
Graniastosłupy 
Graniastosłup czworokątny (podstawa graniastosłupa jest czworokątem). 

 
R E K L A M A  

Graniastosłup trójkątny (podstawa graniastosłupa jest trójkątem). 



 

Objętość graniastosłupa: 

 

Pole powierzchni całkowitej: 

 

Sześcian 



 

Zadanie 1 



 



Odp.: Objętość prostopadłościanu wynosi 100 cm3, a pole powierzchni 
całkowitej 160 cm2. 

Zadanie 2 

Oblicz długość krawędzi sześcianu o objętości 64 cm3. Jaką długość ma jego 
przekątna? 

Rozwiązanie: 

 

Zadanie 3 



 

Zadanie 4 



 
R E K L A M A  

Odp.: Objętość graniastosłupa wynosi 750 cm3. 

Zadanie 5 



 

Długość przekątnej sześcianu o krawędzi długości 10 cm można obliczyć 
również inaczej (w razie gdybyśmy zapomnieli wzór): 



 

Zadanie 6 



 



Odp.: Objętość graniastosłupa wynosi 36 cm3, a pole powierzchni 66 cm2. 

Zadanie 7 

Suma długości trzech krawędzi sześcianu wychodzących z jednego 
wierzchołka jest równa 12 cm. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej 
tego sześcianu. 

 

Odp.: Objętość sześcianu wynosi 64 cm3, a jego pole powierzchni 96 cm2. 

Zadanie 8 

Basen ma kształt prostopadłościanu, którego długość jest równa 20 m, a 
szerokość 15 m. Do basenu wlano 225 m3 wody. Oblicz wysokość wody w 
basenie. 



 

Odp.: Wysokość wody w basenie wynosi 75 cm. 

Zadanie 9 

Czy 15 litrów wody zmieści się w akwarium o wymiarach 20 cm x 1,6 dm x 3,5 
dm? 

Rozwiązanie: 

 

Wymiary akwarium należy sprowadzić do jednakowych jednostek. Pytamy o 
litry, wygodnie jest więc wymiary akwarium podać w decymetrach, bo 



 

Odp.: Nie zmieści się. 

Zadanie 10 



 

Odp.: Potrzeba 7 puszek farby. 

Zadanie 11 



 



Odp.: Wlano 40 l wody. 

Zadanie 12 

Do zbiornika w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 12 m x 8,25 m x 3 m 
nalano 74 250 l wody. 

Oblicz: 

a) ile litrów może pomieścić ten zbiornik 

b) w ilu procentach został wykorzystany ten zbiornik. 

Rozwiązanie: 



 



Odp.: Zbiornik został wykorzystany w 25%. 

Zadanie 13 

W prawidłowym graniastosłupie trójkątnym krawędź podstawy ma długość 4 
cm, a krawędź boczna 3 cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego 
graniastosłupa. 

Rozwiązanie: 



 



Zadanie 14 

1 dm3 drewna waży 0,8 kg. Oblicz, ile waży deska dębowa o długości 2 m, 
szerokości 3 cm i grubości 6 cm. 

Rozwiązanie: 

 

Zadanie 15 
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