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Upozornění: Omlouváme se, zdá se, že soubor neotevíráte v
aplikaci podporující práci s Javascripty. Pro bezproblémovou
funkčnost tohoto PDF souboru si jej uložte na svůj lokální
disk a otevřete z tohoto disku v aplikaci Adobe Reader.WZORY NA OBJĘTOŚĆ I POLE POWIERZCHNI

Test interaktywny

Wybierz jedną poprawną odpowiedź na każde z pytań w teście i naciśnij przycisk
Koniec na końcu. Odpowiedzi są sprawdzane automatycznie.



1. Dany jest prostopadłościan o bokach ABCDEFGH |AB| = 6 cm i |BC | = 8 cm. Kąt między przekątną
AG a podstawą ABC jest równy 60◦. Oblicz objętość prostopadłościanu.

A 960 cm3

B 160
√

3 cm3

C 288
√

3 cm3

D 240 cm3

E 480
√

3 cm3



2. Oblicz objętość ( w litrach ) wiadra. Wiadro ma kształt ściętego stożka (patrz obrazek), średnica górnej
i dolnej podstawy wynosi odpowiednio 23 cm i 18 cm, wysokość ściany bocznej to 17 cm. Zaokrągli
wynik do 2 po przecinku.

A 22,56 l

B 22,32 l

C 5,65 l

D 5,58 l



3. Dany jest ostrosłup ścięty, jego podstawy to kwadraty o bokach równych odpowiednio 18 cm i 6 cm,
wysokość ostrosłupa wynosi 8 cm. Oblicz pole powierzchni ostrosłupa.

A 840 cm2

B 804 cm2

C 480 cm2

D 360 cm2



4. Ile potrzebujemy papieru, aby owinąć puszkę groszku o średnicy 10 cm i wysokości 20 cm? (Papier
musi pokryć całkowicie pole powierzchni bocznej puszki, papier nie pokrywa górnej i dolnej podstawy
puszki. Zaokrągli wynik do 1 miejsca po przecinku.

A 1256,6 cm2

B 314,2 cm2

C 785,4 cm2

D 628,3 cm2



5. Oblicz pole powierzchni graniastosłupa trapezowego zamieszczonego na rysunku.

A 264 cm2

B 184 cm2

C 316 cm2

D 368 cm2



6. Oblicz pole powierzchni graniastosłupa trójkątnego prostokątnego zamieszczonego na rysunku.

A 240 cm2

B 96 cm2

C 60 cm2

D 120 cm2



7. Długość przekątnej sześcianu to 9 cm. Oblicz objętość sześcianu.

A 27
√

3 cm3

B 9
√

3 cm3

C 81
√

3 cm3

D 81 cm3



Dobra robota!Niesamowicie! Wspaniale!Oby tak dalej!Cudownie!Gratulacje jesteś wspaniały!Całkiem dobrze!Dobra robota!Dobra robota!Doskonale!
Jesteś blisko osiągnięcia celu!
To było trudne, ale dałeś radę!Jesteś w połowie drogi,

stać cię na więcej!
W porządkuNie jest źle,

ale musisz jeszcze popracować.
Praktyka czyni mistrzaPotrafisz to zrobić lepiej.Nie najgorszy wynik.Poproś o pomoc.Prawie przeciętnie.Mam nadzieję,

że nigdy sie nie poddajesz.
Dzisiaj się nie udało.

Może następnym razem.
Musimy to przedyskutować!Nie mówię, że jesteś kiepski, ale. . .Blisko, ale niezupełnie!Przykro mi.Niech ktoś cię przytuli,

potrzebujesz tego.

KONIEC

Ten test został wygenerowany w aplikacji Math for Teacher,
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