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POVZETEK
V osnovni šoli se po učnem načrtu obravnava le najbolj preproste poliedre, kot so
prizme in piramide. V diplomski nalogi bom pokazala, da se lahko v osnovni šoli
obravnava tudi kompleksnejše poliedre.
V prvem, teoretičnem delu je zapisana definicija in nekaj lastnosti poliedrov. Poliedri
so zaradi lažje obravnave razdeljeni v skupine. Platonskih teles je pet, njihovo površje
sestavljajo skladni pravilni mnogokotniki. Arhimedska telesa so sestavljena iz različnih
pravilnih mnogokotnikov, pri čemer se v vsakem oglišču stika enako število
mnogokotnikov v enakem vrstnem redu. Opisana so tudi Johnsonova telesa, KeplerPoinsotova telesa, prizme in antiprizme ter piramide.
Med lastnostmi poliedra sem izpostavila najzanimivejše, predvsem tiste, ki sem jih
uporabila v empiričnem delu. Ena izmed teh lastnosti poliedrov je konfiguracija oglišč,
saj lahko z le nekaj številkami opišemo pravilne in delnopravilne poliedre. Pri
platonskih telesih je preprosto izmeriti diedrski kot, to je kot med stičnima ploskvama.
Ta kot je med vsemi stičnimi ploskvami enak. Med tabeliranimi diedrskimi koti sem za
dodekaeder ta kot tudi sama izračunala. Izpostavila sem tudi Eulerjevo poliedrsko
formulo in jo dokazala za konveksna telesa. Eulerjeva poliedrska formula opisuje odnos
med številom oglišč, robov in ploskev poliedra. Tako kot meri vsota zunanjih kotov
mnogokotnikov

, imajo tudi poliedri »vsoto zunanjih kotov«, ki jih imenujemo

skupni kotni primanjkljaj. Kotni primanjkljaj sem izračunala za nekaj različnih
poliedrov in dokazala, da je enak za vse poliedre, za katere velja Eulerjeva formula.
Kot uvod v empirični del diplomskega dela je opisano matematično preiskovanje, vloga
učitelja in vloga učenca pri preiskovanju ter organizacija dela v razredu.
V empiričnem delu so zapisana tri matematična preiskovanja za 8. razred devetletne
osnovne šole. Ker poliedri niso del učnega načrta v osnovnih šolah, sem k sodelovanju
povabila učno uspešnejše učence pri matematiki iz osnovne šole Livada in jim v izziv
ponudila pripravljena preiskovanja iz področja poliedrov. Moj namen je bil pokazati, da
so učenci zmožni priti do rešitev s pomočjo lastnih miselnih procesov, da so teme, ki

sem jih izbrala za preiskovanje primerne za osnovnošolske učence, in da je
preiskovanje primerna metoda za raziskovanje poliedrov v osnovni šoli.
Vsaka ura preiskovanja je bila skrbno načrtovana, zato je za vsako uro zapisana
zgradba učne ure, po izvedeni uri pa zapisan potek in analiza. Ob koncu pa je zapisana
še celotna analiza in razmišljanje o eksperimentalnem delu.

Ključne besede: polieder, diedrski kot, Eulerjeva poliedrska formula, skupni kotni
primanjkljaj, matematično preiskovanje

ABSTRACT
In Slovenian elementary schools the curriculum addresses only the simplest polyhedra,
such as prisms and pyramids. In my thesis I intended to show that also complex
polyhedra can be the object of study in elementary schools.

In the first, theoretical, part the definition and some properties of polyhedra are
considered. Polyhedra are grouped for easier treatment. There are five Platonic solids,
their surface consists of regular polygons. Archimedean solids are composed of
different regular polygons, with the same number of polygons meeting in the same
order in each vertex. Johnson solids, Kepler-Poinsot solids, antiprisms and pyramids
are also described.

Among the characteristics of polyhedra I highlighted the most interesting ones,
especially the ones used in my empirical work. One of these properties is the
configuration of the vertices of polyhedron, for it is possible to describe regular and
semi-regular polyhedra with just a few numbers. For Platonic solids it is simple to
measure the dihedral angle, i.e. the angle between adjacent polygons on its surface.
Besides having tabulated these angles I calculated myself the dihedral angle for the
dodecahedron. I also pointed out the Euler characteristic and I proved the Euler formula
for convex polyhedra. Euler formula describes the relation between the number of
vertices, edges, and faces of a polyhedron. I also considered the total angular deficit of
a polyhedron, which is an analogy to the sum of external angles of a polygon. Angle
deficit was calculated for several different polyhedra and it was proved that it has the
same value for all convex polyhedra.

As the introduction to the empirical part of my thesis, I described mathematical
investigations, the role of teacher and pupil in investigations, and the organization of
work in the classroom.

In the empirical part of the thesis, three mathematical investigations for grade 8 of
elementary school are presented. Since complex polyhedra are not a part of Slovenian
elementary school curriculum, the investigations were carried out by a group of good

achievers from an elementary school. My intention was to show that grade 8 students
are able to work out investigations on polyhedra through their own reasoning processes,
that the problem situations that I had chosen for investigations are suitable for
elementary school students, and that mathematical investigation is an appropriate
method for exploring complex polyhedra in elementary school.
Every investigation was carefully planned. For every lesson I prepared the necessary
material. During the investigation the conversation between students (that worked in
pairs) was recorded and afterwards analysed, together with the students’ writing.

Key words: polyhedron, dihedral angle, Euler characteristic, total angle deficit,
mathematical investigation
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1. POLIEDRI
1.1. UVOD
Poliedri so geometrijska telesa, ki so lahko zelo preprosta in jih učenci obravnavajo že
v prvem razredu, lahko pa bolj kompleksna, a kljub temu še primerna za obravnavo v
zadnjem triletju osnovne šole. Prve poliedre so oblikovali že v prazgodovini. Najbolj
znani poliedri so Egiptovske piramide. Matematiki so skozi zgodovino odkrivali nove
vrste poliedrov, ki jih danes poznamo pod imeni odkriteljev.
Matematiki pa niso odkrivali le novih poliedrov, ampak so preučevali tudi njihove
lastnosti. Zelo znana je Eulerjeva poliedrska formula, ki opisuje odnos med številom
oglišč, robov in stranskih ploskev. Tako kot je vsota zunanjih kotov za vse
mnogokotnike enaka in meri

, tako velja tudi za poliedre, le da je »zunanji kot«

definiran kot kotni primanjkljaj in meri

za poliedre, ki so homeomorfni krogli.

Našteti lastnosti sta le eni izmed mnogih, ki sta meni najbolj zanimivi in uporabni za
matematično preiskovanje poliedrov.
Teoretični del diplomske naloge je temelj za matematično preiskovanje, zato sem
podrobneje opisala tiste lastnosti poliedrov, ki sem jih nato v matematičnih
preiskovanjih uporabila. Tako sem dokazala Eulerjevo poliedrsko formulo in kotni
primanjkljaj konveksnih poliedrov.

1.2. ZGODOVINA POLIEDROV
Človekovo poznavanje poliedrov sega v prazgodovino. Na Škotskem so našli klesane
kamne, stare okoli 4000 let, ki imajo nekaj značilnih lastnosti, ki veljajo za poliedre.
Nekateri izmed teh kamnov so razstavljeni v muzeju v Oxfordu. Zakaj so bili kamni
izdelani in kako je kamnosek dobil navdih zanje, ni mogoče določiti. Najbolj znani
poliedri iz zgodovine arhitekture so kocka in kuboidi (konveksna geometrijska telesa
sestavljena iz šestih poljubnih štirikotnikov) ter najstarejše štiristrane piramide v
Egiptu. (Cromwell, 1997, str. 3-4)
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V poznem 19. stoletju so na najdiščih blizu Padove v Italiji odkrili dodekaeder, narejen
iz kamna, ki naj bi bil star preko 2500 let. (Domajnko, 1991)
Najstarejši zapisi o poliedrih prihajajo iz vrst klasičnih grških avtorjev, ki so jih tudi
prvič matematično opisali. Zgodnje Grke so zanimali predvsem konveksni pravilni
poliedri (Slika 1), ki jih danes poznamo kot platonska telesa.

Slika 1: Kocka

Starogrški filozof in matematik Pitagora je poznal vsaj tri izmed pravilnih poliedrov,
grški matematik Theaetetus pa je leta 417 pred našim štetjem opisal že vseh pet.
Starogrški matematik Evklid je njihovo zgradbo opisal v svoji knjigi "Elementi".
(Domajnko, 1991)
Kasneje je njegovo delo Arhimed razširil še s konveksnimi delnopravilnimi poliedri, ki
se po njem tudi imenujejo – arhimedski poliedri. (Cromwell, 1997, str. 3-4)
V času renesanse so se z raziskovanjem poliedrov ukvarjali Piero della Francesca, Luca
Pacioli, Leonardo Da Vinci, Wenzel Jamnitzer, Albrecht Durer, pa vse do Johannesa
Keplerja, ki je odkril zvezdne poliedre.
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1.3. DEFINICIJA POLIEDRA
Beseda polieder izhaja iz starogrške besede »polyhedron«, kjer »poly« pomeni mnogo
in »hedron« pomeni ploskev. V zgodovini matematike se znanstveniki niso mogli
zediniti glede definicije poliedrov, zato obstaja več dopolnjujočih definicij.
Polieder je tridimenzionalno geometrijsko telo, katerega površje sestavlja končno
število mnogokotnikov. Pari mnogokotnikov se spajajo v ravnih robovih, ti pa se
združujejo v ogliščih. Primeri poliedrov so kocke, piramide in prizme. (Wenninger,
1974, str. 1-3)
Poliedri so lahko konveksni ali nekonveksni. Polieder je konveksen, če za katerikoli
dve točki na poliedru velja, da zveznica (daljica) med njima v celoti poteka na površini
ali v notranjosti poliedra. Nekonveksni poliedri so tisti, ki niso konveksni, oziroma so
tista telesa, za katere obstajata taki njuni točki, da zveznica med njima ne leži vsa v
notranjosti ali na površini telesa. Primer konveksnega telesa je pravilni polieder
dvajseterec (Slika 2), nekonveksnega pa Keplerjev veliki zvezdni dodekaeder (Slika 3)

Slika 2: Dvajseterec

Slika 3: Veliki zvezdni dvanajsterec

Tudi imena poliedrov so vzete iz stare grščine. Z imeni je nakazano število mejnih
ploskev poliedra (tetra pomeni štiri, penta pomeni pet, heksa šest itd.). Polieder s štirimi
ploskvami se imenuje tetraeder, s šestimi ploskvami heksaeder itd. Ime poliedra pa
lahko tudi nakazuje, da nastane iz preprostejšega poliedra z neko operacijo. Na primer,
če četvercu (platonski polieder) ali tetraedru v vseh ogliščih »odrežemo« skladne
enakostranične trikotnike, dobimo prisekani četverec (arhimedski polieder). Nekateri
posebni poliedri ali skupine poliedrov so poimenovane po matematikih, ki so
pomembno prispevali pri njihovem raziskovanju.
3

1.3.1. UNIFORMNI POLIEDRI
Uniformni poliedri so poliedri, katerih mejne ploskve so pravilni mnogokotniki, ki se v
vsakem oglišču stikajo v enakem zaporedju. Mednje spada pet platonskih (glej
poglavje1.4.1.), trinajst arhimedskih (glej poglavje 1.4.2.) in štiri Kepler-Poinsotova
telesa (glej poglavje 1.4.7.) ter še neskončno mnogo prizem (glej poglavje 1.4.4.) in
antiprizem (glej poglavje 1.4.5.).

1.3.2. PRAVILNI POLIEDRI
Pravilni ali regularni polieder je konveksno geometrijsko telo, katerega površje je
sestavljeno iz med seboj skladnih pravilnih mnogokotnikov. Tudi robovi so med seboj
skladni. Pravilne poliedre poznamo kot platonska telesa (Tabela 1).

1.3.3. DELNOPRAVILNI POLIEDRI
Delnopravilni polieder je geometrijsko telo, katerega mejne ploskve so iz dveh ali več
skupin skladnih pravilnih mnogokotnikov. Vsi robovi delnopravilnih poliedrov so med
seboj skladni, v ogliščih pa se spaja enako število večkotnikov v istem zaporedju.
Definicijo je leta 1900 zapisal angleški pravnik in matematični amater Thorold Gosset.
Ti poliedri vključujejo 13 arhimedskih teles (Tabela 2), neskončno skupino konveksnih
prizem in antiprizem. Delnopravilna telesa je mogoče opisati s konfiguracijo oglišč.

1.4. KLASIFIKACIJA POLIEDROV
1.4.1. PLATONSKA TELESA
Pravilni polieder je konveksno geometrijsko telo, katerega ploskve so med seboj
skladni pravilni večkotniki. V vsakem oglišču pravilnega poliedra se stika enako število
robov in ploskev. Pravilnih poliedrov je 5: četverec ali pravilna tristrana piramida ali
tetraeder, kocka ali heksaeder, osmerec ali oktaeder, dvanajsterec ali dodekaeder,
4

dvajseterec ali ikozaeder. Pravilne poliedre je opisal Platon, starogrški filozof iz 4. st.
pr. n. št., zato jih imenujemo tudi platonska telesa.
Najpreprostejši od vseh poliedrov je tetraeder. Površje poliedra sestavljajo štirje
enakostranični trikotniki. To je najmanjše možno število ploskev za obstoj telesa. V
vseh ogliščih se stika enako število ploskev – trije enakostranični trikotniki.
Površje oktaedra tvori osem enakostraničnih trikotnikov. Sestavljen je iz dveh
pravilnih enakorobih štirikotnih piramid, ki sta »zlepljeni« s kvadratnima ploskvama.
Nasprotne ploskve ležijo na vzporednih ravninah.
Najbolj poznan in največkrat uporabljen polieder je kocka. Njenih šest mejnih ploskev
so kvadrati. V vsakem oglišču se stikajo tri skladne ploskve. Nasprotne ploskve so si
vzporedne.
Površje dodekaedra tvori dvanajsti pravilnih petkotnikov. V vsakem oglišču se stikajo
tri ploskve.

Ikozaeder je eden izmed platonskih teles, v preprostosti podoben oktaedru in tetraedru,
s katerima deli lastnost, da so vse mejne ploskve enakostranični trikotniki. V vsakem
oglišču se stika pet enakostraničnih trikotnikov.
V Tabeli 1 so prikazana platonska telesa. Zapisano je tudi število oglišč, robov, mejnih
ploskev in konfiguracija oglišč, ki je opisana v poglavju 1.5.1.

Ime poliedra

Tetraeder ali
četverec

Slika poliedra Št. oglišč Št. robov Št. ploskev

4

6

5

4

Konfiguracij
oglišča

3.3.3

Heksaeder ali
šesterec ali

8

12

6

4.4.4

6

12

8

3.3.3.3

20

30

12

5.5.5

12

30

20

3.3.3.3.3

kocka

Oktaeder ali
osmerec

Dodekaeder ali
dvanajsterec

Ikozaeder ali
dvajseterec

Tabela 1: Platonska telesa

1.4.1.1. DOKAZ OBSTOJA PETIH PLATONSKIH TELES
Vsota notranjih kotov konveksnih mnogokotnikov, ki se stikajo na oglišču poliedra, je
manjša od

. Poglejmo si, koliko enakih pravilnih konveksnih mnogokotnikov se

lahko stika v enem oglišču (Slika 4), da bo vsota kotov pravilnih konveksnih
mnogokotnikov v oglišču strogo manjša od

.
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Slika 4: Dodekaeder

Najprej izračunamo notranji kot pravilnega n-kotnika po formuli:

kjer n-predstavlja število oglišč mnogokotnika. Ker pa se v oglišču stika k mejnih
ploskev, mora veljati:

Ker je za nastanek telesa v oglišču potreben spoj najmanj treh likov, mora biti:

Iz neenačbe sledi, da je

, seveda pa mora veljati tudi

. V nadaljevanju bomo

obravnavali vsak n posebej:

Primer


,

:

. V oglišču se stikajo trije enakostranični trikotniki, zato velja
Polieder, kjer se v oglišču stikajo trije enakostranični trikotniki, imenujemo
tetraeder.



. V oglišču se stikajo štirje enakostranični trikotniki, zato velja
Polieder, kjer se v oglišču stikajo štirje enakostranični trikotniki, imenujemo
oktaeder.
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. V oglišču se stika pet enakostraničnih trikotnikov, zato velja
Polieder, kjer se v oglišču stika pet enakostraničnih trikotnikov, imenujemo
ikozaeder.

Primer


,

:

. V oglišču se stikajo trije kvadrati, zato velja
Polieder, kjer se v oglišču stikajo trije kvadrati, imenujemo kocka.

Primer


,
. V oglišču se stikajo trije pravilni petkotniki, zato velja

Polieder, kjer se v oglišču stikajo trije pravilni petkotniki, imenujemo
dodekaeder.

Pokazali smo, da obstaja natanko 5 parov

. Za vsak par smo pokazali obstoj

ustreznega platonskega telesa. Da za vsak navedeni par

obstaja natanko eno

platonsko telo pa sledi iz Eulerjevega izreka (poglavje 1.5.3).
Obstajajo torej trije pravilni poliedri sestavljeni iz enakostraničnih trikotnikov
(tetraeder, oktaeder, ikozaeder), eden sestavljen iz kvadratov (kocka) in eden sestavljen
iz pravilnih petkotnikov (dodekaeder), skupaj pet pravilnih poliedrov.

1.4.2. ARHIMEDSKA TELESA
Arhimedska telesa so konveksni delnopravilni poliedri. Poimenovali so jih po
Arhimedu, starogrškem matematiku, fiziku, izumitelju in astronomu, ki je živel v
Sirakuzi v letih od 287 do 212 pr. n. št. Površje arhimedskih teles tvorijo dve ali več
skupin skladnih pravilnih večkotnikov. Vsi robovi v polpravilnih poliedrih so skladni, v
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vsakem oglišču pa se stika enako število večkotnikov v istem zaporedju. Od platonskih
teles se ločijo po tem, da so površja platonskih teles sestavljena le iz ene vrste
večkotnikov, na primer samo iz enakostraničnih trikotnikov ali samo iz pravilnih
štirikotnikov ali samo iz pravilnih petkotnikov. Prav tako se ločijo od Johnsonovih, kjer
ploskve v ogliščih niso v enakem zaporedju. Vsa arhimedska telesa je mogoče sestaviti
iz platonskih teles. V skupino arhimedskih teles štejemo 13 poliedrov (Tabela 2).
(Hafner, 1999, Pravilna in delnopravilna telesa)
Prisekani

četverec.

Površje sestavljajo štirje pravilni šestkotniki in štirje

enakostranični trikotniki. V vsakem oglišču se stikajo tri ploskve: po dva šestkotnika in
en trikotnik. Enakostranični trikotnik je vzporeden z nasproti ležečim pravilnim
šestkotnikom.
Kockin osmerec. Površje je sestavljeno iz sedmih kvadratov in sedmih enakostraničnih
trikotnikov. V vsakem oglišču se stikajo štiri ploskve v zaporedju trikotnik, kvadrat,
trikotnik in kvadrat. Pomembna lastnost tega poliedra je dejstvo, da ima dve vrsti
ploskev. Vsaka ploskve pa meji na drugo vrsto ploskve. Torej, trikotnik se stika v
vsakem robu le s kvadratom in ravno tako se kvadrat na vsakem robu stika le s
trikotnikom.
Prisekani osmerec. Površje sestavlja osem šestkotnikov in šest kvadratov, to je skupaj
štirinajst ploskev. V vsakem oglišču se stikajo tri ploskve, dva šestkotnika in kvadrat.
Nasproti ležeče ploskve so si vzporedne.
Prisekana kocka. Površje je sestavljeno iz šestih pravilnih osemkotnikov in osmih
enakostraničnih trikotnikov. V vsakem oglišču se stikata dva osemkotnika in trikotnik.
Nasproti ležeči enaki ploskvi sta si vzporedni.
Okrnjeni kockin osmerec. Površje je sestavljeno iz osemnajstih kvadratov in osmih
enakostraničnih trikotnikov. V vsakem oglišču se stikajo trije kvadrati, ki se držijo
skupaj, in trikotnik.
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Prisekani kockin osmerec. Površje v vsakem oglišču sestavlja kvadrat, pravilni
šestkotnik in pravilni osemkotnik. Polieder sestavlja dvanajst kvadratov, osem pravilnih
šestkotnikov in šest pravilnih osemkotnikov.
Prirezana kocka. Površje sestavlja dvaintrideset enakostraničnih trikotnikov in šest
kvadratov, v vsakem oglišču pa se stikajo skupaj štirje enakostranični trikotniki in
kvadrat.
Dvajseterčev dvanajsterec. Površje sestavlja dvajset enakostraničnih trikotnikov in
dvanajst pravilnih petkotnikov. V vsakem oglišču pa si v smeri urinega kazalca
izmenično sledijo enakostranični trikotnik in pravilni petkotnik.
Prisekani dvajseterec. Površje sestavljata dve vrsti pravilnih večkotnikov, in sicer
pravilni petkotnik, teh je dvanajst, in pravilni šestkotnik, le-teh pa je dvajset. V oglišču
se stikajo tri ploskve, en pravilni petkotnik in dva pravilna šestkotnika.
Prisekani dvanajsterec. Površje sestavlja dvajset enakostraničnih trikotnikov in
dvanajst pravilnih desetkotnikov, vsako oglišče pa tvorita dva pravilna desetkotnika in
enakostranični trikotnik.
Okrnjeni dvajseterčev dvanajsterec. Površje sestavljajo enakostranični trikotniki, ki
jih je dvajset, trideset kvadratov in dvanajst pravilnih petkotnikov. V oglišču si sledijo
trikotnik, kvadrat, trikotnik in petkotnik.
Prisekani dvajseterčev dvanajsterec. Površje sestavlja dvainšestdeset ploskev,
trideset kvadratov, dvajset pravilnih šestkotnikov in dvanajst pravilnih desetkotnikov.
Vsako oglišče sestavlja natanko eden izmed pravilnih likov.
Prirezani dvanajsterec. Površje sestavlja največ ploskev, osemdeset enakostraničnih
trikotnikov in dvanajst pravilnih petkotnikov. V vsakem oglišču se stika pet ploskev,
štirje enakostranični trikotniki in pravilni petkotnik.
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Ime poliedra

Prisekani
četverec

Kockin
osmerec

Prisekani
osmerec

Prisekana
kocka

Okrnjeni
kockin osmerec

Slika poliedra

Št. mejnih

Konfiguracij

ploskev

a oglišča

18

8

6.6.3

12

24

14

3.4.3.4

24

36

14

6.6.4

24

36

14

8.8.3

24

48

26

4.3.4.4

48

72

26

4.6.8

Št. oglišč

Št. robov

12

Prisekani
kockin
osmerec

11

Prirezana kocka

Dvajseterčev
dvanajsterec

Prisekani
dvajseterec

Prisekani
dvanajsterec

24

60

38

3.3.3.3.4

30

60

32

3.5.3.5

60

90

32

6.6.5

60

90

32

10.10.3

60

120

62

4.3.4.5

120

180

62

4.6.10

60

150

92

3.3.3.3.5

Okrnjeni
dvajseterčev
dvanajsterec

Prisekani
dvajseterčev
dvanajsterec

Prirezani
dvanajsterec

Tabela 2: Arhimedska telesa
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1.4.3. PIRAMIDE
Piramida je geometrijsko telo omejeno z osnovno ploskvijo, ki jo sestavlja poljuben
večkotnik, in plašča, ki ga tvorijo trikotniki in se stikajo v skupnem vrhu. Piramide
poimenujemo po številu robov osnovne ploskve. Na primer: če je osnovna ploskev
piramide petkotnik, imenujemo piramido petstrana piramida (Slika 5).

Slika 5: Pravilna petstrana piramida

Piramida, ki ima za osnovno ploskev n-kotnik, ima n+1 oglišč, n+1 ploskev in 2n
robov. Poglejmo si primer za petstrano piramido:
Po izračunu
Osnovna ploskev

n=5

Oglišča

n+1 = 6

Ploskve

n+1 =6

Robovi

2n = 10

Tabela 3: Izračun oglišč, ploskev in robov petstrane piramide

1.4.3.1. PRAVILNE PIRAMIDE
Piramida je pravilna (Slika 5), če je njena osnovna ploskev pravilni mnogokotnik (na
primer enakostranični trikotnik, kvadrat, pravilni petkotnik), plašč pa sestavljajo
enakokraki trikotniki.
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1.4.3.2. ENAKOROBE PIRAMIDE
Enakoroba piramida ima vse robove enako dolge.
Tetraeder ali četverec (Slika 6), eno izmed platonskih teles, je enakoroba tristrana
piramida, katere mejne ploskve so enakostranični trikotniki.
Enakoroba štiristrana piramida (Slika 7) ima za osnovno ploskev kvadrat, plašč pa
sestavljajo enakostranični trikotniki.
Plašč enakorobe petstrane piramide (Slika 8) sestavljajo enakostranični trikotniki,
osnovna ploskev pa je pravilni petkotnik.

Slika 6: Tetraeder

Slika 7: Enakoroba
štiristrana piramida

Slika 8: Enakoroba petstrana
piramida

Pokažimo, da ne obstaja enakoroba šeststrana piramida.
Osnovna ploskev pravilne šeststrane piramide je pravilni šestkotnik. Plašč pravilne
šeststrane piramide je sestavljeno iz šestih enakostraničnih trikotnikov. Koti v
enakostraničnem trikotniku merijo 60°. Če seštejemo vse kote enakostraničnih
trikotnikov plašča v vrhu piramide, dobimo točno 360°. Za obstoj piramide pa mora biti
vsota kotov trikotnikov plašča v vrhu piramide strogo manjša od 360°.

1.4.3.3. BIPIRAMIDE
Bipiramide so geometrijska telesa sestavljena iz dveh skladnih piramid. Dobimo jih
tako, da skupaj zlepimo osnovni ploskvi dveh piramid.
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Primer: Če skupaj zlepimo dve pravilni štiristrani piramidi, dobimo oktaeder (Slika 9).

Slika 9: Oktaeder

1.4.3.4. ZVEZDASTE PIRAMIDE
V skupino piramid spada tudi zvezdasta piramida, ki ima za osnovno ploskev pravilno
zvezdo. Primer takšne piramide je pentagramska piramida (Slika 10), katere osnovna
ploskev je pentagram, plašč pa sestavlja pet sekajočih se trikotnikov.

Slika 10: Pentagramska piramida

1.4.4. PRIZME
Prizma (Slika 11) je oglato geometrijsko telo (polieder), omejeno z osnovnima
ploskvama in plaščem. Osnovno ploskev sestavljata dva skladna in vzporedna
večkotnika, plašč, sestavljen iz paralelogramov, pa povezuje osnovni ploskvi
prizme. Vsi prerezi, ki so vzporedni osnovnima ploskvama, so skladni.
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Slika 11: Tristrana prizma

Med prizmami odlikujemo tri skupine: pokončne, poševne in pravilne prizme.
Pokončna prizma (Slika12) imenujemo tisto prizmo, katere robovi plašča so pravokotni
na osnovno ploskev, sicer je prizma poševna (Slika 13). Če osnovno ploskev prizme
sestavlja pravilni večkotnik, potem je prizma pravilna (Slika 14).

Slika 13: Poševna prizma

Slika 12: Pokončna prizma

Slika 14: Pravilna prizma

1.4.4.1. PARALEPIPED
Paralelpiped (Slika 15) je prizma, ki ima za osnovni ploskvi paralelograma, tako da je
vseh šest mejnih ploskev paralelogram.

Slika 15: Paralepiped
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1.4.5. ANTIPRIZME
Antiprizma (Slika 16) je geometrijsko telo, ki ga sestavljata skladna vzporedna
mnogokotnika, plašč pa sestavljajo enakokraki trikotniki.

Slika 16: Antiprizma

1.4.6. JOHNSONOVA TELESA
Konveksne poliedre, ki so omejeni s samimi pravilnimi večkotniki in niso platonska ali
arhimedska telesa, prizme ali antiprizme, imenujemo Johnsonovi poliedri. Pri tem ne
zahtevamo, da je njihovo površje sestavljeno iz skladnih mnogokotnikov in da se v
ogliščih mnogokotniki stikajo na isti način. Primer takega telesa je pravilna enakoroba
štiristrana piramida. Poliedrov z navedeno lastnostjo je 92. V celoti jih je leta 1966
klasificiral Norman Johnson, zato se po njem tudi imenujejo. Večino Johnsonovih teles
je mogoče z različnimi operacijami izpeljati iz arhimedskih in platonskih teles, prizem
in antiprizem.

V Tabeli 4 je prikazanih le nekaj izmed Johnsonovih poliedrov. (Hafner, 1999, Telesa s
pravilnimi mejnimi ploskvami)

Ime poliedra

Slika poliedra

Kvadratna piramida

Št. oglišč Št. robov Št. ploskev

5

(Square pyramid)

17

8

5

Trikotno podaljšana kvadratna
piramida
(Gyroelongated square

9

20

13

12

25

15

25

45

22

8

14

8

20

40

22

18

36

20

35

80

47

pyramid)

Podaljšana petkotna bipiramida
(Elongated pentagonal
dipyramid)

Podaljšana petkotna kupola
(Enlogated pentagonal cupola)

Dvojna trikotna prizma
(Gyrobifastigium)

Petkotna zasukana bikupola
(Pentagonal gyrobicupola)

Podaljšana trikotna
(orto)bikupola
(Elongated triangular
orthobicupola)
Trikotno podaljšana petkotna
kupolarotunda
(Gyroelongated pentagonal
cupolarotunda)
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Dvakrat povečana trikotna
prizma
(Biagumented triangular

8

17

11

14

26

14

23

45

24

75

135

62

60

120

62

50

90

42

prism)
Vzporedno dvakrat povečana
šestkotna prizma
(Parabiagumented hexagonal
prism)

Trikrat povečan dvanajsterec
(Triaugmented dodecahaedron)

Trikrat povečani prisekani
dvanajsterec
(Triaugmented truncated
dodecahedron)
Zasukan okrnjeni dvajseterčev
dvanajsterec
(Gyrate
rhombicosododecahedron)
Vzporedno dvakrat zmanjšan
okrnjeni dvajseterčev
dvanajsterec
(Parabidiminished
rhombicosidodecahedron)
Tabela 4: Johnsonovi poliedri

Johnsonovih teles ni mogoče opisati s konfiguracijo oglišč, ker se v vsakem oglišču
stika različno število ploskev in različni pravilni mnogokotniki. Ti mnogokotniki so
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enakostranični trikotnik, kvadrat, pravilni petkotnik, pravilni šestkotnik, pravilni
osemkotnik in pravilni desetkotnik. V nadaljevanju opisujem, iz koliko in katerih
pravilnih mnogokotnikov so sestavljena površja izbranih Johnsonovih poliedrov iz
Tabele 4.
Kvadratna piramida. Površje je sestavljeno iz treh enakostraničnih trikotnikov in
kvadrata.
Trikotno podaljšana kvadratna piramida. Površje sestavlja dvanajst enakostraničnih
trikotnikov in kvadrat.
Podaljšana petkotna bipiramida. Površje je sestavljeno iz desetih enakostraničnih
trikotnikov in petih kvadratov.
Podaljšana petkotna kupola. Površje sestavlja pet enakostraničnih trikotnikov,
petnajst kvadratov in pravilni petkotnik.
Dvojna trikotna prizma. Površje je sestavljeno iz štirih enakostraničnih trikotnikov in
štirih kvadratov.
Petkotna zasukana bikupola. Površje sestavlja deset enakostraničnih trikotnikov,
deset kvadratov in dva pravilna petkotnika.
Podaljšana trikotna (orto)bikupola. Površje je sestavljeno iz osmih enakostraničnih
trikotnikov in dvanajstih kvadratov.
Trikotno

podaljšana

petkotna

kupolarotunda.

Površje

je

sestavljeno

iz

petintridesetih enakostraničnih trikotnikov, petih kvadratov in sedmih pravilnih
petkotnikov.
Dvakrat povečano trikotno prizmo. Površje sestavlja deset enakostraničnih
trikotnikov in kvadrat.
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Vzporedno dvakrat povečana šestkotna prizma. Površje je sestavljeno iz osmih
enakostraničnih trikotnikov, štirih kvadratov in dveh pravilnih šestkotnikov.
Trikrat povečan dvanajsterec. Površje sestavlja petnajst enakostraničnih trikotnikov
in devet pravilnih petkotnikov.
Trikrat povečani prisekani dvanajsterec. Površje je sestavljeno iz petintridesetih
enakostraničnih trikotnikov, petnajstih kvadratov, treh pravilnih petkotnikov in devetih
pravilnih desetkotnikov.
Zasukan

okrnjeni

dvajseterčev

dvanajsterec.

Površje

sestavlja

dvajset

enakostraničnih trikotnikov, trideset kvadratov in dvanajst pravilnih petkotnikov.
Vzporedno dvakrat zmanjšan okrnjeni dvajseterčev dvanajsterec. Površje je
sestavljeno iz desetih enakostraničnih trikotnikov, dvajsetih kvadratov, desetih
pravilnih petkotnikov in dveh pravilnih desetkotnikov.

1.4.7. KEPPLER-POINSOTOVI POLIEDRI
Med Kepler-Poinsotova telesa uvrščamo štiri konkavne poliedre s sekajočimi
ploskvami: mali zvezdni dodekaeder, veliki zvezdni dodekaeder, veliki ikozaeder in
veliki dodekaeder (Tabela 5). Sestavljeni so iz pravilnih konkavnih mnogokotnikov.
Kepler je leta 1619 znova odkril mali in veliki zvezdni dodekaeder. Mali zvezdni
dodekaeder je Paolo Uccello leta 1430 upodobil v mozaiku tal katedrale v Benetkah,
Wenzel Jamnitzer pa je veliki zvezdni dodekaeder odkril že leta 1568. (Domajnko,
2000)
Poinsot je leta 1809 Keplerjevima telesoma dodal še dva pravilna zvezdna poliedra,
veliki ikozaeder in veliki dodekaeder.
Kepler-Poinsotove poliedre je mogoče sestaviti iz platonskih teles z zvezdenjem.
Keppler – Poinsotova telesa opišemo s tako imenovanim Schläflijevim simbolom {p,
q} in po imenu. Zvezdne poliedre sestavljajo ploskve, ki jih imenujemo zvezdasti
večkotnik. V nadaljevanju

bom opisala tudi zapis večkotnika ⁄ . Mali in veliki
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zvezdni dodekaeder imata nekonveksne pravilne pentagramske ploskve. Veliki
dodekaeder in veliki ikozaeder imata konveksne mnogokotne ploskve, vendar so njuni
»roglji« pentagramski.

Ime poliedra

Slika poliedra

Št. oglišč Št. robov

Mali zvezdni

12

dodekaeder

{5}

ploskev

simbol

12
30

(Small stellated

Št. mejnih Schläflijev

{5/2}

{ ⁄

}

{ ⁄

}

dodecahedron)

Velik zvezdni

20

dodekaeder

{3}

(Great stellated

12
30

{5/2}

dodecahedron)

12
Veliki ikozaeder

{5/2}

(Great icosahedron)

Veliki dodekaeder

12

(Great

{5/2}

20
30

{3}

{

⁄ }

{

⁄ }

12
30

{5}

dodecahedron)

Tabela 5: Kepler-Poinsotovi poliedri (Wenninger, 1974, str. 37-40)

Mali zvezdni dodekaeder. Površje sestavlja dvanajst pentagramskih ploskev, v
vsakem oglišču pa se stika pet pentagramov.
Veliki zvezdni dodekaeder. Površje je prav tako sestavljeno iz dvanajstih
pentagramskih ploskev, le da se v vsakem oglišču stikajo trije pentagrami.
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Veliki ikozaeder. Površje sestavlja dvajset sekajočih se enakostraničnih trikotnikov, v
vsakem oglišču pa se sreča pet izmed teh trikotnikov.
Veliki dodekaeder. Površje sestavlja dvanajst pravilnih petkotnikov, šest parov
petkotnikov je med seboj vzporednih, v oglišču pa se spaja pet pravilnih petkotnikov.

1.5. LASTNOSTI POLIEDROV
1.5.1. KONFIGURACIJA OGLIŠČ
Konfiguracija oglišč je simbolni zapis, ki pove, koliko pravilnih mnogokotnikov se
stika v oglišču poliedra in kateri mnogokotniki. Pri uniformnih poliedrih se v vsakem
oglišču stika enako število pravilnih mnogokotnikov v enakem zaporedju, zato ta zapis
popolnoma opisuje polieder. S konfiguracijo oglišč tako lahko zapišemo platonska,
arhimedska in Keppler-Poinsotova telesa. Zapis za konfiguracijo oglišč je oblike a.b.c,
pomeni pa, da se v oglišču stikajo trije mnogokotniki in sicer pravilni a-kotnik, b-kotnik
in c-kotnik. Vrstni red okrog oglišča je določen v smeri urinega kazalca.
Na primer, zapis 3.4.3.4 pomeni, da se v vsakem oglišču stikajo štirje pravilni
mnogokotniki, dva enakostranična trikotnika in dva kvadrata, v zaporedju
enakostranični trikotnik, kvadrat, enakostranični trikotnik in kvadrat. Naveden primer
konfiguracije oglišč opisuje arhimedsko telo, kockin osmerec (Slika 17).

Slika 17: Kockin osmerec

Za uniformne poliedre je konfiguracija oglišč zapisana v Tabeli 1 in Tabeli 2.

23

Za zapis konfiguracije oglišč se uporabljajo različni zapisi, številke so včasih ločene z
vejico, včasih s piko, tudi piko za množenje. Zgornji primer, zapisan s piko, bi lahko
zapisali tudi z vejico: 3, 4, 3, 4. Zapis s piko je pogosto bolj uporaben, saj je zelo
podoben zapisu za operacijo množenja in tako lahko zapis poenostavimo s potenco. Že
opisan primer, 3.4.3.4 lahko na krajše zapišemo kot

ali

.

Pomembno je, da med seboj ločimo zapisa 3.4.3.4 in 3.3.4.4. V obeh primer se v
oglišču stikata dva enakostranična trikotnika in dva kvadrata, vendar pa v drugačnem
zaporedju. Zapisa 3.4.3.4 in 4.3.4.3 sta si med seboj ekvivalentna, saj je zapis za
konfiguracijo oglišč cikličen in ni pomembno, s katerim pravilnim mnogokotnikom
začnemo. Običajno pa se zapis začne z najmanjšim mnogokotnikom.
Pravilne poliedre ali platonska telesa lahko na krajši način opišemo s Schläflijevim
simbolom, ki je oblike {
torej bi to lahko zapisali kot

}. Zapis {

}} pomeni, da se v oglišču stika

-kotnikov,

… -krat. Na primer osmerec lahko zapišemo na več

načinov:
{

},

torej se v vsakem oglišču stikajo štirje enakostranični trikotniki.
Konfiguracija oglišč se uporablja tudi za zvezdne poliedre. Zvezdni poliedri so
nekonveksni poliedri, katerih površje je sestavljeno iz zvezdnih mnogokotnikov.
Mnogokotnikom, katerih robovi se ne sekajo, pravimo enostavni mnogokotniki, ostali
pa so neenostavni. Torej zvezdni mnogokotniki, katerih stranice se sekajo, so
neenostavni. Zvezdne mnogokotnike označujemo z zapisom
število oglišč (presečišča stranic ne štejemo za oglišča),

, kjer

predstavlja

pa katera oglišča so med

seboj povezana. Primer je peterokraka zvezda, narisana v eni potezi, ali pentagram na
Sliki 18. Pentagram je ⁄ kotnik: pet je število oglišč zvezde, dve pa pomeni, da med
seboj z daljico povežemo vsako drugo oglišče. Mali zvezdni dodekaeder v enem
oglišču sestavlja pet pentagramov. Konfiguracijo oglišča zapišemo s Schläflijevim
simbolom { ⁄

} . Za ostale Keppler-Poinsotove poliedre je konfiguracija oglišč

zapisana v Tabeli 5.
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Slika 18: Pentagram

1.5.2. DIEDRSKI KOT V POLIEDRU
Vsak polieder, pravilen, nepravilen, konveksen ali konkaven, ima diedrski kot na
vsakem robu. Diedrski kot je kot med dvema stičnima ploskvama oziroma med
pravokotnicama na stični ploskvi v točkah na njunem skupnem robu. Pri platonskih
telesih je diedrski kot na vseh robovih enak. (Razpet, 2001) Enako velja tudi za štiri
Kepler-Poinsotove poliedre in nekaj drugih delno pravilnih poliedrov. V Tabeli 6 so
navedeni diedrski koti za platonska telesa.

Ime poliedra

Slika poliedra

Diedrski kot

Tetraeder
Kocka
Oktaeder

Dodekaeder

Ikozaeder
Tabela 6: Primeri diedrskih kotov

V nadaljevanju sem izračunala diedrski kot za platonsko telo dodekaeder.
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1.5.2.1. DIEDRSKI KOT DODEKAEDRA
Pri dodekaedru sem izračunala diedrski kot med pravilnima petkotnikoma oziroma med
daljicama HI in ID, kot prikazuje Slika 19, to je kot

.
E

A
F
G

I

D

H
B
C

Slika 19: Mrežasta oblika dodekaedra

Kot

(v nadaljevanju ) bom izračunala iz trikotnika
|

:

|
|

|

Pri izračunu bomo upoštevali značilnosti pravilnega petkotnika
(Slika 20).

Slika 20: Pravilna petkotnika ABCDE in BDFGH
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in

Iz trikotnika

dobimo:
|

Iz trikotnika

|

in njemu podobnega trikotnika
|

|

|

pa dobimo:

|

.

Zato je
.

Izračunam diedrski kot , ki je
.

1.5.3. EULERJEVA FORMULA ZA POLIEDRE
Poliedrsko formulo naj bi poznal že Arhimed (287-212 pr. n. št.), o njej pa so ohranjeni
tudi rokopisi francoskega matematika Renéja Descartesa (1596-1650). Formulo, kot jo
zapišemo danes, pa naj bi leta 1750 odkril švicarski matematik Leonhard Euler, prvi pa
jo je dokazal Adrien-Marie Legendre leta 1794 (Richeson, 2008, str. 63-74).
Formula velja za enostavne poliedre. To so tisti poliedri, katere je mogoče »napihniti v
kroglo« ne da bi se pri tem na katerem koli mestu pretrgali. Enostavni poliedri na
primer niso tisti, ki imajo, kakšno »luknjo« (Slika 21), ali pa poliedri, ki so sestavljeni
iz dveh ali več manjših poliedrov, ki se stikajo vzdolž enega samega roba (Slika 53).

Slika 21: Kvader z luknjo

27

Eulerjeva formula za poliedre povezuje število oglišč O, število robov R in število
mejnih ploskev P poliedra. Za poljuben enostaven polieder velja:
O - R + P = 2.

Za Eulerjevo poliedrsko formulo je poznanih vsaj devetnajst dokazov. Sama sem si
izbrala dokaz z ravninskimi grafi.

Dokaz:
Poljubnemu konveksnemu poliedru odstranimo eno ploskev površja poliedra. Z
vlečenjem robov manjkajoče ploskve narazen preoblikujemo vse preostale ploskve v
ravninski graf točk in krivulj, kot je prikazano na Sliki 22. (Predpostavili smo, da je
površje poliedra homeomorfno sferi, zato je to mogoče.) Po tej deformaciji pravilne
ploskve običajno niso več pravilne. Število oglišč in stranic pa ostane enako, število
ploskev pa se je zmanjšalo za 1. Tako se dokaz Eulerjeve formule za primer poliedra
reducira na dokaz, da za to deformirano ravninsko telo velja O - R + P = 1.

Slika 22: Ravninski graf kocke

Če graf oblikuje večkotnik z več kot tremi stranicami, se dodajo diagonale (Slika 23),
ki povezujejo nesosedni oglišči. Ta dopolnitev doda eno stranico in eno ploskev, ne
spremeni pa števila oglišč, torej se O - R + P
dodajanjem stranic, dokler niso vse ploskve trikotne.
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ne spremeni. Nato se nadaljuj z

Slika 23: Dodajanje diagonal ravninskemu grafu kocke

Nato ponavljamo eno izmed naslednjih dveh transformacij:
1. Odstranimo trikotnik, kjer se samo ena stranica dotika zunanjosti, kot prikazuje
Slika 24. To zmanjša število stranic in ploskev za 1, ne spremeni pa števila
oglišč, zato ohrani O - R + P .
2. Odstranimo trikotnik z dvema stranicama na zunanjosti, kot prikazuje Slika 25.
Vsak poseg odstrani eno oglišče, dve stranici in eno ploskev, torej se O - R + P
ohrani.

Slika 25: Odstranjevanje trikotnikov
ravninskemu grafu kocke

Slika 24: Odstranjevanje stranic
ravninskemu grafu kocke

Ta dva koraka ponavljamo, enega ali drugega, dokler ne ostane le en trikotnik.
Trikotnik pa ima 3 oglišča (O = 3), 3 robove (R = 3) in eno ploskev (P = 1), tako je
. Ker je vsaka izmed zgornjih transformacij ohranila to količino, smo
dokazali,

za to deformirano ravninsko telo, s tem pa dokazali

za polieder.

Eulerjeva poliedrska formula velja za vse konveksne poliedre, torej za platonska,
arhimedska in Johnsonova telesa. Nekaj primerov je zapisanih v Tabeli 7.
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Ime poliedra

Slika

Oglišča Robovi Ploskve Eulerjeva formula:
O
R
P

Tetraeder

4

6

4

2

Heksaeder

8

12

6

2

Oktaeder

6

12

8

2

Dodekaeder

20

30

12

2

Ikozaeder

12

30

20

2

Prisekani četverec

12

18

8

2

Kockin osmerec

12

24

14

2

Prisekani osmerec

24

36

14

2

Prisekana kocka

24

36

14

2

24

48

26

2

osmerec

48

72

26

2

Prirezana kocka

24

60

38

2

dvanajsterec

30

60

32

2

Prisekani dvajseterec

60

90

32

2

Okrnjeni kockin
osmerec
Prisekani kockin

Dvajseterčev

30

Prisekani dvanajsterec

60

90

32

2

60

120

62

2

dvanajsterec

120

180

62

2

Prirezani dvanajsterec

60

150

92

2

Kvadratna piramida

5

8

5

2

9

20

13

2

12

25

15

2

25

45

22

2

8

14

8

2

20

40

22

2

18

36

20

2

35

80

47

2

8

17

11

2

14

26

14

2

Okrnjeni dvajseterčev
dvanajsterec
Prisekani dvajseterčev

Trikotno podaljšana
kvadratna piramida
Podaljšana petkotna
bipiramida
Podaljšana petkotna
kupola
Dvojna trikotna
prizma
Petkotna zasukana
bikupola
Podaljšana trikotna
(orto)bikupola
Trikotno podaljšana
petkotna
kupolarotunda
Dvakrat povečana
trikotna prizma
Vzporedno dvakrat
povečana šestkotna
prizma
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Trikrat povečan
dvanajsterec
Trikrat povečani
prisekani dvanajsterec

23

45

24

2

75

135

62

2

60

120

62

2

50

90

42

2

Zasukan okrnjeni
dvajseterčev
dvanajsterec
Vzporedno dvakrat
zmanjšan okrnjeni
dvajseterčev
dvanajsterec
Tabela 7: Eulerjeva formula

Eulerjeva poliedrska formula pa ne velja za vsa Kepler – Poinsotova telesa (Tabela 8).

Ime poliedra
Mali zvezdni

Slika

Oglišča Robovi Ploskve Eulerjeva formula:
O
R
P
12

30

12

-6

20

30

12

2

Veliki ikozaeder

12

30

20

2

Veliki dodekaeder

12

30

12

-6

dodekaeder
Veliki zvezdni
dodekaeder

Tabela 8: Eulerjeva poliedrska formula za Kepler-Poinsotova telesa

1.5.4. SKUPNI KOTNI PRIMANJKLJAJ POLIEDROV
Vsota zunanjih kotov konveksnega večkotnika meri 360°. Vsak notranji kot
konveksnega večkotnika je manjši od 180°, sicer bi bil večkotnik nekonveksen.
Vsakemu kotu v večkotniku »manjka nekaj kotnih stopinj« do iztegnjenega kota.
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Primanjkljaj posameznega oglišča večkotnika je tako določen z zunanjim kotom tega
oglišča. Vsota primanjkljajev vseh oglišč večkotnika je enaka 360°. Pri nekonveksnih
večkotnikih je kotni primanjkljaj prav tako 360°, le da se v nekonveksnem oglišču
upošteva negativni zunanji kot.
Analogno pa lahko določimo kotni primanjkljaj za poliedre. Kotni primanjkljaj oglišča
poliedra je razlika med polnim kotom in vsoto notranjih kotov večkotnikov, ki imajo to
oglišče kot vrh.

Poglejmo nekaj primerov kotnega primanjkljaja pri pravilnih poliedrih (Platonskih
poliedrih). Ploskve, ki se stikajo v enem oglišču razpremo in postavimo v ravnino, kot
nam prikazuje Slika 26.

Slika 26: Razprta oglišča Platonskih teles v ravnini: četverec, osmerec, dvajseterec, kocka in
dvanajsterec

V oglišču četverca do polnega kota manjka
dvajseterca

, v oglišču kocke

, v oglišču osmerca

, v oglišču

in v oglišču dvanajsterca

Po definiciji je skupni kotni primanjkljaj poliedra vsota kotnih primanjkljajev v vseh
ogliščih poliedra.
Glede na to, da se pri platonskih telesih stika v vseh ogliščih enako število ploskev, je
enostavno izračunati skupni kotni primanjkljaj teh poliedrov, ki so zapisani v Tabeli 9.
Izračunamo jih po formuli
(

kjer je

število oglišč poliedra,

)

število stekajočih ploskev v enem oglišču in

oglišč mnogokotnika, ki sestavlja površje poliedra.
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število

Polieder

Vsota kotov v

Kotni primanjkljaj

posameznem

v posameznem

oglišču

oglišču

Število oglišč

Skupni kotni
primanjkljaj

Tetraeder
Kocka
Oktaeder
Dodekaeder
Ikozaeder
Tabela 9: Kotni primanjkljaj Platonskih teles

Pokazala sem, da je za vsa platonska telesa skupni kotni primanjkljaj enak

.

To velja tudi za vse konveksne poliedre. V nadaljevanju bom to dokazala s pomočjo
Eulerjeve formule:

.

Poglejmo si nekaj primerov izračunov skupnega kotnega primanjkljaja nepravilnih
poliedrov.

Primer 1: Okrnjeni kockin osmerec je eno izmed arhimedskih teles, ki ima 24 oglišč, v
posameznem oglišču pa se stikajo trije kvadrati in en enakostranični trikotnik. (Slika
27).

Slika 27: Okrnjeni kockin osmerec
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Če pri posameznem oglišču odrežemo ploskve in odpremo polieder, dobimo
konfiguracijo na Sliki 28.

Slika 28: Stičišče ploskev v oglišču okrnjenega kockinega osmerca v ravnini

Kotni primanjkljaj v vsakem oglišču je tako

Torej je skupni kotni primanjkljaj

Primer 2: Enakoroba petstrana piramida, ki ima za osnovno ploskev pravilni petkotnik,
plašč pa sestavlja pet enakostraničnih trikotnikov in ima šest oglišč (Slika 8).
V vrhu piramide se stika pet enakostraničnih trikotnikov (Slika 29), V petih ogliščih ob
osnovni ploskvi pa se stika pravilni petkotnik in dva enakostranična trikotnika (Slika
30).

Slika 29: Vrh piramide v ravnini

Slika 30: Stičišče ploskev v oglišču osnovne ploskve
enakorobe piramide
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V vrhu je kotni primanjkljaj
,
pri vsakem oglišču osnovne ploskve pa
.
Skupni kotni primanjkljaj je

Primer 3: Denimo, da je piramida iz prejšnjega primera rahlo popačena, da trikotniki
niso več enakostranični. Izračun kotnega primanjkljaja v posameznem oglišču ni več
tako enostaven. Namesto tega pa lahko izračunamo tudi kotni primanjkljaj brez
računanja kotnih primanjkljajev v posameznem oglišču. Piramida ima 6 oglišč, zato
odštejemo dejansko vsoto kotov

lahko od vsote vseh zunanjih kotov

ploskev, ki sestavljajo polieder. Piramida, katere ploskve niso pravilne, sestavlja 5
trikotnikov. Vsota notranjih kotov le teh je

. Notranji koti petkotnika

pa merijo 540°. Vsota vseh kotov je

, kar daje skupni kotni

primanjkljaj

Primer 4: Polieder sestavljajo en šestkotnik, en petkotnik, dva štirikotnika in trije
trikotniki. Določimo najprej število ploskev (P). Teh je

. Število

robov (R) izračunamo iz števila ploskev. Šestkotnik ima 6 robov, petkotnik 5, dva
štirikotnika imata skupaj 8 robov, trije trikotniki pa 9 robov. Vsota števila robov je
enaka 28. Ker pa se v poliedru spajata skupaj po dve ploskvi, ima polieder
lahko izračunamo število oglišč:

robov. Iz Eulerjeve formule
.
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Zunanji koti torej merijo
enaka

. Vsota kotov v n-stranem mnogokotniku je

, torej je vsota ploskev v poliedru enaka

[

]

[

]

[

Skupni kotni primanjkljaj je

]

.

.

Bolj poenostavljeno to izračunamo tako:
[

]

Sedaj bomo dokazali, da je skupni kotni primanjkljaj za katerikoli konveksni polieder
720°.

Predpostavimo, da ima polieder naslednje mejne ploskve:

Tip ploskve

Število ploskev tega tipa

-kotnik
-kotnik
…

…

-kotnik

Upoštevati je potrebno tudi naslednje:
1) Vsota notranjih kotov
2) Število robov
ploskev) in

-kotnikov je enaka

.

poliedra je enako polovici vsote produktov

(število mejnih

, torej

3) Število ploskev je enako vsoti števil vseh
4) Skupni kotni primanjkljaj izračunamo tako:
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-kotnikov, ki sestavljajo polieder:

[

]
[

]

[

]

[

]

Skupni kotni primanjkljaj za katerikoli konveksni polieder je

. To torej velja tudi

za vsa arhimedska telesa.

Tabela 10 prikazuje kotni primanjkljaj za arhimedska telesa, katerih kotni primanjkljaj
je tudi enostavno izračunati.

Vsota kotov
Polieder

v enem
oglišču

Kotni primanjkljaj

Število

Skupni kotni

v enem oglišču

oglišč

primanjkljaj

Prisekani četverec

12

Kockin osmerec

12

Prisekani osmerec

24

Prisekana kocka

24

Okrnjeni kockin

24

osmerec
Prisekani kockin

48

osmerec
Prirezana kocka

24

Dvajseterčev

30

dvanajsterec
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Prisekani dvajseterec

60

Prisekani dvanajsterec

60

Okrnjeni dvajseterčev

60

dvanajsterec
Prisekani dvajseterčev

120

dvanajsterec
Prirezani dvanajsterec

60

Tabela 10: Kotni primanjkljaj Arhimedskih teles

Pri poliedrih so zanimive še številne druge lastnosti, na primer simetrija, dualnost,
vendar na to področje v diplomskem delu ne bom posegala.

39

2. MATEMATIČNO PREISKOVANJE
Matematična preiskovanja in reševanja problemov segajo že več stoletij v zgodovino.
Večji poudarek v učnem načrtu so preiskovanja dobila v britanskih šolah v začetku 60ih let. V slovenskih šolah se matematično preiskovanje razvija in uveljavlja v zadnjih
dveh desetletjih.
Področji reševanja problemov in preiskovanj se precej prekrivata, vendar pa sta si poti
obravnave pri preiskovanju in reševanju problema različni.

KOMUNIKACIJSKI
PROCESI
pojasnjevanje
govorjenje
strinjanje
spraševanje …
MISELNI

OPERACIJSKI

PROCESI

PROCESI

zbiranje
razčiščevanje
analiziranje

MATEMATIČNI
PROCESI

razumevanje …

zbiranje
sortiranje
urejanje
spreminjanje …

PROCESI ZAPISOVANJA

risanje
pisanje
pisanje seznamov
izdelovanje grafov …
Slika 31: Matematični procesi (Marc, 1999, str. 11)
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Za snovanje novih idej in miselnih struktur so pomembni različni procesi. Pri
preiskovanjih smo posebej pozorni na štiri kategorije procesov (Orton, Wain, 1994, str.
162): operacijski komunikacijski, miselni procesi in procesi zapisovanja. Kombiniranje
procesov in spretnosti, ki privede do rešitve, je strategija. Učenci pri reševanju
problemov in preiskovanju uporabljajo različne procese. Pri pogosti uporabi v različnih
okoliščinah se pri učencih procesi razvijejo v spretnosti, ki jih učenec lahko uporabi
brez večjega razmišljanja. Cilj matematičnega učnega načrta po Frobisherju je, da se v
učencu razvije znanje o odnosih, ki obstajajo med matematičnimi procesi, saj ti naravno
prehajajo drug v drugega. To je razvidno tudi iz spodnjega diagrama.

Uganjevanje

Iskanje vzorca

Interpoliranje

Ekstrapoliranje

Napovedovanje

Domnevanje

Testiranje

Postavljanje hipotez

Testiranje
Posploševanje

Dokazovanje
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Matematično preiskovanje se razlikuje od običajnega reševanja problemov. Pri
razlikovanju

si

pomagamo

s

tremi

kriteriji

Ortonove

in

Frobisherjeve

definicije problema. Prvi kriterij, po katerem ločimo preiskovanje od problema, je ta, da
preiskovanje nima vnaprej prepoznavnega in jasnega cilja. To pomeni, da aktivnost
nima v naprej določenega cilja, ampak si mora učenec sam zastaviti cilj naloge. Drugi
kriterij za prepoznavanje preiskovanja je ta, da učenec preiskovanje jemlje kot izziv. V
tem primeru, preiskovanje dobi smisel in mesto v učenčevem izobraževanju. Tretji
kriterij je posledica prvega: če ni v naprej predvidenega cilja, potem tudi ni na voljo
vnaprej znanih matematičnih postopkov, po katerih bi lahko hitro prišli do rešitve.
Po zgornjih kriterijih ugotovimo, da preiskovanje učencu omogoča svobodo pri
določanju in doseganju ciljev, kar pa pri zaprtih problemih ni mogoče, ker imajo jasen
in določen cilj z bolj ali manj znano in uveljavljeno metodo reševanja. Preiskovanje kot
aktivnost učencu omogoči, da se spoprime s problemsko situacijo, ki je povezana z
matematiko. (Magajna, 1996/97, str. 16)

2.1. VLOGA UČITELJA
Pri matematičnem preiskovanju je pomembna tako vloga učitelja kot učenca. Vloga
učitelja se pri preiskovanju razlikuje od vloge pri klasičnem pouku. Pri preiskovanju
učitelja postane poslušalec, ne govornik, čeprav v začetku čuti potrebo po razlagi.
Učitelj je opazovalec in sodelavec. Spodbuja in vodi učence pri delu, da ne obupajo in
ne prekinejo z raziskovanjem. Še posebno ob prvem stiku z matematičnim
preiskovanjem je učencem potrebno pustiti čas, da se zavejo vloge preiskovalca
in raziskovalca. Učiteljeva naloga je tudi usmerjanje učencev, če so med preiskovanjem
zabredli v težave. Učitelj mora imeti lastne izkušnje s preiskovanjem, sprijazniti se
mora z dejstvom, da preiskovanje ni nikoli popolno in zaključeno.

2.2. VLOGA UČENCA
Namen preiskovanj ni razumevanje pojmov, utrjevanje snovi ali treniranje postopkov,
ampak pridobivanje procesnih znanj v novih matematičnih problemskih situacij.
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Učenec postane preiskovalec. Sam ali v skupini naj bi si znal zastaviti izhodišča in cilje
naloge, preiskati in ugotoviti dejstva ter ugotavljati pravilnosti in zakonitosti
preiskovanega pojava. Izbrati mora metode in strategije, ki ga bodo z že osvojenim
matematičnim znanjem in veščinami, pripeljale do cilja. Skupina učencev lahko doseže
več kot posamezen učenec, zato naj učitelj spodbuja k medsebojnemu sodelovanju,
pogovoru, razmišljanju in oblikovanju idej preiskovanja.

2.3. ORGANIZACIJA DELA V RAZREDU
Matematično preiskovanje je v razredu mogoče organizirano tako, da razred deluje kot
ena skupina, da razred dela v skupinah in kot individualno delo.
V primeru, ko razred dela skupaj, sta na voljo dva pristopa. Pri prvem pristopu učitelj
problemsko situacijo predstavi na tabli, da vsi učenci hkrati vidijo problem. Učenci na
glas razmišljajo in si delijo svoje ideje, učitelj pa izbere smer preiskovanja.
Posameznikom lahko pusti, da sami preiskujejo nalogo in ob koncu svoje razmišljanje
in odkritja opišejo vsem v razredu. Tak pristop je posebej primeren v prvih urah
preiskovanja. Pri drugem pristopu ima vsak učenec problemsko situacijo že napisano na
listu pred seboj. Učitelj preiskovanje v razredu vodi tako, kot bi ga razvijal na tablo. S
preiskovanjem je najbolje zaključiti, ko učencem upade interes ali ko preiskovanje
postane pretežko.

Razred lahko preiskuje tudi v skupinah. Pri tej obliki dela je pomembno, kako velike so
skupine in kako so sestavljene, saj je pri preiskovanju pomemben pogovor med učenci
in poslušanje drug drugega. Pri individualnem preiskovanju učitelj učencem ponudi več
preiskovanj, učenci pa naj se sami odločijo, katero bodo preiskovali, saj to učencu
spodbudi večje zanimanje za preiskovanje. Ob koncu preiskovanja je naloga skupine ali
posameznika, da preiskovanje predstavi v razredu in da napiše poročilo, katero je lahko
opremljeno z diagrami, razpredelnicami, slikami, grafi in besedami.
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3. MATEMATIČNO PREISKOVANJE
POLIEDROV
3.1. UVOD
Empirični del diplomske naloge je namenjen matematičnemu preiskovanju poliedrov v
osnovni šoli. Pri preiskovanju so sodelovali učenci osmega razreda. V preiskovanje sem
vključila dve vsebini, ki nista zapisani v učnem načrtu za osnovno šolo. Ena skupina
učencev je preiskovala Eulerjevo poliedrsko formulo, druga pa kotni primanjkljaj
poliedrov.
V nadaljevanju bom predstavila namen matematičnega preiskovanja, načrt in izvedbo
ter metodo dela. Za vsako izvedeno uro sem zapisala tudi zgradbo učne. V zgradbo
učene ure so vključeni tudi učni listi in preiskovanja, ki so jih dobili učenci. Ob koncu
vsake realizirane ure je zapisan potek ure in analiza. Končna analiza pa poda odgovore
na namen matematičnega preiskovanja poliedrov.

3.2. NAMEN
V osnovni šoli se po učnem načrtu obravnava le najbolj enostavne poliedre, kot so
kocka, kvader, prizme in piramide. Moj namen pa je bil učence seznaniti tudi z bolj
kompleksnimi poliedri in nekaterimi njihovimi lastnostmi. Pa ne le, da jim kot
učiteljica opisujem in prikazujem poliedre, ampak da ugotovim, ali so preko
matematičnega preiskovanja učenci sposobni samostojno raziskovati lastnosti poliedrov
in če je preiskovanje primerna metoda za obravnavo teh vsebin. Moj namen je bil tudi
ugotoviti, če sta vsebini, ki sem si jih izbrala za matematično preiskovanje, Eulerjeva
poliedrska formula in kotni defekt, primerni in zanimivi za obravnavo v osnovni šoli. S
snemanjem pogovorov učencev med preiskovanjem sem spremljala tudi njihovo glasno
razmišljanje in spremljala učne procese, ki so jih uporabili pri preiskovanju.
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3.3. NAČRT PREISKOVANJA
V osnovni šoli je obravnavi preprostih poliedrov, kot so kocka, kvader, piramida in
prizma, namenjenih manjše število šolskih ur. Večina teh poliedrov pa se obravnava v
devetem razredu. Ker sem se odločila, da v preiskovalne naloge vključim osmi razred,
sem pripravila uvodno uro, v kateri smo se z učenci pogovorili o enostavnih poliedrih,
pa tudi sestavljenih. Da bi si učenci zapomnili čim več stvari o poliedrih, sem zanje
pripravila učni list z dopolnjevanjem iz razlage. V pomoč pri predstavljivosti pa sem
jim ponudila tudi plastične ploščice, iz katerih so lahko sestavili različne poliedre.
Ker se učenci še nikoli niso srečali z matematičnim preiskovanjem, sem se odločila, da
po kratki predstavitvi matematičnega preiskovanja le tega v naslednjih dveh šolskih
urah izvedemo skupaj. Za učence sem pripravila učne liste in dodatni list, s katerim so
ugotavljali, koliko enakorobih in pravilnih piramid obstaja.
Za matematično preiskovanje sem si izbrala dve vsebini, ki opisujeta lastnosti
poliedrov, in sicer Eulerjevo poliedrsko formulo in Kotni primanjkljaj poliedrov. Za
vsako izmed vsebin sem za učence pripravila učne liste. Za lažje reševanje sem jim
ponudila tudi plastične ploščice za sestavljanje poliedrov. Ker ploščic nisem imela
dovolj, sem učence razdelili v dve skupini. Matematično preiskovanje so reševali v
parih. V uvodnem delu v vsako izmed preiskovanj sem za učence pripravila kratko
predstavitev in ponovitev pomembnejših matematičnih vsebin za lažje reševanje v
računalniškem programu PowerPoint.

3.4. IZVEDBA
Preiskovanje sem izvedla na manjši mestni osnovni šoli v osmem razredu. Za učence iz
osmega razreda devetletke sva se z učiteljico matematike odločili zato, ker so bili v tem
razredu učno bolj uspešni učenci, ker so jih zanimali bolj naravoslovni predmeti in ker
je bil deveti razred pred nacionalnim preverjanjem znanja že dovolj obremenjen. Z
učiteljico matematike sva za preiskovanje izbrali osem učno uspešnejših učencev pri
matematiki. Učence, ki dosegajo višje standarde pa sva izbrali zato, ker učenci še niso v
osmem razredu obravnavali geometrijska telesa. Za preiskovalni nalogi so se učenci
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sami razdelili v dve skupini. Preiskovanje so izvajali v parih. V vsaki skupini sem
pogovor enega para učencev tudi snemala. Zapisi posnetkov so dodani v prilogi.

3.5. METODA DELA
V uvodni uri preiskovanja sem z razlago in pogovorom vpeljala pojem polieder,
definicije in lastnosti poliedrov ter njihovo klasifikacijo. Učencem sem pripravila tudi
delovne liste, da so dopolnili manjkajoča dejstva o poliedrih. Nekaj poliedrov so učenci
tudi sestavili iz plastičnih ploščic za bolj nazorno predstavo. Razložila sem jim tudi
pojem matematično preiskovanje, kako preiskovanje poteka, kaj je naloga učencev.
Drugo šolsko uro sem skupaj z učenci izvedla matematično preiskovanje. Raziskali
smo, koliko je pravilnih piramid. Pri raziskovanju sem jim pomagala le od začetka, nato
pa so raziskovali v parih. Pri nalogi so si pomagali s praktičnim delom tako, da so iz
plastičnih ploščic sestavljali piramide in poskušali, koliko pravilnih se da sestaviti. V
naslednji šolski uri, pa so učenci sami v paru preiskovali poliedre. V uvodnem delu
preiskovanj smo z učenci tudi ponovili in obnovili nekaj geometrijskega že osvojenega
znanja za lažje reševanje. Nato so učenci dobili učne liste in sami preiskovali in
zapisovali ugotovitve. Pri reševanju so si prav tako kot v prejšnji uri pomagali s
praktičnim delom – sestavljanjem poliedrov iz plastičnih ploščic. Ob koncu ure pa smo
z učenci povzeli še ugotovitve preiskovanja. Pogovorili smo se tudi o samem
preiskovanju, kako in kaj jim je bilo všeč in kaj ne, ali bi tak način osvajanja novega
znanja ponovili.
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3.6. UČNE URE PREISKOVANJA
3.6.1. UVODNA URA V MATEMATIČNO PREISKOVANJE
VSEBINA: Uvodna ura v matematično preiskovanje
RAZRED: 8.
URA: 1., 2.
TRAJANJE: 2 šolski uri
UČNE OBLIKE: frontalna, skupinska, individualna
UČNE METODE: pogovor, razlaga, razgovor, demonstracija, praktično delo
UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: plastične ploščice za izdelovanje modelov
poliedrov, PowerPoint predstavitev, delovni list
UČNI CILJI: 1. Učenec zna opisati polieder.
2. Učenec pozna lastnosti poliedrov in jih zna razvrstiti v skupine.
3. Učenec razume, kaj je matematično preiskovanje in kako poteka.
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ZGRADBA UČNE URE

NAMEN/
CILJ

opredeliti
polieder




lastnosti
poliedrov





klasifikacija
poliedrov





matematično
preiskovanje
in potek

METODE/
OBLIKE
predstavitev
 razlaga,
enostavnih
razgovor,
poliedrov: kocka,
demonstracija
kvader, prizma,
piramida
 frontalna
opisati polieder
oblika,
definirati polieder
skupinsko delo
opisati osnovne
lastnosti
 razlaga,
poliedrov
razgovor,
razložiti nekaj
demonstracija
osnovnih pojmov,
ki so povezani z  frontalna
lastnostmi
oblika
poliedrov
razvrstiti poliedre  razlaga,
v skupine in
razgovor,
ugotoviti, zakaj
demonstracija,
so tako razvrščeni
praktično delo
izdelovanje
poliedrov
 frontalna
oblika,
skupinsko
delo,
individualno
delo
opisati
matematično
preiskovanje
predstaviti vlogo  razlaga,
učitelja in učenca
pogovor
predstaviti
matematične
 frontalna
procese
oblika
opisati potek
matematičnega
preiskovanja
VSEBINA




ČAS

PRIPOMOČKI

 Power point
 sestavljeni
enostavni
10 min
poliedri
 delovni list
 Power point
 sestavljeni
enostavni
poliedri,
15 min
zvezdni
polieder
 delovni list
 Power point
 plastične
ploščice
 delovni list
50 min

 Power point

15 min

Tabela 11: Zgradba uvodne učne ure v matematično preiskovanje

Učencem sem pripravila tudi delovni list:
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POLIEDRI
Poliedri so ___________________________
Površje poliedra sestavlja končno _____________

Slika 32: Polieder ___________

KONFIGURACIJA OGLIŠČ: __________

zapišemo samo za tiste poliedre, katerih
pravilne ploskve se v vsakem oglišču
stikajo v enakem zaporedju

Slika 33: Pravilna šeststrana prizma

Slika 34: Veliki zvezdni dodekaeder

_____________ polieder

______________ polieder
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KLASIFIKACIJA POLIEDROV

Tabela 12: Klasifikacija poliedrov
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POTEK UČNE URE

V uvodni uri matematičnega preiskovanja sem učence najprej seznanila s temo naših
srečanj in povedala, kaj bomo v uvodni uri o poliedrih spoznali. Za učence sem
pripravila učni list, na katerem so dopolnjevali manjkajoče podatke. Opredelila sem
polieder in razložila definicijo. Učence sem motivirala z izdelanimi poliedri iz
plastičnih ploščic in s tem, da bodo tudi sami izdelovali poliedre. Poimenovali smo
osnovne poliedre, kot so kocka (Slika 32), kvader, prizma in piramida. Ponovila in
obnovila znanje o poliedrih, nekatere vsebine pa so učenci slišali na novo, ker jih bodisi
še niso obravnavali pri urah matematike (geometrijska telesa se po učnem načrtu
obravnavajo v 9. razredu), bodisi niso zapisane v učnem načrtu, pa so se mi zdele
zanimive in potrebne obravnave zaradi vsebine preiskovanja. Omenila sem tudi
konfiguracijo oglišč, saj jim bo le ta koristila pri sestavljanju platonskih in arhimedskih
teles. Razložila sem, da konfiguracijo oglišč zapišemo samo za tiste poliedre, katerih
ploskve so pravilni mnogokotniki in se ploskve v vseh ogliščih stikajo v enakem
zaporedju. Tako na primer konfiguracijo oglišč ne moremo zapisati za kvader ali
piramido. Omenila sem tudi diedrski kot ali kot med stičnima ploskvama. Eulerjevo
poliedrsko formulo in kotni primanjkljaj sem le omenila, nismo pa si ju podrobno
ogledali, ker bodo do ugotovitev teh dveh vsebin učenci sami prišli preko
matematičnega preiskovanja. Primerjali smo tudi konveksni (Slika 33) in nekonveksni
(Slika 34) polieder. Za lažje razumevanje teh dveh pojmov smo zato konveksnost
ponovili na dveh preprostih likih. Preko projekcije na tablo s programom PowerPoint
sem učencem pokazala, da poliedre razvrstimo v več skupin. Obravnavali smo sedem
skupin (Tabela 13): prizme, antiprizme, piramide, Platonska telesa, Arhimedska telesa,
Johnsonova telesa in Keppler – Poinsotova telesa. Nato sem učencem razdelila ploščice
in so sami sestavljali različne poliedre.
Ker so učenci zavzeto sestavljali poliedre, mi je za predstavitev samega preiskovanja
ostalo zelo malo časa, zato sem povedala le najbolj osnovne stvari preiskovanja in po
čem se ura preiskovanja loči od običajne šolske ure. Učence sem seznanila s potekom
preiskovanja, kako se preiskovanja lotiti in kaj je njihova vloga in naloga in kaj vloga
učitelja kot opazovalca. Nato pa sem uro zaključila.
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ANALIZA REALIZIRANE UČNE URE
Pri obravnavi poliedrov so učenci enostavne poliedre, kot so kocka, kvader in
štiristrana piramida, prepoznali. Manjšo težavo jim je povzročala le prizma, saj so za ta
izraz slišali prvič, vendar so ga hitro razumeli, ko sem jim opisala, katere so lastnosti
prizem in so jih kasneje tudi sami sestavljali. Oglišča, robove in ploskve poliedrov so
učenci znali pokazati na telesih in jih tudi prešteti. Znali so tudi poimenovati ploskve, iz
katerih so bili dani poliedri sestavljeni. To nam je bilo v pomoč pri zapisu konfiguracije
oglišč.
Učenci so izmerili tudi diedrski kot oziroma ali z drugimi besedami kot med stičnima
ploskvama s posebnim kotomerom, ki je bil priložen kovčku s plastičnimi ploščicami
za izdelavo poliedrov. En učenec je izmeril diedrski kot kocke (Slika 35) in ugotovil, da
je kot med katerima koli ploskvama enak in s tem potrdil našo trditev pred merjenjem.
Drugi učenec pa je izmeril diedrski kot v štiristrani piramidi in ugotovil, da kot med
stičnima stranskima ploskvama (Slika 36) ni enak kotu med osnovno in stransko
ploskvijo (Slika 37).

Slika 35: Diedrski kot
kocke

Slika 36: Kot med stranskima
ploskvama štiristrane
piramide

Slika 37: Kot med stransko in
osnovno ploskvijo štiristrane
piramide

Učenci so se po prikazu projekcije v programu PowerPoint o klasifikaciji poliedrov
sami lotili sestavljanja poliedrov iz plastičnih ploščic. Delo je potekalo v parih.
Učencem sem prepustila, da sami sestavijo vsak svoj polieder, nato pa smo ga skupaj
poimenovali. Delo so vzeli zelo resno in so sestaviti platonska telesa, različne prizme in
piramide. Eden izmed učencev je sestavil tudi arhimedsko telo, in sicer prisekani
četverec. Učencu sem svetovala, naj sestavi še štiri tetraedre in nato sva jih z lepilnim
trakom prilepila na prisekani četverec in dobila platonsko telo četverec ali tetraeder. Na
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tak način sem učencu lažje in njemu na bolj razumljiv način razložila, zakaj telo, ki ga
je sestavil sam, imenujemo prisekani četverec (Slika 38). Sestavljali in razstavljali so
različne poliedre, pri tem pa smo vsak polieder poskušali poimenovati. Na koncu smo
imeli zbirko vseh platonskih teles (Slika 39), arhimedsko telo, piramide (Slika 40) in
prizme (Slika 41).

Slika 38: Učenec je sestavil arhimedsko
telo, prisekani četverec
Slika 39: Učenci so sestavili Platonske poliedre

Slika 40: Piramide, ki so jih sestavili učenci

Slika 41: Prizme, ki so jih sestavili učenci

Z izvedbo ure sem bila zadovoljna, še posebno zato, ker so učenci poslušali in zelo
sodelovali. Res je tudi to, da sem v skupini imela izbranih osem učno najbolj uspešnih
učencev pri matematiki. Z učenci, ki že sami pokažejo zanimanje za novo znanje in
izzive, je omogočeno lažje in hitrejše delo. Učenci se med seboj dobro poznajo in so se
sami razdelili v pare. Pri opazovanju sem ugotovila, da v paru noben izmed učencev ni
posebej izstopal, ampak sta se dopolnjevala in si pomagala. Ker na voljo ni bilo veliko
plastičnih ploščic za izdelavo poliedrov, so pari med seboj dobro komunicirali in si
ploščice posojali. Nekateri izmed njih so si nekatere poliedre poskusili tudi narisati in
jih poimenovati.
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3.6.2. RAZREDNO MATEMATIČNO PREISKOVANJE
PRAVILNIH ENAKOROBIH PIRAMID
VSEBINA: Pravilne enakorobe piramide
RAZRED: 8.
URA: 3., 4.
TRAJANJE: 2 šolski uri
UČNE OBLIKE: frontalna, skupinsko delo, delo v dvojicah
UČNE METODE: pogovor, razlaga, diskusija, demonstracija, raziskovanje,
eksperimentiranje
UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: plastične ploščice za izdelovanje poliedrov
UČNI CILJI: 1. Učenec preiskuje pravilne piramide in svoje ugotovitve skuša utemeljiti.
2. Spozna osnove matematičnega preiskovanja.
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ZGRADBA UČNE URE

NAMEN/
CILJ

opredeliti
pravilno
piramido

matematično
preiskovanje

analiza in
ugotovitve

VSEBINA
 opisati piramido
 opisati pravilno in
enakorobo
piramido
 razlika med
pravilno in
nepravilno
piramido

 sestaviti pravilne
piramide
 dokazati, zakaj je
končno število
pravilnih piramid

 opisati potek
reševanja
 predstaviti
ugotovitve

METODE/
OBLIKE
 razlaga,
razgovor,
demonstracija

ČAS

15 min

 plastične
ploščice
 Power point
predstavitev
 pravilna in
nepravilna
tristrana
piramida

60 min

 plastične
ploščice
 učni list
 računala

15 min

 plastične
ploščice
 učni list

 frontalna
oblika
 razlaga,
razgovor,
diskusija,
demonstracija,
raziskovanje,
eksperimentira
nje
 frontalna
oblika, delo v
dvojicah
 razgovor,
diskusija
 frontalna
oblika

PRIPOMOČKI

Tabela 13: Zgradba učne ure razrednega matematičnega preiskovanja

Za učence sem pripravila delovni list z matematičnim preiskovanjem po zgledu listov
(Frobisher, Kmetič, 1996):
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Osnovna šola
Datum: _______

MATEMATIČNO PREISKOVANJE
POLIEDROV
Pravilne enakorobe piramide

Tetraeder (Slika 42) je pravilna enakoroba tristrana
piramida, ki jo sestavljajo enakostranični trikotniki.
Enakorobe piramide so podmnožica pravilnih piramid.

Slika 42: Tetraeder

Če vrh piramide razpremo v ravnino, dobimo mrežo na Sliki 43. Točka V je vrh
piramide.

Slika 43: Plašč tetraedra v ravnini

Vsak kot enakostraničnega trikotnika meri
, kar je manj od

. Tako je vsota kotov v vrhu piramide

, zato takšna piramida obstaja in jo lahko sestavimo.
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Pravilna tristrana piramida je sestavljena iz štirih
trikotnikov.
Osnovna ploskev je enakostranični trikotnik, plašč
pa sestavljajo trije enakokraki trikotniki kot
prikazuje Slika 44.

Slika 44: Pravilna tristrana piramida

Plašč piramide razpremo na ravnino in dobimo Sliko 45. Koliko meri vsota kotov v
vrhu piramide? Ali takšna piramida obstaja?

Slika 45: Plašč pravilne tristrane piramide v ravnini

Razišči pravilne enakorobe piramide. Pomagaj si z modeli, slikami, tabelami.

Zapiši, kako si razmišljal(a), kaj si odkril(a).
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POTEK UČNE URE

Drugo uro matematičnega preiskovanja sem namenila skupinskemu preiskovanju.
Preiskovali smo pravilne in enakorobe piramide. V uvodnem delu sem z učenci
obnovila znanje o piramidah, njihove lastnosti, kaj so oglišča, robovi in ploskve
piramide. Za izdelovanje piramid iz plastičnih ploščic so se učenci razdelili v pare, saj
nisem imela dovolj ploščic za vse. Vsak par je sestavil poljubno piramido in jo opisal,
koliko oglišč, robov in ploskev ima ter poimenovali osnovno in stranske ploskve.
Povedala sem jim, da stranske ploskve sestavljajo plašč piramide. Učenci so nato
sestavili vsak svojo piramido. Piramide smo ločili v dve skupini: enakorobe piramide in
pravilne piramide. Opisali smo lastnosti trikotnika, našteli vrste trikotnikov, podrobno
smo opisali enakokraki in enakostranični trikotnik, kaj velja za kote v enakokrakem in
enakostraničnem trikotniku, ponovili vsoto notranjih kotov in računanje kotov v
trikotniku.
Nato sem učencem razdelila vsakemu svoj list z matematičnim preiskovanjem in že
narejeno preglednico, kamor so vpisovali podatke. Z učenci smo skupaj najprej sestavili
enakorobe piramide: enakorobo tristrano piramido ali četverec, enakorobo štiristrano
piramido in enakorobo petstrano piramido. Enakorobo šeststrano piramido je ena
skupina učencev lahko sestavila (Slika 46), druga pa ne (Slika 47), ker sem imela dve
vrsti različnih ploščic in se je iz enih vrst, sicer bolj na grobo, dalo sestaviti enakorobo
šeststrano piramido, iz drugih pa ne.

Slika 47: Enakoroba šeststrana
piramida, ki se je ni dalo sestaviti

Slika 46: Sestavljena enakoroba
»šeststrana piramida«

Učencem sem nato predstavila delovni list, ki sem jim ga priložila k matematičnemu
preiskovanja. Na delovnem listu je bila tabela (Tabela 14). V prvi vrstici so bila
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zapisana števila od 3 do 15. Ta števila predstavljajo število stikajočih se enakokrakih
trikotnikov v vrhu piramide. V prvem stolpcu pa so bili zapisana vrednost kota enega
trikotnika v vrhu piramide. Naloga učencev je bila, da dopolnijo tabelo in iz nje
poskušajo kaj ugotoviti. Za lažje razumevanje, smo skupaj naredili primer za piramide,
katerih kot enega trikotnika v vrhu piramide je meril 60°, torej za enakorobe piramide,
potem pa so učenci sami nadaljevali delo. Pri računanju sem jim dovolila uporabo
računal za hitrejše delo.

ANALIZA PREISKOVANJA
Pri ponavljanju o piramidah so učenci zelo sodelovali. Veliko so si zapomnili iz
pretekle ure, pomagali so si tudi z učnim listom. Pri sestavljanju piramid niso imeli
nobenih problemov, saj so na robove osnovne ploskve najprej pritrdili trikotnike, nato
pa vse skupaj združili v vrhu. Eden izmed parov je sestavil enakorobo tristrano
piramido ali četverec, en pravilno petstrano piramido, dva pa pravilno štiristrano
piramido (Slika 48). Pri razporejanju piramid v skupine so učenci imeli nekaj težav, saj
niso bili popolnoma prepričani, kam bi uvrstili pravilno petstrano piramido, zato sem
jim svetovala, naj zmerijo robove vseh piramid.

Slika 48: Učenci so sestavili vsak svojo piramido

Pri ponovitvi kotov v enakokrakem trikotniku sem učencem podala primer, in sicer
velikost kota

(Slika 49), učenci pa so izračunali še kot β in kot γ. Spomnili so

se lastnosti kotov v enakokrakem trikotniku, da sta kota ob osnovnici enaka, torej
, torej je tudi kot
trikotnika:

, kot γ pa so izračunali iz vsote notranjih kotov
. Iz te enačbe so izpeljali kot γ:
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in

dobili rezultat

. Z vprašanjem, koliko meri polni krog sem učence malo

zmedla, ampak ob skici smo ugotovili, da je to

.

Slika 49: Enakokraki trikotnik ABC

Sestavljanje piramid iz plastičnih ploščic je šlo učencem zelo dobro od rok. Zataknilo
se je le pri enakorobi šeststrani piramidi, saj je piramido ena skupina učencev lahko
sestavila, druga pa ne, ker sem imela dve vrsti različnih ploščic in se je iz enih vrst,
sicer bolj na grobo, dalo sestaviti enakorobo šeststrano piramido, iz drugih pa ne. Zato
je ena skupina učencev trdila, da obstaja enakoroba šeststrana piramida, druga skupina
pa je to zanikala. Skupina, ki je sestavila enakorobo šeststrano piramido, je dobila
nalogo, da sestavi še enakorobo osemstrano piramido (za enakorobo sedemstrano
piramido med plastičnimi ploščicami ni bilo pravilnega sedemkotnika). Pri tej
enakorobi piramidi pa so ugotovili, da se je ne da sestaviti, ker se enakostranični
trikotniki niso stikali v vrhu piramide. Da pravilna šeststrana piramida ne obstaja, smo
pokazali z vsoto kotov enakostraničnih trikotnikov v vrhu piramide. Učenci so sestavili
plašč enakorobe šeststrane piramide. En par učencev je ugotovil, da je plašč piramide
enak osnovni ploskve, torej da se plašč enakorobe šeststrane piramide in osnovne
ploskve prekrivata, da sta skladna in da zato ni mogoče sestaviti piramide. Izračunali pa
smo tudi vsoto kotov trikotnikov, ki se stikajo v vrhu piramide. Plašč enakorobe
šeststrane piramide sestavlja šest enakostraničnih trikotnikov. Kot v enakostraničnem
trikotniku pa meri 60°, torej je vsota trikotnikov v vrhu piramide 360°. Učenci so sami
izračunali še kot za enakorobo petstrano in osemstrano piramido. Ugotovili so, da pri
enakorobi petstrani piramidi, ki se jo je dalo izdelati iz plastičnih ploščic, meri 300°,
kot pri enakorobi osemstrani piramidi, ki je niso mogli narediti, pa meri 480°. Eden
izmed učencev je ugotovil, da se piramid, ki imajo v vrhu vsoto kotov večjo od 360° ne
da sestaviti oziroma ne obstajajo, tiste, ki pa imajo manjšo vsoto kotov od 360°, pa se
lahko sestavijo oziroma takšne piramide obstajajo.
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Pri matematičnem preiskovanju in reševanju učnega lista učenci niso imeli problemov,
saj smo za enakorobe piramide skupaj izračunali skupni kot v vrhu piramide in
ugotovili, ali enakorobe n-kotne piramide obstajajo. Nato pa so sami izpolnili tabelo do
konca.
Učenci so podali tudi svoje ugotovitve:


enakorobe piramide so le tri: četverec, enakoroba štiristrana in enakoroba
petstrana piramida



če je vsota kotov v vrhu piramide večja od



najmanjši skupni kot v vrhu piramide meri pri pravilni tristrani piramidi



pravilna 36-strana piramida obstaja le, če vrh enakokrakega trikotnika v plašču

, piramida ne obstaja

meri manj od


za obstoj pravilne piramide mora kot v vrhu enakokrakega trikotnika meriti
manj kot

, saj je že

, če pa vzamemo večstrano pravilno

piramido, pa se kot v vrhu piramide le povečuje
Z učenci smo odgovorili tudi na moja zastavljena vprašanja:
1. Koliko različnih pravilnih piramid lahko sestavimo z danim kotom med krakoma
trikotnika, na primer, če vrh kota enakokrakega trikotnika meri

?

Lahko sestavimo 5 različnih pravilnih piramid, od pravilne tristrane piramide do
vključno pravilne sedemstrane piramide, saj velja:

, torej se pravilne osemstrane piramide ne da več
sestaviti.

Za obstoj pravilne n-strane piramide mora veljati:
večkotnik osnovne ploskve,

pa vrh kota enakokrakega trikotnika.
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, pri čemer je

2. Koliko je različnih pravilnih n-stranih piramid, če kot v vrhu stranskih ploskev
meri celo število stopinj? Na primer pravilnih 5-stranih piramid.
Pravilnih 5-stranih piramid je 7, če vrh kota enakokrakega trikotnika meri med
in

s korakom po

.

S koraki v vrhu enakokrakega trikotnika po

pa obstaja 71 pravilnih 5-stranih

piramid, saj velja
,
, torej piramida s kotom

v

vrhu enakokrakega trikotnika več ne obstaja.
Različnih pravilnih n-stranih piramid je:

pri čemer je

večkotnik osnovne ploskve,

pa vrh kota enakokrakega

trikotnika.
3. Koliko različnih piramid ima določeno vsoto kotov v vrhu piramide enako

,

pri čemer morajo koti na vrhu piramide meriti celo število stopinj?

Iz Tabele 14 je razvidno, da ima v vrhu piramide vsoto kotov

med drugim

šest piramid, in sicer: pravilna tristrana, štiristrana, šeststrana, osemstrana,
dvanajststrana in štiriindvajsetstrana piramida. Poleg tega pa imajo v vrhu piramide
vsoto kotov

vse tiste piramide, katerih število robov osnovne ploskve deli

vsoto kotov v vrhu piramide. Torej sodijo v to skupino tudi: pravilne petstrana,
desetstrana, 15-strana, 16-strana, 20-strana, 24-strana, 30-strana, 40-strana, 48strana, 60-strana in 80-strana piramida. Število 240 ima sicer 20 deliteljev, vendar
1 in 2 ne štejeta. Torej je piramid s celoštevilskim kotom na vrhu, ki imajo v vrhu
skupni kot

, 18.

Število piramid je enako številu deliteljev vsote kotov v vrhu piramide, pri čemer
odštejemo enostrano in dvostrano piramido, ki ne obstajata.
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10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
100°
110°
120°
130°

19

Kot med krakoma
stranske ploskve
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
100°
110°
120°
130°

20

3

21

4

22

5

23

6

25

8

26

27

28

29

30

31

Število robov osnovne ploskve
9
10
11
12
13

Tabela 14: Matematično preiskovanje - pravilne piramide

24

7

32

14

33

15

34

16

35

17

36

18
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10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
100°
110°
120°
130°

19
190°
-

Kot med krakoma
stranske ploskve
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
100°
110°
120°
130°

20
200°
-

3
30°
60°
90°
120°
150°
180°
210°
240°
270°
300°
330°
-

21
210°
-

4
40°
80°
120°
160°
200°
240°
280°
320°
-

22
220°
-

5
50°
100°
150°
200°
250°
300°
350°
-

24
240°
-

27
270°
-

28
280°
-

29
290°
-

30
300°
-

31
310°
-

Število robov osnovne ploskve
9
10
11
12
13
90°
100° 110° 120° 130°
180° 200° 220° 240° 260°
270° 300° 330°
-

26
260°
-

8
80°
160°
240°
320°
-

25
250°
-

7
70°
140°
210°
280°
350°
-

32
320°
-

14
140°
280°
-

Tabela 15: Matematično preiskovanje - pravilne piramide, rešena tabela

23
230°
-

6
60°
120°
180°
240°
300°
-

33
330°
-

15
150°
300°
-

34
340°
-

16
160°
320°
-

35
350°
-

17
170°
340°
-

36
-

18
180°
-

3.6.3. MATEMATIČNO PREISKOVANJE V PARIH: EULERJEVA
FORMULA ZA POLIEDRE
VSEBINA: Eulerjeva poliedrska formula
RAZRED: 8.
URA: 5., 6.
TRAJANJE: 2 šolski uri
UČNE OBLIKE: frontalna, individualna
UČNE METODE: pogovor, razlaga, praktično delo, raziskovanje, eksperimentiranje,
diskusija
UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: plastične ploščice za izdelovanje poliedrov
UČNI CILJI: 1. Učenec preiskuje Eulerjevo formulo za poliedre.
2. Svoje ugotovitve skuša utemeljiti.
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PREGLEDNA ZGRADBA UČNE URE

NAMEN/
CILJ

uvod

ponovitev

matematično
preiskovanje

zaključek

VSEBINA
 pozdrav
učencem
 naslov
matematičnega
preiskovanja
 na izdelanem
poliedru učenci
preštejejo
robove, oglišča
in ploskve
 lastnosti
poliedrov preko
projekcije
 navodila pri
preiskovanju
 učenci sami
rešujejo naloge

METODE/
OBLIKE
 pogovor, razlaga

ČAS

PRIPOMOČKI

5 min

plastične ploščice

15 min

plastične
ploščice, Power
point projekcija

 pogovor,
60 min
diskusija, razlaga,
praktično delo,
raziskovanje,
eksperimentiranje

učni listi, prazni
listi, plastične
ploščice

 frontalna
 pogovor, razlaga,
praktično delo,
raziskovanje
 frontalna,
individualna

 frontalna, delo v
dvojicah
 pregled
 pogovor, razlaga,
doseženih ciljev
diskusija

10 min

 frontalna
Tabela 16: Zgradba učne ure: Eulerjeva formula za poliedre

Za učence sem pripravila delovni list z matematičnim preiskovanjem po zgledu listov
(Frobisher, Kmetič, 1996):
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Osnovna šola
Datum: _______

MATEMATIČNO PREISKOVANJE
POLIEDROV
Eulerjeva formula za poliedre

Tetraeder na spodnji sliki ima 4 ploskve, 6 robov in 4 oglišča. Kakšna bi lahko bila
povezava med številom oglišč in ploskev ter številom robov?

Slika 50: Tetraeder

Koliko ploskev, robov in oglišč ima kocka? Kako bi iz števila oglišč in ploskev dobil
število robov pri kocki? Ali je zapisana formula enaka prejšnji?

Slika 51: Heksaeder

Zapiši število robov, oglišč in ploskev za oktaeder in preveri svojo formulo.

Slika 52: Oktaeder
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Formulo, ki povezuje število oglišč O,
robov R in ploskev P poliedra, imenujemo
Eulerjeva formula za poliedre.

Izdelaj nekaj različnih poliedrov in preveri, ali velja Eulerjeva poliedrska formula za
vse poliedre. Pomagaj si z modeli, slikami, tabelami.

Ali formula velja za vse poliedre? Na primer za polieder na spodnji sliki?

Slika 53: Sestavljeni polieder

Zapiši, kako si razmišljal(a), kaj si odkril(a).
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POTEK UČNE URE

V začetku ure sem učence pozdravila in z njimi ponovila nekaj lastnosti poliedrov. Med
učence sem razdelila dva kompleta plastičnih ploščic, da so imeli dovolj materiala za
sestavljanje in da sta lahko hkrati sestavljala dva učenca vsak svoj polieder. Vsak izmed
učencev je sestavil svoj polieder in mu preštel oglišča, robove in ploskve. Preko
projekcije PowerPoint smo si še enkrat ogledali pravilne poliedre, saj so učenci
raziskovali Eulerjevo poliedrsko formulo prav na pravilnih poliedrih. Učenci so
povedali, da imajo pravilni poliedri vse robove enako dolge in so sestavljeni iz samih
pravilnih likov. Iz slik projiciranih na tablo so učenci sami prešteli ploskve in za vsak
pravilni polieder povedali število ploskev in kateri liki pravilni polieder sestavljajo. Za
četverec ali tetraeder (Slika 50) so ugotovili, da je sestavljen iz štirih enakostraničnih
trikotnikov, kocka ali heksaeder (Slika 51) iz šestih kvadratov, osmerec ali oktaeder
(Slika 52) iz osmih enakostraničnih trikotnikov, dvanajsterec ali dodekaeder iz desetih
pravilnih petkotnikov in dvajseterec ali ikozaeder iz dvajsetih enakostraničnih
trikotnikov. Učencem sem povedala, da obstaja tudi dokaz, da res obstaja samo pet
pravilnih poliedrov, ki jih imenujemo tudi platonska telesa, vendar pa za nas ta dokaz v
preiskovanju ni pomemben. Nato sem učencem razdelila učne liste in prazne liste ter jih
pozvala, naj vse, o čemer se bodo v paru pogovarjali, tudi zapišejo na liste. Po
samostojnem branju navodil, pa so učenci začeli z reševanjem.
Med matematičnim preiskovanjem sem se osredotočila na en par učencev in ju tudi
zvočno posnela. Njun pogovor je priložen v prilogi diplomskega dela. Med samim
preiskovanjem so bili učenci zelo samostojni. Veliko so zapisovali na liste, en par si je
pomagal s tabelo, drugi par pa je zapisoval enačbe poleg skic na učnem listu. Učenca,
ki sem ju snemala, sta bila med preiskovanjem zelo aktivna: veliko sta razmišljala na
glas in se med seboj pogovarjala, se dopolnjevala, spraševala drug drugega, pri
zapisovanja na list, računanju in štetju sta se učenca izmenjevala. Ko sta naletela na
problem sta ga poskušala rešiti najprej sama, če pa jima ni šlo, sta me prosila za pomoč.
Ob koncu preiskovanja smo z učenci pregledali ugotovitve. Oba para učencev sta s
simboli zapisala Eulerjevo formulo za poliedre:

. Do nje sta prišla s

poskušanjem. Učenci so ugotovili, da poliedrska formula velja za vse poliedre, ki so jih
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sestavili, razen za polieder, ki se je stikal na robu (Slika 53). Učencem sem razložila, da
so pravilni poliedri enostavni. To pomeni, da če polieder sestavimo iz papirja in v enem
oglišču vanj pihnemo, se bo napihnil v žogo. Polieder, ki se je stikal na robu, pa se ne
glede na to, skozi katero oglišče bi pihnili, če bi ga naredili iz papirja, ne bi napihnil, saj
to preprečuje stik robov. Tak polieder ni enostaven in zato zanj ne velja Eulerjeva
poliedrska formula. Učencem sem preko projekcije na tablo pokazala še en primer
poliedra, za katerega ne velja Eulerjeva poliedrska formula. Prikazan polieder je bil v
obliki kvadra, na sredini pa je imel luknjo. Ob koncu ure sem se učencem zahvalila za
sodelovanje pri preiskovanju.

ANALIZA PREISKOVANJA

Pri ponavljanju snovi so učenci zelo sodelovali. Skupaj smo ponovili, kje so oglišča
poliedra, kje robovi in kje ploskve. Nalogo, sestaviti polieder ter mu prešteti oglišča,
robove in ploskve, so rešili samostojno. Vsak učenec je svoj polieder pokazal sošolcem,
ki so preverili, ali je pravilno preštel oglišča, robove in ploskve. Dva izmed učencev sta
sestavila kocko, eden pravilno petstrano piramido in en šeststrano prizmo (Slika 54).

Slika 54: Poliedri, ki so jih sestavili učenci iz plastičnih ploščic

Učenci so imeli problem le pri poimenovanju prizme, kar pa je povsem razumljivo, saj
geometrijska telesa po učnem načrtu obravnavajo v devetem razredu.
Pri matematičnem preiskovanju sem en par učencev tudi snemala. Pri tem paru se je
malo zataknilo že na začetku, ker nista vedela, na kakšen način bi beležila podatke.
Svetovala sem jima, naj si naredita tabelo, vendar pa sta se nato lotila svoje metode, in
sicer sta rešitve zapisovala poleg skic na delovnem listu, npr:
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O=4
R=6
P=4
Tako sta zapisala ob vsakem poliedru posebej. Zmedlo ju je tudi vprašanje, kako bi iz
števila oglišč in ploskev dobila število robov, saj če sta seštela oglišča in ploskve nista
dobila robov poliedra, zato se jima namignila, da v sta v enačbi dve računski operaciji,
seštevanje in odštevanje. Manjši problem pa je nastopil tudi pri štetju robov (pri
tetraedru), saj nista bila popolnoma prepričana, ali se spoj ploskev šteje za en rob ali za
dva in pri štetju več ploskev poliedra, ker sta se večkrat zmotila pri štetju, ali sta
večkrat štela isto ploskev, ali pa sta kakšno spustila. Pri štetju sem jima svetovala, naj si
preštete ploskve označita, ali pa naj na že preštetih ploskvah držita prste.
Pri seštevanju in odštevanju števila ploskev, robov in oglišč, sta računala glasno in si
pri tem pomagala ter preverjala izračune. Če je eden izmed učencev obupal pri
poskušanju, je vlogo takoj prevzel drugi učenec:
B: A daj no, to ne gre, ne pride …
A: A si prav izračunala? Daj poglej še enkrat … daj bom jaz. Ma prav je. A lahko še
kako tole obrneva?
sta s simboli zapisala s pomočjo

Eulerjevo poliedrsko formulo
številskih izrazov:
B: Kako naj zdaj formulo zapišem?
A: Pomagajva si s prejšnjimi izračuni …
B: To so ploskve …
A: P plus … kaj je tale osem?
B: Oglišča …
A: P plus O minus … R
B: To je enako dva.

Pri poliedru, za katerega ni veljala Eulerjeva poliedrska formula, sta se ustavila kar
nekaj časa (Slika 53). Po dvakrat sta preštela vse robove, oglišča in ploskve, ker se jima
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po formuli rezultat ni izšel. Za potrditev, da formula ne velja, sta hotela slišati tudi iz
moje strani, vendar pa jima direktnega odgovora nisem posredovala.
Sestavila sta še svoja poliedra, in sicer dodekaeder in pravilno šeststrano prizmo (Slika
55).

Slika 55: Dodekaeder in pravilna šeststrana prizma izdelana iz plastičnih ploščic

Pri poimenovanju poliedrov sta si pomagala z učnim listom iz uvodne ure. S štetjem
oglišč, robov in ploskev nista imela večjih težav. Pri poliedrih z več ploskvami, robovi
ali oglišči, sta jih preštela skupaj. Prav tako ne z računanjem. Pri obeh poliedrih sta
ugotovila, da zanju velja Eulerjeva poliedrska formula.
Ob koncu ure sem pri analizi preiskovanja ugotovila, da so učenci do Eulerjeve
poliedrske formule prišli s poskušanjem, da jim je bilo preiskovanje zabavno. Nekaj
pomislekov so imeli le pri poliedru, za katerega formula ni veljala. Niso bili popolnoma
prepričani v svoje izračuna. Ob koncu ure sem razložila, zakaj za takšne vrste poliedrov
formula ne velja.

V nadaljevanju navajam nekaj primerov matematičnih procesov, zabeleženih med
preiskovanjem.

Strinjanje:
B: Ja lej, potem pa samo še tukaj dodaš … a ni tak kot na sliki?
A: Ja pa mislim, da je …
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Spraševanje:
B: Kako bi iz števila oglišč in ploskev dobila robove? Ploskev je pet, robov dvanajst,
oglišč šestnajst. Kako bi iz tega, ploskev in oglišč dobila robove? Kaj pa če imamo
dvanajst plus šestnajst minus pet? Kolk je dvanajst plus šestnajst?

Zbiranje:
B: Ok, daj preštej robove, pa še vse ostalo …
A: Oglišč je ena, dva, … mislim, da šest … daj še ti preštej … to je eno oglišče, a ne?
B: Ja men se tud zdi tako … ena, dva, tri, … šest …
A: Ok, robov je … enajst?
B: Pet jih je na tem, pa pet na drugem … pa še ta eden … enajst.
A: Ploskev pa … štiri plus štiri je osem.
Računanje:
A: Ne, čakaj, šestnajst minus …
B: Plus pet je … enaindvajset …
A: Minus dvanajst je .. enajst

Pisanje:
B: Ne pride. Hooo, pa ni prav …
A: Daj še enkrat na drugi list zapiši.
Razčiščevanje:
A: Pa oglišč ima osem, ploskev pa šest … to si čisto narobe preštela.
B: Aja, te sem štela za dvakrat … potem moram vse še enkrat … potem je pa tukaj
osem, pa tukaj osem … pa še tukaj moram zamenjat.
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3.6.4. MATEMATIČNO PREISKOVANJE SKUPNEGA KOTNEGA
PRIMANJKLJAJA V PARIH
VSEBINA: Skupni kotni primanjkljaj
RAZRED: 8.
URA: 7., 8.
TRAJANJE: 2 šolski uri
UČNE OBLIKE: frontalna, individualna, delo v dvojicah
UČNE METODE: pogovor, razlaga, praktično delo, raziskovanje, diskusija,
eksperimentiranje
UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: Power Point projekcija, računala, prazni listi,
listi matematičnega preiskovanja, plastične ploščice za izdelovanje poliedrov
UČNI CILJI: 1. Učenec preiskuje skupni kotni primanjkljaj poliedrov in skuša svoje
ugotovitve utemeljiti.
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ZGRADBA UČNE URE
NAMEN/
CILJ
uvod






ponovitev

matematično
preiskovanje

zaključek

METODE/
OBLIKE
pozdrav učencem  pogovor, razlaga
naslov
matematičnega
 frontalna
preiskovanja
lastnosti pravilnih  pogovor, razlaga,
(platonskih) teles
praktično delo,
vsota notranjih
raziskovanje
kotov in notranji
koti pravilnih
 frontalna,
mnogokotnikov
individualna
formula za
računanje
notranjega kota
pravilnega
mnogokotnika:
VSEBINA



 navodila pri
preiskovanju
 skupni kotni
primanjkljaj za
kocko rešim
skupaj z učenci
 učenci sami
rešujejo naloge
 pregled
doseženih ciljev
 skupni kotni
primanjkljaj je
enak za
konveksne
poliedre

ČAS

PRIPOMOČKI

5 min

10 min

Power point
projekcija,
računalo, prazni
listi

 pogovor,
65 min
diskusija, razlaga,
praktično delo,
raziskovanje,
eksperimentiranje

učni listi, prazni
listi, plastične
ploščice,
računalo

 frontalna, delo v
dvojicah
 pogovor, razlaga,
diskusija

10 min

 frontalna

Tabela 17: Zgradba učne ure: skupni kotni primanjkljaj

Za učence sem pripravila delovni list z matematičnim preiskovanjem (po zgledu listov
Frobisher, Kmetič, 1996):
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MATEMATIČNO PREISKOVANJE
POLIEDROV

Osnovna šola
Datum: ______

Skupni kotni primanjkljaj poliedrov

Pred seboj imaš sestavljen najbolj enostaven polieder, kocko.

Slika 56: Pogled v oglišče kocke

V enem oglišču se stikajo tri ploskve, kot prikazuje slika.

Če te ploskve razpremo v ravnino, dobimo mrežo na spodnji sliki.

Slika 57: Mreža ploskev v enem oglišču kocke

Do polnega kota manjka

. Pravimo, da je kotni primanjkljaj oglišča

.

Kolikšna je skupna vsota kotnih primanjkljajev v vseh ogliščih?
Izračunaj skupni kotni primanjkljaj pravilnih poliedrov.

Slika 58: Tetraeder

Slika 59: Oktaeder

Slika 60: Dodekaeder
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Slika 61: Ikozaeder

Vsoto vseh kotov oglišč
imenujemo SKUPNI KOTNI
PRIMANJKLJAJ ali DEFEKT
POLIEDRA.

Razišči skupni kotni primanjkljaj za druge poliedre. Pomagaj si z modeli, slikami,
tabelami.
Sestavi polieder s svojo domišljijo in izračunaj skupni kotni primanjkljaj.

Zapiši, kako si razmišljal(a), kaj si odkril(a), ali tvoje odkritje velja za vse poliedre?
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POTEK UČNE URE

Na začetku učne ure sem učence pozdravila in jim povedala, da bodo dve uri
samostojno raziskovali poliedre. V uvodnem delu sem z njimi ponovila nekaj lastnosti.
Omejila sem se na pravilna (platonska) telesa. S pomočjo projekcije in računalnika sem
učence spomnila, katere poliedre uvrščamo v to skupino. Na vprašanje, zakaj jih
imenujemo pravilni poliedri, je eden izmed učencev pravilno odgovoril, ker so
sestavljeni iz pravilnih večkotnikov, torej večkotnikov, ki imajo vse stranice in notranje
kote skladne.
Učencem sem povedala, da imata le pravilni trikotnik in pravilni štirikotnik posebni
imeni, t. j. enakostranični trikotnik in kvadrat, ostali večkotnike, ki imajo skladne
stranice pa poimenujemo pravilni n-kotnik, kjer je n število oglišč večkotnika. Ker so
učenci pri preiskovanju morali poznati velikost notranjih kotov pravilnih večkotnikov,
smo ponovili tudi le te. Za enakostranični trikotnik, kvadrat in pravilni petkotnik so
učenci na pamet vedeli, koliko meri vsota notranjih kotov in koliko meri en notranji
kot. Za ostale večkotnike pa je eden izmed učencev dejal, da bi notranji kot lahko
izmeril, če bi imel lik že narisan. Po učnem načrtu učenci v osmem razredu
obravnavajo večkotnike, zato smo ponovili tudi formulo za računanje notranjih kotov
poljubnega pravilnega večkotnika:

. Učenci so s pomočjo formule izračunali

notranji kot pravilnega šestkotika. Za lažje in hitrejše računanje so uporabljali računala.
Učenci so si nato razdelili plastične ploščice za izdelovanje poliedrov in učne ter prazne
liste, na katere bodo lahko zapisovali svoje rešitve. Povedala sem jim tudi naslov
matematičnega preiskovanja, nato pa so sami prebrali nalogo. Skupaj z učenci smo
izračunali kotni primanjkljaj kocke. Učencem sem omenila, da naj sestavljajo in
računajo skupni kotni primanjkljaj le za konveksne poliedre. Nato pa so sami
nadaljevali s preiskovanjem.

ANALIZA PREISKOVANJA
Pri ponavljanju snovi o pravilnih poliedrih so učenci zelo sodelovali. Učenci so našteli
nekaj pravilnih večkotnikov, ki jih poznajo. Iz matematičnih učnih vsebin poznajo
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predvsem enakostranični trikotnik, kvadrat ter pravilni petkotnik in pravilni šestkotnik.
Učenci so se spomnili tudi, koliko merijo notranji koti v pravilnih večkotnikih, sicer pa
bi jih znali izračunati po formuli:

.

Prvi primer matematičnega preiskovanja smo rešili skupaj. Iz plastičnih ploščic je
najprej vsak izmed parov sestavil kocko in preštel oglišča. Eden izmed učencev je
oglišča zamenjal za ploskve in je preštel, da ima kocka šest oglišč. Vendar pa je po
premisleku svojo ugotovitev zavrnil in ponovno preštel oglišča kocke in ugotovil, da
ima kocka res osem oglišč. Za računanje kotnega primanjkljaja je potrebno poznati tudi
ploskve, ki se stikajo v enem oglišču. Učenci so vedeli, da se v enem oglišču stikajo
trije kvadrati (Slika 56). Eno oglišče s ploskvami so ločili od ostalega dela kocke in ga
razprli ter narisali skico na list (Slika 57). Že v uvodnem delu, smo ponovili, da notranji
kot v kvadratu meri 90°. Torej trije kvadrati skupaj v enem oglišču merijo 270°. Učenci
so hitro ugotovili, da jim do polnega kota manjka še 90°. Učencem sem povedala, da
kot, ki manjka v oglišču do polnega kota, imenujemo kotni primanjkljaj. Na vprašanje,
kako bi dobili vsoto kotnih primanjkljajev, pa je eden izmed učencev ugotovil, da bi
sešteli vse kotne primanjkljaje. V primeru kocke, kjer je v vsakem oglišču kotni
primanjkljaj 90°, pomnožimo kotni primanjkljaj s številom oglišč, torej

, in

dobimo 720°. Učenci so nato sami izdelovali poliedre in računali kotne primanjkljaje.
Najprej so računali kotni primanjkljaj za ostala platonska telesa, nato pa so izdelali še
druge poliedre. V nadaljevanju preiskovanja sem snemala pogovor dveh učencev.
Učenca sta se najprej med seboj dogovorila, kdo bo pisal in kdo bo sestavljal poliedre.
Najprej je eden izmed učencev sestavil vse pravilne poliedre. Zataknilo se jima je pri
sestavljanju oktaedra, vendar pa sta ga z mojo pomočjo tudi sestavila, ter pri
sestavljanju dodekaedra. Učenci so si lahko pomagali s projekcijo pravilnih poliedrov
na tabli ali z učnimi listi, ki smo jih reševali pri spoznavanju poliedrov v uvodni uri.
Drugi učenec je štel oglišča poliedrov in risal skice ploskev v enem oglišču. Za
tetraeder (Slika 58) sta ugotovila, da je kotni primanjkljaj oglišča 180° in da ima štiri
oglišča. Z računalom sta izračunala produkt kotnega primanjkljaja in število oglišč ter
dobila skupni kotni primanjkljaj 720°. Rezultat sta primerjala s skupnim kotnim
primanjkljajem kocke in ugotovila, da sta dobila enak rezultat. Za oktaeder (Slika 59),
sta ugotovila, da je kotni primanjkljaj 120° in potem sta to število pomnožila s številom
oglišč, ki jih ima oktaeder šest. Ponovno sta dobila rezultat 720°. Pri dodekaedru (Slika
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60) sta učenca ugotovila, da ima dvajset oglišč. Ploskve, ki se stikajo v enem oglišču,
sta na veliko prerisala na list papirja, nato pa izračunala kotni primanjkljaj, ki je v enem
oglišču meril 36°. Skupni kotni primanjkljaj pa sta s pomočjo računala izračunala, da
pride enako kot v ostalih primerih, 720°. Tudi ikozaeder (Slika 61) sta sestavila brez
večjih problemov, preštela oglišča, narisala ploskve, ki se stikajo v enem oglišču in
izračunala kotni primanjkljaj oglišča, ki pri ikozaedru meri 60°, skupni kotni
primanjkljaj pa sta izračunala, da meri 720°. Pri vseh pravilnih poliedrih sta skupni
kotni primanjkljaj izračunala s kotnim primanjkljajem v enem oglišču in ga pomnožila
s številom oglišč, ker se pri pravilnih poliedrih v vsakem oglišču stika enako število
enakih ploskev. Nato pa sta sestavila še 4 nepravilne poliedre. Vsak po dva poliedra.

Slika 62: Okrnjen
kockin osmerec

Slika 63: Šeststrana
antiprizma

Slika 64: Pravilna
osemstrana prizma

Slika 65: Povečana
trikotna prizma

Pri poliedru, povečani trikotni prizmi (Slika 65), sta ugotovila, da se v vseh ogliščih ne
stikajo enake ploskve in da bo potrebno za vsako oglišče posebej izračunati kotni
primanjkljaj in potem vse skupaj sešteti. Zato sta se odločila, da najprej izračunata
skupni kotni primanjkljaj arhimedskega telesa, okrnjen kockin osmerec (Slika 62).
Ugotovila sta, da se v vsakem oglišču stikajo trije kvadrati in en enakostranični
trikotnik (Slika 66), oglišč pa je štiriindvajset.

Slika 66: Oglišče okrnjenega kockinega osmerca v ravnini
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Ploskve enega oglišča sta prerisala na papir in izračunala kotni primanjkljaj, ki je meril
30°. Skupni kotni primanjkljaj sta izračunala enako kot za pravilne poliedre, kot
produkt kotnega primanjkljaja in oglišč, ter dobila rezultat 720°. Polieder na Sliki 65
uvrščamo med Johnsonove poliedre, ker je sestavljen iz pravilnih mnogokotnikov,
vendar pa ti mnogokotniki niso v vsakem oglišču v enakem zaporedju. Učenca sta
ugotovila, da se v nekaterih ogliščih stika enako število enakih večkotnikov. V dveh
ogliščih se v enakem zaporedju stikajo dva kvadrata in en enakostranični trikotnik slika
67.

Slika 67: Oglišče povečane trikotne prizme v ravnini I

Izračunala sta, da je kotni primanjkljaj v oglišču 120°, nato pa sta ta kotni primanjkljaj
pomnožila z dva, ker sta taki oglišči dve in dobila kotni primanjkljaj za dve oglišči, ki
je meril 240°. Ugotovila sta tudi, da so si tudi druga štiri oglišča enaka oz. da se v njih
stikajo enaki večkotniki v enakem zaporedju, t. j. trije enakostranični trikotniki in en
kvadrat, kot kaže Slika 68.

Slika 68: Oglišče povečane trikotne prizme v ravnini II

Kotni primanjkljaj v enem oglišču je po izračunu učencev meril 90°, v vseh štirih
ogliščih pa 360°. Polieder, ki sta ga sestavila, je imelo sedem oglišč. V sedmem oglišču
pa so se stikali štirje enakostranični trikotniki (Slika 69).
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Slika 69: Oglišče povečane trikotne prizme v ravnini III

Kotni primanjkljaj v sedmem oglišču je meril 120°. Ko sta učenca seštela vse kotne
primanjkljaje, sta dobila rezultat 720°.
Učenca sta nato odgovorila še na vprašanja, ki so bila zapisana na učnem listu
matematičnega preiskovanja. Na vprašanje, kako si razmišljal, sta odgovorila, da sta si
pomagala z risanjem stičnih ploskev enega oglišča pri pravilnih poliedrih in
arhimedskem poliedru, izračunala kotni primanjkljaj v oglišču, nato pa to število
pomnožila s številom oglišč, kar je razvidno tudi iz njunega reševanja. Pri
Johnsonovem poliedru pa sta narisala ploskve v vsakem oglišču posebej. Ugotovila sta,
da se v nekaterih ogliščih stikajo enake ploskve v enakem zaporedju, izračunala kotni
primanjkljaj za enaka oglišča in jih nato seštela. Na vprašanje, kaj sta odkrila, sta
odgovorila, da meri skupni kotni primanjkljaj tako pri pravilnih poliedrih kot tudi pri
njunih dveh poljubnih 720°. Ker jima je ostalo še nekaj časa, sem jima svetovala, naj
sestavita še vsak svoj poljubni polieder in prav tako izračunata skupni kotni
primanjkljaj. Eden izmed učencev je sestavil pravilno osemstrano prizmo (Slika 64),
drugi pa pravilno šeststrano antiprizmo (Slika 63). V vseh ogliščih prizme sta učenca
ugotovila, da se stikajo enake ploskve, in sicer osemkotnik in dva kvadrata (Slika70),
teh oglišč pa je šestnajst.

Slika 70: Oglišče pravilne osemstrane prizme v ravnini
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Notranji kot osemkotnika sta izračunala po formuli

in dobila rezultat

135°. Kotni primanjkljaj prizme je meril 45°, skupni kotni primanjkljaj pa 720°.
Pri antiprizmi sta prav tako ugotovila, da se v vseh ogliščih stika enako število ploskev
v enakem zaporedju, pravilni šestkotnik in trije enakostranični trikotniki (Slika 71).

Slika 71: Oglišče pravilne šeststrane antiprizme v ravnini

Izračunala sta, da kotni primanjkljaj antiprizme meri 60° (notranji kot pravilnega
šestkotnika sta izračunala po formuli

– meri 120°), to pa sta pomnožila s

številom oglišč antiprizme, ki jih ima 12, ter dobila rezultat enak prejšnjim skupnim
kotnim primanjkljajem, 720°. Ugotovila sta, da meri skupni kotni primanjkljaj tako
prizem, kot antiprizem 720°.
Ob koncu ure sem z učenci naredila še povzetek. Z učenci smo ugotovili, da so sestavili
le konveksne poliedre. Oba para učencev sta se strinjala, da meri skupni kotni
primanjkljaj za konveksne poliedre 720°. Učence sem povprašala, koliko meri vsota
zunanjih kotov trikotnika, štirikotnika. Odgovorili so, da 360°. Učencem sem s
pomočjo že znanih vsebin poskušala razložiti, da tako kot merijo zunanji kot
konveksnih večkotnikov 360°, tako meri »zunanji kot« konveksnih poliedrov, ki jih
imenujemo skupni kotni primanjkljaj, 720°. Ob koncu sem se učencem zahvalila za
sodelovanje pri matematičnem raziskovanju.

V nadaljevanju sem navedla nekaj primerov matematičnih procesov zabeleženih med
preiskovanjem.
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Pojasnjevanje:
A: A pa res! Pa ti si genij … Kako bova pa zdaj to?
B: Ja zdaj najprej preštejva oglišča, potem bova pa tako kot prej razstavila eno oglišče,
pa ga prerisala, pa tako naprej … bova že potem to. Najprej preštejva. Ena, dva, tri …
Mislim, da jih je štiriindvajset … Dej preštej še ti.

Govorjenje:
B: Moj je pa sestavljen … iz šestkotnika in enakostraničnih trikotnikov … mislim, da se
tem reče anti… anti… anti … prizme. Ja ima pa tud v vseh ogliščih enako. Teh je pa …

Strinjanje:
B: Primi za eno oglišče …
A: A takole?
B: Ja ja, zdaj pa to stran poberi, pa odpri, pa nariši.
Spraševanje:
B: Koliko je to skupaj? Aja, koliko pa merijo notranji koti v osemkotniku?

Zbiranje:
A: Pa najprej sestaviva vse, potem bova pa zapisovala.
B: Ok, kaj morava še sestavit? Kocko, tetraeder, do..de..ka..e..der

… ta je iz

petkotnikov?
Računanje:
B: Tri krat devetdeset je dvesto sedemdeset, pa še šestdeset … je tristo trideset … do
tristo šestdeset manjka še trideset …

Risanje:
A: A je res nujno, da moramo narisat mrežo …
B: Kot da je tako težko … pa saj samo za eno oglišče narediš.
A: Pa to je težko, vse se zmedeš …
B: Daj, ti pomagam … Pa daj to kar na nov list na veliko nariši … Koliko že meri kot v
petkotniku?
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Pisanje:
A: Sedemsto dvajset. Kam pa to napišem, pa kaj?
B: Ja tako kot sva zdaj izračunala zapiši. Kar račun tja zraven slikce. Skupni kotni
primanjkljaj … potem pa zraven račun. To je to.
Razčiščevanje:
B: Učiteljica, a takole pride oktaeder?
U: Oktaeder je v slovenščini osmerec in pomeni osem ploskev, koliko jih imaš pa ti?
B: Ena, dva, tri, štiri, pet, šest?
A: Tukaj moraš imet štiri trikotnike, ti imaš pa tri …
B: Koliko je to skupaj? Aja, koliko pa merijo notranji koti v osemkotniku?
A: Ja po tisti formuli izračunaš.

3.7. ANALIZA MATEMATIČNEGA PREISKOVANJA
Matematično preiskovanje se je v mojem primeru izkazalo kot zelo uspešno. Učenci so
bili navdušeni nad osvajanjem snovi. Zanimiva jim je bila tako tema o poliedrih kot
tudi to, da so lahko sami sestavljali poliedre in se igrali ter zabavali pri preiskovanju.
Ker so poznali že nekaj preprostih poliedrov (kocka, kvader, piramide, prizme), jim je
bilo raziskovanje kompleksnejših poliedrov toliko bolj zanimivo. Preiskovanja so se
lotili z veliko zainteresiranostjo.
Preiskovanja kot učne metode učenci niso poznali, zato sem pred preiskovanjem v parih
izvedla razredno preiskovanje. Učenci so hitro ugotovili, kaj je smisel preiskovanja in
kako poteka. Sledili so mojim navodilom in jih tudi upoštevali. Tako pri preiskovanju v
parih ni bilo zaznati večjih težav. Ko sem primerjala para učencev z enakim
preiskovanjem, sem ugotovila, da sta se povsem drugače lotila preiskovanja. Vendar je
bil njihov zapis sistematično zelo urejen. Pri raziskovanju Eulerjeve poliedrske formule
je en par učencev podatke zapisoval ob slikah poliedrov na učnem listu, drugi pa si je
pomagal s tabelo. Do rešitev je ,zanimivo, prej prišel par, ki je podatke zapisoval v
tabelo.
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Pri preiskovanju kotnega primanjkljaja poliedrov je eden izmed parov najprej
ugotavljal, iz koliko »enakih oglišč« je sestavljen polieder, to pomeni, v koliko ogliščih
se stika enako mnogokotnikov v enakem zaporedju. Oba para sta si pri računanju kotov
pomagala s skico. Eden izmed parov je risal kar obrise ploskev v enem oglišču. To je
storil tako, da si je izbral eno izmed oglišč. Vse ploskve, ki so se stikale v tem oglišču
je ločil od preostalih ploskev. Nato jih je razprl v ravnino, jih položil na list papirja in
jih obrisal. S takšnim delom si je prihranil nekaj časa in lažje predvidel, kolikšen kot
manjka do polnega kota.
Pri preiskovanju so si pomagali s plastičnimi ploščicami, ki so jih sestavili v poljuben
polieder. Na ta način so si lažje predstavljali polieder v prostoru in tudi lažje razumeli,
kaj preiskovanje od njih zahteva. Velika razlika je med sliko narisano na papirju in
predmetom, ki ga držiš v roki. Slednjega si lažje predstavljaš, lahko ga vrtiš, ga drugače
oblikuješ, razstaviš in spet sestaviš, dodaš kakšno novo ploskev, kakšno vzameš stran in
dobiš nov polieder.
Kot sem že omenila, so pri preiskovanju sodelovali učno bolj uspešni učenci, zato težko
ocenim, ali sta preiskovanji, ki sem si ju izbrala, primerni za preiskovanje v osnovni
šoli. Za učence, ki sem jih imela v skupini preiskovanje ni bila težka naloga, saj so hitro
osvojili nove pojme in se poprijeli z izzivom. Takšno preiskovanje bi bilo v razredu s
povprečnimi in manj uspešnimi učenci težje izvedljivo. Preiskovanji sta bolj primerni
za dodatni pouk matematike ali v okviru kakšnih šolskih dejavnosti, kjer bi učitelj imel
možnost izbrati učno bolj uspešne učence. Ne trdim, da za učno manj uspešne učence
nalogi nista primerni. Verjetno bi ti učenci potrebovali veliko več časa za raziskovanje,
pri tem pa bi jih začetni interes lahko že minil in ne bi prišli do rešitev.
Temi preiskovanja se mi zdita popolnoma primerni za osnovno šolo, bolj v devetem
razredu po obravnavi teles. Kljub temu pa bi morali biti učenci pred samim
preiskovanjem seznanjeni s poliedri, ki so vključeni v preiskovanje in seveda tudi s
samim načinom preiskovanja.
Če bi bili ti dve temi preiskovanja podani frontalno, učenci verjetno ne bi pokazali
tolikšnega zanimanja, ure bi bile bolj dolgočasne, rešitev bi učenci dobili na dlani in se
ne bi srečali s kakšnimi podrobnostmi, ki jih preiskovanje ponuja. Tako pa so učenci ob
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samostojni izdelavi poliedrov in preštevanjem ter računanjem poskušali na vse načine
priti do kakršnekoli rešitve. Pouk s praktičnim delom je veliko bolj zanimiv in zabaven,
učenci pa ob tem razvijajo matematične procese, čeprav se tega ne zavedajo.
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4. ZAKLJUČEK
V osnovni šoli, kjer sem izvajala matematično preiskovanje, učenci niso poznali te
metode pridobivanja novega ali nadgradnja starega znanja. Res je, da je učni načrt
matematike v vseh razredih zelo natrpan z različnimi vsebinami, ki jih je potrebno
predelati, sicer se v srednji šoli pokažejo široke luknje neznanja. Pa vendar bi bilo
potrebno kakšno uro nameniti matematičnemu preiskovanju. Najlažje bi bilo to
izvedljivo pri stereometriji, saj bi si lahko učenci pri preiskovanju pomagali z
različnimi modeli in odkrivali nove pojme matematike. A za takšen način podajanja
snovi si mora učitelj vzeti precej več časa za pripravo na pouk kot pri običajnem
frontalnem podajanju snovi. Učenci pa od ur, kjer sami nekaj odkrijejo, odnesejo veliko
več znanja. Predvsem, če je tema raziskovanja zanimiva.
Pri poliedrih se najde še veliko tem, ki bi bile poleg že navedenih, primerne za
matematično raziskovanje v osnovni šoli. Na primer raziskovanje, koliko platonskih in
arhimedskih teles obstaja. Zanimivi za raziskovanje bi bili tudi zvezdasti poliedri,
simetrije (zrcaljenje, rotacija)
Temi, ki sem ju obravnavala v diplomskem delu pa bom vsekakor uporabila v devetem
razredu pri obravnavanju prizem in piramid.
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PRILOGE
ZAPISI S SNEMANJA UČNIH UR
Oznake:

U - učiteljica
A, B, C, D – učenci

Priloga 1: Eulerjeva formula za poliedre
U: Dober dan.
A, B: Dober dan.
U: Prejšnji dve uri smo skupaj reševali preiskovalno nalogo, tako da ste videli, kako naj
bi preiskovanje potekalo, danes pa boste poskusili sami preiskovati nalogo. Najprej pa
bomo ponovili nekaj osnovnih lastnosti o telesih, ki smo jih v predprejšnji uri tudi
omenili. Tukaj so plastične ploščice iz katerih boste sestavljali poliedre, pa si jih prosim
razdelite. En komplet ploščic na par učencev. (Učenci si delijo ploščice.) Vsak izmed
vas naj izdela poljuben polieder in mu prešteje oglišča, stranice in ploskve. Potem pa bo
svojo ugotovitev predstavil tudi nam.
Učenci sestavljajo poliedre in štejejo oglišča, robove in ploskve. Je kdo že sestavil in
preštel? Ja? Izvoli … pokaži svoj polieder in povej iz koliko oglišč, robov in ploskev je
sestavljen.
A: Moja kocka ima osem oglišč, dvanajst robov in šest ploskev.
U: Bo držalo?
C: Učiteljica, jaz sem sestavil tudi kocko …
U: Potem lahko potrdiš ali zanikaš ugotovljene trditve?
C: Tudi jaz imam tako.
U: Odlično. Naprej, kateri polieder ste še sestavili?
B: Ne vem, kako se ta polieder imenuje …
U: To je petstrana pravilna piramida, ker ima za osnovno ploskev pravilni petkotnik,
torej so robovi osnovne ploskve enako dolgi. Koliko ima oglišč, robov in ploskev?
B: Šest oglišč, šest ploskev in …. Pet plus pet … deset robov.
U: Bo držalo?
I

C, A, D: Ja.
U: In kaj imamo še zadnji sestavljen polieder?
D: To pa ne bo piramida, ampak je prizma …
U: Ja, pravilna šeststrana prizma, ker telo omejujeta dve vzporedni stranski ploskvi, ki
sta pravilna šestkotnika, stranske ploskve pa sestavljajo pravokotniki. Koliko oglišč,
robov in ploskev si preštel na tvoji prizmi?
D: Dvanajst oglišč, osemnajst robov in … osem ploskev
U: Ja odlično. Torej to boste znali prešteti za poliedre, ki jih boste sestavili. Kaj pa so to
pravilni poliedri? Kaj smo rekli, da velja za pravilne poliedre?
C: Da so robovi enaki.
U: Ja rekli smo, da so vsi robovi poliedra enako dolgi. Poznate kakšen tak polieder?
Enega oz. dva sta sestavila vaša sošolca.
D: Kocka.
U: Ja res je. Tukaj na tabli si poglejmo še ostale pravilne poliedre, ki jih imenujemo
tudi …
A: … Platonska telesa.
U: Ta telesa smo si ogledali že v prejšnjih urah, zato jih samo hitro preletimo in
povejmo iz koliko pravilnih likov je sestavljeno posamezen polieder. Pravilna ali
tristrana piramida je sestavljena iz česa? Ta polieder prikazuje tale slika.
C: Iz štirih enakostraničnih trikotnikov.
U: Ja res je. Kocko že poznate … ta je sestavljena iz …
B: Šestih kvadratov.
U: Tukaj zraven je osmerec ali grško oktaeder. Sestavljen je iz … Koliko ploskev?
Preštejmo …
B: Ja osmih ploskev, če je osmerec …
U: Ja, bravo! Kakšnih ploskev? Kako imenujemo ploskve iz katerih je sestavljen?
B: Enakostranični trikotniki.
U: V vsakem oglišču se stikajo natanko štirje enakostranični trikotniki. Potem imamo tu
še dvanajsterec ali dodekaeder. Ta je sestavljen iz dvanajstih pravilnih petkotnikov in
dvajseterec ali ikozaeder, ki pa je sestavljen iz dvajsetih enakostraničnih trikotnikov, v
vsakem oglišču pa se stika pet trikotnikov.
Imate še kakršnokoli vprašanje? Če ne boste znali sestaviti pravilnega poliedra med
preiskovanjem, povejte, lahko pa si pomagate tudi s slikami na tabli. Prosim, če razdeliš

II

učne liste in prazne lista. Karkoli se vam poraja v glavi, o čemerkoli razmišljate,
zapišite na list. Za začetek pa najprej preberite navodilo preiskovalne naloge.
Učenci berejo navodila naloge.
C: Lahko pišemo s svinčnikom?
U: Lahko pišete tudi s svinčnikom, samo ničesar ne radirajte. Če se zmotiš, prečrtaj, da
te ne bo motilo pri nadaljnjem reševanju.
B: Lahko začnemo?
U: Če si prebrala, kar izvoli. Lahko začneš s sestavljanjem poliedrov in ne pozabi
zapisati poteka reševanja.
V nadaljevanju sem snemala pogovor med učencem A in B.
A: Imaš svinčnik?
B: Spet nimaš puščice? A ti jo grem iskat?
A: Pa ne, samo en svinčnik mi posodi.
B: Na (sošolka posodi svinčnik).
Začnejo s sestavljanjem poliedrov.
B: Učiteljica, kako pa naj to zapisujem?
U: Lahko si pomagaš s tabelo, v katero boš zapisal število robov, ploskev in oglišč.
A: Kako bi število oglišč in ploskev dobil robove? Samo da sestaviva vse, potem pa
bova.
B Piše na list, obkrožuje in šteje, treplja s prsti po mizi
B: Kako naj to?
U: Samo plusi in minusi so vmes, nič deljenja ali množenja. Za tetraeder si zapisala šest
robov minus štiri ploskve je enako štiri oglišča. Zdaj pa zapiši še robove, oglišča in
ploskve za kocko, pa vstavi v enako enačbo kot zgoraj.
A šteje oglišča, robove in ploskve za kocko.
A: Pet ploskev ima in … kako te robove preštejem?
U: To je en rob, kjer se stikate dve ploščici.
B: Ena, dve, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset …. (se zmede pri štetju)
U: Poglej, takole preštej. Tukaj zgoraj imaš štiri, tukaj spodaj imaš štiri …
B: Tukaj štiri, tukaj štiri …
U: Ne, tukaj sta ta dva že zavzeta notri, torej dva in dva …
A: Deset?

III

U: Imaš osem pa osem, devet, deset, pa še na tej strani imaš dva.
B: Aja, dvanajst.
Poskušata po prejšnji formuli izračunati število oglišč.
A: Ta formula … nekaj ne bo v redu.
B: Pa ti poskusi drugače zapisati, da bo.
A: Pa kako? Počakaj, da malo premislim.
B: Kako bi iz števila oglišč in ploskev dobila robove? Ploskev je pet, robov dvanajst,
oglišč šestnajst. Kako bi iz tega, ploskev in oglišč dobila robove… Kaj pa če imamo
dvanajst plus šestnajst minus pet. Kolk je dvanajst plus šestnajst?
A: Dvanajst plus šestnajst je osemindvajset.
B: Torej osemindvajset.
A: Minus pet …
B: … je triindvajset. Tudi ne pride.
A: Ok, poskusi šestnajst plus dvanajst plus pet.
B: Šestnajst plus dvanajst plus pet (zapiše) Koliko je to?
A: …
B: Triindvajset. Spet ne pride
A: Probaj šestnajst minus dvanajst plus pet. Koliko je?
B: Šestnajst minus dvanajst plus pet … je devet.
A: Koliko bi pa moglo priti?
B: Dvanajst.
A: Dvanajst?
B: Daj povej ti meni, a veš, a probam … Kaj pa če imaš šestnajst plus pet minus
dvanajst? Šestnajst plus pet je enaindvajset minus dvanajst je ...
A: Enajst.
B: A daj … število oglišč …
A: Ne, čakaj, šestnajst minus …
B: Plus pet je … enaindvajset
A: minus dvanajst je .. enajst
B: Ne pride. Hooo, pa ni prav …
A: Daj še enkrat na drugi list zapiši.
B: Pa tukaj piše šestnajst plus pet minus dvanajst je enajst … ni dvanajst …
A: Pa daj probaj seštet ploskve in oglišča, pa od njih odštej robov.
B: Ploskev pa oglišč je … šestnajst plus pet je enaindvajset
IV

A: Pa oglišč ima osem, ploskev pa šest … to si čisto narobe preštela.
B: Aja, te sem štela za dvakrat … potem moram vse še enkrat … potem je pa tukaj
osem, pa tukaj osem … pa še tukaj moram zamenjat.
B: Koliko je pet plus dvanajst? Sedemnajst … minus osem je koliko?
A: Devet.
B: A daj no, to ne gre, ne pride …
A: A si prav izračunala? Daj poglej še enkrat … daj bom jaz. Ma prav je. A lahko še
kako tole obrneva?
B in A razmišljata … ni pogovora
B: Štiri plus štiri minus šest je dva.
A: Kaj pa tale druga možnost? Za kocko?
B: Šest plus osem je …
A: … štirinajst.
B: Minus dvanajst … tud pride dva … ja hudoooo. Dej sestavi še oktaeder. Pa preštej
oglišča pa ploskve pa robove.
A: Osem ploskev.
B: ploskev … pa še oglišča
A: Šest.
B: Šest. Zaporedje … Koliko je pet … ne pet, … šest plus osem?
A: Štirinajst. Minus dvanajst je dve. Tudi za tega … oktaeder, pride dve.
B: Kako naj zdaj formulo zapišem?
A: Pomagajva si s prejšnjimi izračuni …
B: To so ploskve …
A: P plus … kaj je tale osem?
B: Oglišča …
A: P plus O minus … R
B: To je enako dva.
A: Kaj pa zdaj še morava naredit?
B: Kaj že piše v navodilih … čakaj … aja, še poljubnega morava naredit.
A: Dajva najprej še tega … kaj je čuden …
B: Dajva ga najprej sestavit …
A: Kako pa? To je tako čudno …
B: Saj če nama ne bo šlo, nama bo pa učiteljica pomagala …
A in B sestavljata polieder.
V

A: Ne, ta gre tako, tale ploščica pa tukaj …
B: Ja lej, potem pa samo še tukaj dodaš … a ni tak kot na sliki?
A: Ja pa mislim, da je …
B: Dajva vprašat učiteljico …
A: Pa ne, pa sej je tak, poglej no …
B: Ok, daj preštej robove, pa še vse ostalo …
A: Oglišč je ena, dva, … mislim, da šest … daj še ti preštej … to je eno oglišče, a ne?
B: Ja men se tud zdi tako … ena, dva, tri, … šest …
A: Ok, robov je … enajst?
B: Pet jih je na tem, pa pet na drugem … pa še ta eden … enajst.
A: Ploskev pa … štiri plus štiri je osem. Zdaj pa sam izračuni, če kolk pride po prejšnji
formuli … Oglišča … plus ploskve … minus robovi … je šest plus osem minus enajst
… je … je … tri??? To ne pride … narobe sva preštela …
B: Ja pa nisva, če sva dvakrat vse štela … saj lahko, da tako pride … Čakaj, bom
učiteljico vprašal … Učiteljica, a pr tem zadnjem tako pride?
U: Sta dvakrat preštela robove, oglišča in ploskve?
A, B: Ja?!
U: Kakšen pa je tale polieder, glede na prejšnje, ki sta jih sestavljala …
B: Čuden …
U: No ja … čuden že … se spomnita, kako smo rekli pravilnim ali platonskim telesom
in njim podobnim? No, če se spomnita pripišita, sicer pa bomo povedali na koncu, ko
boste končali s preiskovanjem in se bomo pogovorili o reševanju preiskovanja.
Še sama izdelajta poljuben polieder, ki je lahko takšne oblike kot prejšnji ali pa takšne
kot je ta zadnji.
A in B izdelujeta vsaka svoj polieder.
B: P pa O pa R … P so ploskve.
A: Teh je osem.
B: Potem pa oglišča … osem.
A: To je šestnajst …
B: Robov pa … dvanajst? Ne, šestnajst? Ne, to ne bo vredu …
A: Lej takole …ena, dva tri … dvanajst
B: Ampak vseeno ne bo v redu. Daj še enkrat preštej …
A: To je ena, dva, tri, štiri … Šest ploskev.
B: Šest ploskev, pa koliko oglišč?
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A: Osem.
B: Šest plus osem … je štirinajst
A: Pa minus robovi, ki jih pa je dvanajst.
B: Spet pride dve.
A: Kako je že temu tvojemu ime … eno posebno ime ima, ker smo jih zadnjič delal …
B: Čakaj, da pogledam … Dodekaeder je.
A: No, dajva še za tega …
B: Ooo tole bo pa težko preštet, daj mi posod roke … Ploskev je … ena, dve tri štiri pet
…
A: Šest, sedem, osem, devet, deset … pa zgornja pa spodnja … dvanajst.
B: Dvanajst ploskev. Ok, oglišča …
A: Teh je pa ful … Pet pa pet pa pet … ne, tako ne bo šlo … Pet, deset …
B: … dvajset … pa še robove …
A: Čakaj malo, ne gre tako hitro … pet, pet, … trideset
U: Sedaj pa počasi zaključujte, da pregledamo vaše rezultate …
B: Samo še malo, saj sva že na koncu …
A: Daj hitro zapiši še formulo …
B: Ploskve P plus oglišča O minus R … to pa je …
A: Dvanajst plus dvajset … je dvainštirideset.
B: Minus trideset … je dvanajst?
A: Pa ne tam dvainštirideset, dvaintrideset.
B: Pa če si rekla toliko … saj nima veze … minus trideset je … dva.
A: Učiteljica, končala sva.
U: C in D sta tudi končala? Ja, ne?
C: Pa ja, sva.
U: Najprej vprašanje: Vam je bil tak način odkrivanja nečesa novega v matematike
zabaven?
B: Ja …
A: Ja, meni tudi.
U: Kaj ste odkrili v današnjem preiskovanju?
A: Ja da velja ta formula.
U: Ja, katera?
C: Eulerjeva poliedrska formula.
U: Kako pa ste jo zapisali? Prideš napisat na tablo?
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Učenec D je na tablo zapisal O+P-R=2
U: Kaj pomenijo oznake O, P in R?
D: Oglišča ploskve in robovi.
U: Kako ste prišli do te formule?
A: Poskušali smo.
U: Torej s poskušanjem. Ali velja ta formula za vse poliedre? Je za vaše poljubne
poliedre tudi veljala?
C: Ja tudi.
A: Smo naredili takšne, da je veljalo …
U: Kaj pa za polieder, ki ste ga še morali sestaviti, za katerega ste nekateri rekli, da je
»čuden«?
B: Nama ni prišel rezultat 2.
C: Nama tudi ne.
U: Torej velja ali ne velja?
C: … ne velja …
U: Ja res, kar pogumno, ne velja. Po čem pa se ta polieder razlikuje od platonskih teles,
torej od tistih, ki ste jih sestavljali na začetku?
A, B, C in D si nekaj šepetajo med sabo.
U: Platonskim telesom in njim podobnim rečemo, da so enostavni. To pomeni, da če bi
v enem oglišču naredili luknjico in pihnili v polieder, bi se povsod enakomerno
napihnil. To bi lahko naredili s poliedrom, ki bi ga sestavili iz papirja. Če pa bi pihnili v
ta polieder (pokazala sem sestavljeni nekonveksni polieder), pa se ne bi povsod
enakomerno napihnili. Vidite, tukaj, kjer se stikata robova, se ne bi napihnil in postal
podoben žogi. Ti poliedri niso enostavni in zanje ne velja Eulerjeva poliedrska formula.
Zapomnite si … Eulerjeva poliedrska formula O+P-R=2 velja za enostavne poliedre.
Velja?
Hvala za vaš trud in pomoč. Naslednji uri bosta preiskovala druga dva para. Lepo se
imejte! Vse liste pa prosim odložite na mojo mizo, vsak par posebej. Hvala!
A, B, C, D: Na svidenje.
U: Na svidenje.

Priloga 2: Skupni kotni primanjkljaj poliedrov
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U: Pozdravljeni, učenci! Prejšnji dve uri so vaši sošolci raziskovali eno izmed lastnosti
poliedrov. Danes pa ste na vrsti vi, da raziščete drugo lastnost preko matematičnega
preiskovanja. Prvo raziskovanje sem vas vodila, danes pa boste raziskovali sami.
Predno pa začnete s samostojnim delom, pa ponovimo nekaj lastnosti poliedrov in
ploskev, ki sestavljajo poliedre, da vam bo preiskovanje olajšano. V uvodni uri, smo
poliedre razdelili v več skupin. Eno skupino smo poimenovali pravilni poliedri ali
platonska telesa. Zakaj jih tako imenujemo? (Učenci razmišljajo.) Poglejmo si še enkrat
na projekciji Platonska telesa, da si boste predstavljali, kateri poliedri spadajo v to
skupino. (Projiciram diapozitiv s platonskimi telesi) Zakaj rečemo, da so ta telesa
pravilna? Kaj jih sestavlja?
C: Ja … ti liki so pravilni večkotniki.
U: Bravo! Ploskve, ki sestavljajo pravilne poliedre so sami pravilni večkotniki. Katere
pravilne večkotnike pa poznamo?
B, A, C, D: Učenci eden čez drugega povedo. Enakostranični trikotnik, enakostranični
petkotnik, enakostranični šestkotnik, enakostranični štirikotnik, kvadrat …
U: Enakostranični trikotnik, kvadrat, potem pa jim rečemo pravilni petkotnik, pravilni
šestkotnik, pravilni sedemkotnik in tako naprej. Če so stranice likov enako dolge, jih
poimenujemo pravilni n-kotniki, kjer je n število oglišč večkotnika. Kako pa je s koti v
pravilnih večkotnikih? Koliko merijo notranji koti v enakostraničnem trikotniku?
A: 180°.
U: Koliko pa meri kot v enakostraničnem trikotniku?
B: 60°.
U: Kolikšna pa je vsota kotov v kvadratu in koliko meri en kot?
B: En kot meri 90°, vsi skupaj pa merijo 360°.
U: Kaj pa v pravilnem petkotniku?
B: A meri en kot 108° … potem vsi merijo skupaj … 540°.
U: Kaj pa če teh številk ne poznamo na pamet? …
C: Izmerimo …
U: Ja lahko izmerimo, če imamo že narejen ali narisan lik … kaj pa drugače? … Za
računanje notranjih kotov v pravilnih, poudarek je v pravilnih večkotnikih, obstaja
formula, ki nam natančno pove, koliko meri kot v večkotniku. Letos ste jo na začetku
šolskega leta tudi povedali, ko ste se ukvarjali z večkotniki. Ta formula se glasi:
, kjer n pomeni število oglišč pravilnega lika. (Formulo zapišem na tablo.)
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Torej bo notranji kot pravilnega petkotnika izračunanega po tej formuli res 108°.
Izračunajte, koliko meri notranji kot v pravilnem šestkotniku?
Učenci računajo s pomočjo računala.
U: Koliko meri?
D: Meri 120°.
U: Ta formula velja samo za pravilne večkotnike. Velja?
A, B, C, D: Ja …
U: Sedaj pa si razdelite ploščice, ki vam bodo pomagale pri preiskovanju naloge in
učne liste. Da me ne bo vsak posebej spraševal, kaj mora narediti in kako, skupaj
naredimo prvi primer. Učenci si med seboj delijo učne in prazne liste za reševanje ter
plastične ploščice za sestavljanje poliedrov.
U: Naslov vašega preiskovanja je: Kotni primanjkljaj poliedrov. Najprej naj vsak zase
prebere nalogo, nato pa bomo skupaj naredili prvi primer.
Učenci berejo nalogo.
U: Kot vidim, ste že vsi prebrali. Prvi polieder, ki ga boste sestavili, je kateri?
A: Kocka.
U: Iz plastičnih ploščic, ki jih imate na voljo, sestavite kocko.
Učenci sestavljajo kocko.
U: Koliko oglišč sestavlja kocko?
A: Šest.
D: Osem, štiri zgoraj in štiri spodaj.
U: Še enkrat preštej A. Osem oglišč. Kje so oglišča poliedra? Pokaži.
A pokaže oglišča kocke.
U: Ja in teh je koliko?
A: Aja, osem.
U: Torej kocka ima osem oglišč v katerih se stika koliko ploskev in kakšne so te
ploskve?
C: V enem oglišču so trije kvadrati.
U: Sedaj pa te tri ploskve oziroma eno oglišče ločim od telesa in jih razpremo v
ravnino, kot je imate narisano na listih za preiskovanje. Koliko meri polni kot?
A: Devetdeset stopinj.
B: Kje si pa to našla …. Tristo šestdeset meri.
A: Aja, valda, krog pa to …
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U: Res je, tristo šestdeset. Koliko manjka pri razprtih ploskvah kocke v enem oglišču
do polnega kota?
B: Ja, devetdeset stopinj.
U: Ja. In temu kotu rečemo kotni primanjkljaj oz. kotni primanjkljaj oglišča je
devetdeset stopinj. Kako pa bi izračunali vsoto kotnega primanjkljaja?
B: Ja da bi sešteli kotne primanjkljaje v vseh ogliščih.
U: In koliko meri potem vsota kotnega primanjkljaja?
B: Oglišč je 8 … pa krat 90°. In to je 720°.
U: Torej kotni primanjkljaj pri kocki je 720°. Sedaj pa izračunajte kotne primanjkljaje
še za ostale poliedre, ki jih imate narisane, nato pa še za nekaj poljubnih poliedrov.
Poljubni poliedri naj bodo čim bolj različni in konveksni. Pa še to opozorilo oziroma
nasvet. Ko boste sami sestavljali poljubne poliedre, ne bodo v vseh ogliščih enaki liki v
enakem zaporedju, kot je to pri kocki. Lahko si pomagate na različne načine, lahko tudi
pišete na ploščice. Sedaj pa veselo na delo. Če se vam pa kje zatakne, pa me lahko
pokličete in vprašate.
V nadaljevanju sem snemala pogovor med učencem A in B.
A: A jaz pišem, ali boš ti pisal?
B: Kar ti piši, ker lepše pišeš … pa tako, v enem zaporedju …
A: Kaj boš najprej naredil?
B: Oktaeder …
A: Kaj?
B: Oktaeder.
A: Pa sej ne veš, če za tega tud rabiš.
B: Pa ja …
B sestavlja oktaeder, A opazuje.
B: Učiteljica, a tkale pride oktaeder?
U: Oktaeder je v slovenščini osmerec in pomeni osem ploskev, koliko jih imaš pa ti?
B: Ena, dva, tri, štiri, pet, šest?
A: Tukaj moraš imet štiri trikotnike, ti imaš pa tri …
B dopolni geometrijsko telo
B: Evo ga. Daj zapiši zdaj.
A: Pa najprej sestaviva vse, potem bova pa zapisovala.
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B: Ok, kaj morava še sestavit? Kocko, tetraeder, do..de..ka..e..der

… ta je iz

petkotnikov?
A: Ja poglej si, ti si rekel, da boš sestavil.
B: Ma ja no, daj zapiši za tetraeder.
A: Saj sem, v enem oglišču manjka sto osemdeset stopinj.
B: Ja zdaj pa sam preštej oglišča, ker itak v vsakem toliko manjka, ker zmeraj dobiš
enako slikco. Ena, dva, tri, štiri, pet …
A: Ne, ena, dva, tri, …
B: Štiri oglišča ima. Zdaj pa samo vtipkaj v kalkulator štiri krat sto osemdeset.
B: Pa ne štirideset, štiri!
A: Aja … Isto pride kot nam je prej.
B: Koliko je to?
A: Sedemsto dvajset. Kam pa to napišem, pa kaj?
B: Ja tako kot sva zdaj izračunala zapiši. Kar račun tja zraven slikce. Skupni kotni
primanjkljaj … potem pa zraven račun. To je to.
A: Sem že.
B: Zdaj pa še tega, oktaeder.
A: Ena, dva, tri , štiri, pet, šest oglišč ima tale …
B: … oktaeder, daj si zapiši.
A: Kako pa naj zdaj to narišem?
B: Primi za eno oglišče …
A: A takole?
B: Ja ja, zdaj pa to stran poberi, pa odpri, pa nariši.
A: Ok. Koliko je zdaj to,

?

B: Šest krat štiri je štiriindvajset, dvesto štirideset …
A: Pa teh oglišč je šest, sva prej preštela … to je krat … Aja, odštet sem pozabila …
manjka še sto dvajset do tristo šestdeset … krat šest …. In to je sedemsto dvajset.
B: Kul.
A: Zdaj pa tale …
B: Do..de..ka..eder … Kolk jih je v enem oglišču že …. A so trije?
A: Ja to pa ti veš …
B: Ja, jaz vse vem …
B sestavlja dodekaeder, pri tem mu pomaga učenka A.
A: Koliko ima zdaj oglišč?
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B: Ena dva tri štiri pet … ne, devet …. Jaz se to ne znajdem …
A: Pa daj malo bolj počasi …
B: Kaj pa če bi takole … dvakrat pet je deset …
A: Čakaj malo … ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset …
B: Enajst, dvanajst, trinajst, štirinajst, petnajst, sedemnajst, osemnajst, devetnajst …
poglej, pa ta, do katerega ne dosežem … dvajset. Ta dodekaeder ima dvajset oglišč.
A: A je res nujno, da moramo narisat mrežo …
B: Kot da je tako težko … pa saj samo za eno oglišče narediš.
A: Pa to je težko, vse se zmedeš …
B: Daj, ti pomagam … Pa daj to kar na nov list na veliko nariši … Koliko že meri kot
v petkotniku?
A: Poglej na tabli piše sto osem stopinj.
B: Daj napiši, tri krat sto osem … to je … ta butast kalkulator … tri … krat … sto osem
… je … tristo štiriindvajset.
A: Pa to … tristo šestdeset minus tristo štiriindvajset …
B: Zdaj pa to pomnoži z oglišči, ki jih je bilo pa dvajset … A pride toliko kot pri
ostalih?
A: Jeeee, sedemsto dvajset … prav sva preštela. Zdaj pa še tega, ta zadnjega …
B: Tukaj jih more biti pa pet v enem oglišču.
A: Kaj pet?
B: Ja pet trikotnikov, teh z enakimi stranicami. Evo, takole pride.
A: Ja ampak poglej, tukaj maš pa samo štiri, zato je tako čuden …
B: Ja potem pa takole.
A: Koliko je vseh oglišč?
B: En, dva, tri, štiri … deset. Daj še ti roko posodi …
A: Enajst, dvanajst … a je to možno?
B: Kaj?
A: Da je dvanajst oglišč? Daj roko sem … ena, dva, tri, štiri, pet … pa še drugo … šest,
sedem, osem, devet, deset … enajst dvanajst.
B: Ok, dvanajst … daj izračunaj, ker mora spet priti sedemsto dvajset.
A: Kako naj to narišem … koliko trikotnikov je v enem oglišču?
B: Ja pet ne, saj si prej rekla … Potem je to pet krat šestdeset … in je to tristo.
A: Manjka še šestdeset … krat dvanajst … Juhu hu, prideeeee …
B: Zdaj morava pa še poljubnega … enega takšnega čudnega sestaviva.
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A: A lahko jaz enega svojega? Enega takšnega majhnega …
A in B sestavljata vsak svoj polieder
A: A zdaj moram pa za vsakega posebej izračunati kot?
B: Zakaj pa? Saj tako kot prej narediš.
A: Ja, ne bo šlo, poglej … Niso enaka oglišča. Tukaj imam tri trikotnike, v tem drugem
pa kvadrat …
B: Dajva najprej mojega. Samo še malo, da ga sestavim …
A: Saj tvoj pa tudi ni kej dosti drugačen od mojega …
B: Je, je, poglej. V vsakem oglišču so trije štirikotniki pa en trikotnik. Sem v takem
zaporedju sestavil.
A: A pa res! Pa ti si genij … Kako bova pa zdaj to?
B: Ja zdaj najprej preštejva oglišča, potem bova pa tako kot prej razstavila eno oglišče,
pa ga prerisala, pa tako naprej … bova že potem to. Najprej preštejva. Ena, dva, tri …
Mislim, da jih je štiriindvajset … Dej preštej še ti.
A: Ena, dva, tri, … dej mi malo pomagaj … dvaindvajset, triindvajset, štiriindvajset …
Ja, štiriindvajset jih je. Saj probajva izračunat. Itak mora priti 720°.
B: Ok, zdaj pa eno oglišče ven vzameva … takole … Imava tri kvadrate, pa en
enakostranični trikotnik. Samo takole daj na papir, pa nariši …
A: Čakaj, samo malo … Takole. Zdaj pa zapiševa še kote … devetdeset, pa devetdeset,
pa devetdeset … trikotnik ima pa šestdeset, ne?
B: Ja, tale je enakostranični, ker z drugim ni šlo sestavljat …
A: In to je skupaj … daj izračunaj …
B: Tri krat devetdeset je dvesto sedemdeset, pa še šestdeset … je tristo trideset … do
tristo šestdeset manjka še trideset …
A: To pa pomnožiš z oglišči
B: Teh je pa štiriindvajset … To je sedemsto dvajset.
A: Jee,prav sva preštela oglišča …
B: To sva itak. Pomembno je, da sva dobila spet … kako se že reče … kotni
primanjkljaj 720°.
A: No, dajva zdaj še mojega, ki je pa tako čuden. Kako bova pa to?
B: Kaj pa vem … vsakega posebej bo treba … Tako kot je rekla prej učiteljica. Samo
da pogledam … ja je. Zdaj pa da še tega preučiva … Lej, ta dva oglišča sta enaka. V
oglišču sta dva kvadrata in en trikotnik. Daj nariši slikico …
A riše sliko ploskev v enem oglišču.
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A: Ja takšna oglišči sta dve, ne?
B: Ja, zdaj je v tem oglišču kolikšen ta primanjkljaj?
A: Tristo šestdeset minus devetdeset minus devetdeset minus šestdeset je … ma dej ta
kalkulator … 120°.
B: Ja pa dva sta taka … dve krat 120° je 240° za dve enaki oglišči. Ok, naprej imava 4
enaka oglišča, v katerih so trije trikotniki in en kvadrat.
A riše skico in računa.
B: Čakaj, ali nisi narobe … a ne saj je prav, ne vem kaj sem gledal …
A: 90°
B: Ja, pa zdaj krat štiri …
A: 360° za ta štiri oglišča. Zdaj pa še zadnji … so pa štirje trikotniki … sam mal, da
narišem …
B: Meni daj pa kalkulator, bom izračunal …
B računa kotni primanjkljaj na računalo.
B: 120 °
A: In zdaj, če seštejeva vse skupaj … daj kar ti izračunaj 240° plus 360° plus 120° …
B: 720°
A: Je, za tega tud velja … a to potem velja za vse?
B: Ja za te, ki sva jih midva sestavila … pride zmeraj 720°.
A: Učiteljica, midva sva že vse!
U: Vse kar zahteva naloga sta naredila, tudi odgovorila na zadnja vprašanja? Če sta tudi
to, pa naredita še dva vajina poliedra.
B: Kakšna vprašanja? Aja, ta v okvirčku … Ja nisva še, bova zdaj … Daj ti piš …
A: Kako si razmišljal? Ja … tako da sem si pomagal z risanjem … a kar tako zapišem?
B: Ja sej se že vidi, da sva popisala tri liste papirjev …
A: Ja, ampak je treba še napisat … Ja kjer so bila vsa oglišča enaka, sva narisala
ploskve za eno oglišče in krat število oglišč … A bo v redu tako?
B: Ja, v redu …
A: Kaj pa za tega, k ni bilo tako …
B: Ja pa napiši, da sva vsako oglišče posebej narisala, pa za vsako napisala kotni
primanjkljaj, potem sva pa seštela te kotne primanjkljaje …
A: Daj še enkrat bolj počasi, da zapišem.
A zapisuje po nareku.
A: Kaj sva odkrila?
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B: Ja da je … kotni primanjkljaj poliedrov enak za vse poliedre.
A: Ja, ne sam za tiste pravilne, ampak tud za najine.
B: Ja, za poljubne …
A: Ok, saj imava še veliko časa, dajva še vsak svojega naredit še enega, pa da vidva, če
je res.
B: Jest bom sestavil enega bolj enostavnega …
A in B sestavljata vsak svoj polieder.
A: A si že? Jaz sem, dajva za mojega najprej napisat, ki je čisto enostaven.
B: Samo še malo …
A: No daj no, ker bo kmalu konec … Daj nariši. V enem oglišču se stikajo osemkotnik
in dva štirikotnika.
B riše skico.
B: Koliko je to skupaj? Aja, koliko pa merijo notranji koti v osemkotniku?
A: Ja po tisti formuli izračunaš.
B računa notranje kote osemkotnika.
B: Samo tole še vstavim … pa dobim … 135° Za kvadrat je pa 90° …in je to …
A: 315° in če to odštejem od 360° je to … 45°
B: Ok, naslednje oglišče …
A: Ja je spet sestavljeno iz osemkotnika in dveh kvadratov … potem bo spet enako …
tako je pri vseh ogliščih …
B: Kolk pa je vseh oglišč?
A: Ena, dva, tri , štiri, pet, … šestnajst.
B: Ja … 45° krat 16 je 720°. Ta ima tud kotni primanjkljaj toliko kot ostali.
A: Kaj pa tvoj?
B: Moj je pa sestavljen … iz šestkotnika in enakostraničnih trikotnikov … mislim, da
se tem reče anti… anti… anti … prizme. Ja ima pa tud v vseh ogliščih enako. Teh je pa
…
A: Daj povej, kaj je v enem oglišču, da narišem, potem boš pa ti že štel …
B: Šestkotnik pa trije enakostranični trikotniki … Oglišč je pa 12.
A: Koliko pa meri kot v pravilnem šestkotniku? V enakostraničnem trikotniku je 30.
B: Samo res …
A: Lej, saj maš formulo na tabli. Bom izračunal.
A računa, koliko meri kot v pravilnem šestkotniku.
B: Si že?
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A: Ja če sem prav izračunal, je 120°. Pa trije enakostranični trikotniki … je to 180°.
Vse skupaj 300° … pa do 360° minus 300° …
B: Ma to lahko na pamet, je 60° pa krat 12, ker je toliko oglišč …
A: Čakaj, samo malo … 60 krat 12 je … 720°.
B: Itak za vse tako velja …
A: Učiteljica, sva že.
U: Bomo zaključili počasi, ker se ura bliža koncu.
Nekaj trenutkov je tišine, ker drugi par še zaključuje.
U: Ste končali vsi?
A, B, C, D: Ja …
U: Kaj ste ugotovili.
B: Ja da ta … kotni primanjkljaj za poliedre 720°
U: Ste vsi prišli do te ugotovitve? … Kakšne poliedre pa ste sestavljali, konveksne ali
nekonveksne?
B: Ja to so vsi konveksni poliedri.
U: Torej skupni kotni primanjkljaj konveksnih poliedrov je 720°. Če se malo vrnem na
like. Kolikšna je vsota zunanjih kotov trikotnika?
D: 360°
U: Pa štirikotnika?
D: Ja tud 360°.
U: In petkotnika in šestkotnika in tako naprej?
B: Ja tudi 360°.
U: Za konveksne like velja, da je vsota zunanjih kotov 360°, za konveksna telesa ali
poliedre pa velja, da je »vsota zunanjih kotov«, ki jim pri telesih rečemo skupni kotni
primanjkljaj enaka 720°. Prosim, če vse svoje liste zložite skupaj in mi jih oddate.
Hvala za vašo pomoč in reševanje. Lep dan še naprej.
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