
 

Matematyka X 

Stereometria 

1. Obliczyć objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o przekątnej ściany 
bocznej równej 6cm, jeżeli ta przekątna 
a) z krawędzią podstawy tworzy kąt 45̊  
b) z jedną z krawędzi bocznych tworzy kąt 60˚ 
c) z przekątną podstawy tworzy kąt 60˚ 

2. Krótsza przekątna podstawy graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego ma długość 

√3 a jego wysokość jest równa h=3. Oblicz objętość i długość przekątnych tego 
graniastosłupa. 

3. Wysokość ostrosłupa prawidłowego wynosi 4, a promień okręgu wpisanego w jego 
podstawę jest równy 2. Oblicz objętość tego ostrosłupa, jeżeli podstawą  jest 
a) kwadrat 
b) trójkąt 
c) sześciokąt 

4. Oblicz kąt rozwarcia stożka, jeżeli 
a) Powierzchnia boczna po rozwinięciu jest półkolem o promieniu 2. 

b) Pole podstawy stożka jest równe 9�, a objętość wynosi 3√3�. 
5. Przekątna ściany bocznej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego tworzy ze ścianą 

boczną kąt 30˚. Obliczyć objętość i pole całkowite jeżeli podstawa ma długość 8. 
6. W kulę o promieniu R wpisano stożek, którego tworząca jest widoczna ze środka kuli 

pod kątem �. Wyznacz objętość tego stożka. 
7. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym kąt nachylenia ściany bocznej do 

płaszczyzny podstawy wynosi 60˚. Wyznacz stosunek długości promienia kuli 
opisanej na tym ostrosłupie do długości promienia kuli wpisanej w ten ostrosłup. 

8. W kulę o promieniu 5 wpisano ostrosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi 

podstawy 4√2. Oblicz objętość i pole powierzchni tego ostrosłupa. 
9. Oblicz pole przekroju sześcianu o krawędzi 5 płaszczyzną nachyloną do podstawy pod 

kątem 60̊ 
10. Trapez równoramienny, którego podstawy mają długości 6 i 10 oraz kąt ostry ma 

miarę 60˚ obraca się wokół dłuższej przekątnej. Obliczyć V i Pc. 
11. Przekątna prostopadłościanu ma długość d i tworzy z płaszczyznami ścian 

bocznych kąty o miarach � 0 1. Oblicz objętość prostopadłościanu. 
12. Trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 12cm i 16cm obraca się wokół 

przeciwprostokątnej. Obliczyć Pc i V. 



13. W kulę wpisano dwa stożki o wspólnej podstawie, z których jeden ma pole 
powierzchni bocznej 3 razy większe niż drugi. Oblicz stosunek wysokości tych 
stożków. 

14. Pole powierzchni kuli wpisanej w stożek jest 
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 razy większe niż pole podstawy 

tego stożka. Oblicz sinus kąta rozwarcia tego stożka. 
15. Sześcian o krawędzi 4cm przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną 

podstawy i nachyloną do płaszczyzny podstawy pod kątem 45˚. Oblicz pole 
otrzymanego przekroju. 

16. Obliczyć pole przekroju ostrosłupa prawidłowego czworokątnego płaszczyzną 
przechodzącą przez przekątną podstawy i nachyloną do podstawy pod kątem �. 
Długość krawędzi podstawy jest 9. 

17. Oblicz pole przekroju ostrosłupa prawidłowego trójkątnego płaszczyzną 
przechodzącą przez krawędź podstawy i nachyloną pod kątem � do tej podstawy. 

18. Podstawą graniastosłupa prostego jest równoległobok o obwodzie 18. Przekątne 

graniastosłupa mają długości 9 i √33, a krawędź boczna 4. Oblicz objętość tego 
graniastosłupa. 

19. Pole ściany bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe S. Kąt 
płaski przy wierzchołku ostrosłupa ma miarę 2�. Oblicz objętość ostrosłupa. 

20. Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest równe S, 
a ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem �. Oblicz 
długość krawędzi podstawy tego ostrosłupa. 

21. Pole przekroju osiowego stożka jest równe �√3 razy mniejsze od pola 
powierzchni całkowitej. Wyznacz miarę kąta zawartego między tworzącą, a 
wysokością tego stożka. 

22. Ostrosłup prawidłowy trójkątny o krawędzi 9 wpisano w sferę, której środek 

dzieli wysokość w stosunku √5: 1. Oblicz objętość ostrosłupa. 
23. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym dane są: H- wysokość ostrosłupa 

oraz �- miara kąta utworzonego przez krawędź boczną i krawędź podstawy 
(45˚<� < 90˚) 

a) Wykaż, że objętość V tego ostrosłupa jest równa 
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b) Oblicz miarę kąta �, dla której objętość V danego ostrosłupa jest równa 
N

5
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Wynik podaj w zaokrągleniu do całkowitej liczby stopni. 

 



24. Dany jest ostrosłup prawidłowy trójkątny, w którym krawędź podstawy ma długość 9 
i krawędź boczna jest od niej dwa razy dłuższa. Oblicz cosinus kąta między krawędzią 
boczną i krawędzią podstawy ostrosłupa. Narysuj przekrój ostrosłupa płaszczyzną 
przechodzącą przez krawędź podstawy i środek przeciwległej krawędzi bocznej i 
oblicz pole tego przekroju. 

 
25. Podstawą ostrosłupa ABCS jest trójkąt równoramienny ABC, w którym |QR| = 30,  

|RT| = |QT| = 39 i spodek wysokości ostrosłupa należy do jego podstawy. Każda 
wysokość ściany bocznej poprowadzona z wierzchołka S ma długość 26. Oblicz 
objętość tego ostrosłupa. 

26. Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny o wysokości H=8 i krawędzi podstawy 
9 = 12. Przez krawędź podstawy i środki rozłącznych z nią krawędzi bocznych 
poprowadzono płaszczyznę. Wykonaj odpowiedni rysunek i oblicz pole otrzymanego 
przekroju. 

27. Wśród wszystkich graniastosłupów prawidłowych sześciokątnych , w których suma 
długości wszystkich krawędzi jest równa 24, jest taki, który ma największe pole 
powierzchni bocznej. Oblicz długość krawędzi podstawy tego graniastosłupa. 

28. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym krawędź podstawy ma długość 9. Ściany 
boczne są trójkątami ostrokątnymi. Miara kąta między sąsiednimi ścianami bocznymi 
jest równa 2�. Wyznacz objętość tego ostrosłupa. 

29. Suma długości wszystkich krawędzi graniastosłupa prawidłowego trójkątnego jest 
równa 60. Wysokość jest o 2 większa od długości boku podstawy. Przez przekątną 
ściany bocznej i środek krawędzi bocznej niezawierającej się w tej ścianie, 
poprowadzono płaszczyznę. Oblicz pole otrzymanego w ten sposób przekroju. 

30. W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym długość krawędzi podstawy jest 
równa 29. Miara kąta między przekątną podstawy a przekątną ściany bocznej 
wychodzącą z tego samego wierzchołka jest równa �. Oblicz objętość graniastosłupa. 

31. Kapsuła lądownika ma kształt stożka zakończonego w podstawie półkulą o tym 
samym promieniu co promień podstawy stożka. Wysokość stożka jest o 1cm większa 

niż promień półkuli . Objętość stożka stanowi 
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 objętości całej kapsuły. Oblicz 

objętość kapsuły lądownika. 
32. Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny ABCDS o podstawie ABCD. W 

trójkącie równoramiennym ASC stosunek długości podstawy do długości ramienia jest 



równy |QT|: |QU| = 6: 5. Oblicz sinus kąta nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny 
podstawy. 

33. Oblicz objętość ostrosłupa trójkątnego ABCS, którego siatkę przedstawiono na 
rysunku. 

 


