
STEREOMETRIA 

1. Wszystkie krawędzie graniastosłupa prawidłowego trójkątnego są równe 2. Pole 

powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe : 

A. √3 + 12                      B. 2(√3 + 6)                       C.  2√2 + 4                 D.  √6 + 12  

2. Przekątna sześcianu o krawędzi 10 ma długość  

A. 10√2                            B.   10√3                             C.  10 + √3                 D.  √2 + 10  

3. Ile razy suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest większa od sumy długości 

wszystkich jego przekątnych? 

A. 2 razy                             B. 3 razy                      C.   √2  razy                    D.  √3  razy 

4. W graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym o wysokości 6 obwód podstawy jest 

równy  obwodowi  ściany bocznej. Objętość  tego graniastosłupa jest równa  

A.  27√3                         B.  162√3                    C.   81√3                         D.  √3  razy 

5. Graniastosłup ma o 20 krawędzi więcej niż ścian. Ile wierzchołków ma ten 

graniastosłup? 

A.  33                               B. 22                            C.  20                                 D.  11 

6. Cosinus  kąta między tworzącą stożka a jego podstawą jest równy 0,75. Ile razy pole 

powierzchni bocznej tego stożka jest większe od pola jego podstawy? 

A.  1
1

3
  raza                      B.  1,5 raza                  C.   1

1

4
   raza                    D.  1,25 raza 

7. W prostopadłościanie o podstawie kwadratowej wysokość jest dwa razy dłuższa od 
krawędzi podstawy. Przyjmując, ze krawędź podstawy ma długość x długość 
przekątnej prostopadłościanu jest równa: 

A.  2x                         B.  3x                                   C.  6x                         D.  2 2x   

8. Krople deszczu maja zwykle kształt kuli o średnicy 2 mm. Wskaż, ile kropel deszczu 
napełni szklankę w kształcie walca o średnicy 6cm i wysokości 8 cm. 
A. 108000                B. 432000                              C. 54000                          D. 162000 

9. Promień kuli o objętości 336 cm  jest równy:  
A.  2 cm                    B. 3 cm                                  C. 4 cm                                D. 9 cm 

10. Przekątna przekroju osiowego walca ma długość 8 i tworzy z podstawą kąt 060 . 
Promień podstawy walca wynosi: 

A.  2 3                        B. 2                                         C.  4                                   D. 4 3  

11. Wysokość stożka i promień jego podstawy mają długość 2, zatem kąt rozwarcia 

stożka ma miarę :  

A. 600                        B. 300                                      C.  1200                              D. 900 

12. Pole powierzchni kuli o objętości 288𝜋 wynosi : 

B. 144𝜋                   B.  36𝜋                                   C.  576𝜋                           D. 452,16 

13. Prostokąt o obwodzie 40 obracający się wokół prostej zawierającej jeden z jego 

boków wyznacza walec o polu powierzchni  280𝜋. Oblicz pole tego prostokąta. 



14. W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym suma długości jego krawędzi jest 

równa  48 cm, a pole powierzchni całkowitej 290cm . Oblicz długości krawędzi 
graniastosłupa i jego objętość. 

15. Oblicz  objętość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, w którym krawędź boczna o 

długości 8 3  jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 060 . 

16. Tworząca stożka o długości 10 3 cm jest nachylona do podstawy pod kątem 
300.Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej stożka. 

17. Oblicz długość wysokości graniastosłupa prawidłowego czworokątnego , w którym 

przekątna  podstawy ma długość 23 , a przekątna ściany bocznej ma długość 5. 
18. Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu jest kwadratem o polu 10 cm2. Oblicz 

objętość tego walca. 

19. Oblicz objętość kuli wiedząc, że 
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1  pola powierzchni tej kuli jest równa  48 cm2. 

20. Oblicz pole powierzchni  ostrosłupa prawidłowego  czworokątnego o wysokości 
długości 4  i  krawędzi podstawy równej 2. 

21. Oblicz pole powierzchni stożka, jaki otrzymamy obracając trójkąt prostokątny o 
przyprostokątnych 5 i 8 wokół krótszej przyprostokątnej. 

22. Oblicz objętość kuli, której pole powierzchni wynosi P = 256 cm2. 
23. Krawędź podstawy prawidłowego ostrosłupa trójkątnego ma 4 cm długości,  a 

wysokość ostrosłupa ma 6 cm. Oblicz pole powierzchni i objętość. 

24. Kąt rozwarcia stożka wynosi 120, a jego wysokość H = 2 .  Znajdź objętość stożka. 

25. Pole powierzchni kuli wynosi 144 cm2. Oblicz objętość tej kuli. 
26. Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, którego krawędź  

podstawy jest równa 8cm i tworzy z przekątną ściany bocznej kąt 60o. 

27. Pewna kula ma powierzchnię 900 i objętość 4500. Podaj powierzchnię i objętość 
kuli o promieniu dwa razy mniejszym. 

28. Prostokąt o wymiarach 2 cm x  3 cm obracamy wokół krótszego boku. Znajdź objętość 
oraz pole powierzchni otrzymanego walca. 

29. Przekrój osiowy walca jest kwadratem, którego przekątna jest równa 5 2 cm. Oblicz 

pole powierzchni bocznej i objętość walca. 

30. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym sinus kąta  między podstawą a ścianą boczną 

jest równy 
4√5
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 . Jakim procentem pola powierzchni całkowitej jest pole podstawy? 

31. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym o podstawie ABCD i wierzchołku S trójkąt 

ACS jest równoboczny o długości boku równej 12. Oblicz pole powierzchni bocznej 

tego ostrosłupa. 

32. Zbiornik ma kształt walca z obu stron zakończonego półkulami. Oblicz, ile litrów płynu 

wypełni ten zbiornik, jeśli pole powierzchni całkowitej zbiornika jest równe 3𝜋 𝑚2 , a 

wysokość walca jest równa 2metry. 

  

 


