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Elementele trunchiului de piramidă patrulateră regulată  ABCA’B’C’: 

Latura bazei mari AB                                Latura bazei mici A’B’ 

Înălțimea OO’                                           Apotema EE’ 

Muchia laterală AA’                                 Apotema bazei mari OE 

Apotema bazei mici O’E’ 

Aria laterală = 
 

2

TbB aPP 
                        Aria totală = Al + AB + Ab 

Volumul   bBbB AAAA
h
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Aplicații: 

1) Un trunchi de piramidă triunghiulară regulată are latura bazei mari cu lungimea  

     L = 18 cm, latura bazei mici cu lungimea l = 12 cm și înălțimea 3 cm. Aflați: 

   a) Aria bazei mari a trunchiului de piramidă este de .......... 

   b) Apotema bazei mari a trunchiului de piramidă are lungimea.......... 

   c) Apotema bazei mici a trunchiului de piramidă are lungimea.......... 

   d) Apotema trunchiului de piramidă are lungimea.......... 

   e) Aria laterală a trunchiului este.............. 

   f) Volumul trunchiului este ................. 

   g) Înălțimea piramidei din care provine trunchiul de piramidă este............... 



   2) Un trunchi de piramidă triunghiulară regulată are latura  bazei  mici  are  lungimea  de     

    4 cm,  latura  bazei  mari 12 cm  iar  volumul  trunchiului  este  de  208 cm
3
. 

   a) calculați  înălţimea  trunchiului  de piramidă; 

   b) calculaţi  lungimea  apotemei  trunchiului; 

   c) calculaţi  aria  laterală  şi aria  totală a trunchiului; 

   d) calculaţi  lungimea  înălţimii  piramidei  din  care  provine  trunchiul; 

   e) calculaţi  volumul  piramidei  din  care  provine  trunchiul; 

   f) calculaţi cât  la  sută din  aria  totală  a  piramidei  mari  reprezintă  aria  totală  a   

    trunchiului; 

   g) aflați sinusul unghiului format de o muchie laterală cu planul bazei; 

   h) aflați cosinusul unghiului format de o față laterală cu planul bazei;  

   i) aflați sinusul unghiului format de două fețe laterale alăturate. 

 

3) Într-un trunchi de piramidă triunghiulară regulată, volumul este egal cu 1134 cm
3
, iar  

    latura bazei mari 12 3  cm și latura bazei mici  6 3  cm. Aflați: 

   a) Înălțimea, apotema și muchia laterală a trunchiului  de piramidă; 

   b) Aria laterală a trunchiului; 

   c) Înălțimea și apotema piramidei din care provine trunchiul. 

 

4) Un trunchi de piramidă triunghiulară regulată are latura bazei mici 6 3  cm, muchia  

     laterală 12 cm, iar înălțimea trunchiului 6 3  cm. Aflați: 

   a) Latura bazei mari și apotema trunchiului; 

   b) Aria laterală și volumul trunchiului; 

   c) Aria laterală și volumul piramidei din care provine trunchiul; 

   d) Măsura unghiului format de o muchie laterală cu planul bazei mari. 

   
 

 

 


