
 
 

 

На сликата е претставена четиристрана призма. Таа има: 

- _______ основи: ____________ и____________ кои се ___________ 

- _______ бочни ѕидови:_________________ кои се_____________ 

- _______ темиња:______________________ 

- _______ основни рабови:_______________________ 

- _______ бочни рабови: ______________________ 

- _______ дијагонали:___________________________ 

- _______дијаголани пресеци:____________________кои се_________ 

 

 

1. Воочи ги призмите на сликата и именувај ги:  

2.  Дали може основите на една призма да не бидат 
складни многуаголници? 

3. Дали може некои бочни ѕидови на права призма да не 
се  правоаголници? 

4. Ако еден од бочните ѕидови на призмата е 
правоаголник, дали значи дека призмата е права? 

5. Кои призми немаат дијагонални пресеци? 

6. Колку дијагонални пресеци може да се направат во 
четириаголна, петаголна и шестаголна призма низ еден 
раб? 

 

РАБОТЕН ЛИСТ: 

ПРИЗМА-вежби 
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X
Sticky Note
Не,

X
Sticky Note
не, сите ѕидови кај права призма се правоаголници

X
Sticky Note
Не, обиди се да нацрташ таква призма

X
Sticky Note
Нацртај петаголник и изброј колку дијагонали има

X
Sticky Note
Призми се: 1. 2, 4, 5, 9



 

1. Нацртај една правилна шестаголна призма и нацртај ги нејзините дијагонални пресеци низ еден раб. 
Што се добива? Дали меѓу добиените призми има некои кои се складни? 

2. Да се пресмета висината на правилна четириаголна призма, ако нејзината просторна дијагонала е 
13cm,а дијагоналата на основата е 5cm. 

3. Пресметај го периметарот на дијагоналниот пресек на правилна четириаголна призма со основен раб 2 
и висина 3. 

4. Пресметај го периметарот на главниот дијагонален пресек на правилна шестаголна призма со основен 
раб 2 и висина 3. ПРесметај ја просторната дијагонала која одговара на тој пресек. 

5. Правилна триаголна призма чии што рабови се по 12 cm е пресечена со рамнина која минува низ еден 
бочен раб и средината на спротивната страна. Каква фигура е пресекот? Дa се пресмета неговата 
плоштина. 

 

1. Коцка со раб а е пресечена со рамнина која содржи точно три нејзини темиња. Колкава е површината 
на коцката ако површината на пресекот изнесува 1m2? 

2. Основните рабови на еден квадар се однесуваат како 7:24, а дијагоналниот пресек има плоштина 
50cm2. Пресметај ја дијагоналата на квадарот. 

 

 

 

 

X
Sticky Note
Од секој раб може да се нацртаат по три дијагонални пресеци. Се добиваат четири триаголни призми, од кои две по две се складни се складни.

X
Sticky Note
Висина е всушност должина на бочниот раб - се добива со помош на питагорова теорема и инесува 12 сантиметри

X
Sticky Note
Слично како претходната задача - направи цртеж. 

X
Sticky Note
L=14D=5

X
Sticky Note
Најди висина во рамностран триаголник. Тоа ќе биде едната страна на пресекот кој е правоаголник. Другата страна е висината на призмата. 


