
Осми разред-Пирамида 

ПРВИ ДЕО: 

1. Ако код правилне пирамиде означимо страницу са а, висину са H, бочну ивицу са s , апотему са h, 

полупречник уписане кружнице у основу са ru, полупречник описане кружнице око основе са ro одреди 

тражени елемент. 

а) а=6 cm , h=4 cm одреди s 

б) a=1cm, s=1,2cm одреди h 

в) H=21cm, h=20cm одреди ru 

г) ro=124cm, s=25cm одреди H 

2. Ако су дата два елемента правилне четворостране пирамиде одреди тражени елемент 

а) а=6cm, H =4cm, одреди s 

б) ro= 216 cm, s=10cm, одреди H 

3. Ако су дата два елемента правилне тростране пирамиде одреди тражени елемент 

а) H=12cm, ru=12cm, одреди h 

д) s =12 cm , ro =6 cm одреди H 

4. Ако су дата два елемента правилне шестостране пирамиде одреди тражени елемент 

а) ro =6 cm , s =5 cm одреди h 

б) ru =6cm, H =10cm одреди h 

5. Одреди површину омотача правилне тростране  пирамиде чија је основна ивица 9 cm, а апотема 7 cm. 

6. Одреди запремину правилне четворостране пирамиде, ако је а=1,2 cm , H =7,2cm. 

7. Одреди површину омотача правилне тростране пирамиде, ако је а=4,2cm , h=6 cm. 

8. Одреди површину пирамиде чија је запремина 42 cm
2
, ако је висина пирамиде 6 cm. 

9. Одреди запремину правилне шестостране пирамиде ако је основна ивица а=5 cm, а висина H =9 cm. 

10.Израчунај P правилне четвoростране пирамиде, ако је основна ивица а=6 cm, а aпотема h=8 cm. 

11. Израчунај запремину правилне тростране пирамиде, ако је основна ивица 6 cm, а H=8 cm. 

12. Израчунај V правилне четворостране пирамиде, ако је основна ивица 6 cm, а висина пирамиде H=8 cm 

13. Израчунај P и V правилне тростране пирамиде, ако је основна ивица 4 3 cm, a висина пирамиде 24 cm. 

 

ДРУГИ ДЕО 

1. Ако је основна ивица a=4 cm, a бочна ивица s=5 cm,  одреди P и V правилне шестостране пирамиде. 

2. Израчунај P правилне тростране пирамиде, ако је основна ивица а=6 cm, а бочна ивица s=5 cm. 

3. Одреди P и V правилне четворостране пирамиде, ако је a=12 cm, а висина бочне стране 8 cm 

4. Кеопсова пирамида има основну ивицу 230,37 m, а бочну ивицу 219,15 m. Одреди: 

а) апотему h, 

б) висину пирамиде H 

 в) површину основе B, 

г) омотач пирамиде M 

д) површину пирамиде P, 

 ђ) запремину пирамиде V 

е) провери да ли је површина једне бочне стране једнака квадрату висине пирамиде. 

ж) провери да ли је количник обима основе пирамиде и двоструке висине пирамиде број   



 

5.Израчунај површину правилне четворостране пирамиде, ако је а=6 cm, а бочна ивица s=8 cm. 

6. Израчунај V правилне тростране пирамиде, ако је основна ивица 6 cm, а висина пирамиде H=8 cm. 

7. Правилна једнакоивична тространа пирамида има основну ивицу 8 cm. Одреди P и V  

8. Одреди P правилне тростране пирамиде, ако је основна ивица 20 3 cm, а висина пирамиде 24 cm. 

9. Одреди P правилне четворостране пирамиде, ако је висина пирамиде 15cm, а запремина 1280cm
3
. 

10. Одреди P и V правилне тростране пирамиде ако је основна ивица 4 3 cm, a висина пирамиде 24 cm. 

11. Одреди запремину правилне четворостране пирамиде, ако је основна ивица 8cm, a површина једне 

бочне стране 20cm
2
. 

12. Ако је база правилне тростране  пирамде B= 39  cm
2
, a бочна ивица 5 cm, одреди P и V пирамиде.  

13. Израчунај површину правилне тростране пирамиде чија је запремина 339 cmV  и  a=6cm. 

14.  Површина правилне четворостране пирамиде је 384 cm
2
, а основна ивица је 12 cm. Израчунај 

запремину. 

15. Одреди површину правилне шестостране пирамиде чија је основна ивица  6cm, a запремина 54 cm
3
. 

 

ТРЕЋИ ДЕО: 

1.  Одреди површину и запремину правилне четвоространепирамиде, ако је бочна страна нагнута према 

равни основе под углом од 45
0
, а висина пирамиде је 6 cm. 

2.  Одреди површину и запремину  правилне шестостране пирамде, ако је база B= 354 cm
2
, a висина 

бочне стране 4 cm. 

3. Одреди површину и запремину правилне тростране пирамиде, ако је бочна ивица s=12 cm нагнута 

према равни основе под углом од 60
0
. 

4. Правилна шестострана пирамида има основну ивицу 4 cm, а бочна ивица је нагнута према равни основе 

под углом од 60
0
. Одреди површину и запремину пирамиде.  

5. Одреди површину и запремину правилне четворостране пирамиде, ако је бочна ивица нагнута према 

равни основе под углом од 45
0
, а основна ивица је 6 cm. 

6. Девојка је донела привезак облика коцке ивице 10 mm. Жели да направи два једнака привеска облика 

правилне шестостане пирамиде чија је основна ивица 7 mm. 

а)  Колика би била висина пирамиде? 

б) Златар је направио пирамиде чије су висине по 1 cm. Колика је запремина преосталог злата? 

в) Колико је златар зарадио, ако му је девојка оставила преостало злато? Густина злата је  19300kg/m
3
,  

а цену злата пронађи сам. 

7. Површина омотача правилне шестостране пирамиде је 23120 cm , а основна ивица 34 cm. 

 Израчунај запремину пирамиде. 

8. Површина основе правилне шестостране пирамиде је  B= 2354 cm , а омотач је M= 2108cm . 

 Одреди запремину пирамиде. 

9. Омотач правилне шестостране пирамиде је 2144cm , а размера основне ивице и апотеме је 3:4. 

Одреди P и V пирамиде. 

10. Површина једне бочне стране правилне четворостране пирамиде је 1500 cm
2
. Размера основне ивице и 

апотеме је 6:5. Одреди  P и V пирамиде. 

 

 


