
Praca klasowa nr 4 - trening TEMAT: FIGURY PRZESTRZENNE

Na podstawie rysunku rozwiąż zadania 1. i 2.

1. 1 p. Podaj nazwę graniastosłupa.

2. 1 p. Przy zdaniu prawdziwym wpisz P, a przy fałszywym F.
A. pole powierzchni bocznej graniastosłupa jest równe 5ah. 
B.  podstawą graniastosłupa jest trójkąt równoboczny. 
C.  wszystkie krawędzie boczne graniastosłupa są równe. 
D.  graniastosłup ma 5 krawędzi o długości H i 10 krawędzi o długości a.

3. 5 p. Podstawa prostopadłościanu ma wymiary 2 cm × 4 cm, a wysokość tego prostopadło-
ścianu jest równa 3 cm. Przyjmij, że jedna kratka ma długość 1 cm i narysuj siatkę 
tego prostopadłościanu, a następnie:

a)  pokoloruj na zielono jego podstawy,
b)  oblicz pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu,
c)  oblicz objętość prostopadłościanu,
d)   kolorem  niebieskim  zaznacz  na  siatce  dwie  krawędzie,  które  po  sklejeniu  modelu   

Będą równoległe.

4. 2 p. Objętość  sześcianu  jest  równa  125  cm3.  Jakie  jest  pole  powierzchni  
tego  sześcianu? Zaznacz poprawną odpowiedź A lub B i uzasadnienie I lub II.

A. 144 cm2,
ponieważ krawędź 
sześcianu jest równa

I.  5 cm,  a  powierzchnia  sześcianu  to   
Sześciokrotność kwadratu długości tej krawędzi.

B. 150 cm2, II.  25  cm,  a  powierzchnia  sześcianu  to   
Czterokrotność kwadratu długości tej krawędzi.

5. 4 p. Podstawą ostrosłupa jest sześciokąt. 
Uzupełnij zdanie. W miejsce kropek wpisz odpowiednią liczbę. 

Ostrosłup ten ma .... wierzchołków, .... krawędzi, .... ścian, w tym .... ścian bocznych.



6. 2 p. Na podstawie rysunku siatki uzupełnij zdania. Wybierz właściwe  
dokończenia zdań spośród A i B, C i D oraz E i F. 

Jest to ostrosłup ..... . A. czworokątny
  B. trójkątny 

Ściany boczne mają kształt trójkątów  ..... . C. równobocznych
  D. równoramiennych 

Ma ..... . E. 8 krawędzi bocznych
  F. 4 krawędzie boczne

7. 2 p. Napisz wzór opisujący sumę długości krawędzi bocznych ostrosłupa pokazanego  
na rysunku. Zapisz wzór w formie słownej.

8. 3 p. Napisz wzór opisujący sumę długości wszystkich krawędzi ostrosłupa pokazanego  
na rysunku i oblicz jego wartość liczbową dla a = 4,5 cm, b = 5,5 cm.

9. 4 p. Oceń  prawdziwość  poniższych  zdań.  Jeżeli  zdanie  jest  prawdziwe,  zaznacz  P,    
jeżeli fałszywe – zaznacz F.
a)  Powierzchnia boczna walca po rozcięciu wzdłuż wysokości ma kształt trójkąta. P / F
b)  Kula, stożek i walec to bryły obrotowe. P / F
c)  Każdy prostopadłościan ma 12 wierzchołków. P / F
d)  Jeżeli krawędź czworościanu foremnego ma długość x, to suma jego  
 wszystkich krawędzi jest równa 6x. P / F

10. 4 p. Pokój  Janka  ma  kształt  prostopadłościanu,  którego  wymiary  są  następujące: długość 
6,5 m, szerokość 3,8 m, wysokość 2,6 m. Wiaderko farby do tynku ma pojemność 3 l i kosztuje 
25,99 zł. Na wiaderku jest informacja, że 1 l farby wystarczy na pomalowanie 7 m .2 . 
Ile  wiaderek  farby  trzeba  kupić  na  pomalowanie pokoju Janka, jeżeli ściany i sufit należy  
pomalować dwukrotnie? Ile trzeba zapłacić za farbę?
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