
MATEMATYKA KLASA 7 

I. Do poniedziałku  

Temat: Pole powierzchni graniastosłupa 

Przypomnienie: Pola figur płaskich. 

Zadanie: Wykonaj tabelkę i uzupełnij: 

WIELOKĄT DANE POLE 

Trójkat dowolny  a, ha  b, hb   c, hc P=….=….=…. 

Trójkąt prostokąty   Przyprostokatne a,b P=….. 

Kwadrat Bok a P=….. 

Prostokąt  Boki a,b P=….. 

równoległobok a, ha  b, hb P=…..=…. 

romb a, h P=….. 

Czworokąty, których przekątne są prostopadłe: 

Romb, deltoid, kwadrat 

Przekątne:d1,d2 P=….. 

 

* Obliczanie pola powierzchni graniastosłupa, na podstawie jago siatki. 

Przykład: ( Przerysuj rys. str. 270 i przepisz) 

 

Wykonaj pomiary odpowiednich krawędzi – rysunek str. 270 podr. i uzupełnij poniższy schemat 

rozwiązania. 

Dane:                                                                   Szukane: 

F- graniastosłup czworokątny                          Pp, Pb, Pc 

Kb=H=….                                                                 

Podstawa: trapez 

a=                                                                          

b=                                              OBLICZENIA 

h=                                              Pp=……………….. 

       Pb=………………… 

       Pc=………………… 

 

Zadanie 1: 

Str. 217 Zad. 1   

1.Wypisz dane , narysuj siatki.  

2. Oblicz dla (a) i (c) Pp, Pb, Pc 

                dla (b) i (d) tylko Pb   

Zadanie 2 * 

Narysuj siatkę graniastosłupa o podstawie rombu, którego przekątne mają długość 6cm 8cm, a 

wysokość 2cm. Oblicz Pp, Pb, Pc  

Wskazówka: Podziel romb na 4 trójkąty i oblicz długość boku z tw. Pitagorasa 

 

 

 



II. poniedziałek  

Temat: Pole powierzchni graniastosłupa – zadania 

Str. 271 zadanie 2. ( Sprawdź czy umiesz) 

Przerysuj rzut każdego graniastosłupa, następnie narysuj jego siatkę i oblicz Pp, Pb, Pc 

III. wtorek 

Temat: Pole powierzchni graniastosłupa – zadania. 

Przykład: Oblicz Pc graniastłupa czworokątnego  

Str. 272, 273 zad. 8,9,10 

IV. środa 

Temat: Prostopadłościan – siatka i pole powierzchni 

Przypomnienie: Prostopadłościan to graniastosłup, którego każda ściana jest…….. 

Graniastosłup o podstawie kwadratu i sześcian to też prostopadłościany. 

Przepisz: Pole powierzchni prostopadłoscianu:   

Pc= 2ab +2ac+2bc 

Przykład 1. Przerysuj rzut prostopadłoscianu  ( rys. poniżej ). Narysuj siatkę.  

F- prostopadłościan 2 x 3 x 4 

 

Zadanie 1. narysuj siatkę tego prostopadłościanu. Oblicz: 

a) Długość krawędzi b) Pole powierzchni 

Zadanie 2.: Oblcz pole powierzchni otwartego akwarium o wymiarach 3dm x 4dm x 5dm 

                ( Pola której ściany nie liczysz?) 

Zadanie 3. Najmniejsza ściana prostopadłoscianu ma powierzchnię 21 cm2, a największa 56 cm2 

Jakie jest pole średniej ściany, jeżeli długość krawędzi wyraża sięliczbami całkowitymi. 

Zadanie 4. Oblicz powierzchnię podium  (bez podstawy) 

 
 

 



V-czwartek  

Temat: Sześcian- siatka i pole powierzchni 

Przepisz 

 

Sześcian to graniastosłup foremny.  

Każda jego ściana jest kwadratem. 

Pc=6a2 

 

Zadanie 1.  Narysuj siatkę sześcianu o krawędzi 2,5 cm. Oblicz Pc oraz sumę dł. Krawędzi tego 

sześcianu. 

Oto jedna z możliwych siatek sześcianu. (Warunek- siatka ma się skleić) 

Narysuj inne.  

Ile jest możliwości? Nie sprawdzaj w intenecie, ale wytnij z kartki kratkowanej i sprawdzaj. 

 
 

Zadanie 2. 

Oblicz pole powierzchni sześcianu o krawędzi: 

a) 12cm b)4,5cm c) cmdcm 53)7  

Zadanie 3. 

Oblcz Pc sześcianu jeżeli suma długości krawędzi wynosi 204 cm2  

 

Zadanie 4: matzoo.pl   klasa 8 ,  

Geometria przestrzenna – Prostopadłościany i Poel powierzchni graniastosłupa- po 10 

przykładów. 


