
1. Ilemetrów sześciennych zaprawy cementowej należy wylać na podłogę w sa-
lonie, którego plan przedstawiony jest na rysunku, by uzyskać pięciocenty-
metrową warstwę?

2. Firma na zamówienie wykonała 200 sztuk betonowych słupów
w kształcie graniastosłupów prostych o wysokościach 11m oraz
podstawach w kształcie trapezu równoramiennego przedstawio-
nego na rysunku. Ile metrów sześciennych betonu użyto do wy-
konania tego zamówienia?

3. Rysunek przedstawia szałas w kształcie graniastosłupa prawidłowego trójkątnego.
Ile metrów sześciennych powietrza jest w tym szałasie? Przyjmij, że √3 ≈ 1, 7.

4. Pole powierzchni graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o polu podstawy 25√3 i wysokości 10 wynosi:

A. 250√3 B. 750√3 C. 50√3+ 100 D. 50√3+ 300

5. Pole powierzchni sześcianu wynosi 54 cm2. Jaką objętość ma bryła powstała z czterech takich sześcianów?

6. Oblicz pola powierzchni graniastosłupów prawidłowych:

a) b) c)

7. Ile litrów wody pomieści basen, którego kształt i wymiary podano na rysunku?

8. Obwód jednej ściany bocznej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest równy 24 cm, a suma dłu-
gości wszystkich krawędzi tej bryły jest równa 68 cm. Oblicz objętość tego graniastosłupa.

9. Trójkąt równoboczny o polu 4√3 cm2 jest podstawą graniastosłupa prawidłowego. Wysokość tej bryły jest
równa obwodowi podstawy. Oblicz objętość tego graniastosłupa.



A

10. Oceń prawdziwość zdań dotyczących przedstawionego na rysunku graniastosłupa prawidłowego czworo-
kątnego. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

Suma długości wszystkich krawędzi bocznych
jest większa niż suma długości wszystkich kra-
wędzi podstawy.

prawda fałsz

Pole jednej ściany bocznej jest 3 razy większe od
pola jednej podstawy.

prawda fałsz

Ten graniastosłupmożna rozciąć na trzy sześcia-
ny — każdy o objętości 27 cm3.

prawda fałsz

Powierzchnia boczna stanowi 80% powierzchni
całkowitej tej bryły.

prawda fałsz

11. Długość krawędzi bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 17 cm, a przekątna podstawy
ma długość 16 cm. Jaką wysokość ma ten ostrosłup?

12. Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 165 cm2. Jeżeli krawędź
jego podstawy ma 5cm, to pole jednej ściany bocznej tej bryły wynosi:

A. 35cm2 B. 40 cm2 C. 33 cm2 D. 140 cm2

13. Graniastosłup prawidłowy czworokątny i ostrosłup prawidłowy czworokątny mają takie same podstawy,
a wysokość graniastosłupa jest pięć razy dłuższa odwysokości ostrosłupa. Ile razy objętość graniastosłupa
jest większa od objętości ostrosłupa?

A. 5 razy B. 10 razy C. 15 razy D. 3 razy

14. Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 6 cm i wysokości równej
połowie długości obwodu podstawy.

15. Ostrosłup prawidłowy trójkątny o krawędzi podstawy 20 cm ma wysokość równą wysokości trójkąta bę-
dącego jego podstawą. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

16. Czy na oklejenie wszystkich ścian danej bryły wystarczy papieru z arkusza o wymiarach 25 cm × 1,2m?
Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

sześcian o krawędzi 25 cm TAK NIE

czworościan foremny o krawędzi 20 cm TAK NIE

graniastosłup prawidłowy trójkątny o wysokości 25 cm i krawędzi pod-
stawy 20 cm

TAK NIE



1. 2,35m3

2. 396m3

3. 15,3m3

4. D

5. 108 cm3

6. a) 𝑃 = 40,5√3, b) 𝑃 = 144√2+ 72, c) 𝑃 = 75√3+ 450

7. 750000 litrów

8. 175 cm3

9. 48√3 cm3

10. P, P, P, F

11. 15 cm

12. A

13. C

14. 144 cm3

15. 1000 cm3

16. N, T, T


