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Tygodniówka bryły ANNA KLAUZA

 

1. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Bryła przedstawiona na rysunku to

  A. graniastosłup.

  B. ostrosłup.

  C. stożek.

  D. walec.

2. Zaznacz poprawną odpowiedź.

Wnętrze szklanki ma kształt graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 4

cm i wysokości 10 cm. Ile najwięcej takich szklanek można napełnić sokiem z kartonu o

pojemności 1,5 litra?

  A. 2   B. 8   C. 9   D. 10

3. Oceń prawdziwość każdego zdania.

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

A. Marek kupił 40 l paliwa, czyli 40 000 m3. P F

B. Butelka ma pojemność 500 cm3, czyli 0,5 l. P F

4. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Podstawą graniastosłupa jest dwunastokąt. Liczba krawędzi tego graniastosłupa jest równa

  A. 12   B. 14   C. 24   D. 36
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5. Samochód Tomka ma bak o pojemności 50 000 cm3. Lampka kontrolna zapala się, jeżeli paliwo w

baku zajmuje 10% pojemności zbiornika. Ile litrów paliwa należy wlać do zbiornika, aby był pełny,

jeżeli właśnie zapaliła się lampka kontrolna?

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.

6. Foremka do pieczenia ciasta ma kształt graniastosłupa prostego o podstawie trapezu

równoramiennego i wymiarach przedstawionych na rysunku. Oblicz objętość tego graniastosłupa.

Zapisz rozwiązanie.

7. Oceń prawdziwość każdego zdania.

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

A. Graniastosłup prawidłowy czworokątny ma tyle samo krawędzi co ostrosłup
prawidłowy sześciokątny.

P F

B. Prostopadłościan ma tyle samo ścian co czworościan. P F

8. Uzupełnij zdanie tak, aby było prawdziwe.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

Pojemność cysterny wynosi 41 000 l, czyli ____________ m3, a pojemność zbiornika na paliwo na

stacji benzynowej wynosi 550 m3, czyli ____________ dm3.

9. Długość krawędzi czworościanu jest równa . Oblicz pole powierzchni całkowitej tego

czworościanu.

Zapisz rozwiązanie.
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10.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Jeżeli w graniastosłupie liczba ścian jest równa n, to liczba wierzchołków tego graniastosłupa jest

równa

  A.

  B.

  C.

  D.

11.Zaznacz poprawną odpowiedź.

Tomek kupił sok w kartonowym opakowaniu o wymiarach 2 dm x 2,5 dm x 0,5 dm. Ile szklanek o

pojemności 150 ml może napełnić?

  A. 19   B. 18   C. 17   D. 16

12.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

W sześcian o krawędzi długości  wpisano kulę. Objętość tej kuli jest równa

  A.   B.   C.   D.

13.Do prostopadłościennego pojemnika o wymiarach 30 cm × 40 cm × 50 dm wlewa się woda z

szybkością 1,5 litra na minutę. Ile godzin potrzeba, aby napełnić ten pojemnik?

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.

14.Kąt rozwarcia stożka ma miarę 120°, a promień podstawy ma długość 6 cm. Oblicz objętość

tego stożka.

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.

15.Zaznacz poprawną odpowiedź.

W graniastosłupie liczba krawędzi jest o 5 większa od liczby wierzchołków. Który wielokąt jest

podstawą tego graniastosłupa?

  A. Trójkąt.

  B. Czworokąt.

  C. Pięciokąt.

  D. Sześciokąt.
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IMIĘ I NAZWISKO:

KLASA:

GRUPA

B

Tygodniówka bryły ANNA KLAUZA

 

1. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Bryła przedstawiona na rysunku to

  A. graniastosłup.

  B. ostrosłup.

  C. stożek.

  D. walec.

2. Zaznacz poprawną odpowiedź.

Dwadzieścia jednakowych szklanek, których wnętrze ma kształt graniastosłupa prawidłowego

czworokątnego o krawędzi podstawy 4 cm i wysokości 10 cm, napełniono sokiem kupionym w

kartonach o pojemności 1,5 litra. Ile najmniej kartonów soku kupiono?

  A. 1   B. 2   C. 3   D. 4

3. Oceń prawdziwość każdego zdania.

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

A. Marek kupił 30 l paliwa, czyli 30 000 m3. P F

B. Butelka ma pojemność 750 cm3, czyli 0,75 l. P F

4. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Podstawą graniastosłupa jest dziesięciokąt. Liczba krawędzi tego graniastosłupa jest równa

  A. 10   B. 12   C. 20   D. 30
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5. Samochód Tomka ma bak o pojemności 60 000 cm3. Lampka kontrolna zapala się, jeżeli paliwo w

baku zajmuje 10% pojemności zbiornika. Ile litrów paliwa należy wlać do zbiornika, aby był pełny,

jeżeli właśnie zapaliła się lampka kontrolna?

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.

6. Foremka do pieczenia ciasta ma kształt graniastosłupa prostego o podstawie trapezu

równoramiennego i wymiarach przedstawionych na rysunku. Oblicz objętość tego graniastosłupa.

Zapisz rozwiązanie.

7. Oceń prawdziwość każdego zdania.

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

A. Graniastosłup prawidłowy sześciokątny ma tyle samo krawędzi co ostrosłup
prawidłowy dziewięciokątny.

P F

B. Czworościan ma tyle samo ścian co prostopadłościan. P F

8. Uzupełnij zdanie tak, aby było prawdziwe.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

Pojemność cysterny wynosi 37 000 l, czyli ____________ m3, a pojemność zbiornika na paliwo na

stacji benzynowej wynosi 450 m3, czyli ____________ dm3.

9. Długość krawędzi czworościanu jest równa . Oblicz pole powierzchni całkowitej tego

czworościanu.

Zapisz rozwiązanie.
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10.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Jeżeli w graniastosłupie liczba ścian jest równa n, to liczba krawędzi tego graniastosłupa jest

równa

  A.

  B.

  C.

  D.

11.Zaznacz poprawną odpowiedź.

Tomek kupił sok w kartonowym opakowaniu o wymiarach 2,5 dm x 1,5 dm x 0,5 dm. Ile szklanek

o pojemności 150 ml może napełnić?

  A. 15   B. 14   C. 13   D. 12

12.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

W sześcian o krawędzi długości  wpisano kulę. Objętość tej kuli jest równa

  A.   B.   C.   D.

13.Do prostopadłościennego pojemnika o wymiarach 20 cm × 30 cm × 40 dm wlewa się woda z

szybkością 1,5 litra na minutę. Ile godzin potrzeba, aby napełnić ten pojemnik?

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.

14.Kąt rozwarcia stożka ma miarę 120°, a promień podstawy ma długość 3 cm. Oblicz objętość

tego stożka.

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.

15.Zaznacz poprawną odpowiedź.

W graniastosłupie liczba krawędzi jest o 6 większa od liczby wierzchołków. Który wielokąt jest

podstawą tego graniastosłupa?

  A. Trójkąt.

  B. Czworokąt.

  C. Pięciokąt.

  D. Sześciokąt.
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