
Zestaw nr 7 – bryły     

Zad. 1. 

Ogrodnik zbudował 5 tuneli foliowych o długości 10 m każdy. Przekrój poprzeczny 

tunelu jest trapezem równoramiennym o podstawach 3 m i 1,6 m oraz wysokości        

2,4 m. Ile metrów sześciennych powietrza zmieści się w 10 takich tunelach? 

 

Zad. 2. 

Dach wieży zamkowej ma kształt ostrosłupa prawidłowego czworokątnego. Krawędź 

podstawy tego ostrosłupa jest równa 3 m, a wysokość ściany bocznej wynosi 10 m.  

Ile metrów kwadratowych blachy potrzeba na pokrycie tego dachu, jeśli na zakładki 

doliczymy 8% powierzchni? 

 

Zad.3. 

Podstawa zbiornika jest figurą 
utworzoną z trójkąta będącego 
połową kwadratu o boku 80 cm  
i półkola , którego średnicą jest 
przekątna tego kwadratu  
(patrz rysunek).Ile litrów wody należy 
wlać do takiego pojemnika,  
aby poziom wody wynosił 50 cm?  
W obliczeniach za 𝜋 przyjmij 3.  
 

Zad.4 

Dach dwuspadowy o kącie 
nachylenia 45o pokryty blachą 
wymaga malowania. Ile puszek farby 
o pojemności 10 l  należy w tym celu 
kupić, jeżeli dach należy malować 
dwukrotnie, a wydajność farby przy 
pierwszym malowaniu wynosi           
3  l/m2 , a przy drugim 2  l/m2 ?    
(Przyjmij do obliczeń, że √2 ≈1,41 ) 
 

 

 

Zad. 5. 

Adam chce wytapetować dwa pokoje. Jedna rolka tapety o szerokości 50 cm ma 

długość 20 m. Pierwszy pokój ma wymiary 3,5 m x 4,0 m, a drugi 4,5 m x 5,0 m.                   

Ile rolek musi zakupić Adam, jeżeli otwory okienne i drzwiowe zajmują 10% 

powierzchni ścian każdego pokoju, a wysokość mieszkania jest równa 2,5 metra? 

 



Zad. 6. 

Oblicz pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego każda 

krawędź ma długość 20 cm. 

 

Zad. 7. 

W kulę o powierzchni 784𝜋 cm2 wpisano stożek tak, że jego podstawą jest koło 

wielkie tej kuli. Oblicz pole powierzchni i objętość tego stożka. 

 

Zad.8. 

Mamy do dyspozycji trzy puchary koktajlowe w kształcie walca, stożka i półkuli                       

o wymiarach jak na rysunkach. 

Który puchar ma największą 

pojemność? O ile procent 

największy z nich ma większą 

pojemność od najmniejszego? 

Zapisz obliczenia. 

 

 

 

Zad.9. 

Ile puszek farby trzeba kupić,  
aby pomalować zewnętrzną 
powierzchnię dachu karmnika 
przedstawionego na rysunku,  
jeśli jedna puszka wystarcza 
na pomalowanie 10 dm2 
powierzchni? 
 
 

 
 

 

Zad. 10. 

Stożek o promieniu podstawy 5 cm i kula o takim samym promieniu mają równe 

objętości. Oblicz pole powierzchni bocznej stożka. 

 

Zad. 11. 

Kropelki deszczu mają kształt kulek. W czasie ulewnego deszczu osiągają średnice              

do 0,5 cm. Ile kropel deszczu zmieści się w pucharze w kształcie stożka o średnicy                  

i wysokości równej 6 cm? 

 

 

 



Zad. 12. 

Średnica obranej ze skórki pomarańczy jest równa 6 cm, a wyciśnięty z niej sok 

stanowi 80% objętości. Ile takich pomarańczy trzeba wycisnąć, by wypełnić dwie 

szklanki w kształcie walca o średnicy podstawy 6 cm i wysokości 8 cm? 

 

Zad. 13. 

W akwarium w kształcie prostopadłościanu o wysokości 90 cm i wymiarach podstawy 

1,2 m x 50 cm, woda sięgała do 
3

5
 wysokości. Odlano 45 litrów wody.                                    

Do jakiej wysokości sięga teraz woda w akwarium? 

 

Zad.14. 

Prezent w kształcie ostrosłupa 
prawidłowego sześciokątnego 
ozdobiono wstążką jak na rysunku. 
 Ile metrów wstążki wykorzystano? 
Na kokardę należy doliczyć  
10% wstążki. 
 

 
Zad.15. 

Ile litrów wody pomieści basen, 
którego kształt i wymiary podano            
na rysunku? 
 

 
 

 

Zad. 16. 

Metalowy zbiornik w kształcie walca, którego wysokość wynosi 12 m, a średnica 

podstawy – 10 m pomalowano z zewnątrz farbą olejną. Ile puszek farby o pojemności 

3 litrów zużyto, jeśli 1 litr wystarcza na pomalowanie 7,5 m2 powierzchni?                            

W obliczeniach przyjmij 𝜋 ≈  3,14. 
 

Zad. 17. 

Objętość ostrosłupa wynosi 640 cm3. Jaka jest wysokość ostrosłupa, jeżeli jego pole 

podstawy jest równe 128 cm2? 

 

 

 

 



 

 

 

Zad.18. 

Ile waży sztabka złota w kształcie 
graniastosłupa o podstawie 
trapezu równoramiennego 
przedstawionego na rysunku, 
 jeśli gęstość złota wynosi   
19,3 g/cm3 ? 
  
 

 

 

Zad.19. 

Z kostki sześciennej wycięto walec, którego 

podstawa jest kołem wpisanym w ścianę 

sześcianu (zob. rysunek).                                  

Jakim procentem objętości sześcianu jest 

objętość wyciętego walca? 

 

                        

Zad. 20. 

Oblicz objętość sześcianu, którego przekątna ma długość 2√3 cm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odpowiedzi: 

1.552 m3 

2. 64,8 m2 

3. 400 litrów 

4. 43 puszki 

5. 8 rolek 

6. 400(1 + √3)cm2 

7. Pc = 196( 1 + √2 )𝜋cm2, V = 
2744

3
𝜋 cm3 

8. Największą pojemność ma puchar w kształcie walca. Jego pojemność jest o 200% 

większa od pojemności najmniejszego pucharu (tj. w kształcie stożka) 

9. 2 puszki 

10. 25√17  𝜋 cm2 

11. 864 krople 

12. 5 pomarańczy 

13. 46,5 cm 

14. Ok. 2,7 m 

15. 600 000 litrów 

16. 24 puszki 

17. 15 cm 

18. 231,6 kg 

19. Ok. 79% 

20. 8 cm3 

 

 

 

 

 

 


