
ІІ курс Математика 

Групи АР-203, АР-204 

Викладач Малиновська О.О. 

Електронна пошта: olyamatematika@gmail.com 
 

Зверніть увагу! 
Будь ласка, завдання виконуйте у лекційному зошиті та надсилайте фото 

виконаних робіт  у зазначений термін  на електронну пошту 

olyamatematika@gmail.com 
 
 

Завдання для VІІ- VІІІ тижнів, 27.04 -08.05 
 
 

VІІ тиждень 

Надішліть роботу, будь ласка, напротязі тижня, до 14-ої год. 30.04 
 

Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми «Многогранники» 

 Що необхідно зробити: 

1.  Повторити матеріал §4  п.16-18, с. 98-117 та §6 п.22, с. 141-143  

 Мерзляк А.Г. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту, 11 клас – Х.: Гімназія, 2019 р. – 208 с. http://shkola.in.ua/1125-

matematyka-11-klas-merzliak-2019.html 

2.  Відповісти на запитання 1, 5, 7,8,9, 11 с. 102,    1, 3, 4 с.107,   1, 5, 6 с. 113 

(письмово)  

3. Виконати тести (з поясненням) за варіантами: 

І варіант (виконують перші 10 чол. за списком журналу) 

1. Якщо ребро куба дорівнює 3 см, то його площа поверхні дорівнює: 

а) 9 см
2
; б) 36 см

2
; в) 54 см

2
; r) 27 см

2
. 

2. Якщо виміри прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 8 см, 9 см і 12 см, то його 

діагональ дорівнює: 

а) 12 см; б) 17 см; в) 20 см; г) 29 см. 

3. У зрізаній n-кутній піраміді кількість плоских кутів дорівнює: 

а) 3n; б) 4п; в) 6п; г) 12п.  

4. Якщо площі деяких граней паралелепіпеда дорівнюють 2 см
2
, 8 см

2
, 6 см

2
, то його 

повна поверхня дорівнює: 

а) 11 см
2
; б) 36 см

2
; в) 100 см

2
; г) 22 см

2
.  

5. Якщо ребро куба збільшити у 2 рази, то площа поверхні збільшиться: 

а) у 4 рази; б) у 2 рази; в) у 3 рази; г) у 6 раз.  

 

ІІ варіант (виконують 11-19 чол. за списком журналу) 

Виконати тести (з поясненням): 

1. Якщо поверхня куба дорівнює 24 см
2
, то його ребро дорівнює: 

а) 2 см; б) 3 см; в) 4 см; г) 6 см.  

2. Якщо виміри прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 12 см, 16 см і 21 см, то його 

діагональ дорівнює: 
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а) 23 см; б) 25 см; в) 27 см; г) 29 см.  

3. Якщо периметр основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 4 см, а апофема 

— 1 см, то площа бічної поверхні піраміди дорівнює: 

а) 1 см
2
; б) 2 см

2
; в) 0,5 см

2
; г) 4 см

2
.  

4. Якщо піраміда має п многогранних кутів, то в неї: 

а) п ребер; б) 2n ребер; в) (2n – 1) ребер; г) (2n – 2) ребер.  

5. Якщо ребро куба збільшити на 2 см, то його повна площа поверхні збільшиться: 

а) на 4 см
2
; б) на 8 см

2
; в) на 4 2  см

2
; г) визначити неможливо.  

 
4. Розв’язати задачі (за варіантами):  

І варіант (виконують перші 10 чол. за списком журналу) 

1. Основа прямої призми — прямокутний трикутник з катетом 4 см і 

гіпотенузою 5 см. Висота призми дорівнює 6 см. Знайдіть площу повної поверхні 

і об’єм призми. 

2. Знайдіть площу поверхні трикутної піраміди, у якої кожне ребро дорівнює 

3  см.  

3. Знайти площу повної поверхні та об’єм прямої трикутної призми зі 

сторонами основи 5 см, 5 см, 6 см. Висота призми дорівнює найменшій висоті 

основи. 

 

ІІ варіант (виконують 11-19 чол. за списком журналу) 

1. В основі прямої призми лежить ромб, діагоналі якого дорівнюють 6 і 8 см, 

а бічне ребро 10 см. Знайдіть площу повної поверхні призми. 

2. Знайдіть площу поверхні чотирикутної піраміди, у якої кожне ребро 

дорівнює 2  см, а в основі лежить квадрат. 

3. Знайти площу повної поверхні та об’єм прямої трикутної призми зі 

сторонами основи13 см, 14 см, 15 см. Висота призми дорівнює найменшій висоті 

основи. 

 
 

 

VІІІ тиждень  

Надішліть роботу, будь ласка, напротязі тижня, до 19-ої год 30.05 
 

Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми «Тіла обертання» 

 Що необхідно зробити: 

1. Повторити §5  п.19-21 с.122 - 137  та §6 п.23 с.148-150   

Мерзляк А.Г. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту, 11 клас – Х.: Гімназія, 2019 р. – 208 с. http://shkola.in.ua/1125-

matematyka-11-klas-merzliak-2019.html 

2. Письмово дати відповіді на питання 1-2, 7-8 с.125, 1, 7-8 с.130, пит.. 1-4 с.150   

Мерзляк А.Г. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту, 11 клас – Х.: Гімназія, 2019 р. – 208 с. http://shkola.in.ua/1125-

matematyka-11-klas-merzliak-2019.html 

3. Виконати тести №1-3, 7-8 с. 137 – 138  
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Мерзляк А.Г. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту, 11 клас – Х.: Гімназія, 2019 р. – 208 с. http://shkola.in.ua/1125-

matematyka-11-klas-merzliak-2019.html 

4.  Розв’язати задачі: 

1.Осьовим перерізом циліндра є квадрат, площа якого дорівнює 16 см2. 
Знайдіть повну поверхню та об’єм циліндра. 
2.Радіус основи циліндра дорівнює R, площа осьового перерізу — S. Знайдіть 
об'єм циліндра. 
3.Твірна конуса дорівнює 8 см і утворює з площиною основи кут α=30˚. 
Знайдіть площу повної поверхні та об’єм конуса. 
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