см2. Два ўза-
емна перпендыкулярныя сячэнні шара маюць агульную хор-
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ду даўжынёй 6 см. Вылічыце адлегласць ад цэнтра шара да 
плоскасцей, што змяшчаюць сячэнні, калі плошча аднаго з 
іх роўна 25π см2.

380. Дакажыце, што калі двухгранныя вуглы пры аснове 
трохвугольнай піраміды роўныя, то ў піраміду можна ўпі-
саць сферу.

381. Аснова піраміды — раўнабедраны трохвугольнік, 
даўжыня бакавой стараны якога роўна a, а вугал пры аснове 
трохвугольніка — α. Бакавыя грані піраміды нахілены да 
асновы пад вуглом ϕ. Знайдзіце радыус упісанай у піраміду 
сферы.

382. У правільную трохвугольную піраміду ўпісана сфе-
ра, цэнтр якой дзеліць вышыню піраміды ў адносіне 5  4, 
лічачы ад вяршыні. Знайдзіце радыус сферы, калі старана 
асновы піраміды роўна a.

383. Дакажыце, што аб’ём піраміды, у якую ўпісана сфера 

радыусам r, можна знайсці па формуле V S r= 1
3 поўн , дзе Sпоўн — 

плошча поўнай паверхні піраміды.

384. Аснова піраміды — ромб, даўжыня стараны якога 
роўна a, а адзін з яго вуглоў — α. Знайдзіце радыус сферы, 
упісанай у піраміду, калі кожная бакавая грань піраміды на-
хілена да плоскасці асновы пад вуглом β. 
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§ 2. Цыліндр

1. Паняцце цыліндра. У гэтым параграфе мы вывучым 
уласцівасці геаметрычнага цела, якое называецца цыліндрам. 
У навакольнай прыродзе існуе мноства аб’ектаў, якія з’яў-
ляюцца фізічнымі мадэлямі названай фігуры. Напрыклад, 
форму цыліндра маюць многія дэталі машын і элементы роз-
ных архітэктурных збудаванняў (рыс. 71, а). 

У некаторай плоскасці α разгледзім акружнасць ω(O, R) 
з цэнтрам O і радыусам R. Праз кожны пункт акружнасці 
ω(O, R) правядзём прамую, перпендыкулярную плоскасці α. 

Цыліндрычнай паверхняй называецца фігура, утвораная 
гэтымі прамымі, а самі прамыя называюцца ўтваральнымі 
цыліндрычнай паверхні.

Усе ўтваральныя цыліндрычнай паверхні паралельны 
адна адной, паколькі яны перпендыкулярны плоскасці α.

Рыс. 71

Прамым кругавым цыліндрам або проста цыліндрам 
называецца геаметрычнае цела, абмежаванае цыліндрычнай 
паверхняй і дзвюма паралельнымі плоскасцямі α і β, якія 
перпендыкулярны ўтваральным цыліндрычнай паверхні 
(рыс. 71, б, в).

Бакавой паверхняй цыліндра называецца частка цылін-
дрычнай паверхні, размешчаная паміж сякучымі плоскасцямі 
α і β, якія перпендыкулярны яе ўтваральным (рыс. 72, а), 
а часткі (кругі), што адсякаюцца цыліндрычнай паверхняй 
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Рыс. 72

на паралельных плоскасцях α і β, называюцца асновамі цы-
ліндра (рыс. 72, б).

Утваральнай цыліндра называецца адрэзак (або даўжы-
ня гэтага адрэзка) утваральнай цыліндрычнай паверхні, раз-
мешчаны паміж паралельнымі плоскасцямі, у якіх ляжаць 
асновы цыліндра. Усе ўтваральныя цыліндра паралельныя 
і роўныя паміж сабой. 

Воссю цыліндра называецца адрэзак O1O2, што злучае 
цэнтры кругоў, якія з’яўляюцца асновамі цыліндра (гл. 
рыс. 72, а, б).

Вышынёй цыліндра называецца перпендыкуляр (або даў-
жыня гэтага перпендыкуляра), праведзены з якога-небудзь 
пункта плоскасці адной асновы цыліндра да плоскасці дру-
гой асновы.

Радыусам цыліндра называецца радыус яго асновы. 
Цыліндр называецца роўнастароннім, калі яго вышыня 

роўна дыяметру асновы.
Калі цыліндр з асновай радыусам R спраектаваць на пло-

скасць асновы паралельна якой-небудзь яго ўтваральнай, то 
праекцыяй цыліндра будзе круг радыусам R (рыс. 72, в). 

Цыліндр можна атрымаць паваротам прамавугольніка 
вакол адной з яго старон на 360°. На рысунку 73, а пака-
заны цыліндр, атрыманы паваротам прамавугольніка ABCD 
вакол стараны AB. У гэтым выпадку бакавая паверхня 
цыліндра ўтвараецца паваротам стараны CD, а асновы — 
паваротам старон BC і AD. 

Калі сякучая плоскасць паралельна восі O1O2 цыліндра, то 
сячэннем цыліндра служыць прамавугольнік, дзве стараны 
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Рыс. 73

якога — утваральныя, а дзве іншыя — хорды асноў цыліндра. 
Прыкладам такога сячэння служыць прамавугольнік KTEP, 
паказаны на рысунку 73, б.

Восевым сячэннем цыліндра называецца сячэнне цылін-
дра плоскасцю, якая праходзіць праз яго вось. 

Восевае сячэнне цыліндра — прамавугольнік, дзве стараны 
якога ёсць утваральныя цыліндра, а дзве іншыя — дыя метры 
яго асноў. На рысунку 73, б паказана восевае сячэнне ABCD. 

Сякучая плоскасць, перпендыкулярная восі цыліндра, 
перасякае яго па крузе (рыс. 73, в).

Прызма называецца ўпісанай у цыліндр, калі яе асновы 
ўпісаны ў асновы цыліндра, і прызма апісана каля цылін-
дра, калі яе асновы апісаны каля асноў цыліндра.

Напрыклад, на рысунку 74, а паказана трохвугольная прыз-
ма ABCA1B1C1, упісаная ў цыліндр, а на рысунку 74, б, в — 
трохвугольная прызма TKET1K1E1, апісаная каля цыліндра.

Рыс. 74
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Вышыня прызмы, упісанай у цыліндр або апісанай каля 
яго, роўна вышыні цыліндра.

2. Цыліндр і сфера. Сфера называецца ўпісанай у цы-
ліндр, калі яна датыкаецца да асноў цыліндра і кожнай яго 
ўтваральнай. Пры гэтым цыліндр называецца апісаным каля 
сферы (рыс. 75, а).

Шар называецца ўпісаным у цыліндр, калі ён датыкаец-
ца да асноў цыліндра і кожнай яго ўтваральнай. Пры гэтым 
цыліндр называецца апісаным каля шара.

Цыліндр называецца ўпісаным у сферу, калі акружнасці 
асноў цыліндра з’яўляюцца сячэннямі сферы. Пры гэтым 
сфера называецца апісанай каля цыліндра (рыс. 75, б).

Цыліндр называецца ўпісаным у шар, калі асновы цы-
ліндра з’яўляюцца сячэннямі шара. Пры гэтым шар назы-
ваецца апісаным каля цыліндра.

Рыс. 75

3. Плошча бакавой і поўнай паверхняў цыліндра. Цяпер 
разгледзім пытанне аб вылічэнні плошчы бакавой і поўнай 
паверхняў цыліндра.

Няхай у цыліндр упісана правільная n-вугольная прызма. 
Калі лік n старон асновы правільнай n-вугольнай прызмы, 
упісанай у цыліндр, неабмежавана нарастае, тады прызма 
ўсё менш і менш адрозніваецца ад цыліндра. Можна дака-
заць, што існуе лік, да якога імкнецца плошча бакавой па-
верхні такой прызмы пры неабмежаваным нарастанні ліку 
старон яе асновы. За плошчу бакавой паверхні цыліндра 
прымаюць лік, да якога імкнецца плошча бакавой паверхні 
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правільнай прызмы, упісанай у цыліндр, калі лік старон 
асновы гэтай прызмы неабмежавана нарастае.

Тэар эма  1 (аб плошчы бакавой паверхні цыліндра). 
Плошча бакавой паверхні цыліндра роўна здабытку 
даў жыні акружнасці яго асновы на вышыню (Sбак = 2πRH, 
дзе R — радыус асновы цыліндра, H — яго вышыня).

Рыс. 76

Дока з. 
Няхай Pn і H адпаведна перыметр асновы і вышы-

ня правільнай n-вугольнай прызмы, упісанай у цыліндр 
(рыс. 76, а, б). Тады плошча бакавой паверхні гэтай прыз-
мы Sбак = PnH. Дапусцім, што лік старон правільнага многа-
вугольніка, упісанага ў аснову цыліндра, неабмежавана нара-
стае (рыс. 76, в). Тады перыметр Pn імкнецца да даўжыні 
акружнасці C = 2πR, дзе R — радыус асновы цыліндра, 
а вышы ня H не змяняецца. Такім чынам, плошча бакавой 
паверхні прызмы імкнецца да ліку 2πRH, г. зн. плошча 
бакавой паверхні цыліндра роўна Sбак = 2πRH.

Тэарэма даказана.
Плошчай поўнай паверхні цыліндра называецца сума 

плошчаў бакавой паверхні і дзвюх асноў. Плошча кожнай 
асновы цыліндра роўна πR2, значыць, плошча поўнай паверхні 
цыліндра Sпоўн вылічваецца па формуле Sпоўн = 2πRH + 2πR2.

Калі бакавую паверхню цыліндра «разрэзаць» па ўтва-
ральнай FT (рыс. 77, а) і разгарнуць так, каб усе ўтвараль-
ныя апынуліся ў адной плоскасці, то ў выніку мы атрымаем 
прамавугольнік FTT1F1, які называецца разгорткай бакавой 
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паверхні цыліндра. Старана FF1 прамавугольніка ёсць раз-
гортка акружнасці асновы цыліндра, значыць, FF1 = 2πR, 
а яго старана FT роўна ўтваральнай цыліндра, г. зн. FT = H 
(рыс. 77, б, в). Такім чынам, плошча FT FF RH⋅ =1 2π  раз-
горткі бакавой паверхні цыліндра роўна плошчы яго бака-
вой паверхні.

4. Аб’ём цыліндра. Цяпер разгледзім пытанне аб вылі-
чэнні аб’ёму цыліндра.

За аб’ём цыліндра прымаецца лік, да якога імкнецца аб’ём 
правільнай прызмы, упісанай у цыліндр, калі лік старон яе 
асновы неабмежавана нарастае.

Тэар эма  2 (аб аб’ёме цыліндра). Аб’ём цыліндра роў ны 
здабытку плошчы асновы на вышыню (V = πR2H, дзе R, H — 
радыус і вышыня цыліндра адпаведна).

Дока з.
Няхай Sn — плошча асновы, H — вышыня правільнай 

n-вугольнай прызмы, упісанай у цыліндр. Тады аб’ём гэтай 
прызмы Vn = SnH. Дапусцім, што лік старон асновы ўпісанай 
у цыліндр прызмы неабмежавана нарастае. Тады Sn будзе 
імкнуцца да плошчы πR2 асновы цыліндра, а вышыня H 
застанецца нязменнай. Такім чынам, аб’ём SnH прызмы будзе 
імкнуцца да ліку πR2H, г. зн. аб’ём цыліндра V = πR2H.

Тэарэма даказана.

Задача 1. У роўнастаронні цыліндр радыусам 2 см упіса-
на правільная трохвугольная прызма ABCA1B1C1. Вылічыце 
аб’ём піраміды OACF, дзе пункт O — цэнтр грані AA1B1B, 
а пункт F — сярэдзіна канта AB.

Рыс. 77
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Рашэнн е.

1) Аб’ём піраміды вылічым па формуле V S h= 1
3 асн . 

Паколькі OF ⊥ (ABC) (OF  AA1, AA1 ⊥ (ABC)), то VOAFC = 

= 1
3

S OFAFC ⋅  (рыс. 78, а, б).

2) Няхай x — даўжыня стараны асновы, тады плошча 

асновы S SAFC ABC= 1
2

= x2 3
8

 (рыс. 78, в).

3) У трохвугольніку AFC (∠ AFC = 90°, AF = x
2

,  AC = x) 

даў жыня катэта CF AC AF= −2 2  = x x x2
2

4
3

2
− = . Па коль   -

кі трохвугольнік ACB роўнастаронні, то CF R= 3
2

= ⋅3
2

2 = 

= 3 (см). З ураўнення x 3
2

3=  знойдзем, што x = 2 3.

4) Такім чынам, SAFC = x
2 3
8

 = 
4 3 3

8

⋅ ⋅
 = 3 3

2
 (см2), а VOAFC = 

= 1
3

S OFAFC ⋅  = 1
3

3 3
2

2⋅ ⋅  = 3  (см3).

Адка з: 3  см3.

Задача 2. ABCA1B1C1 — прамая прызма, аснова якой ёсць 
прамавугольны трохвугольнік ACB (∠ ACB = 90°, AC = 8 см, 
AB = 10 см). Вылічыце аб’ём цыліндра, упісанага ў прызму, 
калі аб’ём піраміды C1ACB роўны 16 см3.

Рашэнн е.
1) Аб’ём цыліндра вылічым па формуле Vцыл = πr2H. 

Заўважым, што вышыня цыліндра роўна даўжыні канта AA1 
прызмы, а радыус r роўны радыусу акружнасці, упісанай 
у прамавугольны трохвугольнік ABC (рыс. 79, а, б, в).

Рыс. 78
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Рыс. 79

2) У трохвугольніку ABC (∠ ACB = 90°, AC = 8 см, AB = 10 см) 

даўжыня катэта CB = AB AC2 2−  = 6 см.

3) Аб’ём піраміды C1ACB V S НC ACB ACB1

1
3

= ⋅  = 1
3

1
2

6 8⋅ ⋅ ⋅ H = 

= 8H. Па ўмове 8H = 16, значыць, H = 2 см.

4) Радыус вылічым па формуле r
S

P
ABC

ABC
= 2

 = 24
12

2=  (см). 

Такім чынам, Vцыл = πr2H = π π⋅ ⋅ =4 2 8  (см3).
Адка з: 8π см3.

Пытанні і задачы да § 2

385. Пункт F — сярэдзіна ўтваральнай AB цыліндра, 
цэнтрамі асноў якога з’яўляюцца пункты O і T (рыс. 80, а). 
Ці правільна, што FO = FT?

386. Пункты A і B належаць акружнасці з цэнтрам 
O асновы цыліндра, а пункт F — цэнтр другой асновы 
цыліндра. Ці правільна, што AF = BF?

Рыс. 80
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387. Радыус цыліндра роўны 3 см, а яго вышыня роўна 
10 см. Вылічыце плошчу восевага сячэння цыліндра.

388. Пункт O — сярэдзіна восі O1O2 цыліндра, пункты A 
і B ляжаць на адной яго ўтваральнай. На праменях OA і OB 
выбраны адпаведна пункты D і C так, што пункты A і B — 
сярэдзіны адрэзкаў OD і OC адпаведна (рыс. 80, б). Чаму 
роўна даўжыня адрэзка DC, калі адлегласць паміж пунктамі 
A і B роўна 2 см?

389. Пункты O і F — цэнтры асноў цыліндра. Праз пункт O 
і сярэдзіну D утваральнай AB цыліндра праведзена прамая, 
якая перасякае плоскасць асновы цыліндра ў пункце T. 
Вылічыце даўжыню адрэзка TB, калі радыус цыліндра роў-
ны 3 см (рыс. 80, в).

390. Пункт O — цэнтр асновы цыліндра, адрэзак AB — 
дыяметр другой яго асновы. Вылічыце плошчу трохвуголь-
ніка AOB, калі радыус цыліндра роўны 2 см, а яго вышыня 
роўна 6 см.

391. Адрэзкі AB і CD — утваральныя цыліндра з воссю OS, 
а радыусы SB і SD перпендыкулярныя паміж сабой, пункты F 
і T — сярэдзіны ўтваральных AB і CD адпаведна. Прамыя 
OF і OT перасякаюць плоскасць асновы цыліндра ў пунктах Q 
і P адпаведна. Вылічыце даўжыню адрэзка PQ, калі радыус 
цыліндра роўны 1 см (рыс. 81, а).

392. Пункт O — цэнтр асновы цыліндра, а пункт C 
з’яўляецца цэнтрам акружнасці, атрыманай пры перасячэнні 
бакавой паверхні цыліндра і плоскасці, перпендыкулярнай 
яго восі, B — пункт гэтай акружнасці. Вылічыце радыус 

Рыс. 81
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акружнасці, канцэнтрычнай з дадзенай акружнасцю, калі яе 
радыус у два разы большы за радыус меншай акружнасці, 
OC = 2 см, OB = 4 см (рыс. 81, б).

393. Пункты O і C — цэнтры асноў цыліндра, AB — яго 
ўтваральная, пры гэтым пункты A і B — сярэдзіны адрэз-
каў OT і CF адпаведна. Вылічыце адлегласць паміж пункта-
мі A і C, калі чатырохвугольнік OTFC — квадрат з плошчай 
16 см2 (рыс. 81, в).

394. Плошча восевага сячэння цыліндра роўна 60 см2, 
а яго вышыня — 10 см. Вылічыце радыус асновы цыліндра.

395. Радыус асновы цыліндра роўны 4 см, а яго вышыня — 
5 см. Вылічыце плошчу восевага сячэння цыліндра.

396. Дыяганаль восевага сячэння цыліндра роўна 8 см 
і нахілена да плоскасці асновы пад вуглом 60°. Вылічыце 
радыус асновы цыліндра.

397. Радыус асновы цыліндра роўны 3 см, а яго вышы-
ня — 8 см. Вылічыце радыус акружнасці, апісанай каля 
восевага сячэння цыліндра.

398. Вышыня цыліндра роўна 6 см, а дыяганаль восевага 
сячэння — 10 см. Вылічыце плошчу асновы цыліндра.

399. Цыліндр атрыманы ў выніку паварота прамавуголь-
ніка ABCD каля прамой AD (рыс. 82, а). Вылічыце плошчу 
бакавой паверхні цыліндра, калі даўжыні старон AD і AB 
прамавугольніка роўны адпаведна 4 см і 2 см.

Рыс. 82

Правообладатель Народная асвета



121Целы вярчэння

400. У мадэлі цыліндра прасвідравана адтуліна, дыяметр 
якой роўны 4 см (рыс. 82, б, в). Вылічыце плошчу паверхні 
адтуліны, калі вышыня мадэлі цыліндра роўна 8 см. 

401. Даўжыня дыяганалі восевага сячэння цыліндра 
роўна 12 см. Вугал паміж гэтай дыяганаллю і ўтваральнай 
цыліндра роўны 60°. Вылічыце плошчу бакавой паверхні 
цыліндра.

402. Восевае сячэнне цыліндра — квадрат, даўжыня дыя-
ганалі якога роўна 10 см. Вылічыце плошчу бакавой паверх-
ні цыліндра.

403. Паралельна восі цыліндра праведзена плоскасць, 
якая адсякае ад акружнасці асновы дугу 60°. Даўжыня восі 
цыліндра роўна 20 см. Вылічыце плошчу бакавой паверхні 
цыліндра, калі адлегласць ад восі цыліндра да сякучай плос-
касці роўна 4 см.

404. Вышыня цыліндра роўна 10 см. Плошча сячэння 
цыліндра плоскасцю, якая паралельна восі цыліндра і зна-
ходзіцца на адлегласці 6 см ад яе, роўна 160 см2. Вылічыце 
плошчу поўнай паверхні цыліндра.

405. Плоскасць, паралельная восі цыліндра, адсякае ад 
акружнасці асновы дугу 120°. Вылічыце плошчу поўнай па-
верхні цыліндра, калі вышыня цыліндра роўна 10 см, а адлег-
ласць паміж воссю цыліндра і сякучай плоскасцю роўна 5 см.

406. Плоскасць, паралельная восі цыліндра, адсякае ад 
акружнасці асновы дугу 60°. Адлегласць ад восі цыліндра 
да сякучай плоскасці роўна 2 см. Вылічыце плошчу сячэння, 
калі плошча бакавой паверхні цыліндра роўна 80π см2.

407. Дыяганаль сячэння цыліндра, паралельнага яго восі, 
нахілена да плоскасці асновы пад вуглом 60°, а яе даўжыня 
роўна 3 см. Вылічыце плошчу поўнай паверхні цыліндра, 
калі сячэнне адсякае ад акружнасці асновы дугу 120°.

408. Сячэнне цыліндра плоскасцю, паралельнай яго восі, 

аддалена ад прамой, якая змяшчае вось, на 2 3  см і адсякае 
ад акружнасці асновы дугу 60°. Вылічыце плошчу поўнай 
паверхні цыліндра, калі плошча сячэння роўна 4 см2.
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409. Вышыня цыліндра ў два разы большая за радыус. 
Знайдзіце плошчу сячэння цыліндра плоскасцю, паралельнай 
яго восі, калі адлегласць паміж прамой, якая змяшчае вось 
цыліндра, і сякучай плоскасцю роўна палове радыуса R.

410. Дыяганаль восевага сячэння цыліндра нахілена да 
плоскасці асновы пад вуглом 60°. Вылічыце аб’ём цыліндра, 
калі даўжыня дыяганалі восевага сячэння роўна 4 см.

411. Вышыня цыліндра ў два разы большая за яго рады-
ус. Вылічыце аб’ём цыліндра, калі плошча бакавой паверхні 
роўна 8π см2.

412. Плоскасць, паралельная восі цыліндра, знаходзіц-
ца на адлегласці 6 см ад прамой, што змяшчае гэтую вось. 
Даўжыня дыяганалі атрыманага сячэння роўна 20 см, а ра-
дыус асновы цыліндра — 10 см. Вылічыце аб’ём цыліндра.

413. Вышыня цыліндра роўна 2 см. Праз дзве яго ўтва-
ральныя праведзена сячэнне, што адсякае ад акружнасці ас-
новы дугу 60°. Вылічыце аб’ём цыліндра, калі вугал паміж 
дыяганаллю сячэння і плоскасцю яго асновы роўны 45°.

414. Плошча бакавой паверхні цыліндра роўна 16π см2, 
а даўжыня акружнасці яго асновы роўна 2π см. Вылічыце 
аб’ём цыліндра.

415. Вышыня цыліндра 6 см, а радыус асновы — 5 см. 
Адрэзак даўжынёй 10 см размешчаны так, што яго канцы 
ляжаць на акружнасцях абедзвюх асноў. Вылічыце адлег-
ласць ад прамой, якая змяшчае дадзены адрэзак, да прамой, 
якая змяшчае вось цыліндра.

416. Піраміда DABC размешчана так, што прамавугольны 
трохвугольнік ACB (∠ ACB = 90°), які служыць яе асновай, 
упісаны ў акружнасць асновы, а бакавы кант DC з’яўляецца 
ўтваральнай цыліндра. Вылічыце аб’ём піраміды, калі аб’ём 
цыліндра роўны 36π см3, плошча яго бакавой паверхні — 

12π см2, а даўжыня адрэзка DA — 37  см.

417. Правільная трохвугольная піраміда DABC размеш-
чана так, што трохвугольнік ABC упісаны ў акружнасць ас-
новы цыліндра, а вяршыня D супадае з цэнтрам другой асно-
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вы. Вылічыце аб’ём цыліндра, калі бакавыя канты піраміды 
нахілены да плоскасці асновы пад вуглом 30°, а плошча яе 

асновы роўна 3  см2.

418. Вяршыні раўнабедранага трохвугольніка ABC (AC =  
= BC) размешчаны на акружнасцях асноў цыліндра. Хорда AB 
сцягвае дугу 60°, а плошча асновы цыліндра роўна 4π см2. 
Вылічыце плошчу бакавой паверхні цыліндра, калі плошча 
трохвугольніка ABC роўна 4 см2.

419. Аснова правільнай чатырохвугольнай піраміды ўпі-
сана ў акружнасць асновы цыліндра, а яе вяршыня супадае 
з цэнтрам другой асновы. Плошча бакавой паверхні цылін-
дра роўна плошчы яго асновы. Вылічыце аб’ём піраміды, 
калі плошча асновы цыліндра роўна 16π см2.

420. Вышыня цыліндра на 2 см большая за яго радыус, 
а плошча поўнай паверхні роўна 80π см2. Вылічыце аб’ём 
правільнай чатырохвугольнай прызмы, упісанай у цыліндр.

421. Дыяганаль сячэння, праведзенага паралельна восі 
цыліндра на адлегласці 4 см ад яе, у два разы большая за 
радыус цыліндра. Вылічыце аб’ём правільнай трохвугольнай 
піраміды, старана асновы якой супадае са стараной сячэн-
ня, што з’яўляецца хордай асновы цыліндра, а вяршыня — 
цэнтр другой асновы.

422. Плошча поўнай паверхні цыліндра роўна 456π см2, 
а яго вышыня — 7 см. Вылічыце радыус акружнасці, апіса-
най каля восевага сячэння цыліндра.

423. Вылічыце аб’ём цыліндра, калі плошча яго поўнай 
паверхні роўна 130π см2, а перыметр восевага сячэння — 
36 см.

424. Праз утваральную цыліндра праведзены дзве ўзаем-
на перпендыкулярныя плоскасці. Плошча кожнага з атры-
маных сячэнняў роўна 10 см2. Вылічыце плошчу восевага 
сячэння.

425. Праз утваральную цыліндра праведзены два ўзаемна 
перпендыкулярныя сячэнні, перыметры якіх роўны 18 см 
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і 36 см, а рознасць іх плошчаў роўна 63 см2. Вылічыце аб’-
ём цыліндра.

426. Каля роўнастаронняга цыліндра апісана трохвуголь-
ная прызма, перыметр асновы якой роўны 84 см, а плошча 
поўнай паверхні прызмы роўна 252 см2. Вылічыце аб’ём 
цыліндра.

427. Правільная трохвугольная прызма ўпісана ў цы-
ліндр. Знайдзіце аб’ём цыліндра, калі дыяганаль бакавой 
грані прызмы ўтварае з плоскасцю другой бакавой грані 
вугал ϕ, а яе даўжыня роўна a.

428. Аснова прамой прызмы — прамавугольны трох-
вугольнік, плошча якога S, а востры вугал — ϕ. Плошча 
большай бакавой грані роўна 2S. Знайдзіце аб’ём цыліндра, 
апісанага каля прызмы.

429. У цыліндр упісана правільная трохвугольная прыз-
ма. Вылічыце плошчу сячэння прызмы, якое праходзіць 
праз старану адной асновы і процілеглую вяршыню другой 
асновы, калі плошча бакавой паверхні цыліндра ў два разы 
большая за плошчу асновы, а плошча яго поўнай паверхні 
роўна 16π см2.

430. Аснова прамой прызмы — раўнабедраны прама-
вугольны трохвугольнік, даўжыня катэта якога a. Дыяганаль 
большай бакавой грані і дыяганаль другой бакавой грані, якія 
выходзяць з адной вяршыні, утвараюць вугал ϕ. Знайдзіце 
аб’ём апісанага каля прызмы цыліндра. 

431. Асновай прамога паралелепіпеда з’яўляецца ромб 
са стараной a і вострым вуглом ϕ. Меншая дыяганаль пара-
лелепіпеда нахілена да плоскасці асновы пад вуглом β. 
Знай дзіце плошчу бакавой паверхні цыліндра, упісанага 
ў дадзены паралелепіпед.

432. Правільная чатырохвугольная прызма ўпісана ў цы-
ліндр. Знайдзіце плошчу бакавой паверхні цыліндра, калі 
плошча асновы прызмы роўна S, а дыяганаль прызмы ўтва-
рае з бакавым кантам вугал ϕ.

433. Аснова прамой прызмы — прамавугольны трохвуголь-
нік, даўжыні катэтаў якога 3 см і 4 см. Вышыня прызмы 

Правообладатель Народная асвета



125Целы вярчэння

роўна 2 см. Вылічыце плошчу поўнай паверхні цыліндра, 
упісанага ў прызму.

434. Асновай прамой прызмы служыць прамавугольны 
трохвугольнік, даўжыня аднаго з катэтаў якога роўна 6 см. 
Дыяганаль бакавой грані прызмы, што праходзіць праз 
другі катэт, нахілена да плоскасці асновы пад вуглом 45°. 
Вылічыце аб’ём цыліндра, упісанага ў прызму, калі вышыня 
прызмы роўна 8 см.

435. У цыліндр упісаны прамавугольны паралелепіпед, 
аснова якога — квадрат, а дыяганаль паралелепіпеда нахі-
лена да плоскасці асновы пад вуглом ϕ. Знайдзіце аб’ём цы-
ліндра, калі даўжыня дыяганалі паралелепіпеда роўна a.

436. Знайдзіце аб’ём цыліндра, упісанага ў правільную 
трохвугольную прызму, калі даўжыня стараны асновы роў-
на a, а сячэнне, якое праходзіць праз старану адной асновы 
і процілеглую ёй вяршыню другой асновы, нахілена да плос-
касці асновы пад вуглом 60°.

437. Плошча асновы цыліндра роўна Q, а плошча яго восе-
вага сячэння — S. Знайдзіце аб’ём правільнай трохвуголь-
най прызмы, апісанай каля цыліндра.

438. Плошча восевага сячэння цыліндра роўна 4 3  см2. 
Вылічыце плошчу сячэння цыліндра плоскасцю, якая пара-
лельна яго восі і праходзіць ад прамой, што змяшчае вось, 
на адлегласці, роўнай палове радыуса асновы.

439. Вышыня і радыус цыліндра роўны 2R і R адпаведна. 
Канцы адрэзка AB ляжаць на акружнасцях верхняй і ніж-
няй асноў, AB = a. Знайдзіце адлегласць паміж прамой AB 
і прамой, якая змяшчае вось цыліндра.

440. Вышыня і радыус асновы цыліндра роўны адпа -

ведна 6R  і R. Вяршыні прамавугольніка ABCD ляжаць на 
акружнасцях асноў і розных утваральных цыліндра. Знайдзіце 
плошчу прамавугольніка ABCD, калі AB  BC = 1  3.

441. Плошча бакавой паверхні цыліндра роўна S. 
Знайдзіце плошчу поўнай паверхні цыліндра, калі дыяганалі 
яго восевага сячэння ўзаемна перпендыкулярныя.
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442. Дыяганаль восевага сячэння цыліндра роўна a. 
Знайдзіце плошчу поўнай паверхні цыліндра, калі яна ў два 
разы большая за плошчу яго бакавой паверхні.

443. Адносіна плошчы поўнай паверхні цыліндра да плош-
чы яго восевага сячэння роўна 2π. Знайдзіце вугал паміж 
дыяганаллю восевага сячэння і плоскасцю асновы цыліндра.

444. Плошча бакавой паверхні правільнай чатырохвуголь-
най прызмы, упісанай у цыліндр, роўна 16 см2. Дыяганаль 
восевага сячэння цыліндра складае з яго ўтваральнай вугал ϕ. 
Знайдзіце радыус цыліндра.

445. У цыліндр, радыус асновы якога роўны R, упі сана 
трохвугольная прызма, асновай якой з’яўляецца прама-
вугольны трохвугольнік з вострым вуглом α. Вугал паміж ды-
яганаллю бакавой грані, якая змяшчае гіпатэнузу, і гранню, 
процілеглай вуглу α, роўны ϕ. Знайдзіце плошчу бакавой 
паверхні цыліндра.
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1. Паняцце конуса. Няхай акружнасць ω(O, R) ляжыць 
у некаторай плоскасці β, а прамая FO (F ∉ β) перпендыку-
лярна гэтай плоскасці. Праз пункт F і кожны пункт акруж-
насці ω(O, R) правядзём прамую. Канічнай паверхняй на-
зываецца фігура, утвораная гэтымі прамымі, а самі прамыя 
называюцца ўтваральнымі канічнай паверхні, пункт F на-
зываецца яе вяршыняй, а прамая FO — воссю канічнай па-
верхні (рыс. 83, а).

Рыс. 83

Конусам называецца геаметрычнае цела, абмежаванае 
канічнай паверхняй і кругам з мяжой ω(O, R) (рыс. 83, б). 

Асновай конуса называецца круг, мяжой якога служыць 
акружнасць ω(O, R). Вяршыняй конуса называецца вяршы-
ня S канічнай паверхні.

Утваральнай конуса называецца адрэзак (або даўжыня 
гэтага адрэзка) утваральнай канічнай паверхні, размешча-
ны паміж яго вяршыняй і асновай. Напрыклад, адрэзак FT, 
T ∈ ω(O, R), — утваральная конуса (гл. рыс. 83, б). Усе 
ўтваральныя конуса роўныя паміж сабой. 

Бакавой паверхняй конуса называецца фігура, утвораная 
ўсімі ўтваральнымі конуса. 

Вышынёй конуса называецца адрэзак FO (або яго даўжы-
ня), дзе пункт F — вяршыня конуса, а пункт O — цэнтр яго 
асновы, прамая FO называецца воссю конуса. 
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Калі конус з вяршыняй F спраектаваць на плоскасць 
асновы паралельна яго восі FO, то праекцыяй конуса будзе 
круг з цэнтрам O і радыусам R, а радыусы гэтага круга 
з’яўляюцца праекцыямі ўтваральных конуса (рыс. 83, в).

Конус можа быць атрыманы паваротам прамавуголь-
нага трохвугольніка вакол аднаго з катэтаў на 360°. На 
рысунку 84, а паказаны конус, атрыманы паваротам прама-
вугольнага трохвугольніка SOC вакол катэта SO. У гэтым 
выпадку бакавая паверхня конуса ўтвараецца паваротам 
гіпатэнузы SC, а круг, які з’яўляецца асновай конуса, — 
паваротам катэта OC.

Калі плоскасць праходзіць праз вышыню SO конуса, 
то сячэнне конуса гэтай плоскасцю называецца восевым і 
ўяўляе сабой раўнабедраны трохвугольнік, асновай якога 
з’яўляецца дыяметр асновы конуса, а бакавымі старанамі — 
утваральныя конуса. Напрыклад, на рысунку 84, б паказана 
восевае сячэнне SAB. 

Калі плоскасць праходзіць праз унутраны пункт вышыні 
SO конуса і перпендыкулярна ёй, то сячэннем конуса 
з’яўляецца круг, цэнтр якога ёсць пункт перасячэння 
вышыні і гэтай плоскасці (рыс. 84, в).

Рыс. 84

2. Усечаны конус. Няхай плоскасць α праходзіць праз 
унутраны пункт O1 вышыні SO конуса і перпендыкулярна 
ёй. Усечаным конусам называецца геаметрычнае цела, 
абмежаванае бакавой паверхняй конуса, яго асновай і 
сякучай плоскасцю α, перпендыкулярнай восі конуса 
(рыс. 85, а). 
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Рыс. 85

Асновамі ўсечанага конуса называюцца аснова дадзенага 
конуса і круг, атрыманы ў сячэнні гэтага конуса плоскасцю α. 

Вышынёй усечанага конуса называецца адрэзак O1O (або 
яго даўжыня), які злучае цэнтры яго асноў, прамая O1O 
называецца яго воссю (рыс. 85, б).

Частка канічнай паверхні, якая абмяжоўвае ўсечаны 
конус, называецца яго бакавой паверхняй, а адрэзкі ўтвараль-
ных конуса, размешчаныя паміж асновамі ўсечанага конуса, 
называюцца яго ўтваральнымі. 

Усе ўтваральныя ўсечанага конуса роўныя паміж сабой. 
На рысунку 85, б паказаны ўтваральныя FK і TP усе-

чанага конуса.
Усечаны конус можа быць атрыманы паваротам на 360° 

прамавугольнай трапецыі вакол яе бакавой стараны, пер-
пендыкулярнай асновам. 

На рысунку 85, в паказаны ўсечаны конус, атрыманы пава-
ротам прамавугольнай трапецыі ABCO вакол стараны CO. 
Пры гэтым бакавая паверхня ўтвараецца паваротам бакавой 
стараны AB, а асновы ўсечанага конуса — паваротам асноў 
OA і CB трапецыі.

3. Конус і сфера. Конус называецца ўпісаным у сферу, 
калі яго вяршыня належыць сферы, а акружнасць асновы 
з’яўляецца сячэннем сферы. Пры гэтым сфера называецца 
апісанай каля конуса (рыс. 86, а, б).

Конус называецца ўпісаным у шар, калі вяршыня кону-
са належыць мяжы гэтага шара, а яго аснова з’яўляецца 
сячэннем шара. Пры гэтым шар называецца апісаным каля 
конуса.
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Рыс. 86

Сфера называецца ўпісанай у конус, калі сфера датыка-
ецца да асновы конуса і кожнай яго ўтваральнай. Пры гэтым 
конус называецца апісаным каля сферы (рыс. 86, в).

Шар называецца ўпісаным у конус, калі ён датыкаец-
ца да асновы конуса і кожнай яго ўтваральнай. Пры гэтым 
конус называецца апісаным каля шара.

4. Конус і піраміда. Конус называецца ўпісаным у піра-
міду (піраміда — апісанай каля конуса), калі аснова конуса 
ўпісана ў аснову піраміды, а вяршыні конуса і піраміды супа-
даюць. На рысунку 87, а, б паказаны конус, упісаны ў трох-
вугольную піраміду SABC.

Піраміда называецца ўпісанай у конус (конус — апіса-
ным каля піраміды), калі яе аснова ўпісана ў аснову конуса, 
а бакавыя канты з’яўляюцца ўтваральнымі конуса. Напры-
клад, на рысунку 87, в паказана чатырохвугольная піраміда 
SABCD, упісаная ў конус.

Рыс. 87
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5. Плошчы бакавой і поўнай паверхняў конуса. Разгледзім 
пытанне аб вылічэнні плошчы бакавой і поўнай паверхняў 
конуса і ўсечанага конуса.

Няхай у конус упісана правільная n-вугольная піраміда. 
Калі лік n старон асновы правільнай n-вугольнай піраміды, 
упісанай у конус, неабмежавана нарастае, то піраміда ўсё 
менш і менш адрозніваецца ад конуса. Можна даказаць, 
што існуе лік, да якога пры гэтым імкнецца плошча бакавой 
паверхні піраміды.

За плошчу бакавой паверхні конуса прымаецца лік, да 
якога імкнецца плошча бакавой паверхні, упісанай у гэты 
конус правільнай n-вугольнай піраміды, калі лік п старон 
асновы неабмежавана нарастае.

Тэар эма  1 (аб плошчы бакавой паверхні конуса). 
Плошча бакавой паверхні конуса роўна здабытку паловы 
даўжыні акружнасці асновы на ўтваральную (Sбак = πRl, 
дзе R — радыус асновы конуса, l — утваральная).

Рыс. 88

Дока з.
Няхай Pn і ln — адпаведна перыметр асновы і даўжыня 

апафемы правільнай n-вугольнай піраміды, упісанай у конус 
(рыс. 88, а, б). Плошча бакавой паверхні гэтай піраміды 

вылічваецца па формуле S Р ln nбакпір = ⋅1
2

.  Дапусцім, што лік 

старон правільнага многавугольніка, упісанага ў аснову ко-
нуса, неабмежавана нарастае (рыс. 88, в). Тады перыметр Pn 
імкнецца да даўжыні 2πR акружнасці асновы, а даўжыня ln 
апафемы — да ўтваральнай l конуса. 
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Такім чынам, плошча бакавой паверхні ўпісанай у конус 

піраміды імкнецца да ліку 1
2

2⋅ πRl  = πRl, г. зн. плошча Sбак 

бакавой паверхні конуса роўна πRl.
Тэарэма даказана.
Калі бакавую паверхню конуса разгарнуць на плоскасць, 

«разрэзаўшы» яе па адной з утваральных SB, то ў выніку мы 
атрымаем кругавы сектар SBB1, які называецца разгорткай 
бакавой паверхні конуса. Радыус атрыманага кругавога сек-
тара роўны ўтваральнай конуса, а даўжыня дугі сектара роў-
на даўжыні акружнасці асновы конуса (рыс. 89, а, б, в).

Рыс. 89

Плошча кругавога сектара SBB1 роўна π αl2

360°
, дзе α — 

градусная мера дугі BB1. Паколькі даўжыня дугі BB1 роў -

 на 2πR, то 2πR = π αl
180°

.  Адсюль α = °360 R
l

. Такім чынам, 

плошча сектара SBB1 роўна π πl R
l

Rl
2

360
360

°
°⋅ = , г. зн. плошча 

бакавой паверхні конуса роўна плошчы разгорткі яго бака-
вой паверхні.

Плошчай поўнай паверхні конуса называецца сума 
плошчы бакавой паверхні і плошчы асновы. Такім чынам, 
плошча поўнай паверхні конуса вылічваецца па формуле 
Sпоўн = πR(l + R).

Задача 1. Дакажыце, што плошча бакавой паверхні ўсе-
чанага конуса роўна здабытку паўсумы даўжынь акружна-
сцей асноў на даўжыню ўтваральнай (Sбак = π(R + R1)l, дзе R 
і R1 — радыусы асноў, l — даўжыня ўтваральнай).
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Рыс. 90

Дока з.
1) Няхай пункт T — вяршыня конуса, з якога атры-

маны ўсечаны конус, BB1 — адна з утваральных усечана-
га конуса, а пункты O і O1 — цэнтры яго асноў, OB = R, 
O1B1 = R1. Тады плошча бакавой паверхні ўсечанага кону-
са роўна рознасці бакавых паверхняў двух конусаў, г. зн. 
Sбак = π πR TB R TB⋅ − ⋅1 1 = π πR TB BB R TB( )1 1 1 1+ − ⋅  (рыс. 90, а, б).

2) Паколькі BB1 = l, то Sбак = πRl + π(R−R1)TB1. З па-

добнасці прамавугольных трохвугольнікаў TOB і TO1B1 

(рыс. 90, а, б, в) вынікае, што 
TB

TB

R

R
1 1=  або 

TB

TB l

R

R
1

1

1

+
= . 

Адсюль знойдзем TB
lR

R R1
1

1
=

−
.  

Такім чынам, 

Sбак = πRl + π(R−R1) ⋅
−

lR

R R
1

1
 = π(R + R1)l.

Плошчай поўнай паверхні ўсечанага конуса называецца 
сума плошчаў яго бакавой паверхні і асноў. Такім чынам, 
плошча поўнай паверхні ўсечанага конуса вылічваецца па 
формуле S R l R R Rпоўн = π π π1

2
1

2+ + +( ) .
6. Аб’ём конуса. Разгледзім пытанне аб вылічэнні аб’ёму 

конуса.
За аб’ём конуса прымаецца лік, да якога імкнецца аб’ём 

правільнай піраміды, упісанай у конус, калі лік старон ас-
новы піраміды неабмежавана нарастае. 

Тэар эма  2 (аб аб’ёме конуса). Аб’ём конуса роўны 
трэцяй частцы здабытку плошчы асновы на вышыню 
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V R Н= 1
3

2ππ ,  дзе R — радыус асновы конуса, H — яго вы-

шыня .

Дока з.
Няхай Sn — плошча асновы, H — вышыня правільнай 

n-вугольнай піраміды, упісанай у конус (рыс. 91, а, б). Тады 

аб’ём гэтай піраміды V S Hn n= 1
3

.  Дапусцім, што лік старон 

асновы ўпісанай у конус піраміды неабмежавана нарастае 
(рыс. 91, в). Тады плошча Sn асновы піраміды будзе імкнуц-
ца да плошчы πR2 асновы конуса, а вышыня H застанецца 

нязменнай. Такім чынам, аб’ём V S Hn n= 1
3

 піраміды будзе 

імкнуцца да ліку 1
3

2πR Н,  г. зн. аб’ём конуса V R Н= 1
3

2π .  

Тэарэма даказана.
Рашыце самастойна наступную задачу.

Задача 2. Дакажыце, што аб’ём V усечанага конуса, вы-
шыня якога роўна H, а радыусы асноў роўны R і R1, вы-
лічваецца па формуле

V H R RR R= 1
3 1

2
1

2π ( ).+ +

Пытанні і задачы да § 3

446. Пункт F ляжыць на вышыні TO конуса, а пункты A 
і B належаць мяжы асновы конуса (рыс. 92, а). Ці правільна, 
што FA = FB?

Рыс. 91
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Рыс. 92

447. Пункты A і B належаць акружнасці, якая служыць 
мяжой асновы конуса, SO — вышыня конуса. Патлумачце, 
чаму SA = SB.

448. Радыус асновы конуса роўны 2 см, а яго вышыня 
роўна 5 см. Вылічыце плошчу восевага сячэння конуса.

449. SA — утваральная конуса, пункт O — цэнтр яго 
асновы. Вылічыце адлегласць ад пункта O да сярэдзіны F 
утваральнай SA конуса, калі радыус асновы конуса 6 см, 
а яго вышыня — 8 см (рыс. 92, б).

450. Адрэзкі TO і TA — вышыня і ўтваральная конуса 
адпаведна. Пункт F ляжыць на прамені OA так, што пункт A 
ёсць сярэдзіна адрэзка FO. Праз сярэдзіну D вышыні і пункт F 
праведзена прамая, якая перасякае конус у пункце E. 
Вылічыце даўжыню адрэзка AE, калі даўжыня ўтваральнай 
конуса роўна 9 см (рыс. 92, в).

451. Адрэзак SO — вышыня конуса, а яго ўтваральныя 
SA і SB размешчаны так, што OA ⊥ OB, пункты F і T ляжаць 
у плоскасці асновы конуса так, што пункты A і B — сярэ дзіны 
адрэзкаў OF і OT адпаведна. Вылічыце адлегласць паміж 
пунктамі F і T, калі даўжыня ўтваральнай конуса роўна 10 см, 
а яго вышыня — 8 см (рыс. 93, а).

452. Дзве канцэнтрычныя акружнасці з цэнтрам у сярэ-
дзіне C вышыні конуса ляжаць у плоскасці, перпендыку-
лярнай вышыні конуса, а меншая з іх ляжыць на паверхні 
конуса. Вылічыце даўжыню большай акружнасці, калі яе 
радыус у два разы большы за радыус меншай акружнасці. 
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Вышыня конуса роўна 8 см, а адлегласць ад цэнтра O асно-
вы конуса да пункта F на меншай акружнасці роўна 5 см 
(рыс. 93, б).

453. Пункт C — сярэдзіна вышыні TO конуса — з’яў-
ляецца цэнтрам акружнасці ω, атрыманай пры перасячэнні 
паверхні конуса з плоскасцю, перпендыкулярнай яго вы-
шыні. Вылічыце даўжыню ўтваральнай конуса, для якога 
пункт O служыць вяршыняй, а ω — гранічная акружнасць 
асновы, калі TO = 8 см, а радыус CF акружнасці роўны 2 см 
(рыс. 93, в).

454. Даўжыня ўтваральнай конуса роўна 10 см, а вышыня 
конуса — 6 см. Вылічыце радыус асновы конуса.

455. Вылічыце вышыню конуса, калі радыус асновы 
конуса роўны 4 см, а вугал паміж вышынёй і ўтваральнай 
конуса — 30°.

456. Плошча восевага сячэння конуса роўна 50 см2, а вы-
шыня конуса — 10 см. Вылічыце радыус асновы конуса.

457. Вылічыце плошчу асновы конуса, калі восевае сячэн-

не конуса — роўнастаронні трохвугольнік з вышынёй 3  см.

458. Восевае сячэнне конуса — прамавугольны трохву-
гольнік, плошча якога 18 см2. Вылічыце вышыню і радыус 
асновы конуса.

459. Утваральная SA конуса роўна 5 см, а яго вышыня 
SO — 4 см (рыс. 94, а). Вылічыце плошчу бакавой паверхні 
конуса.

Рыс. 93
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Рыс. 94

460. Раўнабедраны трохвугольнік ABC верціцца каля яго 
асновы AC. Вылічыце плошчу паверхні цела, атрыманага 
ў выніку вярчэння гэтага трохвугольніка, калі AC = 8 см, 
а яго вышыня OB — 3 см (рыс. 94, б, в).

461. Вышыня конуса роўна 8 см, а радыус асновы роўны 
6 см. Вылічыце плошчу бакавой паверхні конуса.

462. Даўжыня ўтваральнай конуса роўна 16 см. Утвараль-
ная нахілена да плоскасці асновы пад вуглом 30°. Вылічыце 
плошчу поўнай паверхні конуса.

463. Радыус асновы конуса роўны 9 дм, а плошча яго восе-
вага сячэння — 360 дм2. Вылічыце плошчу бакавой паверхні 
конуса.

464. Утваральная конуса, даўжыня якой роўна 9 см, нахі-
лена да плоскасці асновы пад вуглом 60°. Вылічыце плошчу 
восевага сячэння конуса.

465. Плошча бакавой паверхні конуса роўна 72π см2, 
а даўжыня ўтваральнай — 12 см. Вылічыце плошчу восевага 
сячэння конуса.

466. Вылічыце плошчу бакавой паверхні конуса, калі 
плошча яго восевага сячэння роўна 12 см2, а плошча асно-
вы — 16π см2.

467. Прамавугольны трохвугольнік, даўжыні катэтаў 
якога роўны 6 см і 8 см, верціцца вакол меншага катэта. 
Вылічыце плошчу поўнай паверхні конуса, утворанага пры 
гэтым вярчэнні.
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468. Вылічыце плошчу бакавой паверхні конуса, калі 
яго вышыня роўна 8 см, а вугал пры вяршыні яго восевага 
сячэння роўны 90°.

469. Плошча бакавой паверхні конуса роўна 32π см2. 
Вылічыце вугал пры вяршыні восевага сячэння, калі даў-
жыня ўтваральнай конуса роўна 8 см.

470. Плошча бакавой паверхні конуса роўна 72 3 π  см2. 
Вылічыце вугал нахілу ўтваральнай конуса да плоскасці яго 
асновы, калі даўжыня ўтваральнай роўна 12 см.

471. Цела атрымана пры вярчэнні раўнабедранай тра-
пецыі ABCD з асновамі BC і AD каля большай асновы AD 
(рыс. 95, а, б). Вылічыце плошчу паверхні гэтага цела, калі 
даўжыня бакавой стараны трапецыі роўна 10 см, а даўжыні 
яе асноў роўны 4 см і 16 см.

Рыс. 95

472. Прамавугольны трохвугольнік ABC, даўжыня катэ-
та BC якога роўна 4 см, а прылеглы да яго вугал роўны 30°, 
верціцца каля прамой, якая змяшчае гіпатэнузу AB. Вылі-
чыце плошчу паверхні атрыманага цела (рыс. 95, в).

473. Раўнабедраны трохвугольнік, у якога даўжыня бака-
вой стараны роўна 8 см, а адзін з вуглоў роўны 120°, верціцца 
вакол прамой, якая змяшчае большую старану. Вылічыце 
плошчу паверхні атрыманага цела.

474. Плошча бакавой паверхні конуса роўна 180π см2. 
Вылічыце радыус акружнасці, упісанай у восевае сячэнне 
конуса, калі даўжыня яго ўтваральнай роўна 15 см.
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475. Вылічыце плошчу бакавой паверхні конуса, калі 
радыус яго асновы роўны 3 см, а радыус акружнасці, упіса-

най у восевае сячэнне, — 3
2

 см.

476. Плошча бакавой паверхні конуса роўна 60π см2. 
Вылічыце радыус акружнасці, апісанай каля восевага сячэн-
ня конуса, калі даўжыня яго ўтваральнай роўна 10 см.

477. Праз вяршыню конуса і старану правільнага трох-
вугольніка, упісанага ў яго аснову, праведзена сячэнне. 
Даўжыня кожнай стараны сячэння роўна 10 см. Вылічыце 
плошчу бакавой паверхні конуса.

478. Праз вяршыню конуса і старану квадрата, упісанага 
ў яго аснову, праведзена сячэнне. Вылічыце плошчу сячэн-
ня, калі ўсе яго стораны роўныя паміж сабой, а плошча 

бакавой паверхні конуса роўна 8 2 π  см2.

479. Восевае сячэнне конуса — правільны трохвугольнік, 
даўжыня стараны якога роўна 8 см. Праз дзве ўтваральныя, 
вугал паміж якімі 30°, праведзена сячэнне. Вылічыце вы-
шыню гэтага сячэння, праведзеную з вяршыні конуса.

480. Вугал паміж утваральнай конуса і плоскасцю яго 
асновы роўны 30°. Вылічыце плошчу бакавой паверхні кону-
са, калі адлегласць ад цэнтра асновы да прамой, якая змя-
шчае ўтваральную конуса, роўна 6 см.

481. Плошча бакавой паверхні конуса роўна 32 3 π  см2. 
Вылічыце адлегласць ад цэнтра асновы конуса да прамой, 
якая змяшчае ўтваральную, калі ўтваральная нахілена да 
плоскасці асновы пад вуглом 30°.

482. Праз дзве ўтваральныя конуса праведзена сячэнне, 
аснова якога — хорда даўжынёй 16 см. Вылічыце плошчу поў-
най паверхні конуса, калі радыус яго асновы роўны 10 см, 
а вугал нахілу плоскасці сячэння да плоскасці асновы 
роўны 60°.

483. Плошча восевага сячэння конуса роўна S. Вугал 
паміж утваральнай і плоскасцю асновы конуса роўны ϕ. 
Знайдзіце плошчу поўнай паверхні конуса.
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484. Вылічыце цэнтральны вугал разгорткі бакавой па-
верхні конуса, калі яго вышыня роўна 8 см, а радыус асновы 
роўны 6 см.

485. Вылічыце вышыню конуса, калі разгорткай яго 
бака вой паверхні з’яўляецца сектар, радыус якога роўны 9 см, 
а градусная мера дугі роўна 120°.

486. Цэнтральны вугал разгорткі бакавой паверхні конуса 
роўны 120°. Вылічыце даўжыню акружнасці асновы конуса, 
калі даўжыня яго ўтваральнай роўна 30 см.

487. Радыус асновы конуса роўны 4 см. Вылічыце аб’ём 
конуса, калі вугал паміж яго ўтваральнай і вышынёй 
роўны 30°.

488. Вылічыце аб’ём конуса, калі плошча яго поўнай па-
верхні і плошча асновы роўны адпаведна 24π см2 і 9π см2.

489. Хорда асновы конуса, даўжыня якой роўна 12 см, 
сцягвае дугу ў 90°. Праз гэтую хорду і вяршыню конуса 
праведзена сячэнне. Вылічыце аб’ём конуса, калі плоскасць 
сячэння нахілена да плоскасці асновы пад вуглом 60°.

490. Знайдзіце аб’ём конуса, калі вугал пры аснове восе-
вага сячэння роўны ϕ, а радыус акружнасці, апісанай каля 
гэтага сячэння, — R.

491. Вугал паміж утваральнай і плоскасцю асновы конуса 
роўны 60°. Вылічыце аб’ём конуса, калі плошча яго бакавой 
паверхні роўна 6π см2.

492. Даўжыня ўтваральнай конуса роўна 8 см. Цэнтральны 
вугал разгорткі яго бакавой паверхні роўны 90°. Вылічыце 
аб’ём конуса.

493. Плошча паверхні конуса роўна 28π см2. Цэнтральны 
вугал разгорткі яго бакавой паверхні роўны 60°. Вылічыце 
аб’ём конуса.

494. Вышыня конуса роўна 8 см, а яго аб’ём — 96π см3. 
Вылічыце цэнтральны вугал разгорткі бакавой паверхні 
конуса.
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495. Даўжыні радыусаў асноў і ўтваральнай усечанага 
конуса роўны адпаведна 7 см, 15 см і 17 см. Вылічыце яго 
вышыню.

496. Даўжыні радыусаў асноў і ўтваральнай усечанага 
конуса адпаведна роўны 5 см, 11 см, 10 см. Вылічыце плошчу 
восевага сячэння ўсечанага конуса.

497. Даўжыні радыусаў асноў усечанага конуса роўны 
9 см і 4 см. Вылічыце плошчу бакавой паверхні гэтага ко-
нуса, калі вугал паміж утваральнай і плоскасцю яго асновы 
роўны 45°.

498. Вышыня і даўжыня меншай асновы прамавугольнай 
трапецыі роўны 4 см. Вугал паміж бакавой стараной і асно-
вай роўны 45°. Вылічыце плошчу бакавой паверхні ўсеча-
нага конуса, атрыманага пры вярчэнні трапецыі вакол мен-
шай бакавой стараны.

499. Вышыня і даўжыня ўтваральнай усечанага конуса 
роўны адпаведна 12 см і 13 см, а радыусы асноў адносяцца 
як 3  4. Вылічыце плошчу бакавой паверхні конуса.

500. Даўжыня дыяганалі восевага сячэння ўсечанага ко-
ну  са роўна 17 см, а яго вышыня — 15 см. Даўжыня праек-
цыі ўтваральнай на плоскасць асновы роўна 2 см. Вылічыце 
аб’ём усечанага конуса.

501. Аб’ём усечанага конуса 584π см3. Радыусы яго асноў 
роўны 10 см і 7 см. Вылічыце даўжыню ўтваральнай конуса.

502. Аб’ём усечанага конуса роўны 268π см3. Вылічыце 
плошчу бакавой паверхні конуса, калі даўжыня дыяганалі во-
севага сячэння роўна 15 см, а сума радыусаў асноў — 9 см.

503. У правільную чатырохвугольную піраміду ўпісаны 
конус. Знайдзіце аб’ём конуса, калі двухгранныя вуглы пры 
кантах асновы піраміды роўны ϕ, а адлегласць ад сярэдзіны 
вышыні піраміды да плоскасці, якая змяшчае бакавую грань, 
роўна a.

504. У правільнай трохвугольнай пірамідзе адлегласць ад 
вяршыні асновы да плоскасці, у якой ляжыць бакавая грань 
піраміды, роўна a. Кожны двухгранны вугал пры аснове 
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піраміды роўны ϕ. Знайдзіце аб’ём упісанага ў піраміду 
конуса.

505. У правільную трохвугольную піраміду ўпісаны конус. 
Знайдзіце плошчу бакавой паверхні конуса, калі адлегласць 
ад цэнтра асновы піраміды да плоскасці, у якой ляжыць 
бакавая грань, роўна a, а кожны двухгранны вугал пры 
аснове піраміды роўны ϕ.

506. Аснова піраміды — прамавугольны трохвугольнік, 
даўжыні катэтаў якога роўны 5 см і 12 см. Вылічыце аб’ём 
конуса, упісанага ў піраміду, калі кожны двухгранны вугал 
пры аснове піраміды роўны 60°.

507. Асновай піраміды служыць раўнабедраная трапе-
цыя, даўжыні асноў якой роўны 2 см і 8 см. Вылічыце ву-
гал нахілу бакавой грані піраміды да плоскасці асновы, калі 

аб’ём конуса, упісанага ў піраміду, роўны 8 3
3

π  см3.

508. У конус упісаны шар, радыус якога роўны 3 см. 
Вылічыце аб’ём конуса, калі яго вышыня роўна 8 см.
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1. Плошча сферы. Разгледзім пытанне аб знаходжанні 
плошчы сферы і яе частак. Для знаходжання плошчы сфе-
ры можна выкарыстаць наступную тэарэму.

Тэар эма  1 (аб плошчы сферы). Плошча сферы роўна 
Sсферы = 4πR2, дзе R — радыус сферы.

Перш чым даказаць гэтую тэарэму, разгледзім пытанне 
аб знаходжанні плошчаў частак сферы, на якія разбівае сфе-
ру сякучая плоскасць.

За плошчу часткі сферы, утворанай паваротам якой-не-
будзь дугі (AE) паўакружнасці вакол дыяметра AB на 360°, 
прымаецца лік, да якога імкнецца плошча паверхні, утвара-
емай вярчэннем на 360° вакол таго ж дыяметра правільнай 
упісанай ломанай ACDE, калі яе звёны неабмежавана па-
мяншаюцца (рыс. 96, а).

Рыс. 96

Дакажам наступную дапаможную тэарэму.
Тэар эма  2. Плошча бакавой паверхні конуса, усечанага 

конуса і цыліндра роўна здабытку вышыні адпаведнага 
цела на даўжыню акружнасці, радыус якой ёсць перпенды-
куляр, праведзены з сярэдзіны ўтваральнай да перасячэння 
з воссю цела.

Дока з.
1) Правядзём доказ для конуса. Няхай конус утвораны 

вярчэннем трохвугольніка ACB вакол катэта AC, пункт F — 
сярэдзіна гіпатэнузы, OF ⊥ AB, O ∈ AC. Дакажам, што плошча 
бакавой паверхні конуса S OF AC= ⋅2π  (рыс. 96, б).
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2) Плошча бакавой паверхні конуса роўна: S BC AB= ⋅π .  
Паколькі трохвугольнік AFO падобны трохвугольніку ACB 

(прамавугольныя і маюць агульны вугал), то BC
OF

AC
AF

= , адсюль 
BC AF OF AC⋅ = ⋅ .

3) Цяпер атрымаем, што бакавая паверхня конуса 
S  =  πBC AB⋅  =  πBC AF( )2  =  2π( )BC AF⋅  =  2π( )OF AC⋅  = 

= 2πOF AC⋅ .
Што і трэба было даказаць.
Доказ для ўсечанага конуса і цыліндра правядзіце сама-

стойна.
Тэарэма даказана.
Тэар эма  3. Няхай сякучая плоскасць перпендыкуляр-

на дыяметру сферы радыусам R. Тады плошча кожнай 
з частак, на якія сфера разбіваецца сякучай плоскасцю, 
роўна здабытку даўжыні вялікай акружнасці дадзенай 
сферы на даўжыню H адпаведнага адрэзка дыяметра: 
S = 2πRH.

Дока з.
1) Няхай частка сферы ўтворана паваротам дугі AE ва-

кол дыяметра AB паўакружнасці, цэнтр якой — пункт O1, 
а радыус — R. Упішам у гэтую дугу правільную ломаную 
лінію ACDE (гл. рыс. 96, а). Паверхня, атрыманая пры па-
вароце гэтай ломанай, складаецца з частак, утвораных пры 
павароце яе звёнаў AC, CD, DE, ... і г. д. Гэтыя часткі ўяўля-
юць сабой бакавыя паверхні конуса (утваральная AC), усе-
чанага конуса (утваральная CD), цыліндра (утваральная DE, 
калі DE  AB).

2) Заўважым, што плошча кожнай з названых бакавых 
паверхняў, згодна з тэарэмай 2, роўна здабытку вышыні 
адпа веднага цела (конуса, усечанага конуса, цыліндра) на 
даўжыню акружнасці, радыус якой ёсць адрэзак, які злучае 
цэнтр O1 паўакружнасці і сярэдзіну адпаведнага звяна лома-
най. Напрыклад, плошча бакавой паверхні конуса, утворанай 
паваротам звяна AC, роўна S1 = 2 1 1πO K AC⋅ , дзе пункт K — 
сярэдзіна адрэзка AC, CC1 ⊥  AB.

3) Для ўсечанага конуса, утваральная якога CD, плошча 
бакавой паверхні S O T C D2 1 1 12= ⋅( )π , дзе пункт T — сярэдзіна 
адрэзка CD, DD1 ⊥  AB.
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4) Для цыліндра, утваральная якога DE, плошча бакавой 
паверхні S O Q D E3 1 1 12= ⋅π , дзе пункт Q — сярэдзіна адрэзка 
DE, EE1 ⊥ AB. Заўважым, што адрэзкі, якія злучаюць цэнтр O1 
паўакружнасці і сярэдзіны звёнаў упісанай ломанай, роўныя 
паміж сабой. Абазначым даўжыню гэтых адрэзкаў праз a. 
Тады плошча S паверхні, утворанай пры павароце ломанай 
ACDE, S = S1 + S2 + S3 = 2πa(AC1 + C1D1 + D1E1) = 2 πaAE1. Пры 
неабмежаваным павелічэнні ліку звёнаў упісанай ломанай 
даўжыня a імкнецца да радыуса R сферы, а адрэзак AE1 
застаецца без змен. 

5) Такім чынам, плошча S паверхні, утворанай ломанай 
ACDE, імкнецца да 2 1πR AE⋅ . Гэты лік прымаецца за плошчу 
адпаведнай часткі сферы. Паколькі адрэзак AE1 роўны H, то 
плошча гэтай часткі сферы S = 2πRH. 

Тэарэма даказана.
Цяпер выкарыстаем вынік гэтай тэарэмы для доказу 

тэарэмы 1 аб плошчы сферы.
Раздзелім сферу на дзве часткі некаторай сякучай пло-

скасцю, перпендыкулярнай дыяметру AB. Няхай AE1 = H1 
і BE1 = H2 (рыс. 97, а). Плошча сферы роўна суме плошчаў 
гэтых частак Sсферы = 2πRH1 + 2πRH2 = 2πR(H1 + H2) = 2 2πR R⋅  = 
= 4πR2.

Рыс. 97

2. Аб’ём шара. Разгледзім пытанне аб вылічэнні аб’ёму 
шара.

За аб’ём шара прымаецца лік, да якога імкнецца аб’ём 
цела, атрыманага пры павароце на 360° правільнага мно-
гавугольніка, упісанага ў круг, калі лік старон многавуголь-
ніка неабмежавана нарастае (рыс. 97, б, в).
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Для знаходжання аб’ёму шара можна выкарыстоўваць 
наступную тэарэму, якую прымем без доказу.

Тэар эма  4  (аб аб’ёме шара). Аб’ём шара радыусам R 

вылічваецца па формуле V Rшара
34

3
.== ππ

3. Аб’ёмы геаметрычных цел. У  дадзеным раздзеле мы 
разгледзелі пытанне аб вылічэнні аб’ёмаў цел вярчэння, якія 
ўяўляюць сабой прыватны выпадак геаметрычных цел. Пры 
гэтым аб’ём для кожнага з цел вярчэння разглядаўся як лік, 
да якога імкнецца аб’ём упісанага ў гэтае цела правільнага 
мнагагранніка. Гэта мы выкарыстоўвалі для знаходжання 
формул аб’ёмаў цыліндра, конуса і шара. 

Заўважым, што паняцце аб’ёму ў агульным выпадку для 
геаметрычных цел, у тым ліку і для цел вярчэння, можна 
вызначаць аналагічна паняццю аб’ёму для мнагаграннікаў.

Аб’ём — гэта дадатная велічыня, вызначаная для кож-
нага з геаметрычных цел, лікавае значэнне якой валодае на-
ступнымі ўласцівасцямі:

а) роўныя геаметрычныя целы маюць роўныя аб’ёмы;
б) калі геаметрычнае цела ёсць аб’яднанне канечнага 

ліку геаметрычных цел, кожныя два з якіх не маюць агуль-
ных унутраных пунктаў, то яго аб’ём роўны суме аб’ёмаў 
гэтых цел.

в) аб’ём куба, кант якога роўны адзінцы вымярэння даў-
жыні, роўны адзінцы. 

Пытанне аб існаванні і адзінасці аб’ёму для геаметрычных 
цел патрабуе доказу, але ў рамках школьнага курса геаме-
трыі ён не разглядаецца. Заўважым, што з прычыны існаван-
ня і адзінасці функцыі аб’ёму для цел вярчэння яе значэнні 
для цыліндра, конуса і шара знаходзяць па атрыманых 
раней формулах.

Задача 1. Даўжыня стараны асновы правільнай трох-
вугольнай піраміды роўна 4 см, а бакавога канта — 6 см. 
Вылічыце плошчу сферы, апісанай каля дадзенай піраміды.

Рашэнн е.
1) Плошча сферы вылічваецца па формуле

S Rсферы = 4 2π .
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Рыс. 98

2) Цэнтр O дадзенай сферы ёсць пункт перасячэння пра-
мой, якая змяшчае вышыню SK піраміды і пасярэдняга пер-
пендыкуляра, праведзенага ў плоскасці SAK да канта SA 
(рыс. 98, а, б).

3) Няхай пункт T — сярэдзіна канта SA. Трохвугольнік 

STO падобны трохвугольніку SKA, значыць, SO
AS

ST
SK

= ,  

SO
ST AS

SK SK
= =

⋅ 18 .

4) У трохвугольніку AFC (∠AFC = 90°, AC = 4 см, FC = 2 см) 

AF AC FC= −2 2  = 16 4 2 3− =  (см) (рыс. 98, в).

5) З трохвугольніка SAK ∠ SKA = 90°, SA = 6 см, 

AK AF= 2
3

 = 4 3
3

 см  знойдзем SK SA AK= −2 2  = 

=  36
16 3

9
2 23

3
−

⋅
=  (см) (гл. рыс. 98, б).

6) Такім чынам, R  =  S O  =  18
SK

 =  9 3
23

,  Sсферы = 4 πR2 = 

=  4 81 3
23

π ⋅ ⋅  = 972
23

π  (см2).

Адка з: 972
23

π  см2.

Задача 2. Даўжыня ўтваральнай конуса роўна 3 см. 
Вылічыце аб’ём шара, упісанага ў конус, калі ўтваральная 
конуса нахілена да плоскасці асновы пад вуглом ϕ.

Рашэнн е.

1) Аб’ём шара вылічваецца па формуле V Rшара = 4
3

3π .

2) Цэнтр упісанага ў конус шара ёсць пункт перасячэння 
вышыні SF конуса і бісектрысы вугла SBA восевага сячэння 
(рыс. 99, а, б, в).
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Рыс. 99

3) З трохвугольніка OFB ∠OFB = 90°, ∠ =OBF ϕ
2

 зной-

дзем R = OF = FBtg ϕ
2

 (гл. рыс. 99, а, б). 

4) У трохвугольніку SFB (∠SFB = 90°, SB = 3 см) даўжыня 
катэта FB SB= =cos cos .ϕ ϕ3

5) Такім чынам, V Rшара = 4
3

3π  = 4
3 2

27 3 3π ϕ ϕ⋅ cos tg  = 

= 36 3 3

2
π ϕ ϕcos tg  (см3).

Адка з: 36 3 3

2
π ϕ ϕcos tg  см3.

Пытанні і задачы да § 4

509. Пункты A і B сферы размешчаны сіметрычна адносна 
яe цэнтра O. Вылічыце плошчу сферы, калі адлегласць 
паміж пунктамі A і B роўна 8 см.

510. Плоскасць перасякае сферу па акружнасці ра-
дыусам 3 см. Вылічыце плошчу сферы, калі адлегласць ад 
цэнтра сферы да сякучай плоскасці роўна 4 см.

511. Плошча сферы роўна 16π. Вылічыце: а) радыус 
сферы; б) даўжыню дыяганалі квадрата, упісанага ў вялікую 
акружнасць сферы.

512. Як зменіцца плошча сферы, калі яе радыус: а) павя-
лічыць у 3 разы; б) паменшыць у 4 разы? 

513. Пункты A і B размешчаны на сферы з цэнтрам у 
пункце O так, што OA ⊥ OB. Вылічыце плошчу сферы, калі 
адлегласць паміж пунктамі A і B роўна 4 см (рыс. 100, а).
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Рыс. 100

514. Пункты A, B і C ляжаць на вялікай акружнасці так, 
што трохвугольнік ABC — роўнастаронні. Вылічыце плошчу 
сферы, калі даўжыня стараны трохвугольніка ABC роўна 2 см 
(рыс. 100, б, в).

515. Плошча квадрата, упісанага ў вялікую акружнасць 
сферы, роўна 16 см2. Вылічыце плошчу дадзенай сферы.

516. Пункты A і B ляжаць на вялікай акружнасці сферы 
сіметрычна адносна яе цэнтра O, а пункт C размешчаны на 
сферы так, што адрэзак CO перпендыкулярны плоскасці, 
у якой ляжыць вялікая акружнасць. Вылічыце плошчу 
сферы, калі плошча трохвугольніка ACB роўна 16 см2.

517. У вялікую акружнасць сферы ўпісана раўнабедраная 
трапецыя ABCD, аснова якой AD з’яўляецца дыяметрам вялі-
кай акружнасці. Вылічыце плошчу сферы, калі ∠ BAD = 60°, 
AB = 2 см.

518. Плошча сячэння шара некаторай плоскасцю роўна 
4π см2, а адлегласць ад цэнтра шара да гэтай плоскасці 
роўна 4 см. Вылічыце плошчу сферы, якая служыць мяжой 
дадзенага шара.

519. Даўжыня акружнасці, атрыманай пры перасячэнні 
сферы плоскасцю, роўна 8π см, а адлегласць ад цэнтра сферы 
да сякучай плоскасці роўна 3 см. Вылічыце плошчу сферы.

520. Адрэзкі OA, OB і OC — перпендыкулярныя адзін 
аднаму радыусы сферы. Ці правільна, што трохвугольнік ABC 
з’яўляецца роўнастароннім?
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Рыс. 101

521. Праз пункт C, што дзеліць радыус OA шара папалам, 
праведзена сякучая плоскасць, перпендыкулярная гэтаму 
радыусу. Вылічыце плошчу сферы, якая служыць мяжой 
дадзенага шара, калі плошча сячэння шара роўна 12π см2 
(рыс. 101, а, б).

522. Асновай конуса служыць вялікі круг шара, а яго 
вышынёй з’яўляецца радыус AO, перпендыкулярны плос-
касці вялікага круга. Вылічыце плошчу сферы, якая служыць 
мяжой шара, калі плошча бакавой паверхні конуса роўна 
2π см2 (рыс. 101, в).

523. Вяршыняй конуса служыць цэнтр O шара, а яго 
асновай — сячэнне шара плоскасцю. Вылічыце плошчу 
бакавой паверхні конуса, калі плошча гранічнай сферы 
роўна 16π см2, а радыус сячэння роўны 1 см.

524. Пункты A і B — канцы дыяметра сферы з цэнтрам у 
пункце O, CO — радыус сферы, перпендыкулярны плоскасці, 
у якой ляжыць вялікая акружнасць. Вылічыце плошчу 
сферы, калі плошча трохвугольніка ABC роўна 4 см2.

525. Прамавугольнік ABCD упісаны ў вялікі круг шара. 
Вылічыце аб’ём шара, калі дыяганаль AС прамавугольніка 
ўтварае са стараной AВ вугал 30°, старана СВ роўна 4 см.

526. Аб’ём шара роўны 36π см3. Вылічыце даўжыню 
дыяганалі квадрата, упісанага ў вялікі круг шара.

527. Пункты A, B і C размешчаны на паверхні шара з 
цэнтрам у пункце O так, што радыусы OA, OB і OC перпен-
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дыкулярныя адзін аднаму. Вылічыце аб’ём шара, калі аб’ём 
піраміды OABC роўны 36 см3 (рыс. 102, а). 

528. Адна з асноў цыліндра з’яўляецца сячэннем шара, 
а другая ляжыць у вялікім крузе дадзенага шара. Вылічыце 
аб’ём шара, калі вышыня цыліндра роўна 8 см, а адлегласць 
ад цэнтра C асновы цыліндра да пункта F акружнасці гэтай 
асновы роўна 6 см (рыс. 102, б).

529. Цэнтрам двух канцэнтрычных кругоў з’яўляецца 
цэнтр O шара, пры гэтым гранічная акружнасць меншага 
круга ляжыць на паверхні шара, а радыусы кругоў адно-
сяцца як 2  1. Вылічыце аб’ём шара, калі радыусы OA і OB 
вялі кага круга перпендыкулярныя паміж сабой, а адлег-
ласць паміж пунктамі A і B роўна 4 3  см (рыс. 102, в).

530. Плошча квадрата, упісанага ў сячэнне шара, роўна 
8 см2, а адлегласць ад цэнтра шара да плоскасці сячэння — 
3 см. Вылічыце аб’ём шара.

531. Вылічыце плошчу меншай часткі сферы, якая адся-
каецца ад сферы радыусам 2 см плоскасцю, што праходзіць 
праз сярэдзіну радыуса сферы і перпендыкулярна яму.

532. Плоскасць, перпендыкулярная дыяметру сферы ра-
дыусам 6 см, разбівае яе на дзве часткі, плошча адной з якіх 
роўна 36π см2. Вылічыце даўжыні адрэзкаў, на якія гэтая 
плоскасць дзеліць дыяметр сферы.

533. Плоскасць, што знаходзіцца на адлегласці 3 см 
ад цэнтра шара, перасякае яго па кругу радыусам 4 см. 
Вылічыце аб’ём дадзенага шара.

Рыс. 102
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534. Вылічыце аб’ём шара, упісанага ў куб, даўжыня 
канта якога роўна 6 см.

535. Плоскасць, перпендыкулярная дыяметру сферы, 
дзеліць яго на адрэзкі, даўжыні якіх 1 см і 3 см. Вылічыце 
адносіну плошчаў частак сферы, на якія плоскасць разбівае 
сферу.

536. Сячэнне шара плоскасцю, што знаходзіцца ад яго 
цэнтра на адлегласці 12 см, мае плошчу 25π см2. Вылічыце 
плошчы частак сферы, на якія плоскасць разбівае паверхню 
шара.

537. Лінія перасячэння сферы з плоскасцю, аддаленай 
ад цэнтра сферы на 8 см, мае даўжыню 12π см. Вылічыце 
плошчы частак сферы, на якія плоскасць разбівае сферу.

538. Плошча сферы, упісанай у куб ABCDA1B1C1D1, роўна 
16π см2. Вылічыце плошчу сячэння куба плоскасцю ADB1.

539. Вылічыце плошчу сферы, упісанай у цыліндр, калі 
плошча бакавой паверхні цыліндра роўна 36π см2. 

540. У сферу ўпісаны роўнастаронні цыліндр, плошча 
бакавой паверхні якога роўна 16π см2. Вылічыце плошчу 
сферы.

541. У шар радыусам 2 см упісаны цыліндр, у якім 
дыяганаль восевага сячэння ўтварае з яго асновай вугал 30°. 
Вылічыце аб’ём цыліндра.

542. У шар упісаны цыліндр. Вугал паміж дыяганаля-
мі восевага сячэння роўны ϕ. Знайдзіце аб’ём шара, калі 
ўтвараль ная цыліндра роўна l.

543. У сферу ўпісана прамая прызма, аснова якой — 
раўнабедраны прамавугольны трохвугольнік. Вылічыце 
плошчу сферы, калі вышыня прызмы роўна 12 см, а даўжыня 
дыяганалі меншай грані прызмы роўна 13 см.

544. Аснова прамой прызмы — прамавугольны трохву-
гольнік. Даўжыні катэтаў асновы і бакавога канта адносяц-
ца як 1  2  3 адпаведна. Вылічыце аб’ём шара, апісанага 
каля прызмы, калі аб’ём прызмы роўны 24 см3.
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545. Аснова прамой прызмы — раўнабедраны прамаву-
гольны трохвугольнік, даўжыні катэтаў якога роўны па 3 см. 
Плошча сячэння, праведзенага праз адзін з катэтаў асно-
вы і процілеглую вяршыню другой асновы, роўна 7,5 см2. 
Вылічыце плошчу сферы, апісанай каля прызмы.

546. Аснова прамой прызмы — прамавугольны трохву-
гольнік, даўжыня аднаго з катэтаў якога 4 см. Вылічыце 
плошчу сячэння прызмы, праведзенага праз другі катэт і 
процілеглую вяршыню другой асновы, калі даўжыня бака-
вога канта прызмы роўна 3 см, а плошча апісанай каля яе 
сферы — 61π см2.

547. Даўжыня кожнага канта правільнай чатырохвуголь-
най піраміды роўна 4 см. Вылічыце аб’ём шара, апісанага 
каля гэтай піраміды.

548. У правільнай чатырохвугольнай пірамідзе радыус 
апісанай каля яе асновы акружнасці роўны 6 см. Бакавыя 
грані нахілены да плоскасці асновы пад вуглом 60°. Вылічыце 
плошчу сферы, апісанай каля піраміды.

549. Вылічыце плошчу сферы, апісанай каля правільнай 
чатырохвугольнай піраміды, калі даўжыня стараны асновы роў-
на 2 см, а двухгранныя вуглы пры кантах асновы роўны 60°.

550. Даўжыня стараны асновы правільнай чатырохву-
гольнай піраміды роўна a, а яе бакавыя канты нахілены да 
плоскасці асновы пад вуглом 30°. Знайдзіце плошчу сферы, 
апісанай каля піраміды.

551. Радыус сферы, апісанай каля правільнай чатырох-
вугольнай піраміды, роўны 2 см. Вылічыце аб’ём пірамі-
ды, калі вугал нахілу бакавога канта да плоскасці асновы 
роўны 30°.

552. Вышыня правільнай чатырохвугольнай піраміды 
роўна старане асновы. Вылічыце радыус шара, упісанага 
ў піра міду, калі яе аб’ём роўны 9 см3.

553. Вылічыце плошчу сферы, упісанай у правільную 
чатырохвугольную піраміду, калі даўжыня стараны яе асновы 
роўна 4 см, а двухгранныя вуглы пры старанах асновы 
роўны α.
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554. Вышыня правільнай чатырохвугольнай піраміды 
ў тры разы большая за радыус упісанай у яе сферы. Знайдзіце 
плошчу сферы, калі даўжыня стараны асновы роўна a.

555. Вылічыце радыус сферы, упісанай у правільную 
чатырохвугольную піраміду, калі двухгранныя вуглы пры 
кантах яе асновы роўны 30°, а сярэдзіна апафемы піраміды 
аддалена ад плоскасці асновы на адлегласць, роўную 2 см.

556. У правільнай трохвугольнай пірамідзе радыус апіса-
най каля яе асновы акружнасці роўны 4 см, а двухгранныя 
вуглы пры кантах асновы роўны 60°. Вылічыце плошчу сфе-
ры, упісанай у піраміду.
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§ 3

448. 10 см2. 449. 5 см. 450. 3 см. 451. 12 2  см. 452. 12π см. 

454. 8 см. 455. 4 3  см. 456. 5 см. 461. 60π см2. 

462. 64 2 3 3π +  см2. 463. 369π дм2. 464. 81 3
4

 см2. 

465. 36 3  см2. 466. 20π см2. 467. 144π см2. 468. 64 2π см2. 

469. 60°. 470. 30°. 474. 4 см. 475. 15π см2. 476. 25
4

 см. 

477. 100 3
3

π  см2. 478. 4 3  см2. 479. 4

2 3−
 см. 480.  96 3π  см2. 

481. 2 3  см. 482. 20 5 2 13π +  см2. 483. π ϕ
ϕ

Sctg 1 1+
cos

. 

484. 216°. 485. 6 2  см. 486. 20π см. 487. 64 3
3

π  см3. 

488. 12π см3. 489. 144 3π  см3. 490. 2
3

3 2 22π ϕ ϕR sin sin . 

491. 3π см3. 492. 8
3

15 π  см3. 493. 8 35
3

π  см3. 494. 216°. 

495. 15 см. 496. 128 см2. 497. 65 2 π  см2. 498. 48 2 π  см2. 

499. 455π см2. 500. 245π см3. 501. 73  см. 502. 117π см2. 

503. 8

3

3

2
π
ϕ ϕ
a

sin cos
. 504. a3

281

π
ϕ ϕsin cos

. 505. π
ϕ ϕ
a2

2sin cos
. 506. 8

3
3 π  см3. 

507. 60°. 508. 96π см3. 

§ 4

509. 64π см2. 510. 100π см2. 513. 32π см2. 514. 16
3

π см2. 

516. 64π см2. 518. 80π см2. 521. 64π см2. 523. 2π см2. 

525. 256
3

π см3. 527. 288π см3. 530. 52
3

13  см3. 535. 3  1 

або 1  3. 536. 26π см2, 650π см2. 537. 40π см2, 360π см2. 

538. 16 2  см2. 539. 36π см2. 540. 32π см2. 541. 6π см3. 

542. π
ϕ

l3

36
2

cos
. 543. 194π см2. 544. 56 14

3
π  см3. 545. 34π см2. 

546. 15π см2. 547. 64 2
3

π  см3. 548. 150π см2. 549. 25
3

π  см2. 

550. 8
3

2πa . 551. 2 см3. 552. 3
1 5+

 см. 553. 16 2

2
π αtg  см2. 

554. πa2

3
. 555. 4 3 2 3−  см. 556. 16

3
π см2.
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_____________________________________________________________________
(Назва і нумар установы адукацыі)

Вучэбны 
год

Імя і прозвішча
навучэнца

Стан вучэбнага 
дапаможніка 
пры атрыманні

Ацэнка 
навучэнцу 

за карыстан не 
вучэбным 

дапаможнікам

20     /

20     /

20     /

20     /

20     /

Вучэбнае выданне

Шлыкаў Уладзімір Уладзіміравіч

ГЕАМЕТРЫЯ

Вучэбны дапаможнік для 11 класа
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі

з беларускай мовай навучання

3-е выданне, выпраўленае і дапоўненае

Заг. рэдакцыі В. Г. Бехціна. Рэдактар Л. М. Ясніцкая. Мастак вокладкі 
Я. У. Шлыкаў. Мастацкі рэдактар Л. У. Паўленка. Тэхнічнае рэдагаванне 
і камп’ютарная вёрстка І. І. Драздовай. Карэктары В. С. Бабеня, 

Д. Р. Лосік, Г. В. Алешка, К. І. Даніленка, В. С. Казіцкая.

Падпісана ў друк 24.04.2013. Фармат 60  901/16. Папера афсетная. 
Гарнітура школьная. Друк афсетны. Ум. друк. арк. 10 + 0,25 форз. 

Ул.-выд. арк. 7,68 + 0,32 форз. Тыраж 16 150 экз. Заказ      .

Выдавецкае рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства 
«Народная асвета» Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

ЛИ № 02330/0494083 ад 03.02.2009. 
Пр. Пераможцаў, 11, 220004, Мінск.

ААТ «Паліграфкамбінат імя Я. Коласа».

ЛП № 02330/0150496 ад 11.03.2009.

Вул. Каржанеўскага, 20, 220024, Мінск.
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