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Przekroje graniastosłupów
i ostrosłupów

464. Jaką figurą może być przekrój sześcianu o krawędzi a płaszczyzną zawie-
rającą jego krawędź? Jakie co najmniej, a jakie co najwyżej pole może mieć taki
przekrój?

465. Narysuj przekrój czworościanu foremnego ABCD o krawędzi długości 4 cm
płaszczyzną:

a) przechodzącą przez punkty A, B i środek boku CD,

b) równoległą do ściany ABC i przechodzącą przez środek boku AD.

466. Naszkicuj graniastosłup prawidłowy trójkątny o wszystkich krawędziach rów-
nej długości i zaznacz w nim przykładowy przekrój, będący:

a) trójkątem o polu mniejszym od pola podstawy graniastosłupa,

b) trójkątem o jak największym polu,

c) trójkątem równoramiennym, ale nie równobocznym,

d) prostokątem o polu dwa razy mniejszym od pola ściany bocznej graniastosłupa,

e) trapezem, który nie jest prostokątem.

467. Oblicz pole przekroju prostopadłościanu ABCDEFGH
(zob. rysunek) płaszczyzną przechodzącą przez:

a) punkty A, C i H,

b) środki krawędzi AB, BC i BF ,

c) punkty E i G oraz środki boków AB i BC.

468. Pole podstawy ABCD ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ABCDE wyno-
si P . Oblicz pole powierzchni przekroju tego ostrosłupa płaszczyzną przechodzącą
przez środki odcinków EA, EB i EC.

469. Ostrosłup prawidłowy czworokątny ma wszyst-
kie krawędzie długości 12. Oblicz pole przekroju
zaznaczonego na rysunku obok.

470. Kiedy przekrój sześcianu płaszczyzną zawierającą jedną z jego przekątnych
ma największe pole, a kiedy — najmniejsze? Oblicz największe i najmniejsze pole
tego przekroju dla sześcianu o krawędzi a.
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471. Jaką wysokość ma ostrosłup prawidłowy sześciokątny o krawędzi podstawy a,
w którym:

a) przekrój płaszczyzną przechodzącą przez wierzchołek ostrosłupa i dłuższą
przekątną jego podstawy jest trójkątem prostokątnym,

b) przekrój płaszczyzną przechodzącą przez wierzchołek ostrosłupa i krótszą
przekątną jego podstawy jest trójkątem prostokątnym?

472. Ostrosłup prawidłowy czworokątny ma krawędź podstawy długości 6 cm i wy-
sokość 4 cm. Płaszczyzna P przechodzi przez jedną z krawędzi jego podstawy i jest
prostopadła do przeciwległej ściany bocznej. Narysuj przekrój ostrosłupa tą płasz-
czyzną i oblicz pole tego przekroju.

473. Narysuj, jak trzeba by przeciąć płaszczyzną ostrosłup prawidłowy czworokąt-
ny, aby powstały przekrój był pięciokątem.

474. Przecinając graniastosłup prawidłowy sześcio-
kątny w sposób pokazany na rysunku obok, otrzy-
mamy jako przekrój pewien sześciokąt. Czy można
tak dobrać wymiary graniastosłupa, aby przekrój ten
był sześciokątem foremnym?

475. Rysunek przedstawia przekrój czworościanu
foremnego płaszczyzną przechodzącą przez środki
jego krawędzi.

a) Wykaż, że przekrój ten jest prostokątem.

b) Oblicz pole tego przekroju, jeśli krawędź czworo-
ścianu ma długość a.

476. Przerysuj przedstawiony obok rysunek do ze-
szytu i zacieniuj przekrój prostopadłościanu zawie-
rający zaznaczone odcinki. Jaką figurą geometryczną
jest ten przekrój? Oblicz jej obwód.

477. W jaki sposób przeciąć sześcian o krawędzi długości 1 płaszczyzną zawierają-

cą jedną z jego przekątnych, aby otrzymany przekrój miał pole równe 3
√

3
4 ?

478. Sześcian o krawędzi długości 1 przecięto płaszczyzną przechodzącą przez
przekątną jednej z jego ścian i nachyloną do niej pod kątem ostrym α. Jaki kształt
ma otrzymany przekrój w zależności od kąta α? Jakie jest pole tego przekroju?
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