
Wielościany 
 

Zad. 1. Od sześcianu o krawędzi długości a odcięto  
w każdym wierzchołku mniejszy sześcian. Otrzymany  
wielościan ma wszystkie krawędzie jednakowej długości.  
Oblicz objętośd i pole powierzchni tego wielościanu. 
 
Zad. 2. Bryłę przedstawioną na rysunku otrzymano w wyniku wycięcia z sześcianu o krawędzi a pewnego 
wielościanu. Zaznaczone punkty to środki ścian. Oblicz objętośd tej bryły. 

 
Zad. 3. Narysowana bryła powstała w wyniku sklejenia graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego i pewnego 
graniastosłupa lub ostrosłupa. Oblicz jej objętośd. 

 
Zad. 4. Narysowana bryła powstała w wyniku odcięcia pewnej bryły od graniastosłupa prawidłowego. Oblicz jej 
objętośd. 

 
Zad. 5. Sześcian o krawędzi a przecięto płaszczyzną przechodzącą przez krawędź jednej ze ścian i nachyloną do 

tej płaszczyzny pod kątem 60. Oblicz objętości obu brył otrzymanych po przecięciu sześcianu. 
Zad. 6. Od czworościanu foremnego o krawędzi a odcięto ostrosłup płaszczyzną przechodzącą przez dwie 
wysokości ścian. Jaka jest objętośd bryły powstałej po odcięciu ostrosłupa? 
Zad. 7. Zacieniowany przekrój jest kwadratem. Jaką objętośd ma ta bryła? 

 
Zad. 8. Od graniastosłupa prostego odcięto graniastosłup do niego podobny. Oblicz objętośd powstałej bryły. 

 



Zad. 9. Od ostrosłupa prawidłowego o wysokości 10 odcięto ostrosłup do niego podobny. Oblicz objętośd 
powstałej bryły. 

 
Zad. 10. Pewien pomnik ma byd wykonany z mosiądzu i ma mied 2,4 m wysokości. Gipsowy model tego 
pomnika ma 0,4 m wysokości i waży 4 kg. Mosiądz ma 3,5 razy większą objętośd niż gips. Ile ważył gotowy 
pomnik? 
Zad. 11. Gęstośd złota jest około 20 razy większa, a gęstośd styropianu około 50 razy większa niż gęstośd ciała 
człowieka. Jaką wysokośd miałby twój posąg, który ważyłby tyle samo, co ty, a wykonany był: 
a) ze złota,    b) ze styropianu? 
Zad. 12. Słup betonowy o wysokości 5 m ma kształt ostrosłupa ściętego, którego podstawy są sześciokątami 
foremnymi. Krawędź jednej podstawy ma długośd 20 cm, a  drugiej 5 cm. Oblicz masę słupa, przyjmując, że 
gęstośd betonu jest równa 2300 kg/m

3
. 

Zad. 13. Oblicz objętośd ostrosłupa ściętego, którego podstawy są kwadratami. Krawędź jednej podstawy ma 

długośd 6 cm, a  drugiej 2 cm, zaś krawędź boczna jest nachylona pod kątem 45 do większej podstawy. 
Zad. 14. Przez punkt dzielący wysokośd ostrosłupa prawidłowego trójkątnego w stosunku 4 : 5 (licząc od 
wierzchołka) poprowadzono płaszczyznę równoległą do podstawy ostrosłupa. Oblicz stosunek objętości brył, na 
które płaszczyzna podzieliła ostrosłup. 

 


