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STEREOMETRIA 

 

Stereometria jest geometrią przestrzeni trójwymiarowej.  

 

Wzajemne położenie prostych w przestrzeni: 

• Proste równoległe leżą w jednej płaszczyźnie. Proste równoległe nie mają punktów 

wspólnych lub pokrywają się.  

• Dwie proste przecinające się leżą w jednej płaszczyźnie i mają jeden punkt wspólny.  

• Dwie proste skośne nie leżą w jednej płaszczyźnie i nie mają punktów wspólnych.  

 

Prosta 𝑙 jest prostopadła do prostej 𝑘, jeżeli istnieje prosta 𝑙′ równoległa do prostej 𝑙, 

która przecina prostą 𝑘 pod kątem prostym. Proste prostopadłe są skośne lub przecinają się.  
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Wzajemne położenie płaszczyzn w przestrzeni: 

• Płaszczyzny równoległe nie mają punktów wspólnych lub pokrywają się.  

• Jeżeli dwie płaszczyzny przecinają się, to ich częścią wspólną jest prosta.  
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Wzajemne położenie prostej i płaszczyzny w przestrzeni: 

• Prosta jest równoległa do płaszczyzny, jeżeli nie ma z tą płaszczyzną punktów wspólnych 

lub jest w tej płaszczyźnie zawarta.  

• Prosta przecina płaszczyznę, jeżeli ma z tą płaszczyzną dokładnie jeden punkt wspólny.  

• Prosta jest prostopadła do płaszczyzny, jeżeli jest ona prostopadła do każdej prostej 

zawartej w tej płaszczyźnie.  

 

Dla dowolnego punktu 𝑆 w przestrzeni możemy poprowadzić prostą 𝑙 przechodzącą przez ten 

punkt i prostopadłą do płaszczyzny 𝑃. Punkt przecięcia prostej 𝑙 z płaszczyzną 𝑃 nazywamy 

rzutem prostokątnym punktu 𝑆 na płaszczyznę 𝑃. Rzutem prostokątnym prostej na płaszczyznę 

jest prosta składająca się z rzutów prostokątnych wszystkich punktów tej prostej.  

 

Kątem między prostą 𝑙 a płaszczyzną 𝑃 jest:  

• kąt ostry, który prosta 𝑙 tworzy ze swoim rzutem prostokątnym na płaszczyznę 𝑃;  

a
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• kąt prosty, jeżeli rzutem prostej 𝑙 na płaszczyznę 𝑃 jest jeden punkt;  

 

• kąt 0°, jeżeli prosta 𝑙 jest równoległa do płaszczyzny 𝑃.  

l
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Kątem dwuściennym nazywamy każdą z dwóch części przestrzeni, na jakie dzielą ją dwie 

półpłaszczyzny (ściany kąta dwuściennego) posiadające wspólną krawędź (krawędź kąta 

dwuściennego).  

 

a

 

 

Miarą kąta dwuściennego nazywamy miarę kąta płaskiego, będącego częścią wspólną kąta 

dwuściennego oraz płaszczyzny prostopadłej do krawędzi kąta dwuściennego.  

 

Bryły 

 

Graniastosłupem nazywamy bryłę, której podstawami są dwa przystające wielokąty zawarte 

w równoległych do siebie płaszczyznach, a krawędzie boczne są do siebie równoległe.  

 

 krawędź boczna  ściana boczna

 wierzchołek

krawędź podstawy podstawa  

 

 

Nazwę graniastosłupa (np. trójkątny, czworokątny, itd.) tworzymy od nazwy wielokąta podstawy.  
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Graniastosłup nazywamy prostym, jeżeli jego krawędzie boczne są prostopadłe do podstaw.  

Ściany boczne graniastosłupa prostego są prostokątami.  

 

Graniastosłup nazywamy prawidłowym, jeżeli jest on prosty, a jego podstawą jest wielokąt 

foremny.  

 

Graniastosłup nazywamy pochyłym, jeżeli jego krawędzie boczne nie są prostopadłe do podstaw.  

Ściany boczne dowolnego graniastosłupa są równoległobokami.  

 

 h

     

 h

     

 h

 

 

Wysokością graniastosłupa nazywamy dowolny odcinek łączący płaszczyzny zawierające 

podstawy graniastosłupa i prostopadły do tych podstaw. Krawędź boczna graniastosłupa prostego 

jest jego wysokością.  

 

Przekątną graniastosłupa nazywamy taki odcinek łączący dwa wierzchołki, który nie jest 

zawarty w żadnej ścianie graniastosłupa.  

 

Objętość dowolnego graniastosłupa wyraża się wzorem  

𝑉 = 𝑃𝑝 ∙ ℎ , 

gdzie 𝑃𝑝 jest polem powierzchni podstawy, a ℎ jest wysokością graniastosłupa.  

 

Prostopadłościanem  nazywamy graniastosłup prosty, którego podstawą jest prostokąt.  

Objętość prostopadłościanu o krawędziach 𝑎, 𝑏, 𝑐 wyraża się wzorem  𝑉 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 .  

 

Sześcianem  nazywamy prostopadłościan, którego wszystkie krawędzie są równe.  

Objętość sześcianu o krawędziach 𝑎 wyraża się wzorem  𝑉 = 𝑎3.   
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Ostrosłupem  nazywamy bryłę, której jedna ściana, zwana podstawą, jest dowolnym wielokątem, 

a pozostałe ściany (ściany boczne) są trójkątami o wspólnym wierzchołku.  

 

 krawędź boczna

 podstawa
 krawędź podstawy

 ściana boczna

 w
y

so
k

o
ść

 wierzchołek

 spodek wysokości

 

 

Nazwę ostrosłupa (np. trójkątny, czworokątny, itd.) tworzymy od wielokąta podstawy.  

Ostrosłup nazywamy prawidłowym, jeżeli jego podstawą jest wielokąt foremny, a rzut 

prostokątny wierzchołka na płaszczyznę podstawy (tzw. spodek wysokości) pokrywa się 

ze środkiem okręgu opisanego na podstawie ostrosłupa.  

 

Ostrosłup nazywamy prostym, jeżeli wszystkie jego krawędzie boczne mają tą samą długość.  

Czworościanem foremnym nazywamy ostrosłup prawidłowy, którego wszystkie ściany 

są trójkątami równobocznymi.  

 h

       

 h

      

 h

 

 

Wysokością ostrosłupa nazywamy odcinek łączący wierzchołek ostrosłupa z rzutem 

prostokątnym wierzchołka na płaszczyznę podstawy.  

 

Objętość dowolnego ostrosłupa wyraża się wzorem  

𝑉 =
1

3
𝑃𝑝 ∙ ℎ , 

gdzie 𝑃𝑝 jest polem powierzchni podstawy, a ℎ jest wysokością ostrosłupa.  
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Walec jest bryłą otrzymaną przez obrót prostokąta wokół prostej (tzw. osi walca), zawierającej 

jego bok. Podstawami walca są koła o jednakowych promieniach.  

 podstawa
walca

oś walca

 t
w

o
rz

ąc
a 

w
al

c
a

 podstawa

walca

h

r

 
 

Tworzącą walca nazywamy dowolny odcinek łączący brzegi podstaw walca i prostopadły do tych 

podstaw.  

 

Wysokością walca nazywamy dowolny odcinek łączący podstawy walca i do nich prostopadły.  

h

2r

 
 

Przekrojem osiowym walca nazywamy przekrój walca płaszczyzną zawierającą jego oś. W takim 

przekroju powstaje prostokąt o bokach ℎ i 2𝑟  

 

Pole powierzchni całkowitej walca wyraża się wzorem 

𝑃𝑐𝑎ł𝑘. = 2𝜋𝑟2 + 2𝜋𝑟ℎ ; 

objętość walca wyraża się wzorem  

𝑉 = 𝜋𝑟2ℎ , 

gdzie 𝑟 jest promieniem podstawy walca, a ℎ jest wysokością walca.  
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Stożek jest bryłą otrzymaną przez obrót trójkąta prostokątnego wokół prostej (tzw. osi stożka), 

zawierającej przyprostokątną tego trójkąta. Podstawą stożka jest koło.  

 podstawa
stożka

oś stożka

 tworząca
stożka

 wierzchołek
stożka

h

r
.

 

Tworzącą stożka nazywamy dowolny odcinek łączący wierzchołek stożka z brzegiem podstawy.  

Wysokością stożka nazywamy odcinek łączący wierzchołek stożka ze środkiem podstawy.  

a

2r

 

Przekrojem osiowym stożka nazywamy przekrój stożka płaszczyzną zawierającą jego oś. W takim 

przekroju powstaje trójkąt równoramienny. Kąt między ramionami tego trójkąta nazywamy 

kątem rozwarcia stożka.  

 

Pole powierzchni bocznej stożka wyraża się wzorem 

𝑃𝑏 = 𝜋𝑟𝑙 ; 

pole powierzchni całkowitej stożka wyraża się wzorem 

𝑃𝑐𝑎ł𝑘. = 𝑃𝑝 + 𝑃𝑏 = 𝜋𝑟2 + 𝜋𝑟𝑙 ; 

objętość stożka wyraża się wzorem  

𝑉 =
1

3
𝑃𝑝 ∙ ℎ =

1

3
𝜋𝑟2ℎ , 

gdzie 𝑟 jest promieniem podstawy stożka, 𝑙 jest tworzącą stożka, a ℎ jest wysokością stożka.  
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Kulą o środku w punkcie 𝑂 i promieniu 𝑟 nazywamy zbiór punktów przestrzeni, których 

odległość od punktu 𝑂 jest mniejsza lub równa 𝑟. Kulę oznaczamy przez  𝐾(𝑂, 𝑟).  

r

O

koło
wielkie r

 

Sferą o środku w punkcie 𝑂 i promieniu 𝑟 nazywamy zbiór punktów przestrzeni, których 

odległość od punktu 𝑂 jest równa 𝑟. Sferę oznaczamy przez  𝑆(𝑂, 𝑟).  

 

Każdy przekrój kuli płaszczyzną, która ma więcej niż jeden punkt wspólny z tą kulą, jest kołem. 

Kołem wielkim nazywamy przekrój kuli płaszczyzną przechodzącą przez środek tej kuli.  

 

Pole powierzchni kuli o promieniu 𝑟 wyraża się wzorem 

𝑃 = 4𝜋𝑟2 . 

 

Objętość kuli o promieniu 𝑟 wyraża się wzorem  

𝑉 =
4

3
𝜋𝑟3 . 

 

Dwie bryły są podobne, jeżeli odległości między punktami jednej bryły są proporcjonalne 

do odległości między odpowiednimi punktami drugiej bryły. Stosunek odległości między 

odpowiednimi punktami figur podobnych nazywamy skalą podobieństwa.  

 

Jeżeli dwie bryły są podobne i skala podobieństwa między tymi bryłami jest równa 𝑎: 𝑏 , to: 

• stosunek pól powierzchni tych brył jest równy  𝑎2: 𝑏2,  

• stosunek objętości tych brył jest równy  𝑎3: 𝑏3 .  

 

Poziom rozszerzony 

Wielościan nazywamy wypukłym, jeżeli każdy odcinek, którego końce są punktami danego 

wielościanu, jest cały zawarty w tym wielościanie.  

 

Wielościanem foremnym nazywamy wielościan wypukły, którego wszystkie ściany są 

przystającymi wielokątami foremnymi i w każdym wierzchołku zbiega się jednakowa liczba 

ścian. Wielościan foremny nazywany jest także „bryłą platońską”.  
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ZADANIA 

 

12.1. (2 punkty) 

Ołowiany walec o promieniu 12 cm i wysokości 5 cm przetopiono na kule o promieniu 

3 cm każda. Ile kul otrzymano ?  

 

12.2. (3 punkty) 

Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu jest prostokątem, którego przekątna o długości 

8 tworzy z bokiem równym wysokości walca kąt o mierze 60°. Oblicz objętość walca.  

 

12.3. (3 punkty) 

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o polu 18. Oblicz pole powierzchni 

bocznej tego stożka.  

 

12.4. (3 punkty) 

Po rozwinięciu powierzchni bocznej stożka na płaszczyźnie otrzymano wycinek kołowy 

o kącie środkowym 90° i promieniu 4. Oblicz pole powierzchni całkowitej stożka.  

 

12.5. (2 punkty) 

Wyznacz długość przekątnej prostopadłościanu o wymiarach 2 × 3 ×  5. 

 

12.6. (5 punktów) 

Pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest równe 
𝑎2√15

4
, 

gdzie a oznacza długość krawędzi podstawy tego ostrosłupa. Wykonaj rysunek i zaznacz 

kąt nachylenia ściany bocznej ostrosłupa do płaszczyzny jego podstawy. Miarę tego kąta 

oznacz symbolem 𝛽. Oblicz cos 𝛽 i korzystając z tablic funkcji trygonometrycznych 

odczytaj przybliżoną wartość 𝛽 z dokładnością do 1°.  
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12.7. (5 punktów) 

Dany jest graniastosłup czworokątny prosty ABCDEFGH o podstawach ABCD i EFGH 

oraz krawędziach bocznych AE, BF, CG, DH. Podstawa ABCD graniastosłupa jest 

rombem o boku długości 8 cm i kątach ostrych A i C o mierze 60°. Przekątna 

graniastosłupa CE jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60°.  

Sporządź rysunek pomocniczy i zaznacz na nim wymienione w zadaniu kąty.  

Oblicz objętość tego graniastosłupa. 

 

12.8. (5 punktów) 

Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu na płaszczyznę jest prostokątem.  

Przekątna tego prostokąta ma długość 12 i tworzy z bokiem, którego długość jest równa 

wysokości walca, kąt o mierze 30°. 

a) Oblicz pole powierzchni bocznej tego walca. 

b) Sprawdź, czy objętość tego walca jest większa od 18√3. Odpowiedź uzasadnij. 

 

12.9. (6 punktów) 

Dach wieży ma kształt ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego krawędź 

podstawy ma długość 4 m. Ściana boczna tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny 

podstawy pod kątem 60°. 

a) Sporządź pomocniczy rysunek i zaznacz na nim podane w zadaniu wielkości. 

b) Oblicz, ile sztuk dachówek należy kupić, aby pokryć ten dach, wiedząc, że do 

pokrycia 1 m2
 potrzebne są 24 dachówki.  

Przy zakupie należy doliczyć 8% dachówek na zapas.  

 

12.10. (6 punktów) 

W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym przekątna podstawy ma długość 8 cm 

i tworzy z przekątną ściany bocznej (z którą ma wspólny wierzchołek) kąt, którego 

cosinus jest równy 
2

3
. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa.  

 

12.11. (7 punktów) 

Pole powierzchni całkowitej prawidłowego ostrosłupa trójkątnego jest równe 144√3, 

a pole jego powierzchni bocznej 96√3. Oblicz objętość tego ostrosłupa.  
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12.12. (7 punktów) 

W ostrosłupie czworokątnym prawidłowym wysokości przeciwległych ścian bocznych 

poprowadzone z wierzchołka ostrosłupa mają długości ℎ i tworzą kąt o mierze 2𝛼.  

Oblicz objętość tego ostrosłupa. 

 

12.13. (4 punkty) 

Podstawą ostrosłupa 𝐴𝐵𝐶𝐷 jest trójkąt 𝐴𝐵𝐶. Krawędź 𝐴𝐷 jest wysokością ostrosłupa.  

 

Oblicz objętość ostrosłupa 𝐴𝐵𝐶𝐷, jeśli wiadomo, że: 

  |𝐴𝐷|  = 12 ,  |𝐵𝐶|  =  6 ,  |𝐵𝐷|  =  |𝐶𝐷|  = 13.  

 

12.14. (4 punkty)  

Punkty 𝐾, 𝐿 i 𝑀 są środkami krawędzi 𝐵𝐶, 𝐺𝐻 i 𝐴𝐸 sześcianu 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻 o krawędzi 

długości 1 (zobacz rysunek). Oblicz pole trójkąta 𝐾𝐿𝑀.  
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12.15. (4 punkty)  

Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu jest równe 198. Stosunki długości 

krawędzi prostopadłościanu wychodzących z tego samego wierzchołka prostopadłościanu 

to 1 : 2 : 3.  Oblicz długość przekątnej tego prostopadłościanu.  

 

12.16. (4 punkty)  

Wysokość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 16 .  

Przekątna graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny jego podstawy pod kątem, 

którego cosinus jest równy  
3

5
 . Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa.  

 

12.17. (5 punktów) 

Podstawą ostrosłupa prawidłowego trójkątnego 𝐴𝐵𝐶𝑆 jest trójkąt równoboczny 𝐴𝐵𝐶. 

Wysokość 𝑆𝑂 tego ostrosłupa jest równa wysokości jego podstawy. Objętość tego 

ostrosłupa jest równa 27. Oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa 𝐴𝐵𝐶𝑆 oraz cosinus 

kąta, jaki tworzą wysokość ściany bocznej i płaszczyzna podstawy ostrosłupa.  

 

 

12.18. (4 punkty)  

W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym wysokość ściany bocznej prostopadła do 

krawędzi podstawy ostrosłupa jest równa 
5√3

4
 , a pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa 

jest równe  
15√3

4
 . Oblicz objętość tego ostrosłupa. 

 

 

12.19. (5 punktów) 

Długość krawędzi podstawy ostrosłupa prawidłowego 

czworokątnego jest równa 6. Pole powierzchni 

całkowitej tego ostrosłupa jest cztery razy większe od 

pola jego podstawy. Kąt 𝛼 jest kątem nachylenia 

krawędzi bocznej tego ostrosłupa do płaszczyzny 

podstawy (zobacz rysunek). Oblicz cosinus kąta 𝛼.  
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ZADANIA ZAMKNIĘTE 

12.20. (1 punkt)  

Pudełko w kształcie prostopadłościanu ma wymiary 5 dm × 3 dm × 2 dm (zobacz rys.). 

 

Przekątna KL tego prostopadłościanu jest – z dokładnością do 0,01 dm – równa 

 

a)  5,83 dm  b)  6,16 dm  c)  3,61 dm  d)  5,39 dm 

 

12.21. (1 punkt)  

Ostrosłup ma 18 wierzchołków. Liczba wszystkich krawędzi tego ostrosłupa jest równa 

 

a)  11   b)  18   c)  27   d)  34 

 

12.22. (1 punkt)  

Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości 6.  

Objętość tego walca jest równa 

 

a)  18𝜋  b)  54𝜋  c)  108𝜋  d)  216𝜋  

 

12.23. (1 punkt)  

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku długości 6.  

Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe 

 

a)  12𝜋  b)  18𝜋  c)  27𝜋  d)  36𝜋 
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12.24. (1 punkt)  

W prostopadłościanie 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻 mamy: |𝐴𝐵| = 5 , |𝐴𝐷| = 4 , |𝐴𝐸| = 3.  

Który z odcinków 𝐴𝐵, 𝐵𝐺, 𝐺𝐸, 𝐸𝐵 jest najdłuższy? 

 

  a)  𝐴𝐵   b) 𝐵𝐺   c)  𝐺𝐸   d)  𝐸𝐵 

 

12.25. (1 punkt)  

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 54.  

Długość przekątnej tego sześcianu jest równa 

 

  a)  √6   b)  3   c)  9   d)  3√3 

 

12.26. (1 punkt)  

Objętość stożka o wysokości 8 i średnicy podstawy 12 jest równa 

 

  a)  124𝜋  b)  96𝜋  c)  64𝜋  d)  32𝜋  

 

12.27. (1 punkt)  

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 24 cm2.  

Objętość tego sześcianu jest równa 

 

a)  8 cm3  b)  16 cm3  c)  27 cm3  d)  64 cm3 
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Poziom rozszerzony 

12.28.R (5 punktów)  

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym dane są:  𝐻 – wysokość ostrosłupa, 𝛼 – miara 

kąta utworzonego przez krawędź boczną i krawędź podstawy (45° < 𝛼 < 90°).  

a) Wykaż, że objętość 𝑉 tego ostrosłupa jest równa  
4

3

𝐻3

 tg2 𝛼−1
 . 

b) Oblicz miarę kąta 𝛼, dla której objętość 𝑉 danego ostrosłupa jest równa 
2

9
𝐻3. 

Wynik podaj w zaokrągleniu do całkowitej liczby stopni.  

 

12.29.R (6 punktów)  

Dany jest ostrosłup prawidłowy trójkątny, w którym krawędź podstawy ma długość 𝑎 

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.  

 

 



 16 

12.30.R (5 punktów)  

W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym krawędź podstawy ma długość 𝑎.  

Ściany boczne są trójkątami ostrokątnymi.  

Miara kąta między sąsiednimi ścianami bocznymi jest równa 2𝛼 .  

Wyznacz objętość tego ostrosłupa.  

 

12.31.R (4 punkty)  

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.  

 

12.32.R (4 punkty)  

W ostrosłupie 𝐴𝐵𝐶𝑆 podstawa 𝐴𝐵𝐶 jest trójkątem równobocznym o boku długości 𝑎. 

Krawędź 𝐴𝑆 jest prostopadła do płaszczyzny podstawy.  

Odległość wierzchołka 𝐴 od ściany 𝐵𝐶𝑆 jest równa 𝑑.  

Wyznacz objętość tego ostrosłupa.  

 

12.33.R (4 punkty)  

Punkty 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸, 𝐹 są kolejnymi wierzchołkami sześciokąta foremnego, przy czym 

𝐴 = (0, 2√3),  𝐵 = (2, 0), a 𝐶 leży na osi 0𝑥. Wyznacz równanie stycznej do okręgu 

opisanego na tym sześciokącie przechodzącej przez wierzchołek 𝐸.  

 

12.34.R (6 punktów)  

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym 𝐴𝐵𝐶𝐷𝑆 o podstawie 𝐴𝐵𝐶𝐷 wysokość jest 

równa 5, a kąt między sąsiednimi ścianami bocznymi ostrosłupa ma miarę 120°.  

Oblicz objętość tego ostrosłupa.  

 

12.35.R (4 punkty)  

Podstawą graniastosłupa prostego jest kwadrat.  

Suma długości krawędzi wychodzących z jednego wierzchołka jest równa 20.  

Znajdź wysokość, dla której objętość graniastosłupa jest największa.  

Oblicz tę objętość.  
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12.36.R (4 punkty)  

Objętość stożka ściętego (przedstawionego na rysunku) można obliczyć ze wzoru  

𝑉 =
1

3
𝜋𝐻(𝑟2 + 𝑟𝑅 + 𝑅2) , 

gdzie  𝑟 i 𝑅  są promieniami podstaw  (𝑟 < 𝑅), a  𝐻  jest wysokością bryły.  

Dany jest stożek ścięty, którego wysokość jest równa 10, objętość 840𝜋 , a  𝑟 = 6.  

Oblicz cosinus kąta nachylenia przekątnej przekroju osiowego tej bryły do jednej z jej 

podstaw. 

 

 

12.37.R (7 punktów)  

Rozważmy wszystkie graniastosłupy prawidłowe trójkątne o objętości 𝑉 = 2.  

Wyznacz długości krawędzi tego z rozważanych graniastosłupów, którego pole 

powierzchni całkowitej jest najmniejsze. Oblicz to najmniejsze pole. 
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MATEMATYKA 12 
Odpowiedzi do zadań 

 

Rozwiązania zadań do przygotowania na zajęcia 12. 

zadanie rozwiązanie 

11D.1.  
CKE inf. 2010, 33, s.49  𝑉 =

1024

3∙tan2 40°
≈ 484,9  

11DR.2 
CKE 2005pr, 16, s. 8 Pole powierzchni otrzymanego przekroju (trapez)  𝑆 =

2(√6−1)

3
𝑎2.  

11DR.3 
CKE 2007pr, 3, s. 4 

Objętość kapsuły lądownika  𝑉 =
2𝜋

27
m3.  

11DR.4 
CKE 2015pr n, 16, s. 20 

Objętość stożka w zależności od zmiennej 𝑟 (promień podstawy,  0 < 𝑟 < 5) 

można wyrazić poprzez funkcję  𝑉(𝑟) =
1

3
∙ 𝜋𝑟2 ∙ √100 − 20𝑟 .  

Po zbadaniu ekstremów funkcji pomocniczej 𝑓(𝑥) = 100𝑟4 − 20𝑟5 

odnajdujemy jej maksimum lokalne dla 𝑥 = 4, które jest jednocześnie 

największą wartością funkcji 𝑉(𝑥) w zadanym przedziale. 𝑉(4) =
32𝜋√5

3
 .  

Największą objętość ma stożek o promieniu podstawy 4 i wysokości 2√5 .  

11DR.5 
CKE 2017pr , 15, s. 16 

Walec o promieniu podstawy 𝑟, polu powierzchni całkowitej 𝑃 ma największą 

objętość, gdy 𝑟 = √
𝑃

6𝜋
 , wtedy jego wysokość ℎ = √

2𝑃

3𝜋
 , objętość 𝑉 =

𝑃

3
√

𝑃

6𝜋
 .  

 

Stereometria 

zadanie rozwiązanie 

12.1 
R2K2, 541, s. 80 

Otrzymano 20 kul. 

12.2 
R2K2, 543, s. 80 

Objętość walca wynosi 
48

𝜋
 . 

12.3 
R2K2, 546, s. 80 Pole powierzchni bocznej stożka wynosi 12√3𝜋. 

12.4 
R2K2, 547, s. 80 Pole powierzchni całkowitej stożka wynosi 5𝜋. 

12.5 
CKE inf 2008, 48, s. 83 Przekątna prostopadłościanu ma długość √38.  

12.6 
CKE maj 2008, 11, s. 16 cos 𝛽 =

√5

5
≈ 0,4472 ; 𝛽 ≅ 63° 

12.7 
CKE maj 2007, 10, s. 12 

Objętość graniastosłupa wynosi 768√3 cm3.  

12.8 
CKE maj 2009, 11, s. 14 

Pole powierzchni bocznej walca wynosi 36√3.  

Objętość tego walca wynosi  
54√3

𝜋
  i jest ona mniejsza od 18√3.  

12.9 
CKE maj 2006, 9, s. 10 

Pole powierzchni dachu wynosi 32 m2. Należy kupić 830 sztuk dachówek.  

12.10 
CKE list. 2006, 7, s. 9 

Objętość graniastosłupa wynosi 64 cm3. 

Pola powierzchni całkowitej graniastosłupa wynosi 32(2 + √2) cm2. 
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12.11 
CKE gru. 2005, 10, s. 11 

Objętość ostrosłupa wynosi 192.  

12.12 
CKE maj 2005, 10, s. 11 

Objętość ostrosłupa wynosi 
4

3
ℎ3 sin2 𝛼 cos 𝛼.  

12.13 
CKE 2010, 32, s. 14 

Objętość ostrosłupa wynosi 48. 

12.14 
CKE 2011, 33, s. 18 

Pole trójkąta 𝐾𝐿𝑀 wynosi 
3

8
√3 

12.15 
CKE 2014, 32, s. 16 

Długość przekątnej prostopadłościanu wynosi 3√14 .  

12.16 
CKE 2015n, 32, s. 18 

Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe  48(3 + 8√2). 

12.17 
CKE 2016, 33, s. 20 

Pole powierzchni bocznej ostrosłupa jest równe 9√30 . Cosinus kąta nachy-

lenia wysokości ściany bocznej do płaszczyzny podstawy jest równy 
√10

10
 .  

12.18  
CKE 2017, 34, s. 24 

Objętość ostrosłupa  𝑉 =
√209

12
 .  

12.19 
CKE 2019, 34, s. 24 

Cosinus kąta nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy to 
√5

5
 .  

12.20 
CKE 2019, 21, s. 10 

 b)  6,16 dm 

12.21 
CKE 2010, 24, s. 8 

 d)  34 

12.22 
CKE inf 2008, 49, s. 82 

 b)  54𝜋 

12.23 
CKE inf 2008, 50, s. 83  b)  18𝜋 

12.24 
CKE 2011, 15, s. 6  c)  𝐺𝐸 

12.25 
CKE 2011, 20, s. 8  d)  3√3 

12.26 
CKE 2011, 21, s. 8 

 b)  96𝜋  

12.27 
CKE inf 2008, 47, s. 83 

 a)  8 cm3 
 

12.28.R 
CKE 2008pr, 11, s. 14 

a) Niech 𝑎 oznacza długość krawędzi podstawy ostrosłupa, natomiast ℎ niech 

oznacza wysokość trójkąta tworzącego ścianę boczną; wtedy ℎ =
𝑎

2
tg 𝛼. 

Stosując twierdzenie Pitagorasa otrzymujemy zależność  𝐻2 + (
𝑎

2
)

2

= ℎ2, i po 

podstawieniu wyrażenia  ℎ2 =
𝑎2

4
tg2 𝛼  oraz przekształceniach:  𝑎2 =

4𝐻2

tg2 𝛼−1
 . 

Objętość 𝑉 tego ostrosłupa jest równa  𝑉 =
1

3
𝑎2𝐻 =

4

3

𝐻3

 tg2 𝛼−1
 . 

b) tg 𝛼 = √7 ≅ 2,6458; w zaokrągleniu do całkowitej liczby stopni 𝛼 = 69°. 

12.29.R 
CKE 2009pr, 11, s. 14 Pole przekroju (trójkąt równoramienny) jest równe  𝑃 =

𝑎2√5

4
 .  

12.30.R 
CKE 2010pr, 11, s. 22 Objętość tego ostrosłupa  𝑉 =

𝑎3 cos 𝛼

12√4 sin2 𝛼−1
 .  

12.31.R 
CKE 2011pr, 8, s. 12 

Długość krawędzi podstawy tego graniastosłupa wynosi 1.  
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12.32.R 
CKE 2013pr, 10, s. 14 Objętość tego ostrosłupa  𝑉 =

𝑎3𝑑

4√3𝑎2−4𝑑2
 .  

12.33.R 
CKE 2014pr, 8, s. 13 Równanie stycznej  𝑦 = −

√3

3
𝑥 + 6√3 .  

12.34.R 
CKE 2016pr, 15, s. 18 Objętość tego ostrosłupa jest równa  

500

3
= 166

2

3
 .  

12.35.R 
Vad. Matura 2015, Wyd. 

OPERON, 29, s. 302 

Największą objętość ma graniastosłup, którego wysokość jest równa 6
2

3
 . 

Objętość takiego graniastosłupa jest równa 296
8

27
 .  

12.36.R 
CKE 2018pr, 10, s. 8 

Cosinus kąta nachylenia przekątnej przekroju osiowego tej bryły do jednej z 

jej podstaw wynosi  
9

√106
 .  

12.37.R 
CKE 2019pr, 15, s. 20 Najmniejsze pole powierzchni całkowitej równe 6√3 ma graniastosłup prawi-

dłowy trójkątny o wymiarach: krawędź podstawy 𝑎 = 2 i wysokość ℎ =
2√3

3
 .  

 

Zajęcia 13 – powtórzenie wiadomości.  

Na zajęciach 13. powtórzone zostaną wiadomości z działów: 

 

• Zbiory i działania na zbiorach. Zbiory liczbowe. (Materiał 1. zajęć.)  

• Algebra. Procenty. Funkcja liniowa. Układy równań liniowych. (Materiał 2. zajęć.)  

• Funkcja kwadratowa. (Materiał 3. zajęć.)  

• Wybrane zagadnienia analizy matematycznej. (Materiał 4. zajęć.)  

• Wielomiany. (Materiał 6. zajęć.)  

• Funkcje wymierne. (Materiał 7. zajęć.)  

 

Na zajęciach 14. powtórzone zostaną wiadomości z pozostałych działów matematyki. 

Na zajęciach 15. planowany jest krótki sprawdzian (zadania do samodzielnego rozwiązania) 

i wspólna dyskusja na temat rozwiązań.  

 

Na zajęciach 13. i 14. rozwiązywane będą nowe zadania z przedstawionego zakresu materiału. 

Będzie też można wrócić do zadań proponowanych w skryptach kursu przygotowawczego, 

których nie zdążono rozwiązać na zajęciach, a które sprawiły kłopot podczas samodzielnego 

rozwiązywania.  


