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grupa A
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klasa data

1. Objętość graniastosłupa prawidłowego narysowanego obok jest równa:

A. 8√3m3
B. 2√3m3

C. 16√3m3
D. 4√3m3

2. Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 2,4 cm. Objętość tego sześcianu wynosi:

A. 0,6 cm3 B. 14,4 cm3 C. 2,4 cm3 D. 0,008 cm3
3. Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 5

i wysokości 8.

4. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi pod-
stawy 10 i wysokości 5.

5. Oblicz objętość i pole powierzchni:
a) prostopadłościanu o wymiarach 5 cm × 2dm × 4mm b) sześcianu o krawędzi 1,7 cm

6. Oblicz objętości narysowanych graniastosłupów prostych.
a) b)

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

8. Firma na zamówienie wykonała 300 sztuk betonowych słupów
w kształcie graniastosłupów prostych o wysokościach 10m oraz
podstawach w kształcie trapezu równoramiennego przedstawio-
nego na rysunku. Ile metrów sześciennych betonu użyto do wy-
konania tego zamówienia?
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9. Oblicz pole powierzchni graniastosłupa prawidłowego
przedstawionego na rysunku obok.

10. Na rysunku obok przedstawiono graniastosłup prosty trójkątny.
Skorzystaj z podanych danych i oblicz:
a) wysokość tego graniastoałupa,
b) długości przyprostokątnych jego podstawy.

11. Oblicz długość zaznaczonej na rysunku przekątnej graniastosłupa prawidłowego:

a) b)

12. Oblicz pola powierzchni narysowanych ostrosłupów prawidłowych.

13. Pole powierzchni czworościanu foremnego o krawędzi 5 jest równe:

A. 5√3 B. 25√3 C. 25 + 25√3 D. 10√3
14. Który z narysowanych poniżej ostrosłupów prawidłowych ma największą objętość?

15. Ostrosłup prawidłowy trójkątnyma objętość równą 80dm3. Krawędź podstawyma długość 4dm. Dokończ
zdania. Wybierz poprawne odpowiedzi spośród A lub B oraz spośród C lub D.

Pole podstawy tego ostrosłupa wynosi . . . . . A. 8√3dm2 B. 4√3dm2
Wysokość tego ostrosłupa jest równa . . . . . C. 20√3dm D. 60√3dm
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1. Objętość graniastosłupa prawidłowego narysowanego obok jest równa:

A. 9√32 m3
B. 3√32 m3

C. 3√34 m3
D. 9√34 m3

2. Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 4,8dm. Objętość tego sześcianu wynosi:

A. 1,2dm3 B. 4,8dm3 C. 0,064dm3 D. 28,8dm3
3. Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 7

i wysokości 9.

4. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi pod-
stawy 4 i wysokości 5.

5. Oblicz objętość i pole powierzchni:
a) prostopadłościanu o wymiarach 5 cm × 7dm × 4mm b) sześcianu o krawędzi 2,1 cm

6. Oblicz objętości narysowanych graniastosłupów prostych.
a) b)

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

8. Firma na zamówienie wykonała 100 sztuk betonowych słupów
w kształcie graniastosłupów prostych o wysokościach 8m oraz
podstawach w kształcie trapezu równoramiennego przedstawio-
nego na rysunku. Ile metrów sześciennych betonu użyto do wy-
konania tego zamówienia?
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9. Oblicz pole powierzchni graniastosłupa prawidłowego
przedstawionego na rysunku obok.

10. Na rysunku obok przedstawiono graniastosłup prosty trójkątny.
Skorzystaj z podanych danych i oblicz:
a) wysokość tego graniastoałupa,
b) długości przyprostokątnych jego podstawy.

11. Oblicz długość zaznaczonej na rysunku przekątnej graniastosłupa prawidłowego:

a) b)

12. Oblicz pola powierzchni narysowanych ostrosłupów prawidłowych.

13. Pole powierzchni czworościanu foremnego o krawędzi 9 jest równe:

A. 81√24 B. 184 √3 C. 81√3 D. 81 + 81√3
14. Który z narysowanych poniżej ostrosłupów prawidłowych ma największą objętość?

15. Ostrosłup prawidłowy trójkątnyma objętość równą 27dm3. Krawędź podstawyma długość 3dm. Dokończ
zdania. Wybierz poprawne odpowiedzi spośród A lub B oraz spośród C lub D.

Pole podstawy tego ostrosłupa wynosi . . . . . A. 9√34 dm2 B. 3√3dm2
Wysokość tego ostrosłupa jest równa . . . . . C. 36√3dm D. 12√3dm
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