
Піраміда 
11 клас 



Піраміда 

• Пірамідою 
називається 
многогранник, одна 
грань якого – 
довільний 
многокутник, а інші 
грані – трикутники, 
що мають спільну 
вершину. 



 



 



 



1. Правильна піраміда 

• 1.1. У правильній чотирикутній піраміді 

бічне ребро утворює з основою кут α. 

Відстань від середини висоти піраміди до 

бічного ребра дорівнює в. Визначте об’єм 

піраміди. 

 

• 1.2. У правильній трикутній піраміді висота 

дорівнює Η і утворює з апофемою кут β. 

Знайдіть повну поверхню піраміди. 
 



• 1.3. У правильній чотирикутній піраміді 
висота утворює з бічною гранню кут β. 
Відрізок, що сполучає середину висоти 
піраміди з серединою апофеми, 
дорівнює с. Визначте повню поверхню 
піраміди. 

 

• 1.4. У правильній чотирикутній піраміді кут 
між апофемою і площиною основи 
дорівнює α. Бісектриса цього кута перетинає 
висоту піраміди в точці, яка розміщена на 
відстані d від апофеми. Визначте бічну 
поверхню піраміди. 
 



• 2. Якщо ребра піраміди нахилені до 
площини основи під одним кутом (або 
рівні), то висота піраміди проведена 
до центра кола, описаного навколо 
основи. 



• 2.1. Основою трикутної піраміди є 
прямокутний трикутник з катетом а та 
протилежним кутом α. Усі ребра піраміди 
нахилені до площини основи під кутом δ. 
Обчисліть об’єм піраміди. 

 

• 2.2. В основі піраміди лежить 
рівнобедрений трикутник з кутом α при 
вершині і бічною стороною в. Визначте 
об’єм піраміди, якщо усі її бічні ребра 
нахилені до площини основи під кутом β. 
 



• 3. Якщо бічні грані піраміди нахилені до 
площини основи під одним кутом, то 
висота піраміди проведена до центра 
кола, вписаного в основу. 



 

• 3.1. Основа піраміди – ромб із гострим 
кутом α та бічною стороною а, усі бічні грані 
нахилені до основи під кутом β. Знайти бічну 
поверхню та об’єм піраміди. 

 

 

• 3.2. Основою піраміди є прямокутний 
трикутник із гіпотенузою d та гострим 
кутом δ, бічні грані піраміди нахилені до 
площини основи під кутом β. Обчисліть 
об’єм піраміди. 
 



• 4. Якщо дві бічні грані піраміди 
перпендикулярні до площини основи, то 
висота проведена до вершини, спільної 
для цих граней, є ребром піраміди. 





• 4.1. Основою піраміди є трикутник зі 
сторонами 13 см, 14 см, 15 см. Бічні грані, що 
містять сторони 13 см та 15 см 
перпендикулярні до площини основи. Знайти 
бічну поверхню піраміди, якщо її висота 
дорівнює 9 см. 

 

• 4.2. Основою піраміди є правильний 
трикутник,  дві бічні грані перпендикулярні 
до площини основи, а третя нахилена до неї 
під кутом α. Знайти бічну поверхню піраміди, 
якщо висота її дорівнює Н. 
 



 

• 4.3. Основою піраміди є прямокутний 
трикутник з катетом в і прилеглим 
кутом β. Дві бічні грані, що містять катети 
цього трикутника, перпендикулярні до 
площини основи, а третя нахилена до неї під 
кутом α. Визначте об’єм піраміди. 

 

• 4.4. В основі піраміди лежить ромб з 
гострим кутом α та стороною а. Дві бічні 
грані піраміди, що містять сторони цього 
кута, перпендикулярні до площини основи. 
Дві інші нахилені до неї під одним кутом β. 
Знайдіть бічну поверхню піраміди. 
 



• 5. Якщо одна бічна грань трикутної піраміди 
перпендикулярна до площини основи, а дві інші 
нахилені до площини основи під одним кутом, то 
висота піраміди знаходиться у цій грані і 
проведена до точки перетину сторони 
трикутника з бісектрисою, проведеною з 
протилежного кута основи.  ( ВО – бісектриса 
кута АВС) 



 

• 5.1.Основа піраміди – квадрат, одна бічна 
грань перпендикулярна до основи, а бічне 
ребро, що не належить цій грані нахилено до 
основи під кутом α. Знайдіть об’єм піраміди. 

 

• 5.2. Основа піраміди – прямокутний 
трикутник з гострим кутом β і протилежним 
катетом в. Бічна грань, що містить даний 
катет, перпендикулярна до площини основи, 
а дві інші – нахилені до неї під одним 
кутом α. Знайдіть об’єм піраміди. 
 



• 5.3. Основою піраміди є правильний 
трикутник. Одна бічна грань 
перпендикулярна основі та має площу Q. Дві 
інші грані піраміди нахилені до площини 
основи під кутом β. Визначте об’єм піраміди. 

 

• 5.4. В основі піраміди лежить рівнобедрений 
трикутник з основою а та кутом при 
вершині α. Бічна грань, що містить основу 
цього трикутника, перпендикулярна до 
основи піраміди, а дві інші – нахилені до 
площини основи  під кутом β. Визначте бічну 
поверхню піраміди. 
 



6. Зрізана піраміда 

Якщо довільну n-кутну 
піраміду перетнути 
площиною, паралельною 
основі, ця площина 
відітне від піраміди 
многогранник, дві грані 
якого – подібні   

n- кутники, а решта 
граней - трапеції 



6. Площа поверхні та об’єм 



Зрізана піраміда 
• 6.1. Сторони основи 

правильної 
чотирикутної 
зрізаної піраміди 
дорівнюють 8 см і 
12 см, а бічне ребро 
нахилене до 
площини основи під 
кутом 60°. Знайти 
бічне ребро та 
апофему. 

6.2 


