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Мета:

✓Формувати прийоми порівняння, 
співставлення властивостей степеневої 
функції з парним і непарним показником

✓Застосовувати вивчене на практиці
✓Навчити учнів будувати графіки 

степеневих функцій з натуральним 
показником, з цілим відємним показником і 
дробовим



Обладнання

• Картки, таблиці

• Мультимедійна дошка

• Графіки різних функцій



Рівносторонній

S = ½ аh
S = 
P = 3a
h = 

Рівнобедрений

S = ½ ab sinA
Р=a+a+b=2а+b

Різносторонній
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Прямокутний
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Теорема синусів

Теорема косинусів
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Вписаний трикутник у коло Вписане коло в трикутник
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ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ КОНУСА,
який отримано обертанням прямокутного
трикутника навколо одного з його катетів.
Пряма, що містить катет, навколо якого 
обертався трикутник, називається віссю 
конуса;
Круг, описаний іншим катетом, – основа 
конуса;
Вершина конуса – спільна точка гіпотенузи 
трикутника обертання та осі обертання;
Відрізок, що сполучає вершину конуса з довільною точкою кола 
його основи, -- його твірна, вона є гіпотенузою трикутника 
обертання. Яка утворює бічну поверхню конуса.
Основою твірної конуса будемо називати кінець твірної, що  
належить основі конуса.
Висота конуса – відстань від його вершини до основи (довжина 
катета, обертанням навколо якого отримано конус)



Маємо розгортку конуса.

Круг – основа конуса.

Бічна поверхня розгортається

у сектор, радіус якого –

твірна конуса, а довжина

дуги дорівнює довжині

кола основи.

Площа бічної поверхні



Задача
Для прикрашання будівлі 
Олександрійського маяка на його будівлі 
було встановлено  прикрасу у формі 
конусу на яку прикріплено статую богині 
Фортуни. Яка прикрашала маяк у 283 р. 
до н.е. неподалік від дельти Нілу на 
скелястому острові Форос. Порахуймо 
скільки витрачено дорогоцінного металу 
на покриття прикраси маяка. Необхідно 
визначити, скільки потрібно 
дорогоцінного металу на  покриття , якщо 
конус має діаметр основи 2м і висоту 90 
см, а листи матеріалу мають розміри 
0,2х0,5 м. Під час покриття втрата 
матеріалу 10%?



Дано:
d = 2м
h = 90 см
Листи матеріалу 0,2х0,5 м
Втрати = 10%
Знайти кількість листів для 
покриття поверхні конуса.



Переріз конуса площинами
Переріз конуса площиною, яка проходить через дві довільні 
його твірні, -- рівнобедрений трикутник.

Якщо січна площина проходить через вісь конуса, --
називають осьовим.

Січна площина проходить через вершину конуса і не містить 
його осі.






