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7.1. ProstopadäoĈcian
Lekcja 1. Poznajemy prostopadäoĈcian
Celem lekcji jest zaznajomienie ucznia z prostopadáoĞcianem. Chcemy, aby potrafiá
wyróĪniü prostopadáoĞcian wĞród wieloĞcianów i umiaá go scharakteryzowaü. Na lekcji niezbĊdne są modele prostopadáoĞcianu (w tym model szeĞcianu), a dobrze byáoby
teĪ mieü modele kilku innych wieloĞcianów (ostrosáupów i graniastosáupów). Jako modele prostopadáoĞcianu mogą sáuĪyü rozmaite pudeáka1. Nieco trudniej o modele innych
wieloĞcianów, ale na pewno coĞ znajdziemy.
LekcjĊ zacznijmy od rozmowy na temat bryá. UczeĔ rozumie juĪ intuicyjnie to pojĊcie.
Jest to dobra okazja, aby powiedzieü o obiektach páaskich i przestrzennych. Wielokąty
i koáa są páaskie, natomiast bryáy są przestrzenne. Modelem kawaáka páaszczyzny jest
kartka papieru, a modelem przestrzeni geometrycznej — przestrzeĔ, w której Īyjemy.
My, tak jak bryáy, teĪ jesteĞmy „przestrzenni”.
LekcjĊ zacznijmy od pokazania przygotowanych modeli. Poinformujmy ucznia, Īe bryáy
te nazywamy wieloĞcianami2, w odróĪnieniu np. od kuli czy walca. Wybierzmy prostopadáoĞciany i zapytajmy, jakie są ich cechy charakterystyczne, tzn. cechy wyróĪniające je
z pozostaáych wieloĞcianów. W razie potrzeby skierujmy uwagĊ ucznia na wielokąty,
które są Ğcianami bryá. Chodzi o zauwaĪenie, Īe wszystkie Ğciany prostopadáoĞcianu są
prostokątami.
Niech uczeĔ posáuĪy siĊ modelem i opisze poáoĪenie Ğcian prostopadáoĞcianu. MyĞlĊ,
Īe nie bĊdzie miaá problemu z przeniesieniem pojĊcia równolegáoĞci i prostopadáoĞci
z prostych na páaszczyzny; bez káopotu wskaĪe pary Ğcian równolegáych i pary Ğcian
prostopadáych.
1

Formalnie modelami są pudeáka razem z wnĊtrzem, ale nie ma to znaczenia dla dalszych rozwaĪaĔ.

2

Analogicznie do wieloboków.
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Warto policzyü wierzchoáki i krawĊdzie prostopadáoĞcianu, przy czym moĪna zachĊciü ucznia, aby spróbowaá to zrobiü bez patrzenia na model.
Przy okazji wskazywania krawĊdzi równolegáych i prostopadáych zwróümy uwagĊ na
krawĊdzie nieleĪące w jednej páaszczyĨnie:

Aby siĊ przekonaü, Īe nie ma páaszczyzny zawierającej krawĊdzie k i l, potrzeba trochĊ wyobraĨni. Niech uczeĔ wyobrazi sobie dowolną páaszczyznĊ (kartkĊ papieru)
przechodzącą przez krawĊdĨ k i zmienia jej poáoĪenie (obraca kartkĊ), nie rezygnując
z zawierania k. Widaü, Īe nie potrafimy nadaü páaszczyĨnie takiego poáoĪenia, aby
znalazáa siĊ na niej takĪe krawĊdĨ l.
Poinformujmy ucznia, Īe proste nieleĪące w jednej páaszczyĨnie nazywamy skoĞnymi3.
Porozmawiajmy o tym, Īe niekiedy wygodnie jest wyróĪniü w prostopadáoĞcianie podstawy i Ğciany boczne. Jest to naturalne dopiero po postawieniu prostopadáoĞcianu, np.
na stole lub dáoni. OczywiĞcie wszystkie Ğciany są równouprawnione — kaĪda moĪe
byü podstawą i kaĪda Ğcianą boczną. PojĊcia te wskazują na poáoĪenie prostopadáoĞcianu, a nie są związane z samą bryáą.
Niech uczeĔ znajdzie wĞród modeli taki prostopadáoĞcian, którego wszystkie Ğciany
są kwadratami. Poinformujmy, Īe takie prostopadáoĞciany nazywamy szeĞcianami.
Zapytajmy o szeĞciany w Īyciu codziennym — klasycznym przykáadem jest kostka
do gry (o ile nie ma zaokrągleĔ przy wierzchoákach). Jak wiadomo, nazwa „szeĞcian”
nie jest zbyt trafna, mówi tylko o liczbie Ğcian, a nie o tym, jakie one są. UczeĔ stykający
siĊ z tą nazwą po raz pierwszy moĪe siĊ zdziwiü, Īe nie kaĪdy prostopadáoĞcian jest
szeĞcianem: „Jak to? PrzecieĪ ma szeĞü Ğcian!”.
Póki posáugujemy siĊ modelami prostopadáoĞcianu, lekcja przebiega na ogóá gáadko.
TrudnoĞci mogą siĊ pojawiü wtedy, kiedy modele zastąpimy rysunkami. Dwa pierwsze
üwiczenia sáuĪą sprawdzeniu, czy uczeĔ potrafi odczytaü rysunek.
ûwiczenie 1. Ile Ğcian widaü na rysunku prostopadáoĞcianu? Ile Ğcian jest niewidocznych?
OkreĞl ich poáoĪenie. Ilu krawĊdzi nie widaü? A ile wierzchoáków jest niewidocznych?

3

Potoczne znaczenie tej nazwy jest inne, oznacza ona nachylenie pod kątem ostrym.
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Poinformujmy, Īe krawĊdzie niewidoczne rysujemy na ogóá liniami przerywanymi.
ûwiczenie 2. Posáugując siĊ literami:
a) wybierz jedną z krawĊdzi prostopadáoĞcianu i wypisz krawĊdzie do niej
równolegáe,
b) wybierz jedną ze Ğcian prostopadáoĞcianu i wypisz Ğciany do niej prostopadáe.

Niektórzy uczniowie mają trudnoĞci z rysowaniem, dajmy im wiĊc czas na samodzielne
próby. Nie narzucajmy sposobu rysowania, ograniczmy siĊ do wskazywania ewentualnych báĊdów i niezrĊcznoĞci, a takĪe nieco podpowiadajmy. Niech uczeĔ korzysta
z modeli prostopadáoĞcianu, ustawiając je tak, aby byáo widaü jak najwiĊcej Ğcian.
W razie problemów moĪna poradziü, aby zaczynaü od dwóch Ğcian równolegáych —
przedniej i tylnej:

Potem pozostaje tylko poáączyü odpowiednie wierzchoáki. To bardzo sprytny sposób,
podpatrzyáam go u nauczycieli.

Lekcja 2. Sporzñdzamy siatkö prostopadäoĈcianu
Oprócz rysowania prostopadáoĞcianów uczymy takĪe sporządzaü ich siatki. Sporządzanie siatek ksztaáci wyobraĨniĊ geometryczną i dlatego jest waĪne z matematycznego
punktu widzenia. Wpáywa teĪ korzystnie na rozwój sprawnoĞci manualnych.
Trzeba uczniowi dokáadnie wytáumaczyü, o co chodzi przy sporządzaniu siatki. MoĪna
zacząü od zadania sporządzania modelu prostopadáoĞcianu z kartki papieru, co sprowadza siĊ do narysowania i wyciĊcia prostokątów, które bĊdą Ğcianami prostopadáoĞcianu. JeĪeli prostokąty te narysujemy tak, aby byáy „w jednym kawaáku”, to utworzoną przez nie figurĊ nazywamy siatką.
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Tak postawione zadanie moĪe siĊ okazaü zbyt trudne. àatwiej przejĞü od modelu do
jego siatki. W tym celu warto przeznaczyü do ewentualnego rozciĊcia i spáaszczenia
jakieĞ tekturowe pudeáko, przy czym rozcinaü bĊdziemy wzdáuĪ krawĊdzi. Zapytajmy,
jak to robiü, aby tektura pozostaáa w jednym kawaáku.
Lepiej wziąü pudeáko bez pokrywki, bo wtedy áatwiej moĪna sobie wyobraziü jego
rozcinanie i spáaszczanie. MoĪe siĊ to skojarzyü z rozwijaniem siĊ páatków korony
kwiatu. UczeĔ dostrzeĪe, Īe wystarczy rozciąü wzdáuĪ pionowych krawĊdzi i rozáoĪyü
Ğciany boczne. BĊdzie to siatka prostopadáoĞcianu bez jednej Ğciany, którą trzeba potem
dorysowaü.
Z siatki moĪna záoĪyü prostopadáoĞcian, uĪywając np. taĞmy klejącej. KiedyĞ robiáo
siĊ tzw. wypustki, ale byáy to raczej zajĊcia praktyczne, a nie lekcja matematyki. Do
celów matematyki áączenie Ğcian najczĊĞciej jest niepotrzebne — wystarczy tylko pozaginaü krawĊdzie.
Jak wiadomo, siatkĊ prostopadáoĞcianu moĪna sporządziü na wiele sposobów. Niech
uczeĔ robi tak, jak mu wygodnie.

Zadania
1. Rysunek przedstawia szeĞcian i jego siatkĊ:

Podaj, jakie litery są przyporządkowane niewidocznym Ğcianom szeĞcianu.
W razie trudnoĞci niech uczeĔ rysuje, wycina i skáada.
2. Narysuj kilka róĪnych siatek szeĞcianu.

Jest co najwyĪej 11 moĪliwoĞci.
3. Pomyáek rozumuje: prostopadáoĞcian ma 8 wierzchoáków, z kaĪdego wychodzą

3 krawĊdzie, wiĊc razem są 24 krawĊdzie. Czy rzeczywiĞcie?
Pomyáek liczy kaĪdą krawĊdĨ podwójnie.

Lekcja 3. Obliczamy pole powierzchni
prostopadäoĈcianu
Na lekcji warto poĞwiĊciü parĊ sáów na wyjaĞnienie terminologii, która nie jest jednoznaczna. Termin „powierzchnia” nie zawsze oznacza pewien obszar. Bywa uĪywany
takĪe w znaczeniu pola tego obszaru, a wiĊc czasem oznacza liczbĊ. Tak z reguáy jest
w Īyciu codziennym. Nie prowadzi to jednak do nieporozumieĔ, gdyĪ zawsze jest jasne,
o jakie znaczenie chodzi.
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PokaĪmy na modelu, co siĊ rozumie przez powierzchniĊ prostopadáoĞcianu. Przy okazji
warto uogólniü pojĊcie powierzchni na dowolny wieloĞcian, teĪ przy uĪyciu modeli.
UczeĔ widzi, Īe na powierzchniĊ prostopadáoĞcianu skáada siĊ szeĞü prostokątów bĊdących jego Ğcianami. Pole powierzchni jest wiĊc sumą pól poszczególnych Ğcian.
Do takiego wniosku moĪna dojĞü równieĪ na podstawie siatki prostopadáoĞcianu.
Nie formuáujmy Īadnych ogólnych wzorów. Są one niepotrzebne, a czasami wrĊcz
szkodliwe. Niech uczeĔ szuka najprostszych sposobów obliczania pola powierzchni.
SprawdĨmy, czy dostrzeĪe, Īe pole kaĪdej Ğciany wystĊpuje co najmniej dwa razy, co
warto wykorzystaü w obliczeniach.
Przed przystąpieniem do obliczeĔ trzeba przypomnieü, Īe pole wyraĪamy w jednostkach
kwadratowych.
ûwiczenie 1. WeĨ do rĊki model prostopadáoĞcianu i zastanów siĊ, jak obliczysz jego
pole powierzchni. Które odcinki zmierzysz? Jak bĊdziesz obliczaü, aby uáatwiü sobie
pracĊ? A jak bĊdziesz obliczaü, jeĪeli prostopadáoĞcian jest szeĞcianem?
W üwiczeniu 1 zapewne pojawią siĊ dwa sposoby obliczania. Niektórzy mogą chcieü
obliczyü sumĊ podwojonych pól trzech Ğcian. Sprytniejsi zauwaĪą, Īe wykonamy mniej
dziaáaĔ, jeĪeli najpierw dodamy pola trzech Ğcian, a potem podwoimy wynik.
Kolejne dwa üwiczenia są praktycznymi zastosowaniami obserwacji poczynionych
w üwiczeniu 1.
ûwiczenie 2. Oblicz pole powierzchni prostopadáoĞcianu, którego trzy Ğciany mają
pola: 13 cm2, 26 cm2, 8 cm2.
ûwiczenie 3. Oblicz pole powierzchni:
a) prostopadáoĞcianu o krawĊdziach 4 cm, 5 cm i 7 cm,
b) szeĞcianu o krawĊdzi 3 cm.
W dotychczasowych zadaniach byáa mowa o polu powierzchni caákowitej prostopadáoĞcianu. Teraz bĊdziemy obliczaü pole powierzchni czĊĞciowej, co bywa potrzebne
w Īyciu codziennym. Kiedy obliczamy iloĞü farby potrzebnej na pomalowanie czterech
Ğcian pokoju, bierzemy pod uwagĊ tylko powierzchniĊ boczną. Warto podyskutowaü
o sposobach jej obliczania. Standardowy sposób polega na dodaniu pól Ğcian bocznych. Wykonujemy wtedy dwa mnoĪenia (pola dwóch róĪnych Ğcian), jedno dodawanie
i jedno mnoĪenie przez 2. Zapytajmy, czy moĪna zmniejszyü liczbĊ dziaáaĔ. Chodzi
o to, aby uczeĔ wyobraziá sobie Ğciany boczne ustawione jedna obok drugiej, tak aby
tworzyáy prostokąt. Wtedy wystarczy obliczyü pole tego prostokąta, co sprowadza siĊ do
obliczenia obwodu podáogi i pomnoĪenia go przez wysokoĞü pokoju.
OkazjĊ do takich rozwaĪaĔ mamy w ostatnim üwiczeniu.
ûwiczenie 4. àazienka ma ksztaát prostopadáoĞcianu o wysokoĞci 3 m i wymiarach
podstawy 4 m na 2 m. Drzwi do áazienki mają szerokoĞü 1 m i wysokoĞü 2 m. Ile metrów
kwadratowych kafli potrzeba na pokrycie Ğcian tej áazienki?
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Zadania
1. Oblicz, ile szkáa jest w akwarium, którego wysokoĞü wynosi 30 cm, a dno ma

wymiary 30 cm na 40 cm.
2. Oblicz pole powierzchni szeĞcianu o krawĊdzi 5 cm.
3. Oblicz sumĊ krawĊdzi szeĞcianu, którego pole powierzchni jest równe 96 cm2.

W razie problemów zapytajmy o pole jednej Ğciany.
4. SzeĞcian, którego pole powierzchni jest równe 90 cm2, rozciĊto na dwa

jednakowe prostopadáoĞciany. Oblicz pole powierzchni jednego
prostopadáoĞcianu.
Aby zapobiec báĊdnemu wnioskowi, Īe pole szukane jest dwa razy mniejsze od
pola danego, doradĨmy obejrzenie sytuacji na rysunku.
5. DáugoĞü pokoju jest równa 4 m, szerokoĞü 5 m, a wysokoĞü 3 m. W pokoju są dwa

okna, kaĪde o wymiarach 1 m na 1 m oraz drzwi o szerokoĞci 1 m i wysokoĞci
2 m. Lokator chce pomalowaü sufit i Ğciany. Jaka powierzchnia jest do
pomalowania?

Lekcja 4. Obliczamy objötoĈè prostopadäoĈcianu
Jest to pierwsza lekcja, na której pojawia siĊ termin „objĊtoĞü”. Wprowadzając go,
warto nawiązaü do doĞwiadczenia ucznia związanego z pojemnoĞcią wystĊpującą w Īyciu codziennym.
Przy okazji objĊtoĞci szeĞcianu wprowadĨmy pojĊcie szeĞcianu liczby.
UczeĔ kojarzy pojemnoĞü z iloĞcią materiaáu, najczĊĞciej páynu, którą moĪna zmieĞciü
w naczyniu (pojemniku) wypeánionym po brzegi. Dobrze bĊdzie zapytaü o kilka przykáadów posáugiwania siĊ pojemnoĞcią, zwracając uwagĊ, Īe zwykle okreĞla siĊ ją
w litrach.
ZauwaĪmy, Īe pojemnoĞü jest w istocie synonimem objĊtoĞci, przy czym pojemnoĞü
jest atrybutem pojemnika, a objĊtoĞü zwykle dotyczy tego, co w nim jest, np. wody
czy powietrza. Dobrze obrazuje to przykáad wziĊty z medycyny, w którym okreĞla siĊ
pojemnoĞü páuc jako objĊtoĞü powietrza w nich zawartego.
Poinformujmy ucznia, Īe w matematyce uĪywamy wyáącznie terminu „objĊtoĞü” i odnosimy ją do bryá.
Wspólnie z uczniem zastanówmy siĊ, jak moĪna zmierzyü objĊtoĞü prostopadáoĞcianu. Do problemu podejdĨmy czynnoĞciowo. Wymaga to trochĊ zachodu, ale na pewno siĊ opáaci. Postarajmy siĊ o model prostopadáoĞcianu, pusty wewnątrz, z otwieraną
Ğcianą lub nawet bez jednej Ğciany, oraz jednakowe kostki szeĞcienne o krawĊdzi tak
dobranej, aby mieĞciáa siĊ caákowitą liczbĊ razy w kaĪdej krawĊdzi prostopadáoĞcianu. Chodzi o to, aby na początkowym etapie ksztaátowania pojĊcia objĊtoĞci uniknąü
uáamków. Pozwólmy rozpocząü wypeánianie szeĞcianu kostkami i postawmy zadanie
obliczenia, ile kostek do tego potrzeba. Niektórzy uczniowie potrafią sobie wyobraziü
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ukáadanie kostek w prostopadáoĞcianie, inni potrzebują rzeczywiĞcie je ukáadaü, przynajmniej czĊĞciowo. Naturalne jest ukáadanie kostek warstwami (poziomymi). Podczas
wypeániania dolnej warstwy rzĊdami kostek zapytajmy, ile kostek zmieĞci siĊ w jednej
warstwie. UczeĔ zapewne bĊdzie wiedziaá, Īe trzeba pomnoĪyü liczbĊ rzĊdów przez
liczbĊ kostek w rzĊdzie. NastĊpnie zapytajmy, jak obliczyü liczbĊ kostek potrzebnych
do wypeánienia caáego prostopadáoĞcianu. Spodziewamy siĊ odpowiedzi, Īe trzeba
pomnoĪyü liczbĊ kostek w jednej warstwie przez liczbĊ warstw. A jak sprawdziü, ile
bĊdzie warstw? WyobraĪając sobie ukáadanie kolejnych warstw, uczeĔ spostrzeĪe, Īe
jest ich tyle, ile kostek mieĞci siĊ pionowo, jedna na drugiej.
NastĊpne zadanie bĊdzie trudniejsze. Tym razem zapytamy, jak obliczyü liczbĊ kostek
szeĞciennych potrzebnych do wypeánienia ustalonego prostopadáoĞcianu, wykorzystując
dáugoĞü krawĊdzi kostki. Narysujmy odcinek, który bĊdzie reprezentowaá krawĊdĨ
szeĞcianu. Przygotujmy cienki sznurek i zasugerujmy posáuĪenie siĊ nim. Analogiczne
üwiczenia byáy robione podczas obliczania pola prostokąta (zob. 6.1, lekcja 1).
UczeĔ zapewne zauwaĪy, Īe do obliczenia liczby szeĞcianów potrzebnych do wypeánienia pojedynczej warstwy trzeba zbadaü, ile razy krawĊdĨ szeĞcianu mieĞci siĊ w krawĊdziach podstawy prostopadáoĞcianu. Odmierzy na sznurku dáugoĞü krawĊdzi szeĞcianu i tak przygotowaną jednostką wymierzy krawĊdzie podstawy prostopadáoĞcianu. Aby
znaleĨü liczbĊ warstw, wymierzy tą samą jednostką trzecią krawĊdĨ prostopadáoĞcianu.
Stąd juĪ tylko krok do zauwaĪenia, Īe liczba szeĞcianów w prostopadáoĞcianie jest
iloczynem dáugoĞci jego krawĊdzi, mierzonych krawĊdzią szeĞcianu. Poinformujmy, Īe
ta liczba to wáaĞnie objĊtoĞü prostopadáoĞcianu wyraĪona w danej jednostce szeĞciennej.
Istotne jest, aby uczeĔ rozumiaá związek miĊdzy jednostką objĊtoĞci a jednostką dáugoĞci, którą mierzymy krawĊdzie prostopadáoĞcianu. Na początku lepiej nie uĪywaü
jednostek standardowych. Niech to bĊdzie dowolnie ustalona jednostka dáugoĞci i odpowiadająca jej jednostka szeĞcienna:

Po üwiczeniach manipulacyjnych przystĊpujemy do obliczeĔ, nie formuáując przy tym
ogólnego wzoru na objĊtoĞü prostopadáoĞcianu. Na początku ograniczmy siĊ do prostopadáoĞcianów o wymiarach caákowitych.
W üwiczeniach 1 i 3 zadbajmy, aby uczeĔ nie zapomniaá okreĞliü objĊtoĞci w jednostkach szeĞciennych.
ûwiczenie 1. Oblicz objĊtoĞü prostopadáoĞcianu o krawĊdziach 4, 6, 8 jednostek.
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ûwiczenie 2. Oblicz, ile szeĞcianów o krawĊdzi 2 cm zmieĞci siĊ w prostopadáoĞcianie
o krawĊdziach 8 cm, 12 cm, 14 cm.
ûwiczenie 3. Oblicz objĊtoĞü szeĞcianu o krawĊdzi 5 jednostek.
Przy okazji obliczania objĊtoĞci szeĞcianu warto przypomnieü o trzeciej potĊdze liczby
i wprowadziü termin „podnoszenie do szeĞcianu”. W üwiczeniu 3 pojawi siĊ iloczyn
5 · 5 · 5. Zapytajmy, jak moĪna go krócej zapisaü. Chodzi o to, aby uczeĔ zauwaĪyá, Īe
przy obliczaniu objĊtoĞci szeĞcianu wystĊpuje trzecia potĊga. Powiedzmy, Īe z tego
powodu liczbĊ 53 odczytujemy najczĊĞciej jako „piĊü do szeĞcianu”.

Lekcja 5. Poznajemy standardowe
jednostki objötoĈci
Kiedy uczeĔ zrozumie pojĊcie objĊtoĞci i przyswoi sobie sposób jej obliczania, przejdĨmy
do jednostek standardowych, co jest waĪne z praktycznego punktu widzenia. PamiĊtajmy, Īe jednostki objĊtoĞci są trudniejsze od jednostek kwadratowych. Trzeba wiĊcej
czasu, aby uczeĔ nabraá orientacji w jednostkach szeĞciennych.
Na początku poinformujmy, Īe symbole jednostek szeĞciennych nawiązują do trzeciej
potĊgi liczby: cm3, m3 itp. PodkreĞlmy, Īe jest to jednak tylko symbol, a nie podnoszenie do potĊgi. W matematyce nie ma dziaáania cm · cm · cm ani m · m · m.
Starajmy siĊ ksztaáciü orientacjĊ w wielkoĞciach i wzajemnych relacjach róĪnych jednostek szeĞciennych. Niech uczeĔ sporządzi model decymetra szeĞciennego (poinformujmy, Īe to jest wáaĞnie 1 litr) i centymetra szeĞciennego, niech wyobrazi sobie
metr szeĞcienny. PomoĪe to w zamianie jednych jednostek objĊtoĞci na inne. Zamiana ta
jest trudna, üwiczy siĊ ją na póĨniejszych etapach edukacji, ale zacząü moĪemy juĪ teraz.
ûwiczenie 1. Posáugując siĊ modelami decymetra szeĞciennego i centymetra szeĞciennego, zastanów siĊ, jaką liczbĊ wpisaü w miejsce wielokropka:
1 dm3 = ... cm3.
ûwiczenie 2. Podstawa prostopadáoĞciennego akwarium ma wymiary 40 cm i 50 cm,
a jego wysokoĞü jest równa 40 cm. Czy woda wypeániająca to akwarium do poáowy
wysokoĞci zmieĞci siĊ w 25-litrowym wiadrze?
ûwiczenie 3. Suma krawĊdzi szeĞcianu jest równa 96 cm. Oblicz jego objĊtoĞü.
ûwiczenie 4. Oblicz pole powierzchni szeĞcianu, którego objĊtoĞü jest równa 81 cm3.

Zadania
1. Pole powierzchni szeĞcianu jest równe 150 cm2. Oblicz objĊtoĞü tego szeĞcianu.
2. ObjĊtoĞü prostopadáoĞcianu wynosi 462 cm3, a dwie jego krawĊdzie mają

dáugoĞci 7 cm i 11 cm. Oblicz dáugoĞü trzeciej krawĊdzi.
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3. Dwa jednakowe szeĞciany o krawĊdzi 2 cm sklejono Ğcianami. Oblicz objĊtoĞü

i pole powierzchni powstaáej bryáy.
4. NajdáuĪsza krawĊdĨ prostopadáoĞcianu jest o 5 cm dáuĪsza od najkrótszej,

a Ğrednia krawĊdĨ jest o 2 cm dáuĪsza od najkrótszej. Suma trzech róĪnych
krawĊdzi jest równa 52 cm. Oblicz objĊtoĞü prostopadáoĞcianu.
Trzeba zauwaĪyü, Īe gdyby skróciü Ğrednią krawĊdĨ o 2 cm, a najdáuĪszą o 5 cm,
to krawĊdzie byáyby równe, a ich suma wyniosáaby (52 – 2 – 5) cm i byáoby to
potrojenie najkrótszej krawĊdzi.
5. Czy 2 litry páynu zmieszczą siĊ w prostopadáoĞciennym pojemniku o wymiarach

8 cm, 10 cm i 24 cm?
6. MosiĊĪna sztabka o wymiarach 5 cm, 5 cm, 20 cm waĪy 4 kg 250 g. Ile waĪy

1 cm3 mosiądzu?

7.2. Przykäady innych bryä
Lekcja 6. Poznajemy graniastosäupy
Uogólnimy pojĊcie prostopadáoĞcianu na graniastosáup. Zaznajomimy ucznia z siatkami
graniastosáupów. BĊdziemy znajdowaü związki miĊdzy liczbą Ğcian, krawĊdzi i wierzchoáków danego graniastosáupa, co rozwija wyobraĨniĊ geometryczną i uczy myĞlenia.
W trakcie lekcji dobrze byáoby zaprezentowaü modele róĪnych graniastosáupów. To
nie tylko uáatwia mówienie o tych bryáach, ale takĪe umoĪliwia uczniowi bezpoĞrednie
dostrzeganie ich wáasnoĞci. Modelami graniastosáupa mogą byü m.in. bardziej wymyĞlne
pudeáka, plaster miodu lub ostrokątny, niezatemperowany oáówek.
Zacznijmy od przypomnienia, jak wygląda prostopadáoĞcian. WeĨmy do rĊki jego model.
PoniewaĪ wszystkie Ğciany są „równouprawnione”, nie ma sensu mówiü o Ğcianach
bocznych czy podstawach, dopóki prostopadáoĞcianu nie postawimy. Postawmy go na
stole. Niech uczeĔ opisze prostopadáoĞcian, scharakteryzuje jego podstawy (górną
i dolną) i Ğciany boczne. NastĊpnie powiedzmy, aby wyobraziá sobie bryáĊ, która jako
podstawĊ (górną i dolną) moĪe mieü dowolny wielokąt, niekoniecznie prostokąt. Podstawą moĪe byü dowolny trójkąt, czworokąt, piĊciokąt itd., a Ğciany boczne są nadal
prostokątami. Ograniczymy siĊ do przypadku, kiedy Ğciany boczne są prostopadáe do
podstaw4. Powiedzmy, Īe takie bryáy nazywamy graniastosáupami. Dobrze bĊdzie w tym
momencie pokazaü model graniastosáupa, który nie jest prostopadáoĞcianem.
UczeĔ zauwaĪy, Īe graniastosáup, który nie jest prostopadáoĞcianem, ma w sposób naturalny wyróĪnione dwie Ğciany: wielokąty, które nie są prostokątami. Tradycyjnie nazywamy je podstawami graniastosáupa. ĝciany boczne takiego graniastosáupa są wyznaczone jednoznacznie, niezaleĪnie od jego poáoĪenia w przestrzeni. Spytajmy, ile
jest Ğcian bocznych, jeĞli podstawą graniastosáupa jest trójkąt, czworokąt, piĊciokąt itd.
A ile jest wtedy wszystkich Ğcian?
4

Tylko takie graniastosáupy, tzw. graniastosáupy proste, są w programie szkoáy podstawowej.
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Teraz bĊdziemy obliczaü liczbĊ Ğcian, krawĊdzi i wierzchoáków róĪnych graniastosáupów. Zacznijmy od maáych liczb, które uczeĔ moĪe odczytywaü z modeli, a potem
przejdĨmy do takich graniastosáupów, które musi sobie wyobraziü. Tego rodzaju üwiczenia nie tylko rozwijają widzenie przestrzenne, ale takĪe stwarzają okazjĊ do przekonywania i uzasadniania. Nie Īaáujmy na nie czasu.
ûwiczenie 1. Ile Ğcian, krawĊdzi i wierzchoáków ma graniastosáup, którego podstawą jest:
a) trójkąt, b) piĊciokąt?
ûwiczenie 2. WyobraĨ sobie graniastosáup, którego podstawą jest oĞmiokąt. Ile Ğcian
ma ten graniastosáup? Ile ma krawĊdzi? A ile wierzchoáków?
ûwiczenie 3. Jaki wielokąt jest podstawą graniastosáupa o 12 Ğcianach? Ile krawĊdzi
bocznych ma ten graniastosáup? A ile wierzchoáków?
ûwiczenie 4. Ile wierzchoáków ma graniastosáup, którego podstawą jest stukąt?
JeĞli uczeĔ gáadko radzi sobie z üwiczeniami, niech spróbuje w sposób ogólny podaü
związki miĊdzy liczbą boków wielokąta, który jest podstawą graniastosáupa, a liczbą
Ğcian, krawĊdzi i wierzchoáków.
W drugiej czĊĞci lekcji zajmijmy siĊ siatkami graniastosáupów. Podobnie jak w przypadku siatki prostopadáoĞcianu, uczniowi bĊdzie áatwiej wyobraziü sobie siatkĊ graniastosáupa bez górnej podstawy. JeĞli mamy odpowiednie pudeáko o podstawie, która
jest trójkątem, piĊciokątem lub szeĞciokątem, moĪemy je rozciąü wzdáuĪ krawĊdzi
bocznych i rozáoĪyü na páasko. MyĞlĊ jednak, Īe nie jest to konieczne, jeĞli uczeĔ pamiĊta, jak robiá siatkĊ prostopadáoĞcianu. Wtedy zastąpi podstawĊ danym wielokątem
i dorysuje tyle jednakowych prostokątów, ile boków ma ten wielokąt. Na koĔcu pozostanie doczepienie górnej podstawy do jednego z prostokątów.
SprawdĨmy, czy uczeĔ poradzi sobie sam z narysowaniem siatki graniastosáupa.
ûwiczenie 5. Narysuj siatkĊ graniastosáupa, którego podstawa jest trójkątem.

Zadania
1. Ile wierzchoáków ma graniastosáup, którego podstawą jest dwudziestokąt?

Ile ma Ğcian i ile krawĊdzi?
2. Jaka jest najmniejsza moĪliwa liczba wierzchoáków graniastosáupa? Ile Ğcian,

a ile krawĊdzi ma taki graniastosáup?
3. Jaki wielokąt jest podstawą graniastosáupa o 12 wierzchoákach?
4. Ile krawĊdzi ma graniastosáup o 101 Ğcianach?
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Lekcja 7. Poznajemy ostrosäupy
Na lekcji opowiemy o ostrosáupach. Jak wiadomo, najlepszymi modelami ostrosáupa
są piramidy egipskie. Dobrze byáoby mieü modele ostrosáupów o róĪnych podstawach,
w tym model czworoĞcianu. Zaznajomimy ucznia z siatkami ostrosáupów. BĊdziemy
znajdowaü związki miĊdzy liczbą Ğcian i krawĊdzi ostrosáupa a liczbą boków wielokąta, który jest jego podstawą.
UczeĔ zapewne wie, jak wyglądają piramidy egipskie — moĪe spróbuje je opisaü? Są
wĞród nich wiĊksze i mniejsze, ale wszystkie mają ten sam ksztaát. Podstawa piramidy jest kwadratem, a Ğciany boczne są trójkątami. Po tym wstĊpie z piramidami niech
uczeĔ wyobrazi sobie bryáĊ, której Ğciany boczne teĪ są trójkątami, ale podstawa niekoniecznie jest kwadratem — moĪe byü dowolnym wielokątem. Powiedzmy, Īe taką
bryáĊ nazywamy ostrosáupem. PokaĪmy modele, jeĞli mamy.
ûwiczenie 1. WyobraĨ sobie ostrosáup, którego podstawą jest siedemnastokąt. Ile
wszystkich Ğcian ma ten ostrosáup? Ile ma wszystkich krawĊdzi?
O wierzchoákach ostrosáupa raczej nie mówimy. WyróĪniamy tylko jeden wierzchoáek, ten naprzeciwko podstawy.
ûwiczenie 2. Ostrosáup ma 25 wszystkich Ğcian. Ile ma krawĊdzi bocznych? Jakim
wielokątem jest podstawa ostrosáupa?
NastĊpnie moĪemy przystąpiü do omawiania siatki ostrosáupa. Jest ona áatwiejsza do
wyobraĪenia niĪ siatka graniastosáupa. UczeĔ zdaje sobie sprawĊ, Īe jak rozetniemy
ostrosáup wzdáuĪ krawĊdzi bocznych i spáaszczymy, to otrzymamy figurĊ podobną do
gwiazdy.
ûwiczenie 3. Narysuj siatkĊ ostrosáupa, którego podstawą jest kwadrat, a Ğciany boczne
są trójkątami równoramiennymi.
Podstawą ostrosáupa moĪe byü teĪ trójkąt. Zapytajmy, ile Ğcian ma ten ostrosáup, a po
uzyskaniu odpowiedzi powiedzmy, Īe nazywamy go czworoĞcianem. Zwróümy uwagĊ, Īe Īadna ze Ğcian czworoĞcianu nie jest wyróĪniona, kaĪda moĪe byü podstawą.
Dobrze byáoby pokazaü model.

Zadania
1. Ostrosáup ma 200 wszystkich krawĊdzi. Jakim wielokątem jest podstawa tego

ostrosáupa?
2. Ile krawĊdzi ma ostrosáup o 101 Ğcianach?
3. Narysuj siatkĊ ostrosáupa, którego podstawa jest kwadratem o boku 4 cm,

a Ğciany boczne są trójkątami równoramiennymi o wysokoĞci 5 cm.
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Lekcja 8. Poznajemy bryäy obrotowe
Zajmiemy siĊ powszechnie znanymi przykáadami bryá obrotowych: walcem, stoĪkiem
i kulą. PokaĪemy, jak moĪna je otrzymaü w wyniku obrotu figur páaskich.
Zwróümy uwagĊ, Īe do tej pory zajmowaliĞmy siĊ bryáami, których wszystkie Ğciany
byáy wielokątami. Teraz bĊdzie przeciwnie, bĊdziemy mówiü o bryáach, których Īadna Ğciana nie jest wielokątem. Do takich bryá naleĪą m.in. walec, stoĪek i kula. Ksztaáty
te są uczniowi znane; odpowiednie modele znajdziemy w Īyciu codziennym. Niech
uczeĔ spróbuje ich poszukaü.
MoĪemy spróbowaü sporządziü modele walca i stoĪka. Z walcem jest áatwo — uczeĔ
zapewne zwinie papier w rurĊ i doáączy do niej dwa koáa. Zdaje sobie sprawĊ, Īe
Ğciana boczna walca po rozciĊciu i spáaszczeniu jest prostokątem. Znacznie trudniej
jest sporządziü model stoĪka, bo nie od razu widaü, z jakiej figury páaskiej tworzy siĊ
jego powierzchniĊ boczną. Niektórzy myĞlą, Īe z trójkąta. Tymczasem tak nie jest, bo
punkty obwodu podstawy stoĪka są równo oddalone od wierzchoáka stoĪka:

A w jakiej figurze páaskiej moĪna zrealizowaü tĊ wáasnoĞü? Jaki ksztaát musi mieü linia,
z której zrobimy obwód podstawy, skoro wszystkie jej punkty mają byü oddalone od
jednego punktu? PomóĪmy zauwaĪyü, Īe musi to byü czĊĞü okrĊgu, wiĊc Ğciana boczna
stoĪka po rozwiniĊciu jest wycinkiem koáa.
Trzecia bryáa, kula, jest dobrze znana uczniom. Wiele przedmiotów ma ksztaát kuli.
Poinformujmy, Īe kula, w odróĪnieniu od dwóch poprzednich bryá, nie daje siĊ záoĪyü
z figur páaskich.
PokaĪmy, Īe wszystkie trzy bryáy moĪna otrzymaü w wyniku obrotu figur páaskich.
W tym celu wytnijmy z kartonu prostokąt, trójkąt prostokątny oraz póákole i zademonstrujmy obroty: prostokąta wokóá boku, trójkąta prostokątnego wokóá przyprostokątnej oraz
póákola wokóá Ğrednicy5. W ten sposób uzasadnimy nazwĊ bryáy obrotowe.
5

MoĪna takĪe obracaü prostokąt, trójkąt równoramienny i koáo wokóá ich osi symetrii.
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