
Figury przestrzenne-
bryły



Dotychczas na lekcjach matematyki zajmowaliśmy się figurami na 
płaszczyźnie. Pamiętacie zapewne kwadraty, trapezy, sześciokąty, 
koła i wiele innych figur płaskich. Począwszy od tej lekcji, przez 
najbliższe dwa tygodnie zajmować będziemy się figurami 
przestrzennymi- bryłami. O części z nich mówiliśmy już pod koniec
zeszłego roku.



Rodzaje brył



Graniastosłupy i ostrosłupy

Dziś bliżej przyjrzymy się graniastosłupom i ostrosłupom. Bryły te 
posiadają wierzchołki, krawędzie i ściany. 



Graniastosłupy

Każdy graniastosłup ma dwie postawy- są to jednakowe i równoległe ściany, 
które mogą być dowolnymi wielokątami. Od ich rodzaju bierze się nazwa 
graniastosłupa. Jeśli podstawami są trójkąty, to graniastosłup nazywamy 
graniastosłupem trójkątnym itd.

Pozostałe ściany graniastosłupa to ściany boczne.



Ostrosłupy

W każdym ostrosłupie wyróżniamy jedną podstawę i podobnie jak 
w graniastosłupie, nazwa ostrosłupa bierze się od kształtu 
podstawy.



Rysowanie graniastosłupów i 
ostrosłupów

• W podręczniku na stronach 138 - 140 pokazano w jaki sposób 
narysować graniastosłupy i ostrosłupy na kartce. Zapoznajcie się 
z tym sposobem. 

• Zróbcie zadania ze stron 141-143 z zeszytu ćwiczeń. 

• Zapiszcie w zeszycie temat lekcji 

Temat: Figury przestrzenne- bryły.

Pod tematem narysujcie graniastosłup trójkątny i ostrosłup 
trójkątny sposobem omówionym w podręczniku.



Objętość i 
pojemność. 
Objętość 
prostopadłościanu.



Objętość i pojemność

• Ilość miejsca w przestrzeni zajmowanego przez bryłę to objętość bryły 
(potocznie nazywamy pojemnością bryły). Objętość mierzymy w 
jednostek sześciennych: milimetrów sześciennych (mm³), centymetrów 
sześciennych (cm³) oraz litrów (l) i mililitrów (ml). 



Objętość prostopadłościanu

Nauczymy się obliczać objętość prostopadłościanu i sześcianu.

Pamiętacie pewnie, jak przy obliczaniu pola prostokąta 
obliczaliśmy z ilu kwadratów jednostkowych był on zbudowany. 
Tak samo w przypadku obliczania objętości prostopadłościanu i 
sześcianu będziemy wypełniać go sześcianami jednostkowymi.



Objętość prostopadłościanu

• Objętość tych brył to 18 kwadratów jednostkowych. Jak 
zapewne się domyślacie, nie będzie to jedyny sposób, w który 
możemy obliczyć objętość prostopadłościanu (byłby on w 
praktyce bardzo męczący). Poznamy dziś łatwiejszy sposób na 
obliczenie pola prostopadłościanu i sześcianu.  



Objętość prostopadłościanu i 
sześcianu- wzory



Objętość prostopadłościanu i 
sześcianu- wzory



Przykład



• Zapiszcie w zeszycie:

Temat: Objętość i pojemność. Objętość prostopadłościanu.



• Zróbcie zadania w ćwiczeniach:

Zadanie 4 strona 145

Zadanie 2 strona 146

Zadanie 4 strona 147


