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Matematyka jest miarą wszystkiego. 
Arystoteles 

Drogi Uczniu! 

Otrzymujesz przedostatni zestaw zadań powtórzeniowych obejmujący jeden obszar kształcenia – 

bryły.  

Przypomnij podstawowe wiadomości z tego zakresu i z uwagą spróbuj rozwiązać otrzymane 

zadania.  

Pracę rozłóż równomiernie na kilka dni. 

09.06.2020 

TEMAT: Powtórki przed egzaminem (11) – Bryły.  
 

W zeszycie przedmiotowym zapisz TEMAT LEKCJI, NOTATKĘ (teoria) oraz rozwiązania zadań 

(zamkniętych i otwartych) wybranych przez siebie tak, aby stanowiły przekrój omawianego zagadnienia 

i różnorodność typów zadań. 

 

Temat w podręczniku dla klasy VIII – str. 168-204 oraz zadania w zeszycie ćwiczeń, a także tematy 

z klas programowo niższych (klasa VII – Dział 7. Graniastosłupy, str. 264-286) 

TEORIA 

Słownik języka polskiego PWN podaje następującą definicję słowa „bryła”: 

1. nieforemny kawał czegoś; 

2. trójwymiarowa figura geometryczna; 

3. kształt przestrzenny w architekturze i rzeźbie. 

 

1. Film Rozpoznawanie brył geometrycznych  

https://pl.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-shapes/basic-geo-geometric-

solids/v/recognizing-common-3d-shapes 

2. Film Rozpoznawanie elementów brył geometrycznych: ściany i krawędzie 

https://pl.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-shapes/basic-geo-geometric-

solids/v/counting-faces-and-edges-of-3d-shapes 

3. Wideolekcja Figury przestrzenne – wprowadzenie  

https://www.youtube.com/watch?v=_S9MFPvK_-g 

4. Wideolekcja Budowa prostopadłościanu i sześcianu 

https://www.youtube.com/watch?v=5h9CyxzieDk 

5. Wideolekcja Siatka prostopadłościanu i sześcianu 

https://www.youtube.com/watch?v=6WBQAXB6ZAw 

6. Sześcian 

https://www.geogebra.org/m/vcewjfmc 

7. Wideolekcja Pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu 

https://www.youtube.com/watch?v=NYggdH2QuCI 

8. Wideolekcja Objętość i jednostki objętości – wprowadzenie 

https://www.youtube.com/watch?v=gLXkCCmoNDQ 

9. Wideolekcja Objętość prostopadłościanu i sześcianu 

https://www.youtube.com/watch?v=SAC3K9zJXc0 

10. Wideolekcja Rodzaje ostrosłupów 

https://www.youtube.com/watch?v=Tb3hmPJx0Ns 

11. Wideolekcja Rysowanie ostrosłupów 

https://www.youtube.com/watch?v=nZNbbB9vng8 

12. Siatka ostrosłupa 

https://www.geogebra.org/m/WyGC4nwh 

13. Wideolekcja Siatka i pole powierzchni ostrosłupa 

https://www.youtube.com/watch?v=KfyH-aAVGRY 
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14. Wideolekcja Objętość ostrosłupa 

https://www.youtube.com/watch?v=3w3eqZ6tetM 

 

Powtórzenie z epodręcznikiem: 

1) Graniastosłup prosty 

https://epodreczniki.pl/a/graniastoslup-prosty/D1CSBwMzJ 

2) Siatki i modele graniastosłupów 

https://epodreczniki.pl/a/siatki-i-modele-graniastoslupow/DK5byNbRg 

3) Pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu 

https://epodreczniki.pl/a/pole-powierzchni-prostopadloscianu-i-szescianu/D1F6txOR1 

4) Objętość figury. Jednostki objętości 

https://epodreczniki.pl/a/objetosc-figury-jednostki-objetosci/DoyS9lrX8 

5) Objętość prostopadłościanu 

https://epodreczniki.pl/a/objetosc-prostopadloscianu/D69vUcRhw 

6) Rozwiązywanie zadań tekstowych 

https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-zadan-tekstowych/DS0zySzN2 

7) Ostrosłup – opis bryły 

https://epodreczniki.pl/a/ostroslup---opis-bryly/DPGv99wos 

8) Pole powierzchni ostrosłupa 

https://epodreczniki.pl/a/pole-powierzchni-ostroslupa/Ds7kCjDZH 

9) Objętość ostrosłupa 

https://epodreczniki.pl/a/objetosc-ostroslupa/DmCUsUyIf 

Każda z lekcji z epodręcznikiem zawiera szereg ćwiczeń, które możesz wykonać samodzielnie,  

a następnie sprawdzić poprawność rozwiązania. Z uwagi na zawartość merytoryczną, interaktywny 

charakter i ciekawe podejście do zagadnień bardzo polecam ww. lekcje.  

 

!!!SŁOWNICZEK (znajdziesz w nim definicje, wzory, twierdzenia, które często stosujesz  

w rozwiązaniach zadań) 

https://epodreczniki.pl/a/slowniczek/D1CjQPkOH 

 

 

GRANIASTOSŁUPY mają dwie podstawy, a ich ściany boczne mają kształt prostokątów. 

Nazwa składa się ze słowa graniastosłup i słowa informującego, jaka figura jest w podstawie. 

Przykładowo: graniastosłup trójkątny to graniastosłup, który w podstawie ma trójkąt; graniastosłup 

czworokątny to graniastosłup, który w podstawie ma czworokąt itp. 

 

Tworząc nazwy, czasem używamy też słowa: „prawidłowy”. Przykładowo: graniastosłup prawidłowy 

trójkątny. Bryła prawidłowa to taka, która ma w podstawie figurę foremną (taką, która ma boki tej samej 

długości i kąty tej samej miary – trójkątem foremnym jest trójkąt równoboczny, czworokątem foremnym 

jest kwadrat itp.). 
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Graniastosłup prawidłowy trójkątny będzie więc miał w podstawie trójkąt równoboczny. 

 

Ponadto, dwa graniastosłupy mają nazwy specjalne: 

− prostopadłościan – to graniastosłup, który ma w podstawie prostokąt, 

− sześcian – wszystkie jego ściany i podstawy mają kształt identycznych kwadratów. 

 

 

OSTROSŁUPY mają jedną podstawę, a ich ściany zbiegają się w jednym wierzchołku. Mają kształt 

trójkątów. 

Nazwy tworzymy tak samo, jak nazwy graniastosłupów. Przykładowo: ostrosłup trójkątny to ostrosłup, 

który w podstawie ma trójkąt; ostrosłup czworokątny to ostrosłup, który w podstawie ma czworokąt itp. 

 

Ostrosłupy prawidłowe, podobnie jak graniastosłupy, mają w podstawie figurę foremną. Przykładowo: 

ostrosłup prawidłowy czworokątny ma w podstawie kwadrat. 

 

Ponadto, jeden ostrosłup ma nazwę specjalną: 

− czworościan foremny – to ostrosłup, którego wszystkie ściany i podstawa są identycznymi 

trójkątami równobocznymi. 
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ODCINKI W BRYŁACH 

Odpowiednie odcinki w graniastosłupach i ostrosłupach mają swoje nazwy: 

− boki podstaw nazywamy krawędziami podstawy (w przykładach na zielono), 

− pozostałe krawędzie bryły nazywamy krawędziami ścian bocznych (w przykładach na czerwono). 

Wysokość graniastosłupa (H) jest równa długości krawędzi bocznych. 

Wysokość ostrosłupa (H) (w przykładzie na niebiesko) to odcinek opuszczony z wierzchołka, 

prostopadle na podstawę: 

Przykład: 

 

 

 

PRACA SAMODZIELNA 

Zadanie 1. 

 

 



5 

 

Zadanie 6.  

Prostokąt ABCD jest podstawą ostrosłupa ABCDS, punkt M jest środkiem krawędzi AD, odcinek MS jest 

wysokością ostrosłupa. Dane są następujące długości krawędzi: AD = 10cm, AS = 13cm oraz AB = 20cm. 

      Oblicz objętość ostrosłupa. 

 

 

W otrzymanych zestawach są zadania oparte na bryłach obrotowych (walec, stożek, kula)  

– pomiń je!!!, z wyjątkiem znajomości poniższego zapisu Podstawy programowej 

Obowiązująca Podstawa programowa przewiduje tylko jedno zagadnienie dotyczące ww. brył – 

fragment dokumentu zamieszczam poniżej.  

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej – matematyka  

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

KLASY IV–VI 

X. Bryły. Uczeń: 

1) rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule w sytuacjach praktycznych  

i wskazuje te bryły wśród innych modeli brył; 
 

WYKORZYSTANE ZASOBY  

✓ https://sjp.pwn.pl/slowniki/ 

✓ https://pl.khanacademy.org/math/ 

✓ http://www.matematykam.pl/  

✓ https://slideplayer.pl/  

✓ https://www.youtube.com/ 

✓ https://www.geogebra.org/m/  

✓ https://epodreczniki.pl/  

✓ Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej 

✓ Podręcznik Matematyka z plusem 7, GWO 

✓ Podręcznik Matematyka z plusem 8, GWO 

✓ Zeszyt ćwiczeń Matematyka z plusem 8, GWO 

✓ Makowski A., Masłowska D., Masłowski T., Mentzen E., Nodzyński P., Zbiór zadań i testów gimnazjalnych do 

egzaminu z matematyki, Wyd. Aksjomat 

Życzę siły, wytrwałości i trafnych odpowiedzi.  

Powodzenia!  

https://sjp.pwn.pl/slowniki/
http://www.matematykam.pl/
https://slideplayer.pl/
https://www.youtube.com/w
https://www.geogebra.org/m/
https://epodreczniki.pl/
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Załącznik nr 1. 

 

 




































