
 

 
 

1 POVRŠINA IN PROSTORNIA PIRAMIDE 

8. maj 2020 

Aktivnost: spoznaš, kako računamo površino in prostornini piramide 

PONOVIMO: (tega ti ni potrebno prepisovati, preberi in si zapomni). 

Razmisli: Kako si dobil obrazec za računanje površine prizme? 

Površina prizme je sestavljena iz dveh osnovnih ploskev in plašča. 

P = 2  O + pl 

Kako si dobil obrazec za računanje osnovne ploskve? 

Velikost osnovne ploskve je ploščina tega lika.  

Kako si dobil obrazec za računanje plašča prizme? 

Plašč pravilnih prizem sestavljajo pravokotniki. Koliko jih je, je odvisno od prizme? Pravilna 

štiristrana prizma ima 4 pravokotnike, 3-strana prizma ima tri, poljubna prizma pa poljubno 

pravokotnikov. Ploščino ene stranske ploskve (pravokotnika) izračunamo tako, da osnovni 

rob x višina. Pogledamo (premislimo) koliko takih stranskih ploskev  (pravokotnikov) imamo 

in pomnožimo  s tem številom.  

Če je prizma enakoroba, so stranske ploskve kvadrati. Višina je enaka osnovnemu robu. 

Ploščina kvadrata je  zato kar a2. Pogledamo (premislimo) koliko takih stranskih ploskev  

(kvadratov) imamo in pomnožimo  s tem številom.  

 

Kako si dobil obrazec za računanje prostornine prizme? 

Prostornino katere koli prizme izračunamo osnovna ploskev x višina prizme. 

V = O  v 

 

To znanje sedaj uporabi pri sestavljanju obrazcev za površino, plašč in prostornino 

piramide. 

Kako so sestavljene piramide, si sedaj že spoznal pri izdelavi mrež piramid? 

Kaj si ugotovil?  

Piramido sestavlja osnovna ploskev in plašč. Pri pravilnih piramidah plašč sestavljajo 

enakokraki trikotniki. Teh je toliko, kolikor ima osnovna ploskev osnovnih robov. 

Pri enakostraničnih piramidah plašč sestavljajo enakostranični trikotniki. 

Kako izračunaš ploščino enakokrakega oziroma enakostraničnega trikotnika? 

Ploščino enakokrakega trikotnika izračunamo tako, da osnovnico pomnožimo z njeno višino 

in delimo z 2.  

Torej pri pravilnih piramidah izračunamo ploščino ene stranske ploskve osnovno rob (a) x 

stranska višina (v1) in delimo z 2. Pogledamo (razmislimo) koliko stranskih ploskev ima ta 

piramida in pomnožimo s tem številom.  
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Pri enakostraničnih piramidah izračunamo ploščino enakostraničnega trikotnika po znanem 

obrazcu: 
𝑎2∙√3

4
. Ta obrazec velja tudi pri naših piramidah. Pogledamo (razmislimo) koliko 

stranskih ploskev ima ta piramida in pomnožimo s tem številom.  
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Kako sestaviš obrazce za površino, plašč in 

prostornino si izvedel sedaj Zapomni si. V tabelo 

piramid  napiši obrazce za P, O, pl, in V. 

Kaj je z enakorobo 6- strano piramido? 

  

Saj že vse obvladaš  
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