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FORMULES vir TOTALE BUITE OPPERVLAKTE  
van driedimensionele figure 

Ons gaan nou leer hoe om formules vir die buite-oppervlaktes van 
voorwerpe te formuleer, maar voordat ons dit doen moet ons eers kyk na 
’n paar definisies wat ons gaan gebruik: 
 

FORMELE DEFINISIE van ’n PRISMA 
 
’n Regte prisma is ’n liggaam waarvan die onderste en boonste vlakke 
ewewydig en gelyk is, terwyl die sykante reghoeke is wat loodreg op dié 
vlakke is 

Kom ons kyk gou na ’n paar prismas om te probeer 
bepaal wat hierdie definisie sê, 

Maar eerstens moet ons die definisie in ’n paar punte 
opbreek sodat ons dit elke keer makliker kan vergelyk 

met die figure: 

 ’n regte prisma is ’n liggaam waarvan 
              die onderste en boonste vlakke gelyk en  

 ewewydig is 

 terwyl die sykante reghoeke is wat loodreg op dié vlakke is 
 
Dus, die eerste figuur waarna ons gaan kyk, is ’n driehoekige  
prisma: 

 Die boonste vlak (2) is ’n driehoek, en so ook  
die onderste vlak waarop die figuur op die tafel  
sal rus. Dus is die boonste en onderste vlakke gelyk 

 Die boonste vlak sal ’n lyn vorm wat ewewydig is aan  
die onderste vlak 

 Die syvlak (1) is ’n reghoek, en só ook sal al die  
ander syvlakke reghoeke wees, en die hoek wat tussen  
die lyn wat die boonste en onderste vlakke vorm, en die  
reghoeke gevorm word, is 90° 

       Dus is hierdie ’n sprekende voorbeeld van ’n regte prisma 
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                                                            Kom ons kyk nou na ’n reghoekige  
          prisma 

 Die boonste vlak (1) is ’n reghoek 
(maar kan ook ’n vierkant wees), en 

                                                      so ook die onderste vlak waarop die  
                                               figuur op die tafel rus. Dus is die  
                                         boonste en onderste vlakke gelyk 

 Die boonste vlak sal ’n lyn vorm wat ewewydig is aan 
die onderste vlak 

 Die syvlakke (2 en 3) is reghoeke, en só ook sal al die ander syvlakke 
reghoeke wees, en die hoek wat tussen die lyn wat die boonste en 
onderste vlakke vorm, en die reghoeke gevorm word, is 90° 
Dus is hierdie ’n sprekende voorbeeld van ’n regte prisma 

 
 

Kom ons kyk nou na ’n seshoekige prisma 

 Die boonste vlak (1) is ’n seshoek (maar kan  
ook ’n agthoek of enige ander figuur wees), en  
so ook die onderste vlak waarop die figuur op  
die tafel sal rus. Dus is die boonste en onderste  
vlakke gelyk 

 Die boonste vlak sal ’n lyn vorm wat ewewydig is  
aan die onderste vlak 

 Die syvlakke (2 en 3 en 4) is reghoeke, en só ook sal al die ander 
syvlakke reghoeke wees, en die hoek wat tussen die lyn wat die 
boonste en onderste vlakke vorm, en die reghoeke gevorm word, is 
90° 

Dus is hierdie ’n sprekende voorbeeld van ’n regte prisma 
 
Dit word dus vir ons duidelik wat die definisie eintlik wou sê, en ons weet 
nou ook hoe die verskillende tipes regte prismas lyk. 
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’n Silinder is ’n regte prisma, maar sonder die 
reghoek vir syvlakke, en altyd met ’n sirkel as 
figuur bo en onder. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ter opsomming, hier is nog illustrasies van regte prismas 
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