
Dzień dobry  
 

Lekcja 45z (148)                                                                         Środa  27.05.2020r. 
 
Temat: Obliczamy pole całkowite graniastosłupów. 
 

1) Zapisz w zeszycie lekcję, datę i temat. 
 
Pamiętasz poprzednią lekcję? Rysowaliśmy siatki graniastosłupów. Umiejętność ta jest nam 
potrzebna do obliczania pola powierzchni całkowitej tych brył. Dzięki rysunkom wiemy jaki 
kształt mają poszczególne ściany – podstawy i ściany boczne. 
 

2) Zapisz w zeszycie: 

 
 
 

Zadanie 1. Oblicz pole powierzchni całkowitej: 

 
 
Pole powierzchni całkowitej takiego graniastosłupa obliczymy, gdy będziemy mieli pole 
podstawy (tu trójkąta prostokątnego) i pole powierzchni bocznej (tu suma pól trzech 
prostokątów). 
Wykonujemy rysunek pomocniczy – siatka takiego graniastosłupa 

 
 
Pole trójkąta liczymy ze wzoru: 
P = 0,5 * podstawa*wysokość 
Ponieważ podstawą jest jedna przyprostokątna, a wysokością druga przyprostokątna mamy: 
P = 0,5 * 3*4 = 6cm2 
 



W związku z tym, że trójkąt jest prostokątny, jego przyprostokątne to 3cm i 4cm, a trzeci bok 
ma długość 5cm. 
Zatem: 
Pole I prostokąta:   Pole II prostokąta:   Pole III prostokąta: 
P= 4*1 = 4cm2   P= 5*1 = 5cm2   P= 3*1 = 3cm2 
 
Pc = 2* P + Pb = 2* 6 + 4+5+3 = 12 + 4+5+3=24 cm2 

 
Odp. Pole powierzchni graniastosłupa wynosi 24 cm2. 
 

Zadanie 2. Oblicz pole powierzchni całkowitej: 

 
 
Prawidłowy czworokątny znaczy, że w podstawie ma … kwadrat. 
 
Pole powierzchni całkowitej takiego graniastosłupa obliczymy, gdy będziemy mieli pole 
podstawy (tu kwadratu) i pole powierzchni bocznej (tu suma pól czterech takich samych 
prostokątów). 
 
Wykonujemy rysunek pomocniczy – siatka takiego graniastosłupa 
 

 
Pole kwadratu liczymy ze wzoru: 
P  = bok*bok 
Po podstawieniu mamy: 
P  = 2 * 2 = 4cm2 
 
W związku z tym, że w podstawie jest kwadrat mamy 4 takie same prostokąty jako ściany 
boczne. 
Zatem: 
Pole I prostokąta:    
P= 2*3 = 6cm2  
Pb = 4 * 6 = 24 cm2 

 
Pc = 2* P   + Pb = 2* 4 + 24= 8 +24= 32 cm2 

 
Odp. Pole powierzchni graniastosłupa wynosi 32 cm2. 
 

 

 

 



Zadanie 3* ( dla chętnych na dodatkową ocenę) 
 Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa narysowanego poniżej. 
Przyjmij, że podane jednostki to cm. Zdjęcie rozwiązania przyślij mi do piątku 29 maja  
 

 
 
 


