Corpuri geometrice. Arii și volume: Prisma regulată

Def.1 Prisma dreaptă este prisma cu muchiile laterale perpendiculare pe planele bazelor.
Prismele se pot clasifica după numărul laturilor poligoanelor de bază astfel:
a) Prisme triunghiulare cu bazele triunghiuri;
b) Prisme patrulatere cu bazele patrulatere; în particulat, prismele cu bazele paralelograme se
numesc paralelipipede;
c) Prisme pentagonale, hexagonale, octogonale, în general prisme cu bazele poligoane cu laturi;
Înălțimea

a unei prisme este egală cu lungimea muchiei laterale.

Def.2 Aria laterală a unei prisme este egală cu suma ariilor fețelor laterale.
Def.3 Aria totală a unei prisme este egală cu suma dintre aria laterală și ariile celor două baze.
Def 4 : Prisma regulată este prisma dreaptă cu baza un poligon regulat.
Notații:
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Formule utile:
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Paralelipipedul dreptunghic
Def.5: Paralelipipedul dreptunghic = prismă dreaptă cu baza dreptunghi;
Elementele paralelipipedului dreptunghic:
1)
2)
3)
4)

Dacă notăm

Muchiile/ laturile bazei:
Muchiile laterale:
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Fețele laterale:
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;
;
( notație);

, atunci:
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Cubul
Def.6: Cubul = paralelipipedul dreptunghic cu toate dimensiunile egale;
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Diagonala cubului

Prisma patrulateră regulată
Def 7: Prisma patrulateră regulată = prisma dreaptă cu baza pătrat;
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Prisma triunghiulară regulată
Def.8: Prisma triunghiulară regulată = prisma dreaptă cu baza triunghi echilateral;
Elementele prismei triunghiulare:
5)
6)
7)
8)
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3

Muchiile/ laturile bazei:
Muchiile laterale:
Înălțimea prismei:
Fețele laterale:
dreptunghiuri;

Aria totală

;
;
( notație);

Volumul

Prisma hexagonală regulată
Def 9: Prisma hexagonală regulată = prisma dreaptă cu baza un hexagon regulat
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