




Команда «Конус»

1.Основа піраміди Хеопса.

2.Найвідоміша картина

Казимира Малевича.

3. Як називають ділянку, з

якої може злетіти вертоліт?

4.Чорно-біла ділянка

шахової дошки — це...

5. Яку форму мають

указівні дорожні знаки?

Команда «Піраміда»

1.Основа Пізанської вежі.

2. Якої форми будуть на воді

сліди від кинутої у неї

цеглини?

3. Яку назву має «страшне»

розташування грибів на

галявині?

4. Яку форму мають вікна в

літаках?

5. Яку форму мають дорожні

знаки, які забороняють щось?

Розумова розминка



Команда «Конус»

1. У конус вписано 

піраміду. Чому 

дорівнює висота 

конуса, якщо висота 

піраміди дорівнює 

2см?

2. Площа основи 

піраміди дорівнює 

12см2, а висота 

піраміди — 6 см. 

Обчисліть об’єм 

піраміди.

Команда «Піраміда»

1. Твірна конуса

дорівнює 5 см, а його

висота — 3 см.

Обчисліть площу

основи конуса.

2. Циліндр і конус мають

спільну основу і

висоту. Знайдіть об’єм

конуса, якщо об’єм

циліндра дорівнює 120

π см3.

Конкурс капітанів



1.Тіло, яке складається з круга,  точки, що не  

лежить в одній площині з ним і відрізків, які 

з'єднують цю точку з точками круга.

2. Перпендикуляр, опущений з вершини конуса на 

площину основи.

3. Відрізок, що сполучає вершину конуса з колом 

основи

4. Який переріз конуса буде рівнобедреним 

трикутником?

5. Пряма, яка містить висоту прямого кругового 

конуса.

6.Точка, яка не лежить в площині основи конуса.

7. Круг, з якого складається нижня частина конуса.

Кросворд



Архімедові, Платонові, 

Кеплерові…

e + f – k = 2

Правильний тетраедр

Дитяча іграшка, одне із чудес 

світу

Теорема в честь вченого,над 

яким сміються за його штанів

Тіло утворене обертанням 

прямокутника навколо своєї 

сторони

Тіло утворене обертанням 

прямокутного трикутника 

навколо одного з катетів

Об’єм конуса

Об’єм піраміди

Куб

Доміно
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V= abc

Знайди помилку
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Прямокутний 

паралелепіпед

Впізнай менеХ
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1. Обчисліть об’єм піраміди, основою якої є прямокутник зі сторонами 6 см і

10 см, а висота піраміди дорівнює 15 см.

А) 240 см3

Б) 300см3

В) 225 см3

4. Основою піраміди є прямокутний трикутник, катети якого дорівнюють

18 см і 24 см. Обчисліть об’єм піраміди, якщо всі її бічні ребра рівні і

дорівнюють 17см.

А) 576см3

Б) 624 см3

В) 872 см3

2. Радіус основи конуса дорівнює 3 см, а твірна — 5 см. Знайдіть об’єм

конуса.

А) 24  см3

Б) 12  см3

В) 36  см3

3. Висота конуса дорівнює 6 см, твірна – 10 см. Знайдіть об’єм конуса.

А) 128 см3

Б) 64 см3

В) 256 см3
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“ОСЛЯЧИЙ МІСТ”

Теорема Піфагора



Домашнє завдання

Це цікаво знати



Домашнє завдання



Що ви бачите на малюнку?


