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Zadanie 11.106. fmatura, sierpień 2018, zad,. 18. (1 pkt)]

RÓżnica miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa 80o. Kąt roz-
wańy tego równoległoboku ma miarę
A.I20" B.I25" C. 130, D. 135"

Zadanie 11.107. fmatura, sierpień 2018, zad. 19. (1 pkt)]

Pole trójkąta o bokach długości 4 oraz 9 i kącie mtędzy nimi o mterze 60" jest równe

A. 18 B.9 C. 18ó D.9\6

Zadanie 11.108. [matura, sierpień 2018, zad.34. (a pkt)]

W trójkącie prostokątnym ACB przyprostokątna AC ma długość 5, a promień okręgu wpisane-
go w ten trójkąt jeist równy 2. Obltcz pole trójkąta ACB,

12. Stereometria

Zadanie 12.1. fmatura, maj 2010, zad.23. (1 pkt)]

Pole powierzchnicałkowitej prostopadłościanu o wymiarach 5 x 3 x 4 jest równe
A.94 B.60 C.47 D.20

Zadanie 12.2. fmatura, maj 2010, zad.24. (1 pkt)]

Ostrosłup ma 18 wierzchołków.Liczba wszystkich krawędzi tego ostrosłupa jest równa
A. 11 B. 18 C.27 D.34

Zad,anie 12.3. fmatura, maj 2010, zad., 32.(a pkt)]

Podstawą ostrosłupa ABCD jest trójkąt ABC. Krawędź ADjest wyso-
kością ostrosłupa (zobacz rysunek).
Oblicz objętość ostrosfupa ABCD, jeśli wiadomo, ze |,łn| : n,
iacl : e,|so|: |co| : t:

Zadanie l2.4. fmatura, sierpień 2OIO, zad,.23, (1 pkt)]

Objętość sześcianu jest równa 27 cm3.
Jaka jest suma długości wszystkich krawędzitego sześcianu?

l0r

A. 18 cm B.36 cm C.24 cm D. 12 cm
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Zadanie l2.5. [matura, sierpień 2010, zad.24.(l pkt)]
Graniastosłup ma l5 krawędzi. Ile wierzchołków ma ten graniastosłup?A. l0 B.5 C. 15 D.30

Zadanie 12.6. fmafura, sierpień 2010, zad,,33.(a pkt)]
Dany jest graniastosłup prawidłowy dstawac h ABCdziach bocznych AD, BE i CF. Obii
Narysuj ten graniastosfup i zaznacz na 

dząc' Że l'ąal :

Zadanie l2.7. fmatura, maj 2017, zad.15. (l pkt)]
W prostopadłościanie ABCDEFGH mamy: l,ąal : 5,
l,ąnl: +,|,łz|:3. Który z odcinków AB, BG, GE, EB jest
najdŁuższy?

B. BG
D. EB

i DEF i krawę-
l0ilCFl :11.

A. AB
C. GE

Zadanie l2.8. fmatura, maj 2OlI, zad.20, (l pkt)]

:u";'r:"*''rzchni 
całkowitej szeŚcianu jest równe 54. Długoś c przekątnejtego sześcianu jest

A. G B.3 c.9 D.3ó
Zadanie 12.9. |matura, maj 2017, zad.2l. (l pkt)]
objętość stozka o wysokości 8 i średnicy podstawy 12 jest równaA. 124n B.96n C.64r D.32n

Zadanie 12.10. |matura, maj 2011, zad.33. (4 pkt)]
PunkĘ Ą L i M są Środkami Wawędzi BC, GH i AE szescianu ABCDEFGH o l<rawędzi dfugoś_ci l (zobacz rysunek). Oblicz pole trójkąta KLM.

Zadanie 12.1t. fmatura, czerwięc 20ll, zad,.20.(l pkt)]
stozek powstał w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 6 i l3 wokół krót_szej przyprostokątnej. Promień podstawy tego stozka jest równy
A. 6 B. 13 C.6,6 D. 3
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Zadanie 12.12. fmatura, czerwlec 20II, zad.2I. (1 pkt)]

Dany jest szęścian ABCDEFGH, Siatką ostrosfupa czworokątnego ABCDE jest

Zadanie 12.13. [matura, czerwiec 20II, zad.32. (a pkt)]

Podstawą ostrosłupa ABCDSjest romb ABCD o boku długości 4. Kąt ABC rombu ma miarę
I20",|AS| - lcsl : 10 i lłsl : |łs|. oUticz sinus kąta nachylenia krawędzi BS do płaszczyzny
podstawy ostrosłupa.

Zadanie 12.14. [matura, sierpień 20II, zad. 17 , (1 pkt)]

Krawędź sześcianu ma długość 9. Długość przekątnej tego sześcianu jest

równa:

A. ł9 B.9Ł
o.9+9JżC.9ó



lłr
. Poziom podstawowy

7-l łaire 12.15. [mafura, sierpień 201l, zad,.20.(l pkt)]

ffi:rq"J#il1,*u"u 
jest kwadratem o boku dfugości 6. objętość tego

A. 108n
C.36n

B.54n
D.27n

Zad,anie 12.76. fmatura, sierpień 2011, zad.22.(l pkt)]
Kula ma objętość V: 288n. Promień r tej kuli jest równy4..6 B.8 C.9 D. D

d,23. (1 pkt)]

tkie krawędzie sątej samej dfugości. Suma
y pole powierzchni całkowitej tego grania-

A.300 B.300\6 C. 300 + 50.6 D. 300 + 25J1

Zadanie 12.18. [matura, sierpień 201l, zad,.33.(a pkt)]
Podstawą ostrosfupa l B,CDW jestprostokąt lB CD. Krawęi7 o*7^ DW jestwysokością tego
lEfr 1Ttfiy:ła?:";:::{;":,*(;,bń;;ą"'"ffi u..aługosli,,t;,ń:a,|aĄ:-o,

Zadanie 12.tg. [matura, maj 2072, zad,, l9.(l pkt)]
Pole Powierzchnijednej Ściany sześcianu jest ró_wne 4. objętość tego sześcianu jest równaA. 6 B. 8 C.24 D.64
Zad,anie 12.20. [matura, maj 2012, zad.20.(l pkt)]

ilr:"ru *" .,ffi;*ffi'"i 
jest nachYlona do płaszczvzny podstawy pod kątem 45.

^.2Jż B. 16n c.4łż D. 8n



l
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Zadanie 12.21. [matura, maj2Ot2,zad.33. (a pkt)]

W graniastosfupie prawidłowym czworokątnym ABCDEFGH przekątna,4C podstawy ma dłu-
gośó 4. Kąt ACE jest równy 60'. Oblicz objętość ostrosfupa ABCDE przedstawionego na po-
niżsrymrysunku.

ł

Zadanie 12.22. [matura, czerwiec 20t2, zad. 22.(1 pkt)]

Trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 4 i 6 obracamy wokół dhższej przyprostokątnej.
Objętość powstałego stożka jest równa
A.96n B.48ru C.32n D.8n

Zadanie 12.23. fmatura, czerwiec 2012, zad.24. (1 pkt)]

Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku a. Jężeli r ozrracza promień podstawy walca, h

ozflacza wysokość walca, to

C.r-h=9
2

105

A.rłh:a

Zadanie 12.24. fmatura, czerwięc 2012, zad. 34, (a pkt)]

Dany jest graniastosłup prawidłowy trójkątny ABCDEF o podstawach ABC i DEF i krawę-
dziach bocmych AD, BE i CF (zobacz rysunek). Długość krawędzi podstawy AB jest równa 8,

a pole trójkąta ABF jest równe 52, Oblicz objętość tego graniastosfupa.

Zadanie12.25. [matura, sierpień 2012,zad.22. (1 pkt)]

Objętość sześcianu jest równa 64. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe

^.512
B.384 C.96 D. 16

Zadanie12.26. [matura, sierpień 2OI2,zad,23. (1 pkt)]

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku a. Objętość tego stożka wyrńa

B.h-, =!
2

D.ł+h2:d

srę wzorem

o.§no, s.Eno,68 C.§no'
I2

,.§no,
24



(4 pkt)]

o podstawie ABCD i wierzchołku 
^§tĄkąt

Dłas'czvzntr nnrlofo,,,, , +^^^ ^ _L sinus kąta nachylenia ścianv bocznei rlnPłaszczYzny podstawy tego ostrosrupa (zobacz rysunek). 
tąt. Iracnylenla sclanY bocznej do

Zadanie 12.28. fmafurą maj 20t3, zad,.20.(1 pkt)]
Liczba wszYstkich krawędzigraniastosłupa jest o 10 większa od,liczbywszystkich jego ścianbocznych. Stąd wynik a, że podstawą tego graniastosfupa jestA, czworokąt B. pięciokąt C. sześciokąt D. dziesięciokąt

Zadanie t2.29. [matura, maj 2OI3, zad,, 21. (1 pkt)]
pole powierzchnibocznej stozka o wysokości 4 i promieniu podstawy 3 jest równeA.9n B. t2n l . l5n D. I6n

Zadanie 12.30. [matura, maj 2013, zad,.25.(1 pkt)]

nanŃtaułołuy

7 jest równa 28lE, Dfugość

D. 16

objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o wysokości
krawędzi podstawy tego graniastosfupa jest równaA.2 B.4 C. 8

Zadanie 12.31. [matura, maj 2013, zad,.33.(a pkt)]
Pole podstawy ostrosfupa prawioro*.*:_:ororokątnego jest równe 100 cm2, a jego pole po-wierzchni bocznej jest równe 260 cm2. oblicz objętość tego ostrosfupa.

Zadanie t2.32. |matuta, czerwiec 2073, zad,. l5.(1 pkt)] 
l

:r:i:ffi:::'Jf;:X'u"*itej 
szeŚcianu jest równe 12. suma dfugości wszystkich krawędzi tego

^.12J, B. 8ć C. 6Jż D. 3Jż

Zadanie 12.33. [matura, czerwiec 2013, zad,.23.(1 pkt)]

.?T:T" 
stoŻka o wYsokoŚ ci h i Promreniu podst awy trzy razy mniejszym od wysokości jest

A. !nh2
9

B. Lnhz
27

1

C.lnh3
9

D Lnh3
27

H
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Zadanie 12.34. [matura, czerwiec 2013, zad.32. (4 pkt)]

Podstawą graniastosłupa ABCDEFGHjest prostokąt ABCD (zobacz rysunek), którego kłótsza
bok ma długość 3. Przekątna prostokąta ABCD tworzy z jego dhvszym bokiem kąt 30". Prze-
kątna HB graniastosłupa tworzy z płaszczyzną jego podstawy kąt 60'. Obltcz objętośó tego
graniastosłupa.

Zadanie 12.35. fmatura, sierpień ż0I3, zad. 19. (1 pkt)]

Liczb a w szystki ch kr aw ę dzi graniasto słup a j e st r ow na 2 4 .

Wtedy liczba wszystkich jego wierzchołków jest równa
A.6 B.8 C.12

,I07

Zadanie 12.36. fmatura, sierpień 2OI3, zad.20. (I

Objętość walca o wysokości 8 jest równa 72n.Promień
A.9 B.8 C.6

D. 16

pkD]

podstawy tego walca jest równy
D.3

Zadanie 12.37. fmatura, sierpień 2013, zad. 31. (2 pkt)]

Długbść krawędzi sześcianu j ęst o 2 krótsza od dfugości jego przekątnej. Oblicz długość prze-
kątnej tego sześcianu.

Zadanie 12.38. [matura, sierpień 2013, zad.34. (a pkt)]

Objętość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ABCS (tak jak na rysunku) jest równa 72, apro-
mień okręgu wpisanego w podstawę ABC tego ostrosłupa jest równy 2. Oblicz tangens kąta
międzry wysokością tego ostrosłupa i jego ścianą boczną.

Zadanie 12.39.
JeżęIi ostrosłup ma
A.5

[matura, maj2014,zad.19. (1 pkt)]

10 krawędzi, to liczba ścian bocznych jest równa
B.7 C.8 D. 10
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Zadanie 12.40.
Stożek i walec mają
stożka jest

fmatura, maj 2Ot4, zad,.20. (l pkt)]
takie same podstawy i równe pola powie rzchnibocznych. wtedy fvorząca

A' szeŚĆ razY dłuŻsza od wysokoŚci walca. B. trzy razy dfuższa od wysokości walca.C. dwa razy dłuższa od wysokości walca. D. równa wysokości walca.

Zadanie l2.4l. [matura, maj 2014, zad.32.(a pk|]
pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu jest równe 198. stosunki dfugości krawędzi
ProstoPadłoŚcianu wYchodzących z tego samego wierzchołka prostopadłościinu to I: 2: 3.Oblicz dfu gość przekątnej tego prostopudłoś.iunu.

Zadanie 12.42. fmatura, czerwiec 2014, zad. 16. (1 pkt)]
W sześcianie EFGHIJKL poprowadzono z wierzchołka F dwie prze-
kątne sąsiednich ścian, FI oraz FK (zobacz rysunek). Miara kąta IFKjest równa
A. 30' B.45o
C.60" D.90.

Zadanie 12.43. fmatura, częrwięc 2014, zad,.24.(1 pkt)]
objętoŚĆ walca o Promieniu Podstawy 4 jest równa 96n. Pole powierzchni bocznej tego walcajest równe
A. 16n B.24n C.32n D. 48n

Zadanie 12.44. [mafura, czerwiec 2014, zad.25.(l pkt)]
objętoŚĆ ostrosłuPa Prawidłowego czworokątnego jest równa 432, a krawędźpodstawy tegoostrosfupa ma dfugość l2. Wysokość tego ostrosłupa jest równa
A. 3 B. 9 C.27 D. 108

Zadanie 12.45. fmatura, częrwiec 2014, zad.32.(4 pkt)]
W ostrosłuPie PrawidłowYm czworokątnym ABCDS (zobaczrysunek) przekątna AC podstawy
ma dfugoŚĆ +Ł , rcąt ,ł§C między przeciwlegĘmi krawę dziamibocznymi ostrosłupa ma miarę60'. Oblicz objętość tego ostrosfupa.
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Zadanie12.46. [matura, sierpień 2014,zad.22. (1 pkt)]

Pole powierzchni całkowitej wa|ca, którego przekrojem osiowym jest
kwadrat o boku dfugości 4, jest równe
A,.256n
C.48n

B.I28n
D.24n

Zadanie12.47. fmafura, sierpień 2014,zad.23. (1 pkt)]

Ostrosłup i graniastosŁap mająrówne pola podstaw i równe wysokości. Objętość ostrosłupa jest

równa 81ó . objęłość graniastosłupa jest równa

^.27
B.27ł1 C.243 D.2ĘJ1

Zadanie 12.48. [mafura, sierpień 2014, zad.33. (a pkt)]

Podstawą ostrosfupa prawidłowego jest kwadrat. Wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa jest
równa 22, a tangens kąta nachylenia ściany bocznej ostrosłupa do płaszczyzny jego podstawy

jest równy 
Of 

. Obrr.z objętośó tego ostrosłupa.
)

Zadanie 12.49. fmatura, maj 2015, zad. 2L (1 pkt)]

W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym EFGHIJKL
odcinkami (tak jak na rysunku).

wierzchołki E, G, L połączono

Wskaż kąt między wysokością OL trójkąta EGL i płaszczyzną podstawy tego graniastosłupa.
A. <HoL B. <oGL C. <HLo D. <oHL
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Zad,anie 12.50. [matura, maj 2OI5,zad.22. (1 pkt)]

Przekrojem osiowym stożka jest trójkąt równoboczny o boku długości 6. Objętość tego stożka
jest równa

A.27nłj B. 9ru..6

Zadanie 12.51. |matura, maj 2015, zad. 23, (1 pkt)]

Każdakawę&źgraniastosfupaprawidłowego trójkątnego ma długość równą 8. Pole powierzch-
ni całkowitej tego graniastosłupa jest równe

B. 82 .\6

C. 18n

C. !.rn
IE

D.6n

D.5 cm

-,)

Zadanie 12.52. |matara, maj 2015, zad. 32. (a pkt)]

Wysokość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 16,

słupa jest nachylona do płaszczyzny jego podstawy pod kątem, którego

Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa.

Przekątna graniasto-
j

cosinus iest równv -.' '5

Zadanie
Przekątna
równe

A.ż4

Zadanie 12.54.
Kula o promieniu
stożka jest równa

25A.-cm
IE

12.53. fmafura, maj 2015, zad.

ściany sześcianu ma długośc 2.

B.I2Jż

[mafura, maj2015,zad.

5 cm i stożek o promieniu

B. 10 cm

22 swe. (1 pkt)]

Pole powierzchnt całkowitej tego sześcianu jest

C. 12 D.I6Ł

23 swe, (1 pkt)]

podstawy 10 cm mają równe objętości. Wysokość

Zadanie 12.55. fmatura, czerwiec 2OI5, zad. 19, (1 pkt)]

Tworząca stozka o promieniu podstawy 3 ma długośc 6 (zobacz rysunek)i

Kąt a rorwarcia tego stożka jest równy
A. 30" B.45" C. 60o D. 90o
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Zadanie 12.56. [matura, częrwiec 2OI5, zad. 20. (1 pkt)]

Gianiastosłup o podstawie ośmiokąta ma dokładnie
A. 16 wierzchołków. B.9 wierzchołków. C. 16 krawędzi. D. 8 krawędzi.

Zadanie 12.57. [matura, czerwiec 2015, zad.2L (1 pkt)]

W ostrosłupie czworokątnym, w którym wszystkie krawędzie mają tę samą długość, kąt nachy-
lenia krawędzibocznej do płaszczyzny podstawy ma miarę.
A.30" B.45o C.60, D.75"

Zadanie 12.58. fmatura, czerwiec 2OI5, zad.34. (5 pkt)]

Objętość ostrosfupa prawidłowego trójkątnego ABCS jest równa 27łi. Długość krawędzi AB
podstawy ostrosłuPa jest równa 6 (zobacz rysunek). Oblicz pole powierzchni całkowitej tego
ostrosłupa.

Zadanie 12.59. fmafura, czer:wiec 2015, zad.20 swe. (1 pkt)]

Dany jest stożek, którego przekrojem osiowym jest trójkąt o bokach długości: 6, 10 i 10. Sto-
sunek pola powierzchnibocznej stożka do pola jego podstawy jest równy

D. 
10

J

Zadanie12.60. [mafura, czerwiec 2015,zad,2I swe, (1 pkt)]

Każdaklawędź ostrosfupa prawidłowego trójkątnego ma długość równą 8. Pole powierzchni
całkowitej tego ostrosłupa jest równe

A.l6\6 B.32ł1 C.48\6 D.64ła

Zadanie 12.61. [matura, czerwiec 2015, zad. 22 swe. (1 pkt)]

Promień kuli o objętości V:288njest równy
A. 18 B.9 C.8 D.6

Zadanie 12.62. [matura, czerwiec 2015, zad. 33 swe. (4 pkt)]

Wysokośó prostopadłościanu ABCDEFGH jest równa 1, a długość
przekątnej BH jest równa sumie długości Wawędzi AB i BC. Oblicz
obj ętość tego prostopadłościanu.

5
C."

J

5B.-
4

4A._
J
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Zadanie12.63. fmatura, sierpień 2015,zad.22, (1 pkt)]

Dany jest hójkąt prostokątny o długościach boków a, b, c, gdzie a < b < c. Obracając ten trój-
kąt wokół prostej zawierającej dłuższą przyprostokątną o kąt 360' otrzymujemy bryłę, której
objętość jest równa

1

A. V = 1a2bn
a
J

Zadanie12.64. fmatura, sierpień 2015,zad.23. (1 pkt)]

Przekątna przekroju osiowego walca, którego promień podstawy jest równy 4 i wysokość jest
równa 6 ma długość

A. ł0 B. Jń C..,lł

Zadanie 12.65. fmatura, sierpień 2015, zad. 33. (a pkt)]

Podstawą ostrosłupa ABCDS jest prostokąt, którego boki pozostają
w stosunku 3 : 4, apole jest równe I92 (zobacz rysunek). Punkt Ejest
lluryznaczony przęz przecinające się przekątre podstawy, a odcinek
§E jest wysokością ostrosłupa. Kńdak;rawędźboczna tego ostrosłu-
pa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30'. Oblicz
objętość ostrosłupa.

Zadanie 12.66. fmatura, sierpień 2015, zad.20 swe. (1 pkt)]

Każdakawędź ostrosłupaprawidłowego trójkątnego ma długość 9 (ostrosfup taki jest naTywa-
ny czworościanem foremnym). Wysokość tego ostrosłupa jest równa

A.3G B.3\6 C.2J6 D.3Jż

Zad,anie 12.67. fmatura, sierpień 2015, zad.22 swe. (1 pkt)]

Pole podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 36, amiara kąta nachy-
lenia przekątnej graniastosłupa do płaszczllzny jego podstawy jest równa 30". Wysokość tego
graniastosłupa j est równa §

D.3G
^.3Jż

B.6Jż C.2J6

Zadanie 12.68. fmafura, sierpień 2015, zad. 34 swe. (5 pkt)]

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym ściana boczna o polu równym 10 jest nachylona do
płaszczyzny podstawy pod kątem 60'. Oblicz objętość tego ostrosfupa.

Zadanie 12.69. fmatura, maj 2016, zad.23. (1 pkt)]

Kątrozvvarcia stożka ma miarę I20", atworząca tego stożka ma długość 4. Objętość tego stoz-
ka jest równa.
A,.36n B. 18ru

B. V: łbn
1

C.V = 1b2an
aJ

D. V: a2n ł acn

D. 10

C.24n D.8n
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Zadanie 12.70. [matura, maj 2016, zad. 24. (1 pkt)]

Przekątna podstawy graniastosfupa prawidłowego czvvorokątnego jęst dwa razy dŁaższa od
wysokości graniastosłupa. Graniastosh]p przecięto płaszczyzną przechodzącą przęz przekątną
podstawy i jeden wierzchołek drugiej podstawy @lattzrysunek).

{

Płaszcrylzna przekroju tworzy z podstawą graniastosłupakąt a o mięrzę
A,30" B.45o C.60, D,75"

Zadanie l2.7'l,. [matura, maj 20t6, zad.33. (5 pkt)]

Podstawą ostrosłupa prawidłowego trójkątrrego ABCS jest trójkąt równoboczny ABC. Wyso-
kość SO tego ostrosfupa jest równa wysokości jego podstawy. Objętość tego ostrosłupa jest
równa 27 . Oblicz pole powierzcl,ni bocznej ostrosłupa ABCS oraz cosinus kąta, jaki tworzą
wys okość ściany bocznej i płaszczy zna podstawy ostrosłupa.

Zadanie 12.72. [matura, czerwiec 2016, zad. 20. (1 pkt)]

Podstawą ostrosfupa prawidłowego czworokątnego ABCDS jest kwadrat ABCD. Wszystkie
ściany boczne tego ostrosłupa są trójkątami równobocznymi. Miara kątaASC jest równa
A.45, B.30, C.75" D.90o

Zadanie 12.73. fmatura, częr:wiec2016, zad.32. (4 pkt)]

Dany jest stożek o objętości Sru, w którym stosunek wysokości do promienia podstawy jest
równy 3 : 8. Obliczpole powierzchnibocznej tego stożka.

Zadanie 12.74. fmatura, sierpień 2016, zad.15. (1 pkt)]

Kąt roz-łvarcia stożka ma miarę I20" , a tworząca tego stozka ma dfugość 6. Promień podstawy
stożka jest równy

A.3 B.6 C.3\6 D.6€
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Zadanie 12.75. fmatura, sierpień 2016, zad. I]. (1 pkt)]

Dany jest walec, w którym promień podstawy jest równy r, a
mienia dwarazy większa. Objętość tego walca jest równa

wysokość walca jest od tego pro-

D. nł(r -2)A,.2nf B.4nf C. nł(r + 2)
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Zadanie 12.76. [matura, sierpień 2016, zad.2l. (1 pkt)]
podstawą graniastosfupa prawidłowego czworokątnego jest kwadrat o boku długości 2, aprze_kątna ŚcianY bocznej ma dfugoŚć 3 (z,obaczrysuneki. ńąt,laki tworzą przekątneścian bocz_nych tego graniastosfupa wychod zące z jednego wierzchoiku, ma miarę a.

Wtedy wańośc .;n 9jest równa)-

Zadanie 12.77. fmatura, sierpień 2076, zad.22.(l pkt)]
RÓŻnica liczbY krawędzi i|iczby wierzchołków ostrosłupa jest równa l l. podstawą tego ostro_sfupa jest

C. dwunastokąt, D. trzynastokąt,

,,)

A.'
a
_.'

Zadanie 12.78. fmatura, sierpień 2016, zad,.33.(5 pkt)]
Trójkąt równoboczny a prawidło wego ABCS,w którym ścianaboczna jest nachylona kątem 60o, ańawędźbocznama dfugość7 (zobaczrysunek). O

Zadanie 12.79. [matura, maj 20t7, zad.2l. (1 pkt)]pole witej graniastosfupa prawidłowego czworokątnego, w którym wyso-koŚĆ od krawędzi Podstawy, jest równ; l40. Zatęml<rawędźpodstawy tegograni a

A. ł0 B. 3Ji0 C. JĘ D.3łĘ
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Zadanie 12.80. [matura, maj2017,zad,22, (1 pkt)]

promieńAs podstawy walca jest równy wysokości os tego wal_

ca, Sinus kąta OAS (zobacz rysunek) jest równy
l;

B."
2

D. 1

l;
A. !'

2

C.!
2

Zadanie 12.82. [matura, maj 2017, zad. 34, (4 pkt)]

W ostrosfupie prawidłowym trójkątnym wysokość ściany bocznej prostopadła do krawędzi

podstawy ostrosłupa jest równa +, ^pole 
powie rzchnibocznej tego ostrosłupa jest równe

15ć

Zadanie 12.81. [matura, maj

Dany jest stożek o wysokości 4 i

A,.576n B.I92n

2017, zad.23. (1 pkt)]

średnicy podstawy 12. Objętość tego stożka jest równa

C.I44n D, 48n

C.I52 D. 108

Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Zadanie 12.83. fmatura, czerwiec 2077,zad,23, (1 pkt)]

Dfugośc przekątnej sześcianu jest równa 6. stąd wynika, że pole powierzchni całkowitej tego

szęścianu jest równe
A.72 B. 48

Zadanie t2.84. [matura, częrwlec 20t7, zad, 24, (1 pkt)]

Pole powierzchnt bocznej walca jest równe |6n, a promień jego podstawy ma długość 2,

Wysokość tego walca jest równa
D.8nB.8 C.4nA.4

Zadanie 12.85. [matura, czerwiec 2017,zad,34, (5 pkt)]

podstawą graniastosłupa prostego ABCDA'B'C'D' jest romb ABCD. Przekątna AC' tego gra-

niastosłupa ma długośj 8 ijest nachylona do płaszcryzny podstawy pod kątem 30o, a przekątna

BD' jestnachylona do tej płaszczyzny pod kątem 45". Ob\iczpole powierzchnt całkowitej tego

graniastosłupa.
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Zadanie 12.86. [mafura, sierpień 2017, zad.
Na rysunku przedstawiono ostrosfup prawidłowy

18. (1 pkQ]

czworokątny ABCDS o podstawi e ABCD,

Kąt nachylenia krawę dzibocznej
A. < SAo B. <slB

Sl ostrosfupa do płaszczyzny podstawy ABCD to
C. <SoA D. <ASB

Zadanie 12.87. [matura, sierpień 2017, zad. 19. (1
Graniastosłup ma 14 więrzchołkow. Liczba wszystkich
A. 14 B.21 c.28

Zadanie 12.88. [matura, sierpień 2017,zad.22.(1 pkt)]
Dany jest stożek o wysokośc i 6 i tworzącej 3.6. objętość tego stożka jest równaA.36n B. 18n C. l08ru D.54n

Zadanie 12.89. fmatura, sierpień 2017, zad,. 34.(5 pkt)]
Podstawą graniastosfupa prostego ABCDEF jest trójkąt prostokątny ABC, w któryml<lca|: 90o (zobaczrysunek). Stosunek dfugojci przyirostokątnej AC tegotrójkąta do dfu_goŚci PrzYProstokątnej ,BCjest równy 4: 3. Puńt si"st s.oar.iem okręgu opisanego na trójkącieABC' a dfugoŚĆ odcinka §Cjest równa 5. Pole ściany bocznej BEFcgraniastosfupa jest równe48. Oblicz objętość tego graniastosfupa.

pk0]

kawędzi tego graniastosłupa jest równa
D.26
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Zadanie 12.90. fmafura, maj 2018, zad,20. (1 pkt)]

Podstawą ostrosłupa jest kwadrat KLMN o boku dfugości 4. Wyso-
kością tego ostrosłupa j est krawędz N§ a j ej długoś ć też jest równa
4 (zobaczrysunek).
Kąt a, jaki trvorzą krawędzie KS i MS, spełnia warunek
A. a:45" B. 45' < a < 60"

C.a>60o D. a:60o.

Zadanie 12.91. fmatura, maj 2018, zad.2I. (1 pkt)]

Podstawą graniastbsłupa prostego jest prostokąt o bokach długości
3 i 4. Kąt a, jaki przekątna tego graniastosłupa twor4l z jego pod-
stawą, jest równy 45" (zobacz rysunek).
Wysokość graniastosłupa j est równa

A.5

C.5Jż

B.3Jż

Zadanie 12.92. fmatura, maj 2018, zad.22. (1 pkt)]

Na rysunkuprzedstawiono bryłę zbudowaną zwalca i półkuli. Wyso-
kość walca jest równa r i jest taka sama jak promień półkuli oraztaka
sama jak promień podstawy walca.
Objętość tej bryĘ jest równa

D.5ó
J

5A. -nr'aJ

)
C. anr3

aJ

A
B. -nr3aJ

D.ln'
J

Zadanie 12.93. [matura, maj 2018, zad,34. (a pkt)]

Dany jest graniastosłup prawidłowy trójkątny (zobacz rysunek), Pole powierzchni całkowitej

tego graniastosłupajest równę 45J1 .Pole podstawy graniastosłupa jest równe polu jednej ścia-
ny bocznej. Oblicz objętość tego graniastosfupa.

4
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Zadanie 12.94. [matura, czerwiec 2018, zad.20.(l pkt)]
Dany jest walec, w którym wysokość jest równa promieniowi podstawy. objętośc tego walcajest równa 27n. Wynika stąd, z. p.o-i.,i poa.tu*i t.go-walca jest równyA.9 8.6 C.3 D.2.

Zadanie 12.95. fmatura, czetwiec 20l 8, zad. 2r , ( 1 pkt)]
stożek o promieniu podstawy r i kula o tyn samym promieniu mają równe objętości.Talens kąta między tworzącą i płaszczyzną podstawy tego stożka jest równy
A.-3 B.12 C.Ji D.4

Zadanie 72.96. [matura, częrwięc 2078, zad.23.(1 pkt)]
GdY dodamY liczbę wszYstkich krawędzi pewnego graniastosłupa do ticzbywszystkich jego

ffl'a'#l-Ów' 
to otrzYmamY * *Yniku 15. Licłbai"szystkicrr krawędzi tego graniastosłupa

A.9 B.7 C.6 D. 5

Zadanie 12.97. [matura, czerwiec 20t8, zad,. 32.(5 pkt)]
Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny o wysokości 11: 16. cosinus kąta nachylenia kra_
wędzibocznej do PłaszczY;znY Podstawy tego ostrosłupa jest równy j. ouli., pole powie rzchnibocznej tego ostrosłupa.

Zadanie 12.98. [matura, sierpień 2OI8, zad,.22.(l pkt)]
przekątną sześcianu a przekątną

z rysunek), to

2

C. sin o:6
2

l;
D.sino: V'

aJ

Zadanie 12.99. [mafura, sierpień 20l8, zad.23.(l pkt)]

;]:f:ffiowy 
walca jest kwadratem o przekątnej 10łŻ.Pole powie rzchnibocznejtego wal_

A.50n B. l00n C.200n D.250n
Zadanie 12.100. [matura, sierpień 2Ol8, zad.32.(5 pkt)]

tnym ABCS krawędź podsta-
i bocznej tego ostrosłupa jest
tawy. Oblicz cosinus kąta na-

ostrosfupa od płaszczyzny jego


