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Matematyka klasa 5a  

 

Temat: Prostopadłościany i sześciany.  

 

1. Prostopadłościan  

 

Każdy prostopadłościan ma sześć ścian, które są prostokątami. Dwie z nich nazywamy 

podstawami, a pozostałe to ściany boczne.  

Boki prostokątów nazywamy krawędziami prostopadłościanu. Wśród nich są krawędzie 

boczne i krawędzie podstawy.  

Punkty, w których spotykają się krawędzie – to wierzchołki prostopadłościanu.  

Z każdego wierzchołka prostopadłościanu wychodzą trzy krawędzie.  

Długości tych krawędzi to wymiary prostopadłościanu, czyli długość, szerokość  

i wysokość.  

Każdy prostopadłościan ma sześć ścian, osiem wierzchołków oraz dwanaście krawędzi.  

Prostopadłościan, którego wszystkie krawędzie mają równe długości to sześcian.  

 

 

 
 

 

Zadanie 1  

Krawędź sześcianu ma 5 cm. Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi. 

12·5 cm= 60 cm 

Odp.: Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu wynosi 60 cm.  

 

Zadanie 2  

Podstawą prostopadłościanu jest kwadrat. Oblicz długość boku tego kwadratu, jeżeli 

suma długości krawędzi wychodzących z jednego wierzchołka prostopadłościanu  

wynosi 29 cm, a wysokość prostopadłościanu jest równa 7 cm. 

29 cm – 7 cm = 22 cm 

22 cm:2=11 cm 

Odp. Bok kwadratu ma długość 11 cm. 

 



Zadanie 3  

Z cienkiego pręta o długości 1,20 m zbudowano szkielet sześcianu. Jaką długość mają 

jego krawędzie? 

120 cm:12=10 cm  

Odp. Krawędź sześcianu ma długość 10 cm. 

 

Zad. 4  

Dwie ściany prostopadłościanu są kwadratami o boku 5 cm. Suma długości krawędzi 

prostopadłościanu jest równa 68 cm. Jakie wymiary ma ten prostopadłościan? 

5cm·8=40 cm (bo jest osiem krawędzi długości 5 cm) 

68 cm- 40 cm= 28 cm 

28cm:4= 7 cm (bo zostały jeszcze cztery krawędzie) 

Odp: Wymiary tego prostopadłościanu to 5cm x 5 cm x 7 cm. 

 

Temat: Przykłady graniastosłupów prostych. 

 

W każdym graniastosłupie prostym można wskazać: 

- dwie równoległe ściany, które nazywamy podstawami i które są jednakowymi 

wielokątami; 

- ściany boczne, które są prostokątami i które są prostopadłe do podstaw. 

 

 

Zadanie 1  

Uzupełnij tabelę 

Graniastosłup prosty Liczba ścian Liczba krawędzi Liczba wierzchołków 

Trójkątny  5 9 6 

Czworokątny  6 12 8 

Pięciokątny  7 15 10 

Ośmiokątny  10 24 16 

Dziewięciokątny  11 27 18 

 

Zadanie 2  

a) Ile ścian bocznych ma graniastosłup siedmiokątny? 7 



b) Ile wszystkich krawędzi ma graniastosłup sześciokątny? 18 

c) Ile wierzchołków ma graniastosłup dwudziestokątny? 40 

d) Ile krawędzi bocznych jest w graniastosłupie o 30 wierzchołkach? 15 

 

Temat: Pole powierzchni i graniastosłupa.  

 

Zadanie 1  

Dopasuj do poniższych zdań: sześcian, prostopadłościan, sześcian i prostopadłościan. 

a) Wszystkie krawędzie są tej samej długości sześcian. 

b) Wszystkie ściany są prostokątami prostopadłościan i sześcian. 

c) Ma sześć ścian prostopadłościan i sześcian. 

d) Ma dwanaście krawędzi prostopadłościan i sześcian. 

e) Ma osiem wierzchołków prostopadłościan i sześcian. 

f) Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie prostopadłościan i sześcian. 

g) Ściany boczne są prostokątami, a nie kwadratami prostopadłościan. 

h) Wszystkie ściany są kwadratami sześcian. 

 

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.  

 

 

Zapraszam na lekcje on-lina.  

Będziemy tam liczyć zadania. 

 

 


