
Zadania dla klas III  –  „Figury przestrzenne” 

AC’ – przekątna graniastosłupa Objętość: 𝑉 = 𝑃𝑝 ∙ 𝐻 

BC’ – przekątna ściany bocznej Pole całkowite: 𝑃𝑐 = 2𝑃𝑝 + 𝑃𝑏  

AC – przekątna podstawy 

CAC’ – kąt nachylenia przekątnej graniastosłupa do płaszczyzny podstawy 

AC’C – kąt nachylenia przekątnej graniastosłupa do krawędzi bocznej 

CBC’ – kąt nachylenia przekątnej ściany bocznej do płaszczyzny podstawy 

BC’C – kąt nachylenia przekątnej ściany bocznej do krawędzi bocznej 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sześcian 

1. Oblicz pole całkowite i objętość sześcianu, którego krawędź ma długość: 

a) 6cm b) 2 3cm c) 0,2dm 

2. Oblicz sumę długość krawędzi sześcianu o objętości: 

a) 27cm
3
 b) 125litrów c) 6 6cm

3
 

3. Suma długości krawędzi sześcianu jest równa 48cm. Oblicz długość przekątnej sześcianu. 

4. Oblicz ile litrów wody zmieści się w sześcianie, którego suma długości krawędzi wychodzących  

z jednego wierzchołka wynosi 1,2m. 

5. Oblicz objętość sześcianu, jeśli jego pole całkowite wynosi: 

a) 216cm
2
  b) 18cm

2
 c) 0,24dm

2
 

6. Oblicz pole powierzchni całkowitej sześcianu o przekątnej sześcianu długości 

a) 4 3cm  b) 9cm c) 2 6cm 

7. Oblicz długość krawędzi sześcianu jeśli wiesz, że jest ona o 2cm krótsza od długości przekątnej  

tego sześcianu. 

8. Przekrój sześcianu zawierający przekątne równoległych ścian ma powierzchnię 16 2cm
2
.  

Oblicz pole całkowite tego sześcianu.  

9. Dany jest sześcian ABCDA’B’C’D’ o krawędzi długości 4cm. Oblicz pole trójkąta BDC’. 

10. Wykaż, że sześcian którego krawędź ma długość „a” ma przekątną długości 𝑎 3. 

11. Wykaż, że przekątna sześcianu o objętości 3 3ml jest liczbą pierwszą. 

12. Wykaż, że jeśli dwa sześciany są do siebie podobne w skali k to ich objętości są do siebie w stosunku k
3
. 

Prostopadłościan 

1. Oblicz przekątną prostopadłościanu o krawędziach podstawy 3cm i 4cm oraz wysokości długości 12cm.  

2. Oblicz pole całkowite i objętość prostopadłościanu, którego suma długości krawędzi wychodzących z jednego 

wierzchołka ma długość 18cm, a ich długości są do siebie w stosunku 1:3:5. 

𝑉 = 𝑎3 

𝑃𝑐 = 6𝑎2 

𝐷 = 𝑎 3 

Sześcian: 

𝑉 = 𝑎𝑏𝑐 

𝑃𝑐 = 2(𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 + 𝑎𝑐) 

𝐷 =  𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2  

Prostopadłościan: 

𝑉 = 6
𝑎2 3

4
𝐻               𝑃𝑐 = 2

𝑎2 3

4
+ 6𝑎𝐻 

Graniastosłup prawidłowy sześciokątny: 

|𝐴𝐷| = 2𝑎                     𝐴𝐶 = 𝑎 3 

 



3. Oblicz objętość prostopadłościanu (wynik zapisz w litrach), jeśli jedna z krawędzi podstawy ma długość 5cm, 

druga krawędź jest trzykrotnie dłuższa, a wysokość bryły jest równa połowie sumy długości wszystkich 

krawędzi podstawy. 

4. Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu o polu całkowitym 105cm
2
 jeśli krawędzie 

podstawy mają długość 52mm i 45mm. 

5. Podstawą prostopadłościanu jest kwadrat o boku 4 2cm. Oblicz pole i objętość tej bryły jeśli przekątna 

prostopadłościanu ma długość równą dwukrotności długości krawędzi podstawy. 

6. Basen ma kształt prostopadłościanu o długości 20m i szerokości 15m. Do basenu wlano 7500hl wody. Oblicz 

wysokość wody w basenie.  

7. Podstawą prostopadłościanu jest kwadrat o polu 16cm
2
. Przekątna ściany bocznej ma długość 5cm. Oblicz 

objętość i pole całkowite prostopadłościanu. 

8. Oblicz objętość prostopadłościanu, którego powierzchnie trzech ścian są równe: 20cm
2
, 24cm

2
, 30cm

2
. 

9. W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź podstawy ma długość 8cm. Przekątna graniastosłupa 

tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 60
o
. Oblicz ile centymetrów kwadratowych kartonu należy zużyć na 

wykonanie modelu tej bryły, doliczając na zakładki 5% powierzchni całkowitej bryły. 

10. Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o  polu podstawy 18cm
2
, wiedząc że przekątna 

tego graniastosłupa tworzy z krawędzią boczną kąt o mierze 60
o
. 

11. Podstawą prostopadłościanu o przekątnej długości 26cm jest prostokąt o obwodzie 28cm. Oblicz objętość 

bryły jeśli wiesz, że długości krawędzi podstawy są do siebie w stosunku 3:4. 

12. Ile prostopadłościennych kartonów soków, o wymiarach 1dm x 6cm x 2dm pomieści kontener o wymiarach 

3m x 2m x 10m? 

13. Wykaż, że długość przekątnej prostopadłościanu o krawędziach a, b, c dana jest wzorem:  𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 

Graniastosłupy 

1. Dany jest graniastosłup prawidłowy trójkątny o krawędzi podstawy długości 6cm. Przekątna ściany bocznej 

tworzy z postawą kat 45
o
. Oblicz pole całkowite i objętość tej bryły. 

2. Powierzchnia boczna graniastosłupa prawidłowego trójkątnego została wykonana z kwadratowej kartki i polu 

81cm
2
. Oblicz długość krawędzi podstawy i objętość tej bryły. 

3. Oblicz pole całkowite graniastosłupa trójkątnego, którego suma długości wszystkich krawędzi jest równa 

18cm, a krawędzie tej bryły mają jednakową długość.  

4. Krawędź graniastosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość 4cm. Przekątna ściany bocznej tej bryły jest 

nachylona do płaszczyzny podstawy pod katem 30
o
. Oblicz pole powierzchni bocznej i objętość bryły. 

5. Podstawą graniastosłupa jest trójkąt prostokątny o kącie ostrym 60
o
 i przeciwprostokątnej 6cm. Powierzchnię 

boczną tego graniastosłupa wykonano z kwadratowej kartki brystolu. Oblicz pole tej kartki. 

6. Podstawą graniastosłupa prostego jest romb, którego przekątne mają długość 10cm i 6cm. Wysokość 

graniastosłupa jest równa 12cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej, objętość i długość wszystkich krawędzi 

tej bryły. 

7. Podstawą graniastosłupa prostego jest romb, którego bok ma długość 6 3cm, a kąt rozwarty rombu ma miarę 

120
o
. Oblicz objętość tego graniastosłupa wiedząc, że jego pole powierzchni całkowitej wynosi 348 3cm

2
. 

8. Na łące wykopano rów melioracyjny długości 400m. Jego przekrój poprzeczny jest trapezem 

równoramiennym o podstawach 50m i 24m oraz kącie ostrym 45
o
. Jeden metr sześcienny ziemi waży około 

900kg. Ile kursów zrobi wywrotka o ładowności 8ton, wywożąca tę ziemię? 

9. Sala lekcyjna ma długość 12m i szerokość 5m, wysokość Sali stanowi 25% długości sali. Oblicz masę 

powietrza w tej sali, jeśli gęstość powietrza jest równa około 1,3 g/dm
3
 

10. W ramę o wymiarach 1,5m na 0,4m wstawiono lustro ze szkła grubości 10mm. Jaki ciężar musi wytrzymać 

hak, na którym powieszono lustro, jeśli rama waży 2kg, a gęstość szkła to około 2,5 g/dm
3
. 

11. Oblicz wagę sztaby złota długości 10cm, której przekrój poprzeczny jest trapezem równoramiennym o 

podstawach 10cm i 18cm oraz obwodzie równym 38cm. Do obliczeń przyjmij, że gęstość złota wynosi  

około 20g/cm
2
. 

12. Ogrodnik zbudował 5 tuneli foliowych o długości 10m każdy. Przekrój poprzeczny tunelu jest trapezem 

równoramiennym o podstawach 3m i 5m oraz wysokości 2,4m. Ile metrów sześciennych powietrza zmieści 

się w 10 takich tunelach? Ile metrów kwadratowych ogrodnik zużył do zbudowania swoich tuneli?  


