
 

Matematyka podstawowa IX 

Stereometria 

Zadania wprowadzające: 

1. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 54���. Oblicz objętość sześcianu. 
2. Pole powierzchni sześcianu jest równe 96���.Oblicz długość przekątnej sześcianu. 
3. Oblicz pole powierzchni i objętość sześcianu o przekątnej długości 6cm. 
4. Długość krawędzi sześcianu jest o 2cm krótsza od długości jego przekątnej. Oblicz 

długość przekątnej. 
5. Oblicz sinus � między przekątną sześcianu, a jego płaszczyzną podstawy. 
6. Oblicz cosinus � między przekątną, a podstawą w sześcianie. 
7. Oblicz tangens � między przekątną, a ścianą boczną w sześcianie. 
8. W sześcianie suma długości wszystkich krawędzi wynosi 96. Objętość tego sześcianu 

jest równa 
a) 64�� 
b) 512�� 
c) 216�� 
d) 342�� 

9. Oblicz pole powierzchni i objętość prostopadłościanu, którego krawędzie mają 
długość 3cm, 2cm, 4cm. 

10. Każdą krawędź prostopadłościanu o wymiarach 3cm, 5cm, 4cm zwężono o 2cm. Jak 
zmieniła się objętość. 

11. Oblicz długość przekątnej prostopadłościanu o bokach 3cm, 4cm, 2cm. 
12. Prostopadłościan ma w podstawie kwadrat i wysokość 2 razy dłuższą niż krawędź 

podstawy. Suma wszystkich krawędzi jest równa 48cm. Oblicz objętość i pole 
całkowite. 

13. Oblicz pole powierzchni prostopadłościanu, którego objętość wynosi 72���, a 
podstawa ma wymiary 6cm i 3cm. 

14. Akwarium o wysokości 25cm napełniono wodą tak, że od górnej krawędzi akwarium 
do poziomu wody jest 5cm. Jaką część objętości akwarium stanowi objętość wody? 

15. W prostopadłościanie przekątne sąsiednich ścian bocznych są nachylone do podstawy 
pod kątami 30˚ i 60˚. Oblicz pole powierzchni i objętość tego prostopadłościanu jeżeli 
jego wysokość ma 6cm.  

16. Prostopadłościan ma w podstawie kwadrat. Przekątna tego prostopadłościanu ma 
długość 4cm i jest nachylona do podstawy pod kątem 60˚. Oblicz pole powierzchni 
całkowitej i objętość tego prostopadłościanu. 



17. Dany jest prostopadłościan o podstawie będącej prostokątem o wymiarach 5 i 7, 
natomiast pole powierzchni całkowitej jest równe 310��. Wskaż długość wysokości 
tego prostopadłościanu. 

18. W czworościanie foremnym krawędź jest równa 9cm. Ile wynosi jego objętość? 
19. Graniastosłup prosty ma w podstawie trójkąt prostokątny, którego przyprostokątne 

mają długości 3cm i 6cm. Oblicz pole całkowite i objętość, jeżeli jego wysokość ma 
5cm. 

20. Graniastosłup prosty ma w podstawie trójkąt równoramienny, którego boki mają 
długość 5cm, 5cm, 6cm. Krawędź boczna ma 7cm. Oblicz pole powierzchni i objętość 
graniastosłupa. 

21.  Oblicz pole powierzchni i objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, którego 
krawędź podstawy ma4cm, a boczna 5cm. 

22. W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym krawędź podstawy ma długość 8cm, a 
przekątna ściany bocznej jest nachylona do podstawy pod kątem 60˚. Oblicz pole 
powierzchni i objętość tego graniastosłupa. 

23. Dany jest graniastosłup prosty, którego podstawę tworzy trapez równoramienny o 
podstawach 2 i 8cm oraz ramionach5cm. Oblicz pole i objętość tego graniastosłupa, 
wiedząc, że jego wysokość to 12cm. 

24. Oblicz pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego, którego wysokość ma 
5cm, a podstawa jest rombem o przekątnych 2 i 4cm. 

25. Graniastosłup prosty ma w podstawie romb, którego kąt ostry ma 60˚, a długość boku 
wynosi 6cm. Oblicz pole powierzchni i objętość tego graniastosłupa jeżeli dłuższa 
przekątna jest nachylona do podstawy pod kątem 30˚. 

26. Graniastosłup prosty ma w podstawie trapez równoramienny. Podstawy trapezu mają 
7cm, 3cm, a ramiona 4cm. Oblicz pole powierzchni i objętość graniastosłupa jeżeli 
jego wysokość ma 5cm. 

27. W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym przekątna o długości m jest nachylona 
do płaszczyzny podstawy pod kątem �. Wiadomo, że sin � = 0,2. Wyznacz objętość 
tego graniastosłupa. 

28. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym krawędź podstawy ma 6cm, a wysokość 5cm. 
Oblicz jego objętość i pole całkowite. 

29. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym ściany boczne są nachylone do podstawy pod 
kątem 60˚. Wysokość ścian bocznych ma 4cm. Oblicz pole powierzchni i objętość 
tego ostrosłupa.  

30. Wysokość walca ma długość 6cm. Powierzchnia boczna po rozciągnięciu jest 
prostokątem o wymiarach 6cmx10cm. Oblicz pole powierzchni i objętość walca. 

31. Oblicz pole powierzchni i objętość stożka, którego wysokość ma długość 4cm, a 
średnica podstawy 6cm. 

32. Oblicz pole powierzchni i objętość stożka, którego tworząca ma 10cm, a promień 
podstawy 4cm. 

33. Oblicz pole powierzchni kuli, której objętość wynosi 20���. 
34. Oblicz objętość kuli, której pole powierzchni wynosi 16����. 

 



Zadania: 

1. Długość krawędzi sześcianu zwiększono o 20%. Oblicz, o ile procent wzrosła objętość 
tego sześcianu. 

2. Objętość sześcianu jest równa 64. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest 
równe 
a) 512 
b) 384 
c) 96 
d) 16 

3. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku a=1. Objętość tego 
stożka wyraża się wzorem 

a) √�

�
���� 

b) √�

�
���� 

c) √�
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���� 

d) √�

��
���� 

4. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym ABCDS o podstawie ABCD i 
wierzchołku S trójkąt ACS jest równoboczny i ma bok długości 8. Oblicz sinus kąta 
nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy tego ostrosłupa. 

 
5. Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku a. Jeżeli r oznacza promień podstawy 

walca, h oznacza wysokość walca, to 
a) � + ℎ = � 

b) ℎ − � =
�

�
 

c) � − ℎ =
�

�
 

d) �� + ℎ� = �� 
6. Trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 4 i 6 obracamy wokół dłuższej 

przyprostokątnej. Objętość powstałego stożka jest równa 
a) 96 � 
b) 48 � 
c) 32 � 
d) 8� 



7. Dany jest graniastosłup prawidłowy trójkątny ABCDEF o podstawach ABC i DEF i 
krawędziach bocznych AD, BE, CF (zobacz rysunek). Długość krawędzi podstawy 
AB jest równa 8, a pole trójkąta ABF jest równe 52. Oblicz objętość tego 
graniastosłupa.

 
 

8. W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym ABCDEFGH przekątna AC podstawy 
ma długość 4. Kąt ACE jest równy 60̊. Oblicz objętość ostrosłupa ABCDE 
przedstawionego na poniższym rysunku. 

 
9. Tworząca stożka ma długość 4 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 

45˚. Wysokość tego stożka jest równa 

a) 2√2 
b) 16� 

c) 4√2 
d) 8� 

10. Pole powierzchni jednej ściany sześcianu jest równe 4. Objętość tego sześcianu jest 
równa 
a) 6 
b) 8 
c) 24 
d) 64 



11. Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest równa 24. Wówczas podstawą tego 
graniastosłupa jest 
a) Sześciokąt 
b) Ośmiokąt 
c) Dziesięciokąt 
d) Dwunastokąt 

 

12. Kąt rozwarcia stożka jest równy 60˚. Promień podstawy stożka ma długość 4. Oblicz 
pole powierzchni bocznej stożka. 

13. Podstawą ostrosłupa ABCDS jest romb ABCS o boku długości 4. Kąt ABC rombu ma 
miarę 120˚ oraz | !| = |"!| = 10   #   |$!| = |%!|. Oblicz sinus kąta nachylenia 
krawędzi BS do płaszczyzny podstawy ostrosłupa. 

14. Dany jest sześcian ABCDEFGH. Siatką ostrosłupa czworokątnego ABCDE jest 

 
15. Stożek powstał w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 13 i 15 

wokół dłuższej przyprostokątnej. Promień podstawy tego stożka jest równy 
a) 15 
b) 13 



c) 7,5 
d) 6,5 
 
 
 
 
 

16. Trójkąt przedstawiony na poniższym rysunku jest równoboczny, a punkty B, C, N są 
współliniowe. Na boku AB wybrano punkt M tak, że | &| = |"'|.  
Wykaż, że|$&| = |&'|. 

 
17. Stożek powstał w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 6 i 13 

wokół krótszej przyprostokątnej. Promień podstawy tego stożka jest równy 
a) 6 
b) 13 
c) 6,6 
d) 3 

18. Graniastosłup ma 2) + 6 wierzchołków. Liczba wszystkich krawędzi tego 
graniastosłupa jest równa 
a) ) + 3 
b) 4) + 8 
c) 6) + 18 
d) 3) + 9 

19. Tworząca stożka jest o 2 dłuższa od promienia podstawy. Pole powierzchni bocznej 
tego stożka jest równe 15�. Tworząca stożka ma zatem długość 
a) 1 
b) 5 
c) 3 
d) 15 

20. Wykaż, że przekątna prostopadłościanu o krawędziach długości a, b, c ma długość 

√�� + .� + ��. 
21. Piramida ma kształt ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego wysokość jest 

równa 6, a długość krawędzi bocznej jest równa 2√15. Oblicz miarę kąta nachylenia 
ściany bocznej piramidy do podstawy. 

22. Krawędź sześcianu ma długość 9. Długość przekątnej tego sześcianu jest równa 



 
a) √9/  

b) 9√2 

c) 9√3 

d) 9 + 9√2 
23. W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym wszystkie krawędzie są tej samej 

długości. Suma długości wszystkich krawędzi jest równa 90. Wtedy pole powierzchni 
całkowitej tego graniastosłupa jest równe 
a) 300 

b) 300√3 

c) 300+50√3 

d) 300+25√3 
24. Kula ma objętość 0 = 288�. Promień r tej kuli jest równy 

a) 6 
b) 8 
c) 9 
d) 12 

25. Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości 6. Objętość tego walca jest 
równa 

 
a) 108� 
b) 54 � 
c) 36 � 
d) 27 � 
26. Podstawą ostrosłupa ABCDW jest prostokąt ABCD. Krawędź boczna DW jest 

wysokością tego ostrosłupa. Krawędzie boczne AW, BW, CW mają następujące 
długości | 1| = 6, |$1| = 9, |"1| = 7. Oblicz objętość tego ostrosłupa 



  


