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Graniastosłupy

Prostopadłościan. Graniastosłup prosty

Zadania zamknięte

Na rysunku przedstawiono graniastosłupy i ich podstawy.
A. B. C. D. E. F.

Odpowiedz na pytania zamieszczone w tabelce. Przy każdym z nich 
wskaż właściwe litery.

Który graniastosłup jest prostopadłościanem? A B C D E F

Który graniastosłup jest sześcianem? A B C D E F

Który graniastosłup ma 10 wierzchołków? A B C D E F

Który graniastosłup nie jest graniastosłupem 
prostym?

A B C D E F

W którym graniastosłupie wszystkie ściany 
boczne mają takie same wymiary?

A B C D E F

Jak nazywa się graniastosłup prosty, który ma 5 ścian?
A. pięciokątny  B. trójkątny 
C. czworokątny  D. Nie ma takiego graniastosłupa.
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Uzupełnij zdania. Wybierz poprawne odpowiedzi spośród A i B 
oraz C i D.
Graniastosłup ma 6 wierzchołków, więc jest to A / B.
A. graniastosłup sześciokątny B. graniastosłup trójkątny
Graniastosłup ma 18 krawędzi, więc jest to C / D.
C. graniastosłup dziewięciokątny D. graniastosłup sześciokątny

Który z poniższych graniastosłupów ma największą liczbę krawędzi?
A. graniastosłup, którego podstawą jest trapez 
B. graniastosłup trójkątny
C. sześcian 
D. graniastosłup pięciokątny

Oceń prawdziwość zdań. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, wpisz w kratkę 
literę P, a jeżeli fałszywe – literę F.
a) Prostopadłościan jest graniastosłupem prostym.
b)  Graniastosłup, którego ściany boczne  

są równoległobokami, nie jest graniastosłupem prostym.
c)  Ściany boczne graniastosłupa prostego są  

prostokątami.
d)  Podstawą graniastosłupa, który ma 24 krawędzie, jest  

ośmiokąt.

Siatką graniastosłupa prostego nie jest: 
A. B. C. D.

Na rysunku przedstawiono siatkę  
graniastosłupa, którego podstawą jest:
A. trójkąt prostokątny 
B. trójkąt rozwartokątny
C. kwadrat 
D. prostokąt 
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Który spośród podanych graniastosłupów ma największą liczbę ścian?
A. graniastosłup, którego podstawą jest romb
B. graniastosłup, którego podstawą jest ośmiokąt
C. sześcian
D. graniastosłup, którego podstawą jest sześciokąt

Na rysunkach jest dany układ  
prostokątów.
Oceń prawdziwość zdań.  
Jeżeli zdanie jest prawdziwe,  
zaznacz P, jeżeli fałszywe – F.

Układ kwadratów A jest siatką sześcianu. P F

Układ prostokątów B jest siatką prostopadłościanu. P F

Ścianka M jest równoległa do ścianki S. P F

Sześcian ma bok o długości p. Uzupełnij zdania. Wybierz poprawne 
odpowiedzi spośród A i B, C i D oraz E i F.
Sumę wszystkich krawędzi sześcianu opisuje wyrażenie A / B. 
  A. 8p B. 12p 
Pole powierzchni sześcianu opisuje wyrażenie C / D. 
  C. 4p2 D. 6p2

Dla p = 4 cm pole powierzchni sześcianu jest równe E / F cm2. 
  E. 64 F. 96

Zadania otwarte

Podaj nazwę bryły i opisz ją. Narysuj siatkę tej bryły w skali 2 : 1.
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Jedna z linii lotniczych wymaga, aby bagaż podręczny zmieścił się 
w pojemniku o wymiarach 55 cm × 40 cm × 20 cm i nie ważył więcej 
niż 8 kg. Jaka może być największa suma wszystkich krawędzi torby, 
która ma kształt prostopadłościanu, aby można ją było zabrać do 
samolotu jako bagaż podręczny?

Pan Rafał miał walizkę, której suma wymiarów (długości krawędzi 
wychodzących z jednego wierzchołka) była równa 156 cm. 
Jakie wymiary mogła mieć walizka pana Rafała, jeśli jej siatka 
narysowana w skali 1 : 12 składała się z prostokątów o wymiarach 
(w centymetrach) będących liczbami całkowitymi? Narysuj tę siatkę.

Dany jest układ kwadratów. Przy którym boku  
kwadratu trzeba dorysować kwadrat, aby została 
utworzona siatka sześcianu. Podaj co najmniej 
2 przykłady.

Podstawą graniastosłupa jest sześciokąt, którego obwód wynosi 
34 cm. Długość wszystkich krawędzi graniastosłupa jest równa 
140 cm. Ile ma wysokość tego graniastosłupa?

Suma liczb na równoległych ścianach sześcianu  
jest równa 35. Podaj sumę liczb na niewidocznych 
ścianach. Narysuj siatkę sześcianu i rozmieść  
na niej liczby.

Suma trzech różnych krawędzi prostopadłościanu wychodzących 
z jednego wierzchołka wynosi 44 cm. Jedna krawędź podstawy jest 
2 razy dłuższa od drugiej. Wysokość prostopadłościanu jest o 4 cm 
dłuższa od dłuższej krawędzi podstawy. 
a)  Podaj sumę długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu.
b) Podaj długości krawędzi tego prostopadłościanu.

Wojtek narysował siatkę prostopadłościanu o wymiarach  
24 cm × 36 cm × 42 cm, a Ania narysowała siatkę tego 
prostopadłościanu w skali. Wymiary prostopadłościanu, którego 
siatkę narysowała Ania, były równe 2 cm × 3 cm × 3,5 cm. W jakiej 
skali wykonała rysunek Ania? Narysuj siatkę prostopadłościanu Ani.
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Uzupełnij zdania tak, aby były one prawdziwe. 

a)  Bryła, której wszystkie ściany są prostokątami, to .................... . 

Punkt wspólny trzech krawędzi prostopadłościanu to .................... . 

Ściany boczne prostopadłościanu są ....................  do jego 

podstaw. Równoległe do siebie ściany prostopadłościanu są 

.................... .

b)  Graniastosłup prosty, którego podstawą jest równoległobok, 

ma ... ściany boczne, ... wierzchołków, ...... krawędzi. Każda jego 

ściana boczna jest .................... , a krawędzie boczne są do siebie 

.................... . 

c)  Graniastosłup prosty, którego podstawą jest trójkąt, ma ... ściany 

boczne, ... wierzchołków, ... krawędzi. Każda jego ściana boczna 

jest .................... , a podstawy są do siebie .................... . Z każdego 

wierzchołka wychodzą ... krawędzie.

Dany jest graniastosłup prosty czworokątny, którego wysokość jest 
równa 20 cm, a każda krawędź jego podstawy ma 10 cm. Narysuj 
ten graniastosłup oraz jego siatkę w skali 1 : 5. Podaj sumę długości 
krawędzi graniastosłupa narysowanego w skali.

Uzupełnij zdania tak, aby były one prawdziwe.

Graniastosłup, którego podstawą jest .................... , ma 11 wszystkich 

ścian. Graniastosłup, którego podstawą jest .................... , ma 

21 wszystkich krawędzi. Liczba ścian bocznych graniastosłupa, 

którego podstawą jest .................... , jest o 1 większa od liczby jego 

podstaw. Graniastosłup, którego podstawą jest .................... , ma 

2 razy więcej ścian bocznych niż podstaw. Graniastosłup, którego 

podstawą jest ośmiokąt, ma ... razy ....................  ścian bocznych 

niż .................... .

W sześcianie KLMNOPRS  kolorem niebieskim  
zaznaczono jedną krawędź  prostopadłą do 
podstawy KLMN.
a)  Zaznacz kolorem czerwonym wszystkie krawędzie 

równoległe do zaznaczonej na niebiesko krawędzi.
b)  Pokoloruj ścianę LMRP i ścianę do niej 

równoległą.
c) Wypisz krawędzie prostopadłe do krawędzi OP.

9

10

11

12


