
Nauka zdalna (20.04-24.04.2020) 

Matematyka klasa VIII 

 

 

Temat: Odcinki w ostrosłupach. 

Rozwiąż zadania 

1. W ostrosłupie ABCS podstawa ABC jest trójkątem równobocznym o boku długości a. 

Krawędź AS jest prostopadła do płaszczyzny podstawy. Odległość wierzchołka A od ściany 

BCS jest równa d. Wyznacz objętość tego ostrosłupa. 

2. Podstawą ostrosłupa ABCD jest trójkąt ABC. Krawędź AD jest wysokością ostrosłupa 

 
Oblicz objętość ostrosłupa ABCD, jeśli wiadomo, że AD=12, BC=6, BD=CD=13. 

3. Podstawą ostrosłupa ABCDW jest prostokąt ABCD. Krawędź boczna DW jest wysokością 

tego ostrosłupa. Krawędzie boczne AW, BW i CW mają następujące długości: |AW|=6, 

|BW|=9, |CW|=7. Oblicz objętość tego ostrosłupa. 

Temat: Powtórka 

Przypomnij sobie wszystkie wiadomości o ostrosłupach 

Ostrosłupem nazywamy wielościan, którego jedna ściana, zwana podstawą, jest dowolnym 
wielokątem, a pozostałe ściany są trójkątami mającymi wspólny wierzchołek. 
Trójkąty tworzące ściany nazywamy ścianami bocznymi, a ich wspólny wierzchołek – wierzchołkiem 
ostrosłupa. 
Boki podstawy nazywamy krawędziami podstawy, a pozostałe krawędzie – krawędziami bocznymi. 
Wysokością ostrosłupa nazywamy odcinek łączący wierzchołek ostrosłupa z jego rzutem 
prostokątnym na płaszczyznę podstawy. 
 

Ważne wzory 

Pole powierzchni ostrosłupa 
Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa jest równe sumie pola podstawy i pól ścian bocznych. 



 

Objętość ostrosłupa 

 

  

 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=8K_9D58buhA 

wykonaj test na stronie: 

https://szaloneliczby.pl/ostroslupy-sprawdzian-klasa-8/ 

 Rozwiąż zadania: 

Oblicz objętość ostrosłupa o wysokości 12 cm, którego podstawą jest romb o przekątnych długości 6 

cm i 8 cm. 

Wszystkie krawędzie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego mają jednakową długość, a jego pole 

powierzchni bocznej wynosi 64√3 cm2. Oblicz wysokość tego ostrosłupa. 

Oblicz objętość ostrosłupa o wysokości 10 cm, którego podstawą jest trapez o podstawach 4 cm i 3 

cm oraz wysokości 2 cm. 

Uzupełnij tabelkę. Zapisz obliczenia. 

 podstawa 
ostrosłupa 

 długości krawędzi 
bocznych 

liczba 
ścian  

 liczba 
wierzchołków 

 liczba 
krawędzi 

nazwa 
ostrosłupa  

 trójkąt 
równoboczny 

 równe         

   dowolne      24   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8K_9D58buhA
https://szaloneliczby.pl/ostroslupy-sprawdzian-klasa-8/
http://aleklasa.pl/wp-content/uploads/2019/05/v122.jpg
http://aleklasa.pl/wp-content/uploads/2019/05/v123-1.jpg


Temat: Symetria względem prostej( 2 godziny) 

 

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

Zapoznaj się z e-podręcznikiem i wykonaj ćwiczenia, które tam się znajdują 

https://epodreczniki.pl/a/symetria-osiowa/DGjz9viBi 

 

Narysuj odcinek symetryczny do odcinka AB względem prostej k. 
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