
Призма-задаци за вежбу

1. Израчунај површину и запремину коцке ако је основна ивица 4 cm .
2. Израчунај површину и запремину коцке ако је основна ивица 5cm .

3. Ако  су  ивице  квадра  2 cm , 3cm и 5cm ,  израчунај  површину  и
запремину квадра.

4. Израчунај површину и запремину коцке ако је основна ивица 5cm .

5. Ако  су  ивице  квадра  3cm , 4 cm и 5cm ,  израчунај  површину  и
запремину квадра.

6. Израчунати  површину  и  запремину  правилне  тростране  призме  ако  је
основна ивица a=4 cm , висина призме је H=8cm .

7. Израчунати  запремину правилне шестостране призме ако је  површина
омотача М=144 cm2 , а висина 6cm .

8. Основа четворостране призме је ромб чије су дијагонале дужине 16см и
12 см. Израчунати површину призме ако је њена висина 4см.

9. Запремина правиле четворостране призме је  144 cm3 а висина 4 cm .
Израчунај дужину дујагонале призме.

10.Површина  базе  правилне  четворостране  призме  је  49cm2 ,  а  висина
призме је 3см. Израчунати површину призме.

11. Израчунати површину и запремину правилне тростране призме ако је
основна ивица a=6 cm , висина призме је H=5cm .

12. Израчунати  запремину правилне шестостране призме ако је  површина
омотача М=432 cm2  ако је висина H=2 a .

13. Запремина правиле четворостране призме је 75cm3 а основна ивица
5cm . Израчунај дужину дујагонале призме.

14. Дужина  дијагонале  правилне  четворостране  призме  је  12cm .
Израчунај  површину  и  запремину  призме  ако  је  дијагонала  призме
нагнута према равни основе под углом 30° .



15. Израчунај  површину  и  запремину  правилне  тростране  призме  ако  је
висина базе  43cm и висина призме 6cm.

16.Површина већег дијагоналног пресека правилне шестостране призме је

96cm2  и H :a=3:1 . Израчунај површину и запремину те призме.

17. Дужина  дијагонале  правилне  четворостране  призме  је  12cm .
Израчунај  површину  и  запремину  призме  ако  је  дијагонала  призме
нагнута према равни основе под углом 60° .

18. Израчунај  површину  и  запремину  правилне  тростране  призме  ако  је
површина омотача М=90 cm2 а висина призме H=5cm .

19.Основна  ивица  правилне  шестостране  призме  је  √3cm .  Израчунај
површину  и  запремину  призме  ако  је  површина  мањег  дијагоналног
пресека 12cm2

20.Израчунати површину и запремину четворостране призме чија је основа
ромб са дијагоналама d 1=6 cm  и  d 2=8cm , а висина призме је једнака
основној ивици.

21.Израчунати површину и запремину четворостране призме чија је основа
ромб са дијагоналама d 1=16 cm  и d 2=12cm , а висина призме је једнака
основној ивици.

22.Израчунати површину и запремину правилне четворостране призме ако
је  површина дијагоналног пресека 60√2cm2  , а висина 10cm .

23.Израчунај површину и запремину правилне шестостране призме ако је
мањи дијагонални пресек квадрат странице 6√3cm .

24. Израчунати површину и дијагоналу правилне четворостране призме ако

је њена запремина 144 cm3
, а висина 10cm .

25.Израчунати  површину  правилне  тростране  призме  ако  је  њена
250√3cm3 запремина , а површина њене основе 25√3cm2 . 

26.Запремина  правилне  тростране  призме  је  ,  а 20√3cm3  висина  5см.
Израчунати дужину основне ивице призме и њену површину

 


