
Заняття №15. Повторення планіметрії. 

Тренувальні вправи з теми « Кути та їх види. Величина кута. 

Суміжні і вертикальні кути». 

1. Різниця величин суміжних кутів дорівнює 20°. Визначте величину більшого кута. 

2. Який кут утворюють стрілки годинника, коли показують 17 годину? 

3. Визначте величину кута, утвореного бісектрисами двох суміжних кутів.  

4. Один із кутів, утворених при перетині двох прямих, учетверо менший суми трьох інших. 

Чому дорівнює найбільший із цих кутів? 

5. Якщо один із суміжних кутів у 5 раз більше другого, то чому дорівнює більший кут? 

6. Бісектриса кута, величина якого 160°, з продовженням однієї з його сторін утворює кут. 

Визначте його градусну міру. 

7. Кут між бісектрисою кута і продовженням однієї з його сторін дорівнює 135°. Знайдіть 

величину даного кута. 

8. Величина кута АВC дорівнює 150°. Промінь BD лежить між сторонами кута АВC. Знайдіть 

величину ∠DBС (у градусах), якщо ∠ABD : ∠DBC = 2 : 3. 

9.(ЗНО 2016). На рисунку зображено прямі m і  n, що перетинаються. Визначте градусну міру 

кута γ, якщо 𝛂 + β = 50° 

 

 

10. (ЗНО 2017). Різниця двох кутів, отриманих при перетині двох прямих дорівнює 120°. 

Визначте величину більшого з кутів. 

11. (ЗНО 2018). Три прямі, розміщені в одній площині, перетинаються в одній точці. 

Визначте градусну міру кута 𝛂. 
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Тренувальні вправи з теми « Паралельні прямі і прямі, що 

перетинаються». 

1.Різниця між величинами двох внутрішніх односторонніх кутів при 

паралельних прямих а і b та січній с дорівнює 30°. Обчисліть величину 

меншого з цих кутів. 

2. Через вершину кута 60° проведено прямі, перпендикулярні до його 

сторін. Обчисліть величину меншого з кутів, утворених при перетині цих 

перпендикулярних прямих. 

3. Дві прямі перетинаються і утворюють чотири кути. Різниця двох 

утворених кутів дорівнює 40°. Знайдіть гострий кут між прямими. 

4. Паралельні прямі a і b перетнуто прямою c. Різниця двох із утворених 

восьми кутів дорівнює 50°. Знайдіть гострий кут між прямими а і с. 

5. Паралельні прямі a і b перетнуто прямою c. Сума двох із утворених 

восьми кутів дорівнює 80°. Знайдіть тупий кут між прямими а і с. 

6. Паралельні прямі a і b перетнуто прямою c. Різниця двох із утворених 

восьми кутів дорівнює 20°. Знайдіть тупий кут між прямими а і с. 

7. (ЗНО 2018). На рисунку зображено паралельні прямі а і b та січну СД. 

Знайдіть відстань між прямими а і b, якщо СК = 5см, КД = 2см, а відстань 

від точки К до прямої а дорівнює 1см. 

 а                         Д 

          

                                                       К 

                                  b       С 

 

Тренувальні вправи  з теми « Трикутники» 

1. На рисунку зображено трикутник ABC, 

периметр якого дорівнює 22 см, периметр 

трикутника ABD — 10 см, а периметр 

трикутника BCD — 16 см. Знайдіть BD. 

 

 



2. У трикутнику ABC ∠DAC = ∠DCA, AB = 4 см, AC = 3 см. Периметр 

трикутника ABD дорівнює 9 см. Знайдіть периметр трикутника ABC. 

 

3. Знайдіть основу рівнобедреного трикутника (у см), якщо його периметр дорівнює 30 см, 

причому бічна сторона на 5 см більша за основу. 

4. Знайдіть бічну сторону рівнобедреного трикутника (у см), периметр якого дорівнює 18 

см, а бічна сторона на 6 см більша основи. 

5. У трикутнику ABC ∠A = 80°, ∠C = 40°. Висоти AE і CD перетинаються в точці К. 

Знайдіть ∠ АКС. 

6. Усередині трикутника ABC взято точку D так, що ∠ADC = 140°, ∠BAD = 35°, ∠BCD = 

40°. Знайдіть ∠ABC. 

7. У трикутнику ABC проведено бісектриси BM і CN, які перетинаються в точці K. 

Знайдіть кут BKC, якщо ∠A = 120°. 

8. Кут між бісектрисою і висотою прямокутного трикутника, які проведені з вершини 

прямого кута, дорівнює 25°. Знайдіть більший гострий кут трикутника. 

9. У трикутнику АВС: ∠А = 42°, ∠В = 64°. Із вершин кутів А і С проведені бісектриси 

трикутника, що перетинаються в точці О. Знайдіть градусну міру кута AОС. 

10. Знайдіть сторону рівностороннього трикутника, якщо його медіана дорівнює m. 

11. Сторони трикутника дорівнюють 10 см, 15 см і 20 см. Знайдіть найбільшу сторону 

подібного йому трикутника, периметр якого дорівнює 90 см. 

Домашнє завдання: повт. основні теореми і поняття курсу планіметрії. Виконати тести 

тем 1-6 (сайт izno математика) 

Заняття №16. Обчислення площ геометричних фігур 
Формула площі трикутника по стороні і висоті 

 

a - сторона 
h - висота(проведена до сторони a) 

Формула площі трикутника за двома сторонами і кутом між ними 
 

a, b - сторони 
C - кут між a і b 

 
Формула площі трикутника за трьома сторонами (Формула Герона) 

 

a, b, c - сторони 
p - півпериметр 

Формула площі трикутника за трьома сторонами і радіусу вписаного кола 
 

p - півпериметр 
r - радіус вписаного кола 

Формула площі трикутника за трьома сторонами і радіусу описаного кола 
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a, b, c - сторони 
R - радіус описаного кола 

 
Формула площі прямокутного трикутника 

 

a, b - катети 

 
Формула площі квадрата по довжині сторони 

 

a - сторона 

 
Площа прямокутника 

 

a, b - сторони 

 
Площа прямокутника по довжині діагоналі 

 

d - діагональ 
φ - кут між діагоналями 

 
Формула площі паралелограма по довжині сторони і висоті 

 

a - сторона 
h - висота 

 
Формула площі паралелограма за двома сторонами і кутом між ними 

 

a, b - сторони 
α - кут між a і b 

 
Формула площі ромба по довжині сторони і куту 

 

a - сторона ромба 
α - кут між сторонами ромба 

Формула площі ромба по довжинах його діагоналей 
 

d1, d2 - діагоналі 

 
Формула площі трапеції 

 

a, b - довжини основ трапеції 
h - висота трапеції 

 
 

Тренувальні вправи  з теми « Поняття площі. Площа трикутника» 

1. Сторони трикутника дорівнюють 13 см, 14 см, 15 см. Знайдіть його площу 

(у см2). 

2. Знайдіть площу прямокутного трикутника, у якого гіпотенуза дорівнює 13 

см, а один із катетів — 5 см. 

3. Знайдіть площу прямокутного трикутника (у см2), якщо радіус кола, 

описаного навколо нього, дорівнює 5 см, а один із катетів — на 2 см менший 

від гіпотенузи. 

4. Знайдіть площу прямокутного трикутника (у см2), якщо його катети 

дорівнюють 5 см і 8 см. 

5. Точка М — середина сторони квадрата АВСD (див. рисунок). Площа 

зафарбованої частини дорівнює 12 см2. Знайдіть площу всього квадрата (у 

см2). 
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6. Знайдіть висоту прямокутного трикутника, проведену до гіпотенузи, якщо 

катети трикутника дорівнюють 12 см і  5см. 

7. Знайдіть бічну сторону рівнобедреного трикутника, якщо його основа 

дорівнює 8, а площа трикутника — 96 

8. Знайдіть висоту трикутника, яка проведена до сторони, що дорівнює 9, 

якщо висота цього трикутника, проведена до сторони 3, дорівнює 12. 

9. Знайдіть площу прямокутного трикутника, якщо його висота ділить 

гіпотенузу на відрізки 2 см і 50 см (у см2). 

Домашнє завдання: повт.формули площ. Виконати тести теми 7. (сайт izno 

математика) 

 

Заняття №17. Коло і круг. Центральні і вписані кути. 

Означення. Коло — це сукупність усіх точок на площині, які знаходяться на однаковій відстані від заданої точки О, яка називається центром кола. 

Означення. Круг - частина площини, обмежена колом. 

Означення. Радіус кола R - відстань від центра кола О до будь-якої точки кола. 

Означення. Діаметр кола D - відрізок, який сполучає дві точки кола та проходить через його центр. 

Основні властивості кола 

1. Діаметр кола дорівнює двом радіусам. 

D = 2r 

2. Найкоротша відстань від центра кола до січної (хорди) завжди менша радіуса.  

3. Через три точки, які не лежать на одній прямій, можна провести тільки одне коло. 

4. Серед всіх замкнених кривих з однаковою довжиною, коло має найбільшу площу.  

5. Якщо два кола дотикаються в одній точці, то ця точка лежить на прямій, що проходить через центри цих кіл.  

Формули довжини кола та площі круга 

Формули довжини кола 

1. Формула довжини кола через діаметр: 

L = πD 

2. Формула довжини кола через радіус: 

L = 2πr 

Формули площі круга 

1. Формула площі круга через радіус: 

S = πr2 

2. Формула площі круга через діаметр: 



S = πD24 

Рівняння кола 

1. Рівняння кола з радіусом r та центром у початку декартової системи координат: 

r2 = x2 + y2 

2. Рівняння кола з радіусом r та центром у точці з координатами (a, b) в декартовій системи координат: 

r2 = (x - a)2 + (y - b)2 

Означення. Центральний кут кола - кут, вершиною якого є центр кола. 

Означення. Кут вписаний в коло - кут, вершина якого лежить на колі, а сторони кута перетинають коло. 

Основні властивості кутів 

 
1. Всі вписані кути, які спираються на одну дугу - рівні. 

 
2. Вписаний кут, який спирається на діаметр кола буде прямим (90°). 

 
3. Вписаний кут дорівнює половині центрального кута, що спирається на ту саму дугу  

β = α/2 

 

Тренувальні вправи  з теми « Коло і круг. Дотична до кола.» 

 



1. Радіус кола дорівнює 8см. Із точки, яка віддалена від центра кола на 

відстань 2R, проведено дотичні до кола. Знайдіть кут між дотичними (у 

градусах). 

2. Із даної точки кола діаметром 10см проведено діаметр і хорду, яка 

дорівнює радіусу. Знайдіть кут між діаметром і хордою. 

3. З однієї точки кола проведено дві взаємно перпендикулярні хорди, які 

віддалені від центра на 6 см і 10см відповідно. Знайдіть довжину більшої 

хорди. 

4. Дано три кола з центрами O1, O2, O3 і радіусами відповідно 2 см, 4 см, 5 см, 

які мають зовнішній дотик. Знайдіть периметр трикутника O1O2O3 (у см). 

5. Радіус кола дорівнює 8см. Із точки, яка віддалена від центра на відстань 

16см, проведено дотичні до кола. Знайдіть довжини дотичних. 

6. Скільки всього кіл можна провести через дві різні точки? 

7. Два кола з радіусами 4 см і 9 см дотикаються зовні. Знайдіть відстань між 

точками дотику спільної дотичної до даних кіл (у см). 

8. AB і AC — дотичні, B і C — точки дотику. Знайдіть ВАС (у градусах), 

якщо ВОС = 130°. 

 

9.  (ЗНО 2018). Знайти площу квадрата, якщо радіус вписаного в цей квадрат 

кола рівний 2см. 

 

Тренувальні вправи  з теми « Вписані кути.» 

1. На рисунку ∠AFC = 40°. Знайдіть градусну міру кута DBC. 
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2. BС — діаметр, AC — хорда. Знайдіть ∠ВОА (у 

градусах), якщо ∠АСО = 46°. 

 
 

 

 

 

3. Центральний кут на 40° більше вписаного кута, який опирається на ту ж дугу. Знайдіть 

градусну міру центрального кута. 

4.Центральний кут дорівнює 140°. Знайдіть градусну міру вписаного кута, який 

опирається на ту саму дугу. 

5. На рисунку ∠АКВ = 75°. Знайдіть градусну міру кута AOB. 

 

 

 

 

6. На рисунку ∠ВАС = 25°. Знайдіть градусну міру кута AКC. 
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7. Знайдіть центральний кут, який спирається на дугу, що становить   
5

18
кола. 

8. Знайдіть центральний кут, який спирається на дугу, що становить  
5

24
кола. 

9. Один із гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 25°. Під яким кутом (у 

градусах) видно катет, протилежний до даного гострого кута, із центра описанного кола? 

10. Центральний кут на 25° більший за вписаний кут, що спирається на ту саму дугу, що і 

центральний. Знайдіть градусну міру центрального кута. 

11. (Пробне ЗНО 2017) 

 

Домашнє завдання: повт.означення іформули. Виконати тести тем 8-10. (сайт izno математика) 

 

Заняття №18 . Паралельність прямих і площин у просторі 
 



Дві прямі в просторі називаються паралельними, якщо вони лежать в одній площині й не перетинаються. Прямі, 

які не лежать в одній площині, називаються мимобіжними. Зверніть увагу: «не лежать в одній площині» і 

«лежать у різних площинах» — це різні твердження. Наприклад, паралельні прямі a і b лежать у різних 

площинах і (див. рисунок), але через них можна провести площину, яка міститиме a і b 

водночас.  

Для мимобіжних прямих (див. рисунок) не існує такої площини, у якій вони лежали б водночас.  

Можна довести, що всі прямі, які перетинають дві паралельні прямі, лежать в одній площині.  

Ознака паралельності прямої і площини 

Теорема 1. Якщо пряма, яка не належить площині, паралельна якій-небудь прямій у цій площині, то вона 

паралельна і самій площині.  

 

Дві площини називаються паралельними, якщо вони не перетинаються.  

Ознака паралельності площин 

 

Теорема 1. Якщо дві прямі однієї площини, які перетинаються й відповідно паралельні двом прямим другої 

площини (див. рисунок), то ці площини паралельні.  

Теорема 2 (обернена). Якщо в одній площині є дві прямі, які перетинаються, і ці прямі паралельні другій площині, то такі площини 

паралельні. 

Теорема 3. Якщо пряма перетинає одну з двох паралельних площин, то вона перетинає й другу (див. рисунок).  

Теорема 4. Через дві мимобіжні прямі можна провести паралельні площини (рисунок нижче зліва). 

Теорема 5. Через точку поза даною площиною можна провести площину, паралельну даній, і до того ж тільки одну 

(рисунки).  

Теорема 6. Якщо дві площини паралельні третій, то вони паралельні одна одній. 

 

Тренувальні вправи з теми» Паралельність прямих і площин у 

просторі» 

1. Через кінець A відрізка AB проведено площину α. Через кінець B і 

точку C відрізка AB проведено паралельні прямі, які перетинають площину α в 

точках M і N відповідно. Знайдіть довжину відрізка CN, якщо AC : BC = 2 : 3, BM = 15. 

http://wiki.fizmat.tnpu.edu.ua/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image8756image_167_fmt.jpeg
http://wiki.fizmat.tnpu.edu.ua/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1.jpeg
http://wiki.fizmat.tnpu.edu.ua/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image8756image_79_fmt.jpeg
http://wiki.fizmat.tnpu.edu.ua/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image8756image_80_fmt.jpeg
http://wiki.fizmat.tnpu.edu.ua/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image8756image_169_fmt.jpeg


2.Точки K, L, M, N — відповідно середини ребер SA, AC, BC, BS правильного тетраедра SABC. Знайдіть 

периметр чотирикутника KLMN, якщо ребро тетраедра дорівнює  

6 см. 

3. Дано паралелограм ABCD і площина, що його не перетинає. Через точки A, B, C, D проведено 

паралельні прямі, які перетинають площину в точках A1, B1, C1, D1. Знайдіть DD1 (у см), якщо АA1 = 20 

см, ВB1 = 16 см, СC1 = 14 см. 

 

4. Паралельні площини  перетинають сторони кута АВС в точках А1, С1 і А2, С2 відповідно. 

Знайдіть ВС1 (у см), якщо А1В : А2В = 2 : 3, ВС2 = 18 см. 

5. (Пробне ЗНО, 2019) 

 

Домашнє завдання: повт.означення і формули. Виконати тести теми 21 (сайт izno математика) 

 

 



Заняття №19 . Перпендикулярність прямих і площин у просторі 
Дві прямі називаються перпендикулярними, якщо кут між ними дорівнює 90°. ... Так само 

як і в площині, в просторі перпендикулярні прямі a і b позначають a ⊥ b . Якщо одна з 

двох паралельних прямих перпендикулярна до третьої прямої, то й 

інша перпендикулярна до цієї прямої. 

Кутом між прямою та площиною називається кут між прямою та її проекцією на площину. 

Наприклад: якщо φ – кут між прямою та площиною, то 0°≤φ≤90°. 

 

Кутом між похилою та площиною називається кут між похилою та її проекцією на дану 

площину. 

Наприклад: якщо φ – кут між похилою та площиною, то 0°<φ<90°. 

 

Пряма, яка перетинає площину, називається перпендикулярною до цієї площини, якщо вона 

перпендикулярна до будь-якої прямої, яка лежить у цій площині. Перпендикулярність 

прямої а та площини α позначається так: . 

Наприклад: пряма а перпендикулярна до площини α. 

 

Теорема про три перпендикуляри 

Якщо пряма, яка лежить у площині, перпендикулярна до проекції похилої на цю площину, то 

вона перпендикулярна і до самої похилої. І навпаки: якщо пряма, яка лежить у площині, 

перпендикулярна до похилої, то вона перпендикулярна і до самої проекції на цю площину.  

Тренувальні вправи  з теми « Перпендикулярність прямих і площин у 

просторі» 

1. Кінці відрізка АВ, який не перетинає площину, віддалені від цієї площини на 3 см 

та 5 см відповідно. Як віддалена від цієї площини точка М, яка є серединою АВ? 

2. У кубі ABCDA1B1C1D1 знайдіть відстань між прямими А1В1 та D1D, якщо ребро 

куба дорівнює 8. 

3. Дві площини перетинаються під кутом 30º. Точка А, яка лежить в одній площині, 

знаходиться від другої площині на відстані 10см. Знайдіть відстань від точки А до 

прямої перетину цих площин. 



4. Дві площини перетинаються під кутом 30º. Точка А, яка лежить в одній площині, 

знаходиться від другої площині на відстані 2√3. Знайдіть відстань від точки А до 

прямої перетину цих площин. 

5. Із точки А до площини α проведені дві похилі АK та АN, які утворюють із 

площиною α кути 45º та 30º відповідно. Знайдіть довжини похилих, якщо відстань від 

точки А до площини α дорівнює 4.  

6. У трикутнику АВС ∠С = 90°, АС = 3см, ВС = 4 см, СМ — медіана. Через 

вершину С проведено пряму CK, яка перпендикулярна до площини трикутника АВС, 

причому CK = 6 см. Знайдіть KM. 

7. (ЗНО, 2013) 

 

 

Домашнє завдання: повт.означення і формули. Виконати тести теми 22 (сайт izno математика) 

 

Заняття №20. Многогранники. 



 

 

Тренувальні вправи  з теми « Многогранники» 

1.Діагональ правильної чотирикутної призми дорівнює 10см і нахилена до площини основи 

під кутом 60°. Знайдіть площу діагонального перерізу призми. 

2. Ребро куба дорівнює 10. Знайдіть відстань від діагоналі куба до бічного ребра, яке не 

перетинає її. 

3. Діагональ правильної чотирикутної призми дорівнює 12 і утворює кут 60° з площиною 

основи. Знайдіть діагональ основи призми. 

4. Діагональ правильної чотирикутної призми дорівнює d і утворює кут α з площиною 

основи. Знайдіть бічне ребро призми. 

5. Діагональ бічної грані правильної трикутної призми дорівнює 8√3 см і утворює з 

площиною основи кут 60º. Знайдіть бічне ребро (у см). 

6. В основі прямокутного паралелепіпеда лежить квадрат. Діагональ прямокутного 

паралелепіпеда дорівнює 10 см. Знайдіть ребро (у см) основи паралелепіпеда, якщо діагональ 

бічної грані дорівнює 6 см. 



7. Знайдіть діагональ (у см) правильної чотирикутної призми, якщо діагональ бічної грані 

дорівнює 4 см, а ребро основи — 3 см 

8. В основі піраміди лежить восьмикутник. Скільки ця піраміда має граней? 

9. Бічне ребро піраміди утворює з основою піраміди кут 60º і дорівнює 24 см . Знайдіть 

висоту піраміди. 

10. Основа піраміди — рівнобедрений трикутник, у якого бічна сторона дорівнює 5 см, а 

основа  - 6 см. Бічні грані утворюють з основою піраміди двогранні кути 45°. Знайдіть  

висоту піраміди. 

11. Знайдіть довжину висоти піраміди, якщо основою піраміди є рівнобедрений трикутник, 

основа якого 6 см, а висота, проведена до основи, — 9 см; кожне бічне ребро піраміди 

дорівнює 13 см.  

12. В основі піраміди лежить прямокутний трикутник. Кожне бічне ребро піраміди дорівнює 

13 см. Знайдіть найбільшу сторону (у см) основи, якщо висота піраміди дорівнює 5 см. 

13. Сторона основи правильної шестикутної призми дорівнює 6, а бічне ребро — 5. Знайдіть 

об’єм призми. 

14. Бічні ребра трикутної піраміди дорівнюють 4, 6, 5cм і взаємно перпендикулярні. Знайдіть 

об’єм піраміди.  

15. Знайдіть об’єм куба, якщо площа його повної поверхні дорівнює 24см2. 

16.Знайдіть площу поверхні куба, якщо площа його діагонального перерізу дорівнює 16√2 

см2. 

17. Знайдіть площу (у см2) повної поверхні правильної чотирикутної піраміди, в якій висота 

дорівнює 24 см, а апофема — 26см. 

 

 

18. (ЗНО 2018) 

 

19. (ЗНО 2017) 



 

20. (ЗНО 2015)

 

21. (ЗНО 2014) 

 

22. (ЗНО 2012) 

 

Домашнє завдання: повт.означення і формули. Виконати тести теми 23-24 (сайт izno 

математика) 

Заняття №21. Тіла обертання 

 

 



  

Тренувальні вправи  з теми « Тіла обертання» 

1. Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 4√3  і утворює з основою кут α. Знайдіть 

площу осьового перерізу. 

2. Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 10 см. Знайдіть радіус циліндра, якщо його 

висота дорівнює 6 см. 

3. Знайдіть площу (у см2) осьового перерізу циліндра, якщо радіус циліндра і його висота 

відповідно дорівнюють 5 см і 7 см. 

4. Осьовим перерізом циліндра є квадрат, площа якого дорівнює 49 см2. Знайдіть висоту 

циліндра. 

5.  Знайдіть бічну поверхню (у см2) циліндра, отриманого від обертання  прямокутника  із 

соронами 4см і 6см навколо меншої сторони. 

6. Знайдіть площу (у см2) перерізу циліндра площиною, яку проведено паралельно осі 

циліндра на відстані 3 см від неї, якщо висота циліндра дорівнює 8 см, а радіус основи — 

5см. 



7. Твірна конуса дорівнює 10. Знайдіть площу перерізу, що проходить через дві твірні 

конуса, кут між якими дорівнює 30°. 

8. Твірна конуса дорівнює 2 і нахилена до площини основи під кутом 45°. Знайдіть площу 

осьового перерізу. 

9. Знайдіть площу осьового перерізу зрізаного конуса, якщо висота зрізаного конуса 

дорівнює 6 см, а радіуси основ дорівнюють 1 см і 5 см. 

10. Знайдіть діаметр конуса, якщо його твірна  дорівнює l і утворює з площиною основи 

кут α.. 

11. Перпендикуляр, проведений із центра основи конуса на твірну, ділить її на відрізки 16 см 

і 25 см (рахуючи від вершини конуса). Знайдіть висоту (у см) конуса. 

12. Знайдіть радіус кулі, площа великого круга якої дорівнює 16π см2. 

13. Куля радіусом 10 см перетнута площиною на відстані 6 см від центра. Знайдіть площу 

перерізу. 

14. (ЗНО 2019) 

 

15. (ЗНО 2018) 

 

16. (ЗНО 2017) 



 

Домашнє завдання: повт.означення і формули. Виконати тести теми 27-29 (сайт izno 

математика) 

 

Контрольна робота 

Варіант 1. 

1.(1б) Вибрати правильне твердження: 

А) Вектори колінеарні, якщо їх скалярний добуток дорівнює 0; 

Б) Синусом гострого кута в прямокутному трикутнику називається відношення прилеглого 

катета до гіпотенузи;. 

В) Якщо внутрішні різносторонні кути рівні, то прямі паралельні; 

Г) Прямі називаються мимобіжними, якщо вони не перетинаються. 

2. (1б) Об’єм конуса обчислюють за формулою: 

А) V=πR2H;  Б)V=
1

3
πR2H;  В)V=

1

2
πR2H;   Г)V=

4

3
πR2H. 

3. (1б) Знайдіть площу трикутника, одна із сторін якого дорівнює 10см, а висота, проведена 

до цієї сторони  - 8см.  

А) 42см2;   Б) 24см2;  В)   21см2;     Г) 10,5см2. 



4) (1б) Радіус основи циліндра дорівнює 3см, а висота – 8см. Знайдіть діагональ осьового 

перерізу циліндра. 

А)√73 см;   Б)10 см;   В)2√7   см;  Г) √55 см. 

5) (1б)Знайдіть модуль вектора а⃗  (-2; 1; 2). 

А) 1;   Б)2;   В) 3;   Г) 4. 

6. (1б) Радіус сфери дорівнює 6 см. Якою не може бути відстань між двома довільними 

точками сфери? 

А)5 см;   Б) 11 см;   В) 12 см;  Г)13 см. 

7. (2б) Знайдіть координати точки, яка рівновіддалена від точок А(2; 3; 3) і В(3; 1; 4) і лежить 

на осі абсцис. 

8. (3б) Відстань від центра основи конуса до його твірної дорівнює d. Кут між твірною і 

висотою дорівнює β. Знайдіть повну поверхню конуса. 

 

Варіант 2 

1.(1б) Вибрати правильне твердження: 

А)Косинусом гострого кута в прямокутному трикутнику називається відношення прилеглого 

катета до гіпотенузи. 

Б)Якщо вектори колінеарні, то їх скалярний добуток дорівнює нулю; 

В) Прямі називаються паралельними у просторі, якщо вони не перетинаються; 

Г)Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі катетів. 

2. (1б) Об’єм циліндра обчислюють за формулою: 

А) V=
1

2
πR2H;  Б)V=

1

3
πR2H;  В)V=πR2H;   Г)V=

4

3
πR2H. 

3. (1б) Знайдіть площу круга, радіус якого дорівнює 4 см. 

А)8π см2;   Б) 16π см2;   В) 4π см2;   Г) 32π см2. 

4. (1б) Об’єм циліндра дорівнює 45π см3, а діаметр його основи – 6 см. Знайти висоту 

циліндра. 

А) 5 см;   Б) 7,5 см;   В) 1,25 см;   Г) 15см. 

5. (1б) Основи трапеції відносяться як2:3, а її середня лінія дорівнює 20 см. Знайдіть 

довжину меншої основи трапеції. 

А)8 см;   Б) 12 см;   В) 16 см;   Г)24 см. 

6.(1б). Знайдіть об’єм піраміди, основою якої є квадрат зі стороною 6см, якщо висота 

піраміди 4 см. 

А)48 см3;   Б) 24 см3;   В) 32 см3;   Г) 144 см3. 

7. (2б). Знайдіть координати вершини А паралелограма АВСМ, якщо В(-2; 7; 1), С(4; -2; 3), 

М(0; 11; -2). 



8. (3б) Куля дотикається до всіх сторін трикутника із сторонами 13 см, 14 см і 15 см. 

Відстань від центра кулі до площини трикутника дорівнює 3 см. Знайдіть площу поверхні 

кулі. 
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