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Temat 121: Pole powierzchni graniastosłupa prostego. 

Przeczytaj informacje na str. 231 z podręcznika.  

Pod tematem narysuj siatkę graniastosłupa tak jak w podręczniku na str. 231 ( rys. na którym 
podstawy są trapezami koloru żółtego a ściany boczne prostokątami koloru niebieskiego) 

Przepisz wzór na obliczanie pola powierzchni całkowitej oraz co oznaczają  Pc, Pp, Pb 

Aby obliczyć pole całkowite graniastosłupa należy: 

- obliczyć pole podstawy (jest to dowolny wielokąt np.. pole trójkąta) 

- pomnożyć pole podstawy przez 2 ( bo są dwie podstawy). 

- Następnie obliczyć pole boczne( są to prostokąty, jest ich np. 3 gdy w podstawie jest trójkąt, cztery 
gdy w podstawie jest czworokąt, pięć jeśli w podstawie jest pięciokąt itd.) 

Obliczamy pole każdego prostokąta, później te pola dodajemy i mamy obliczone pole boczne. 

Możemy obliczyć pole boczne ( jest to duży prostokąt, którego jeden bok ma długość taką jak 
wysokość graniastosłupa, a drugi bok ma taką długość jak suma krawędzi podstawy) mnożąc 
wysokość graniastosłupa razy suma długości boków podstawy 

-na końcu obliczamy pole całkowite dodając do siebie 2 pola podstaw i pole boczne. 

Przed obliczeniem pola całkowitego najlepiej narysować sobie rysunek pomocniczy czyli siatkę 
graniastosłupa i podpisać długości jego krawędzi. 

Zadanie. Oblicz Pc graniastosłupa o podstawie trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 3cm i 

 4 cm, przeciwprostokątnej 5cm. Wysokość graniastosłupa wynosi 10cm. 

-obliczamy pole podstawy (pole trójkąta) 

W trójkącie prostokątnym jedna przyprostokątna to podstawa trójkąta, a druga przyprostokątna to 
wysokość trójkąta. 

Pp=1/2*3cm*4cm=6cm2 

Są dwie podstawy więc 

2Pp=2*6cm2=12cm2 

- pole boczne to duży prostokąt o wymiarach 10cm( wysokość graniastosłupa) 

i 12cm ( suma długości boków podstawy 3cm+4cm+5cm=12cm) 

Pb=10cm*12cm=120 cm2 

-obliczamy pole całkowite ( dodajemy pola dwóch podstaw i pole boczne) 

Pc=12cm2+120cm2=132cm2 

-Pole boczne można też obliczyć tak: 

-obliczmy pole każdej ściany bocznej graniastosłupa( trzy prostokąty o wymiarach 3cm na 10cm, 4cm 
na 10cm, 5cm na 10cm) 



P=3*10=30 

P=4*10=40 

P=5*10=50 

Pb=30+40+50=120cm2 

Zrób zadanie1przykład a i b str. 232 w podręczniku.  

W tym zadaniu w przykładzie a) obliczasz pole prostopadłościanu, który ma w podstawie prostokąt o 
wymiarach 1mX6m a wysokość prostopadłościanu wynosi 7m. Ścian bocznych jest 4 ( są to 
prostokąty- dwa o wymiarach 1mX7m i dwa o wymiarach 6mx7m) 

Możesz również policzyć pole całkowite tak jak robiliśmy w klasie 4. 

W przykładzie b) w podstawie jest kwadrat o wymiarach 4cm X4cm,wysokość prostopadłościanu 
wynosi  7cm ,  ściany boczne to 4 takie same prostokąty o wymiarach 4cm X 7cm 

Rozwiązanie prześlij na adres da_ren@poczta.fm do godz. 12.00, 20.05.2020 r. 


