4.4. Objętość graniastosłupa
b, c
Objętość prostopadłościanu o wymiarach: a,
wyraża się za pomocą wzoru: V = abc.
Ćwiczenie 1

Dane są prostopadłościany PI i
Pr. 15 cm x 2 dm x 10 cm,

0 wymiarach:

a = 5 cm
Przedstawiony na rysunku

możnapoprostopadłościan
sześcianów
dzielić na 60
o objętości 1 cm3

PS. 0,12 m x 1,2 dmx 22 cm.

każdy.

Który z nich ma większą objętość?
Ćwiczenie 2
kamień (rysunki B
Do dwóch akwariów(rysunki A i C) wrzuconoten sam
Oblicz
i D). Za każdym razem kamień był całkowicie zanurzony w wodzie.
c

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

Cwiczenie 3

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 1,5 dm2. Oblicz objętość tego sześcianu.

Objętość sześcianu o krawędzi a wyraża się za pomocą wzoru: V a3.

Ćwiczenie 4
Na rysunkach przedstawiono graniastosłupy ułożone z sześciennych kostek
o objętości 1 cm3 każda. Oblicz objętości tych graniastosłupów.
TWIERDZENIE

Objętość dowolnegograniastosłupa wyraża się za pomocą

V=Pp.H

wzoru:

gdzie Pp jest polem podstawy graniastosłupa, a 1-1
jego wysokością.
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Przykład 1
Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o wymiarach podanych na rysunku.

Aby obliczyć pole podstawy graniastosłupa, korzystamy
ze wzoru na pole trójkąta równobocznego o boku a:

_ a2vÎ

Zatem:

P=

90

[cm2]

V Pp. H

•8

720

i stąd objętość:

[cm3]

6 cm

Ćwiczenie 5
a) Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, którego krawędź podstawy ma długość 12 cm. a wysokość jest równa 15 cm.
b) Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt prostokątny, którego przeciwprostokątna ma długość 13 cm, a jedna z przyprostokątnych —7 cm. Oblicz
objętość tego graniastosłupa, jeśli jego wysokość jest równa 25 cm.

1. a) Podstawą graniastosłupa prostego jest trapez o bokach długości: 4 cm,
4 cm, 4 cm i 8 cm. Oblicz objętość tego graniastosłupa, jeśli jego wysokość
jest równa 7 cm.
b) Podstawy trapezu prostokątnegomają długości3 cm i (3 + 40) cm,
a jego kąt ostry ma miarę 300. Oblicz objętość graniastosłupa prostego
o wysokości 9 cm, którego podstawą jest ten trapez.

2. Podstawą graniastosłupa prostego jest romb o kącie ostrym 600. Oblicz
objętość tego graniastosłupa, jeśli jego wysokośćjest równa 12 cm, a przekątna ściany bocznej —15 cm.
3. a) Pole podstawy graniastosłupa prawidłowegoczworokątnegojest równe
16 cm2. Oblicz objętość tego graniastosłupa, jeśli jego przekątna ma długość 9 cm.

b) Przekątna graniastosłupa prawidłowegoczworokątnegoma długość
25 cm i tworzy z krawędziąpodstawy kąt a taki, że sina
0,96. Oblicz objętość tego graniastosłupa.
4. Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego ośmiokątnego, którego
wszystkie krawędzie mają długość 2 cm.
4.4. Objętość graniastosłupa

4.5. Ostrosłupy

wierzchołek

jedna
Ostrosłup to wielościan,którego

ściana, zwana podstawą, jest dowolnym
wielokątem, a pozostałe ściany, nazy-

swsokość
krawędź
boczna

wane ścianami bocznymi, są trójkątami o wspólnym wierzchołku, zwanym
wierzchołkiemostrosłupa.
Wysokościąostrosłupa nazywamy odci-

spodek
wysokości

nek, którego jednym końcem jest wierz-

Ostrosłup nazywamy trójkątnym, cz
rokątnym, pięciokątnym itd. —w zal

cholek ostrosłupa, a drugim

rzut

prostokątny wierzchołka na płaszczyznę
podstawy (spodek wysokości).

podstawa

krawęr

podsta

ności od tego, jakim wielokątemj
jego podstawa. Na rysunku przedst
wiono ostrosłup czworokątny.

Ostrosłup nazywamy prostym, jeśli wszystkie jego krawędzie
boczne mają
tę samą długość.

Jeśli podstawąostrosłupaprostegojest

nazywamy prawidłowym.

wielokątforemny, to taki ostrosłup

Ćwiczenie 3
Obliczpole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, któregościany boczne są trójkąt,mjli prostokątnyłni, a krawędź podstawy ma długość ('Ilj.

Ćwiczenie 4

Podst,nwaostrosłupa prawidłowego trójkątnego ma pole równe '25v/j. Oblicz
wysokośćściany bocznej tego ostrosłupa, jeśli jego pole powierzchni całkowitej
jest.siedmiokrotnie większe od pola podstawy.
Ostrosłup prawidłowy trójkątny, którego wszystkie
ściany są trójkątami równobocznymi, nazywamy
czworościanemforemnym.
Ćwiczenie

13

5

czworościanu foremnego, którego kraa) ()blicz polc powierzchni
wędź podstawy ma długość 5 cm.
b) Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi czworościanu foremnego, którego pole powierzchni całkowitej jest, równe 490 cm
ZADANIA

1. Na rysunku obok przedstawiono fragment siatki ostrosłupa prostego. Oblicz
pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa.

8

5
5

5

2. Podstawą ostrosłupa prostego jest prostokąt o bokach długości 6 cm i 8 cm.
Dwie spośród jego ścian bocznych są trójkątami równobocznymi. Oblicz
wysokośćtego ostrosłupa (rozpatrz dwa przypadki).

dowolnego ostrosłupa wyraża się za pomocą wzoru:
gdziePI)jest poleni podstawy ostrosłupa, a TI —jego wysokością.
Przykład 1

Sześciano krawędzi długości 6 cm przecięto płaszprzechodzącą przez wierzchołki: B, D i G
(rysunekobok). ()blicz objętości otrzymanych w ten

Ił

sposób wielościanów.

Jednyłnz wielościanówjest ostrosłup, którego podstawąjest, trójkąt, DDC o polu:
= 18 [cm

Wysokośćtego ostrosłupa Ił

6 cm, zatem jego A

objęt,ość V — 1 • 18 • 6 = 36 [cm I

3
Nat,ołniastobjętość drugiego wielościanu jest równa 6

36

180 [cm

Tl

Ćwiczenie 1
Wysokośćgraniastosłupa, prawidłowego czworokąt-

negojest równa,6 cm, a przekątna podstawy ma długość 8 cm. Oblicz objętości wielościanów powstałych

z przecięciagraniastosłupa płaszczyzną BDM (rysunekobok), jeśli punkt M należy do krawędzi CG
i odcinek CM jest dwa razy dłuższy od odcinka GM.
Ćwiczenie 2
Obliczobjętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego
o wysokości równej 9, jeśli cosinus kąta między wysokością
tego ostrosłupa:
a) a wysokością ściany bocznej jest równy 0,9 (rysunek

s

III)

obok),

b) a jego krawędzią boczną jest równy 0,6.
Ćwiczenie 3
Pole podst,awy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe P, a wyso-

kośćjego ściany bocznej jest równa h. Wyznacz pole powierzchni całkowitej
i objętość tego ostrosłupa.
4.6. Objętość ostrosłupa
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Przykład 2
Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowegotrójkątnego, którego wysokość jest
równa 8 cm, a krawędź boczna —10 cm.

Przyjmijmy, że krawędź podstawy będącej trójkątem
równobocznym jest równa a, wówczas:

IADI = a—
2

Spodek wysokości ostrosłupa jest środkiem
okręgu opisanego na podstawie, zatem:

IAOI

O

=a

Rozpatrzmy trójkąt AOS. Na podstawie twierdzenia
Pitagorasa mamy:
2

3

+ 82_ 102
8

2

100 - 64

a 2 —36-3

Obliczamy pole podstawy ostrosłupa:

3

a2 3
4

Zatem objętość ostrosłupa: V

4

AP • H

— 270

•

[cm 2]

8 = 72v/fi [cm3].

Ćwiczenie 4
Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowegotrójkątnego, którego wysokość jest
równa 12 cm, a wysokość ściany bocznej —15 cm.

Ćwiczenie 5
Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, którego wysokość jest
równa 16 cm i tworzy:
a) z krawędziąboczną kąt a taki, że łga 0,5,
b) z wysokością ściany bocznej kąt a taki, że cos a 0,8.
ZADANIA
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Cwiczenie 1
Dany jest graniasto»inp prae idiowv

dlugo'é.

majQte
Cwiczenie 2

granimt'hlupa prostegoo

dlugokci 3 cm i cm. Oblicz sinusy
tworzy z jego k•innarni boczmMii.

o

0

33'.

nv,

ktÖrv•

wszyst kio

ne

z podsta".

5 cm j'*t pro•.tolqt o boknch
kt"re przek4t na tego graniiihto»lupa

Cwiczenie 3
Przek"itna grania»toslupa prawidlouego czuurok4t nego tworzy ze 'cian4 bocz-

tego graniasto»lupa,jßli jego

Lit o.

ma

pod.stawy

a.

Cwiczenie 4
eyiany bocznej grania.sühlupa prawidlowego trÖjk4tnego ma dlu-

k4t o. Wyznacz wysokoé.éte-•go
d i tworzv z sesi«lni4
graniastoslupa- ('za«adnij. ie za•lanie ma rowi.zanie (lla o < 60'.

kład 2

czworokątnym krawędź
ostrosłupie prawidłowym
ma długość 10 cm, a krawędź boczna
Wyznaczcosinus kąta, który z podstawą tego
aj

rosłupa tworzy:
boczna,
„jegokrawędź

wysokośćjego ściany bocznej.

prostokątnym
Kątmiędzykrawędziąboczną SB ostrosłupa a jej rzutem
OB jest
podstawę(odcinek OB) oznaczono na rysunku przez Q. Odcinek
przekątnej kwadratu o boku 10 cm, więc 10131 5v/Ž cm. Rozpatrzmy

,jkąt OBS•.

_
cosa = 10131
IBSI
13

prostoKątmiędzy wysokością SE ściany bocznej ostrosłupa a jej rzutem
n.ymna podstawę (odcinek OE) oznaczono przez p. Na rysunku poniżej
,edstawionościanę boczną ostrosłupa —jest to trójkąt równoo wysokościSE. Na podstawie twierdzenia Pitagoraotrzymujemy: ISE12 132 52 144, skąd ISEI 12 cm.
13
trójkąt OES:
Rozpatrzmy
cos [3

ISEI

Cwiczenie 5

Dolnąpodstawą sześcianu jest kwadrat ABCD.
PunktS jest punktem przecięcia przekątnych
kwadratuAl BICIDI będącego górną podstawą
sześcianu.Rozpatrzmy ostrosłup o podstawie
ABCDi wierzchołku S. Oblicz sinus kąta, który
z podstawątego ostrosłupa tworzy:

5

5

DI

a) jego krawędź boczna,
b) wysokośćjego ściany bocznej.
Cwiczenie 6

a) Obliczsinus kąta, który krawędź boczna czworościanu foremnego tworzy
z jego podstawą.

b)Danyjest ostrosłup prawidłowy trójkątny, którego pole powierzchni bocznejjest sześćrazy większe od pola podstawy. Oblicz sinus kąta, który krawędź
bocznatego ostrosłupa tworzy z jego podstawą.
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