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Temat: Pole powierzchni graniastosłupa- zadania. 

Na początku lekcji dla przypomnienia możesz obejrzeć film na youtube- „ Pole powierzchni 

graniastosłupów prostych”- Tomasz Gwiazda 

Po obejrzeniu filmów proszę zapisać temat lekcji w zeszycie i przepisać poniższe wzory         

( wzory są do nauczenia na pamięć- będą potrzebne podczas egzaminu ósmoklasisty). 

Jednocześnie przypominam, że wzory były częściowo w klasie VI. 

Wzór ogólny na pole graniastosłupa- P c= 2* P p+ P b 

P p- pole podstawy ( może to być każdy wielokąt) 

P b- pole boczne- suma pól wszystkich ścian bocznych ( ściany są prostokątami, ich ilość 

zależy od ilości boków w podstawie). 

1. Pole powierzchni całkowitej sześcianu 

P c= 6 * a² , ( a- krawędź sześcianu) 

2. Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu ( podstawa graniastosłupa jest 

prostokątem) 

P c= 2*a* b+ 2*b* H+ 2*a* H lub P c= 2*a* b+ 2* b* c+ 2*a*c  ( a- długość krawędzi 

podstawy, b- szerokość krawędzi podstawy, c= H- wysokość prostopadłościanu) 

3. Pole całkowite graniastosłupa o podstawie trójkąta prostokątnego 

P c= 2*½*a*b+ a* H+ b* H+ c* H   (a, b- przyprostokątne w trójkącie prostokątnym,                 

c- przeciwprostokątna w trójkącie prostokątnym, H- wysokość graniastosłupa) 

4. Pole całkowite graniastosłupa o podstawie trapezu ( każdy rodzaj trapezu) 

P c= 2* ½* (a+ b) * h+ a* H+ b* H+ c* H+ d* H  ( a- podstawa dolna trapezu, b- podstawa 

górna trapezu, c i d- ramiona trapezu, H- wysokość graniastosłupa) 

Po sporządzeniu notatki proszę rozwiązać zadania: 8 i 9 str. 272 i 273 ( przy rozwiązaniu 

zadań stosuj wyżej podane wzory na pola powierzchni graniastosłupów). 

Przypominam zadania na obliczanie pól powierzchni całkowitej graniastosłupów, 

rozwiązujemy tak jak zadania na pola figur płaskich( proszę przejrzeć tematy lekcji zapisane 

w zeszycie, dotyczące obliczania pól figur płaskich). 

 Każde zadanie tekstowe posiada: 

- analizę ( wypisane dane z treści zadania) 

- wzór ( zastosowanie prawidłowego wzoru) 



- podstawienie do wzoru wartości liczbowych ( wzór literowy i w miejsce liter wstawiamy 

liczby zapisane w analizie) 

- obliczenia ( obliczenia pamięciowe bądź pisemne) 

- odpowiedź ( każde zadanie tekstowe ma zapisaną odpowiedź słowną) 

Rozwiązania zadań wraz z tematem lekcji i notatką proszę przesłać do dnia 29.04.20 na adres: 

kaweckaw63@gmail.com 


