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RAZMERJE PROSTORNIN
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Računanje prostornin piramid je lahko zamotano, a ne v tej
V kakšnem razmerju sta prostornini pravilne tristrane in
štiristrane piramide , če imata obe robove enako dolge?
nanjem se pri tem res ni treba mučiti, že množenje z dve
dovolj .

uganki.
pravilne
Z raču
je čisto

Slika 1

TRISEKCIJA TRIKOTNIKA
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E nakostranični trikotn ik zlahka ra zrež e mo na tri skladne like, na
primer tako kot na spodnjih ris bica h . Z naslednjim dodatnim pogojem pa postane naloga trši oreh . Noben rez ne sme iti skozi središče
tr ikotn ika , ki tedaj leži znot raj enega od kosov. Vsaj en lik je seveda
tr eba sestaviti iz najmanj dveh narezanih kosov. In še vprašanje:
Naj manj koliko kosov moramo pri tem narezati?

Slika 2
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2. RAZMERJE PROSTORNIN

Pravilni četverec z dvakrat daljšo
stranico, kot jo imata dani telesi,
razkosamo na štiri ma njše pravilne
četverce in pravilni osmerec , kot kaže slika. Vsi robovi nastalih teles
so enako dolgi in merijo pol manj
kot rob prvotnega četverca. Prostornine podobnih teles so v razmerju
ku bov razmerij njihovih robov , torej
so manjši četverci prostorninsko
osemkrat manjši od prvotnega. Štirje zavzemajo polovico velikega če
tverca, osmerec pa ostalo polovico .
Ker je osmerec sestavljen iz dveh
pravilnih štiristranih piramid , je prostornina vsake dvakrat večja od prostornine četverca z enako dolg imi
robovi .

3. TRISEKCIJA TRIKOTNIKA
Minimalno rešitev sestavlja pet kosov, več pa pove slika.

Bralec naj poskusi dokazati, da so štirje kosi premalo za is ka no trisekcijo .
Prevedel Boris Lavrič

