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Prawdy i nieprawdy
Prawdy i nieprawdy

Liczba graczy
od 2 do 6 osób

Rekwizyty
talia 50 kart (plus 4 do wariantu 2)

Zasady gry

Wariant 1.

Gracze układają karty w stos zdaniami do góry. W trakcie rozgrywki losują kolejno po jednej kar-
cie. Bez zaglądania na koszulkę karty gracz, który ją wylosował, decyduje, czy zdanie zamieszczo-
ne na niej jest prawdziwe czy fałszywe. Jeśli odpowie prawidłowo, zabiera kartę i dopisuje sobie 
jeden punkt. W wersji dla zaawansowanych po podaniu odpowiedzi należy ją uzasadnić, korzysta-
jąc z defi nicji lub własności graniastosłupa. Gra toczy się do momentu wyczerpania kart w stosie. 
Wygrywa osoba, która w toku rozgrywki zgromadzi najwięcej punktów.

Wariant 2.

Do talii włączamy cztery karty, w których wartość „prawda” została przyporządkowana nieprawi-
dłowo. Zadaniem graczy jest odnalezienie tych kart. Gra toczy się na zasadach jak w wariancie 1, 
ale za odnalezienie „błędnej” karty gracz otrzymuje 2 punkty.

Uwaga: Po każdej stronie ze zdaniami, znajduje się strona z odpowiednimi koszulkami. Każdą taką 
parę stron należy wydrukować obustronnie na jednej kartce lub też wydrukować na dwóch osob-
nych kartkach, a następnie skleić.

klasa II
G R A N I A S T O S Ł U P Y                                      
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Graniastosłup nazywamy prostym,
gdy jego krawędzie boczne są prostopadłe 

do podstawy.
W każdym graniastosłupie

liczba krawędzi jest podzielna przez trzy.

W każdym graniastosłupie prostym 
ściany boczne są prostokątami.

Z każdego wierzchołka graniastosłupa
wychodzą trzy krawędzie.

Graniastosłup nazywamy prawidłowym,
gdy jest prosty

i jego podstawą jest wielokąt foremny.
Liczba wierzchołków graniastosłupa

zawsze jest parzysta.

W graniastosłupie prawidłowym 
wszystkie ściany boczne

są przystającymi prostokątami.
Nie istnieje graniastosłup

o trzydziestu pięciu wierzchołkach.

Graniastosłup prawidłowy czworokątny
ma w podstawie kwadrat.

W każdym graniastosłupie
jest tyle ścian bocznych,

ile jest krawędzi bocznych. 

Wariant 1. Zestaw kart (prawda)
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Graniastosłup prosty
może mieć w podstawie dowolny trapez.

W każdym graniastosłupie
ścian bocznych jest dwa razy mniej

niż krawędzi obu podstaw.

W każdym graniastosłupie
krawędzie boczne są równoległe.

Każdy prostopadłościan
jest graniastosłupem prostym.

W każdym graniastosłupie
krawędzi bocznych jest dwa razy mniej
niż wszystkich pozostałych krawędzi.

Każdy sześcian jest graniastosłupem
prawidłowym czworokątnym.

Krawędzie boczne każdego graniastosłupa
są tej samej długości.

Każdy graniastosłup
ma dwa razy mniej ścian bocznych

niż wierzchołków.

Podstawy graniastosłupa
są przystającymi wielokątami.

Podstawy graniastosłupa są 
do siebie równoległe.

Wariant 1. Zestaw kart (prawda)
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Objętość graniastosłupa obliczamy,
mnożąc pole jego podstawy przez wysokość.

Graniastosłup o 12 ścianach
ma w podstawie dziesięciokąt.

Starożytny problem podwojenia sześcianu
za pomocą cyrkla i linijki

nie ma rozwiązania.
Graniastosłup o 20 wierzchołkach

ma 10 ścian bocznych.

Graniastosłup o 15 krawędziach
ma w podstawie pięciokąt.

Wariant 1. Zestaw kart (prawda)
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W każdym graniastosłupie krawędzie boczne 
są prostopadłe do podstawy.

Każdy graniastosłup ma
trzy razy mniej ścian bocznych

niż wierzchołków.

W każdym graniastosłupie
 ściany boczne są prostokątami.

W każdym graniastosłupie liczba krawędzi 
jest podzielna przez dwa.

Podstawą graniastosłupa prawidłowego 
może być dowolny wielokąt.

Z każdego wierzchołka graniastosłupa
wychodzą cztery krawędzie.

Ścianami graniastosłupa prostego
mogą być dowolne równoległoboki.

Liczba wierzchołków graniastosłupa
może być nieparzysta.

Graniastosłup prawidłowy czworokątny ma 
w podstawie dowolny czworokąt.

Liczba wierzchołków każdego
graniastosłupa dzieli się przez cztery.

Wariant 1. Zestaw kart (nieprawda)
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Graniastosłup prawidłowy
może mieć w podstawie dowolny trapez.

W każdym graniastosłupie
ścian bocznych jest mniej
niż krawędzi bocznych.

Każdy graniastosłup, którego podstawami
są trójkąty równoboczne,

jest graniastosłupem prawidłowym.

W każdym graniastosłupie
jest tyle ścian bocznych,

ile jest krawędzi obu podstaw razem.

Wszystkie krawędzie
graniastosłupa prawidłowego

mają równe długości.
Każdy graniastosłup prosty

jest prostopadłościanem.

Krawędzie boczne graniastosłupa
mogą być różnej długości.

Każdy graniastosłup prawidłowy
czworokątny jest sześcianem.

Istnieje graniastosłup 
o 16 krawędziach.

Podstawy graniastosłupa
nie zawsze są do siebie równoległe.

Wariant 1. Zestaw kart (nieprawda) 
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Objętość graniastosłupa obliczamy, 
dodając pola wszystkich jego ścian.

Graniastosłup o 30 wierzchołkach
 ma 10 ścian bocznych.

Starożytny problem podwojenia sześcianu
za pomocą cyrkla i linijki
rozwiązano w XX wieku.

Graniastosłup o 12 ścianach 
ma w podstawie czworokąt.

Graniastosłup o 15 krawędziach
ma w podstawie trójkąt.

Wariant 1. Zestaw kart (nieprawda) 
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Liczba wierzchołków graniastosłupa
może być nieparzysta.

Każdy graniastosłup pochyły trójkątny
ma w podstawie trójkąt równoboczny.

Graniastosłup o 16 wierzchołkach
ma w podstawie czworokąt.

W graniastosłupie prostym
wszystkie ściany boczne

są przystającymi prostokątami.

Wariant 2. Zestaw kart
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