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Grupa A Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Liczba punktów ...... / 42

Graniastosłup i ostrosłup o takich samych podstawach mają łącznie  krawędzi. Ile
łącznie mają:
a) ścian,
b) wierzchołków?

75 (.../3 pkt)

W ostrosłupie prawidłowym siedmiokątnym krawędź boczna jest o  cm dłuższa od

obwodu podstawy. Obwód ściany bocznej jest równy  cm. Oblicz sumę długości
wszystkich krawędzi tej bryły.

1

77

(.../3 pkt)

Ostrosłup  ma o  krawędzi więcej niż ostrosłup  .
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli
jest fałszywe.

O1 16 O2

Ostrosłup  ma o  wierzchołków więcej niż ostrosłup .O1 16 O2 P F

Ostrosłup  ma o  ścian więcej niż ostrosłup .O1 16 O2 P F

(.../2 pkt)

Punkt  jest środkiem krawędzi  sześcianu 

 W tym sześcianie umieszczono ostrosłup.

Odcinki  i  są krawędziami podstawy tego

ostrosłupa, a  jest jego krawędzią boczną.
a) Jaki wielokąt jest podstawą tego ostrosłupa?
b) Wymień wszystkie ściany boczne tego ostrosłupa.

X AE

ABCDEFGH .

BF FH

BX

(.../2 pkt)

Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi graniastosłupa prawidłowego
przedstawionego na rysunku.

a) b) 

(.../3 pkt)

W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym przedstawionym na
rysunku krawędź podstawy ma długość , punkt  jest środkiem

krawędzi , a trójkąt  jest prostokątny. Uzasadnij, że

wysokość tego graniastosłupa jest większa od .

1 X

AD BXF

1

(.../3 pkt)
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Przekątna sześcianu ma długość  cm. Oblicz długość przekątnej ściany tego
sześcianu.

5√6
(.../2 pkt)

Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego  ma

długość  cm, a krawędź boczna  cm. Oblicz obwód trójkąta 

ABCDEF

8 15

ABF .

(.../3 pkt)

Dane są sześcian  i graniastosłup prawidłowy czworokątny . Długość krawędzi

podstawy graniastosłupa  stanowi % długości krawędzi sześcianu , a wysokość

graniastosłupa  jest o % mniejsza od długości krawędzi sześcianu .
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli
jest fałszywe.

S G

G 20 S

G 20 S

Objętość bryły  stanowi % objętość bryły .G 0, 8 S P F

Aby objętość bryły  była równa objętości bryły , wysokość bryły 

 musiałaby być  razy większa od długości krawędzi bryły .

G S G

25 S
P F

(.../2 pkt)

Na rysunku przedstawiono siatkę graniastosłupa prostego, 
w którym czworokąt  jest kwadratem,  cm, 

a  cm. Oblicz objętość tego graniastosłupa.

AEFJ BD  =  8

HJ   =  6

(.../3 pkt)

Z drewnianej listwy, której przekrój poprzeczny jest kwadratem o boku  mm, stolarz

skleił ramę o zewnętrznych wymiarach  mm i  mm. Jaką masę ma rama, jeśli

użyto drewna o gęstości   g/cm ?

25

700 300

0, 84 3

(.../3 pkt)

Suma długości wszystkich krawędzi pewnego sześcianu jest równa  m. Oblicz
objętość tego sześcianu.

3, 6 (.../3 pkt)

Pole podstawy graniastosłupa prawidłowego trójkątnego jest równe  cm , a pole

jego ściany bocznej wynosi  cm . Oblicz objętość tej bryły.

25√3 3

70 3

(.../3 pkt)
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W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym suma długości wszystkich krawędzi jest
równa  cm, a krawędź boczna jest o  cm dłuższa od krawędzi podstawy.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli
jest fałszywe.

200 5

Pole powierzchni całkowitej tej bryły jest równe  cm .1200 2 P F

Objętość tej bryły jest równa  cm .4500 2 P F

(.../3 pkt)

Obwód podstawy pewnego graniastosłupa prostego jest równy  cm, jego wysokość

wynosi  cm, a pole powierzchni całkowitej jest równe  cm . Pole podstawy tej
bryły jest równe

50

14 850 2

A.  cm55 2 B.  cm65 2 C.  cm75 2 D.  cm85 2

(.../2 pkt)

W graniastosłupie prawidłowym siedmiokątnym o polu powierzchni całkowitej  cm

pole podstawy jest równe  cm . Oblicz pole jednej ściany bocznej tej bryły.

470 2

123 2

(.../2 pkt)


