
KARTA PRACY NR 5 MATEMATYKA KL. 8

MARZEC   GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY

L.p. Tematyka Wiedza i umiejętności STR.

1.

POLE POWIERZCHNI 
I OBJĘTOŚĆ

GRANIASTOSŁUPA

 znam pojęcia prostopadłościanu, sześcianu, graniasto-
słupa prostego i prawidłowego oraz ich budowę oraz 
rozumiem sposób tworzenia nazw graniastosłupów

 znam pojęcie graniastosłupa pochyłego 
 znam wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości

graniastosłupa i umiem obliczyć pole powierzchni i 
objętość graniastosłupa

 znam jednostki pola i objętości
 umiem rozwiązać zadania tekstowe związane z objęto-

ścią i polem powierzchni graniastosłupa 

168-173

2.

ODCINKI W
GRANIASTOSŁUPACH

 znam nazwy odcinków w graniastosłupie 
 umiem wskazać na modelu przekątną ściany bocznej, 

przekątną podstawy oraz przekątną graniastosłupa 
 umiem rysować w rzucie równoległym graniastosłupa 

prostego przekątne jego ścian oraz przekątne bryły 
 umiem obliczyć długość odcinka w graniastosłupie, 

korzystając z twierdzenia Pitagorasa 
 umiem obliczyć długość odcinka w graniastosłupie, 

korzystając z własności trójkątów prostokątnych o ką-
tach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600 

174-177

3.

RODZAJE
OSTROSŁUPÓW

 znam pojęcie ostrosłupa, ostrosłupa prawidłowego, 
czworościanu i czworościanu foremnego 

 znam budowę ostrosłupa 
 rozumiem sposób tworzenia nazw ostrosłupów 
 znam pojęcie wysokości ostrosłupa 
 umiem określić liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian 

ostrosłupa 
 umiem rysować ostrosłup w rzucie równoległym
 umiem obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa i 

rozwiązuję zadania z tym związane

178-183

4.

SIATKI
OSTROSŁUPÓW, 

POLA POWIERZCHNI

 znam pojęcie siatki ostrosłupa 
 znam pojęcie pola powierzchni ostrosłupa
 znam wzór na obliczanie pola powierzchni ostrosłupa 
 umiem kreślić siatkę ostrosłupa 
 umiem rozpoznać siatkę ostrosłupa 
 umiem obliczyć pole ostrosłupa 
 umiem rozwiązać zadania tekstowe związane z polem 

powierzchni ostrosłupa 

184-188

5.
OBJĘTOŚĆ

OSTROSŁUPA

 znam wzór na objętość ostrosłupa
 umiem obliczyć objętość ostrosłupa o podanej wyso-

kości i rozwiązuję zadania z tym związane
188-191



6.

ODCINKI W
OSTROSŁUPACH

 znam pojęcie wysokości ściany bocznej 
 umiem wskazać trójkąt prostokątny, w którym wystę-

puje dany lub szukany odcinek 
 umiem stosować twierdzenie Pitagorasa do wyznacza-

nia długości odcinków
 umiem rozwiązać zadania tekstowe związane z długo-

ścią odcinków, polem powierzchni i objętością ostro-
słupa oraz graniastosłupa

191-197
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