
GRANIASTOSŁUPY 



W naszym otoczeniu bardzo często 

spotykamy się z różnymi budynkami, 

które są najczęściej graniastosłupami. 
  



Określenie graniastosłupa 

 Graniastosłup jest wielościanem, 
którego dwie ściany zwane podstawami 
są przystającymi wielokątami 
równoległymi do siebie, a pozostałe 
ściany zwane bocznymi są 
równoległobokami. 

 Wysokość graniastosłupa jest to 
odcinek pomiędzy dwiema podstawami 
i do nich prostopadły. 

 
GRANIASTOSŁUPY TO FIGURY PRZESTRZENNE 



Opis graniastosłupa 

wierzchołek 

podstawa górna  

ściana boczna 

podstawa dolna 

krawędź podstawy 

dolnej 

 

wysokość 

krawędź podstawy 

górnej 

krawędź boczna 



Graniastosłup prosty 

  

 

Krawędzie boczne 

graniastosłupa prostego 

są prostopadłe do 

podstaw. 



Graniastosłup prosty 

 Jeżeli podstawa graniastosłupa jest 

figurą foremną to jest on 

graniastosłupem prawidłowym. 



Nazwy graniastosłupów 

 Graniastosłup, którego podstawa jest  

n-kątem nazywamy graniastosłupem  

n-kątnym. Np. graniastosłup o podstawie 

sześciokąta jest graniastosłupem 

sześciokątnym. 

 



Podział graniastosłupów 

 Graniastosłup przyjmuje swoją nazwę 

od wielokąta, który jest jego podstawą. 

Graniastosłup 

trójkątny 

Graniastosłup 

czworokątny 

Graniastosłup 

pięciokątny 

Graniastosłup 

sześciokątny 



Prostopadłościan 

 Prostopadłościan to graniastosłup, 

którego wszystkie ściany są prostokątami. 

 Posiada: - 6 ścian 

    - 8 wierzchołków 

    - 12 krawędzi 

 

  Pole: P = 2ab + 2bc + 2ac 

 

  a, b, c – długość krawędzi 



siatka graniastosłupa 

prawidłowego czworokątnego  

– sześcianu 

Sześcian 

Sześcian to taki prostopadło-

ścian, w którym każda ściana 

jest kwadratem. 

 

Posiada: - 6 ścian 

  - 8 wierzchołków 

  - 12 krawędzi 

 

 Pole:  P = 6 x a x a 

 

 a – długość krawędzi 



Graniastosłup czworokątny 
 Graniastosłup czworokątny to 

graniastosłup, który w podstawie ma 
kwadrat. 

  Posiada:  - 6 ścian 

     - 8 wierzchołków 

     - 12 krawędzi 

 

  Pole:  P = 2Pp + Pb   

 

   Pp – pole podstawy 

   Pb – pole powierzchni bocznej 



Graniastosłup trójkątny 

 Graniastosłup trójkątny to taki, który  
w podstawie ma trójkąt. 

  Posiada:  - 5 ścian 

     - 6 wierzchołków 

     - 9 krawędzi 

 

  Pole:  P = 2Pp + Pb   

 

   Pp – pole podstawy 

   Pb – pole powierzchni bocznej 



Graniastosłup pięciokątny 

siatka graniastosłupa 

prawidłowego pięciokątnego 

Graniastosłup pięciokątny to 

taki, który ma w podstawie 

pięciokąt. 

 

Posiada: - 7 ścian 

  - 10 wierzchołków 

  - 15 krawędzi 

 

  Pole:  P = 2Pp + Pb 

 

Pp – pole podstawy 

Pb – pole powierzchni bocznej 



Graniastosłup sześciokątny 

siatka graniastosłupa 

prawidłowego 

sześciokątnego 

Graniastosłup sześciokątny to taki, który 

ma w podstawie sześciokąt. 

 

Posiada: - 8 ścian 

  - 12 wierzchołków 

  - 18 krawędzi 

 

 Pole:  P = 2Pp + Pb 

 

 Pp – pole podstawy 

 Pb – pole powierzchni bocznych 



Zależności między wierzchołkami, 

krawędziami i ścianami graniastosłupa 

Podstawa Liczba ścian Liczba 

krawędzi 

Liczba 

wierzchołków 

5 9 6 

6 12 8 

7 15 10 

n-kąt n+2 3n 2n 



Pole powierzchni 

 Pole powierzchni graniastosłupa jest 

sumą pól wszystkich jego ścian.  

 

  

 P = 2Pp + Pb 

pole podstawy 

Pp 

pole podstawy 

Pp 

 pole powierzchni bocznej 

Pb 



Objętość graniastosłupa 

 Objętość graniastosłupa jest równa 

iloczynowi jego pola podstawy  

i jego wysokości. 

 

  V = Pp  h 

 

 Pp – pole podstawy 

 h - wysokość  

wysokość 

pole podstawy 



Graniastosłupy pochyłe 

 Oprócz graniastosłupów 

prostych występują także 

graniastosłupy pochyłe. 

Graniastosłup pochyły to 

taki, w którym krawędzie 

boczne nie są prostopadłe 

do podstaw. W takim 

graniastosłupie wysokość 

jest mniejsza od długości 

krawędzi bocznej. 
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