
Zestaw 2: stereometria

Zadanie 1. Podstaw¡ ABCD ostrosªupa ABCDS jest romb o boku dªugo±ci 3. Kraw¦d¹
boczna DS ma dªugo±¢ 4 i jest równocze±nie wysoko±ci¡ tego ostrosªupa. Dªugo±ci
pozostaªych trzech kraw¦dzi bocznych s¡ równe. Oblicz obj¦to±¢ tego ostrosªupa.

Zadanie 2. Przedstawiona na rysunku bryªa skªada si¦ z walca i póªkuli. Wysoko±¢ walca jest
taka, jak promie« jego podstawy i jest równa R. Oblicz obj¦to±¢ tej bryªy.

Zadanie 3. Podstaw¡ graniastosªupa prostego czworok¡tnego ABCDEFGH jest kwadrat
ABCD. K¡t AHC mi¦dzy przek¡tnymi s¡siednich ±cian bocznych ma 50o. Obliczy¢ miar¦
k¡ta DBG mi¦dzy przek¡tn¡ podstawy a przek¡tn¡ ±ciany bocznej.

Zadanie 4. Wysoko±¢ graniastosªupa prawidªowego trójk¡tnego ABCDEF jest równa 8, a
tangens k¡ta mi¦dzy wysoko±ci¡ trójk¡ta ABF poprowadzon¡ z wierzchoªka F i pªaszczyzn¡

podstawy ABC tego graniastosªupa jest równy 4 3
p

3
. Oblicz pole trójk¡ta ABF .

Zadanie 5. Obj¦to±¢ graniastosªupa prawidªowego trójk¡tnego, w którym kraw¦d¹ podstawy
ma dªugo±¢ 4, jest równa 16 6

p
. Oblicz miar¦ k¡ta nachylenia przek¡tnej ±ciany bocznej do

s¡siedniej ±ciany bocznej.
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Zadanie 6. W graniastosªupie prawidªowym sze±ciok¡tnym krótsza przek¡tna graniastosªupa
jest nachylona do pªaszczyzny podstawy pod k¡tem � takim, »e sin � = 2

7
p . Oblicz miar¦

k¡ta �, jaki tworzy dªu»sza przek¡tna tej bryªy z pªaszczyzn¡ podstawy.

Zadanie 7. Dany jest ostrosªup prawidªowy trójk¡tny o kraw¦dzi podstawy dªugo±ci 6 3
p

oraz kraw¦dzi bocznej dªugo±ci 12. Wyznacz miar¦ k¡ta mi¦dzy ±cianami bocznymi tego
ostrosªupa.

Zadanie 8. W ostrosªupie prawidªowym czworok¡tnym k¡t pomi¦dzy wysoko±ci¡ ostrosªupa

a wysoko±ci¡ ±ciany bocznej jest równy 30o. Promie« okr¦gu opisanego na podstawie jest

równy 2 2
p

. Oblicz sinus k¡ta nachylenia kraw¦dzi bocznej ostrosªupa do pªaszczyzny pod-
stawy.

Zadanie 9. W sto»ku stosunek pola powierzchni bocznej do pola podstawy jest równy 3

2
.

Oblicz sinus k¡ta mi¦dzy tworz¡c¡ a pªaszczyzn¡ podstawy tego sto»ka.

Zadanie 10. Tworz¡ca sto»ka o k¡cie rozwarcia � ma dªugo±¢ 8. Pole powierzchni caªkowitej
tego sto»ka jest równe 48�. Oblicz obj¦to±¢ sto»ka oraz miar¦ k¡ta �.

Zadanie 11. Dany jest graniastosªup prawidªowy czworok¡tny ABCDEFGH o kraw¦dzi
podstawy dªugo±ci 4 2

p
oraz kraw¦dzi bocznej równej 8. Graniastosªup przeci¦to

pªaszczyzn¡ przechodz¡c¡ przez ±rodki kraw¦dzi AD i DC oraz przez wierzchoªek H. Oblicz
pole otrzymanego przekroju.
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Zadanie 12. W sze±cianie ABCDA0B 0C 0D 0 przek¡tna AC tworzy z pªaszczyzn¡ ABCD
k¡t �. Punkty L i J s¡ odpowiednio ±rodkami kraw¦dzi DD 0 i BB 0 oraz j\LAJ j = 2�.
Uzasadnij, »e cos�= tg �.

Zadanie 13. W ostrosªupie prawidªowym trójk¡tnym kraw¦d¹ podstawy jest 2 razy dªu»sza
od wysoko±ci ostrosªupa poprowadzonej na t¦ podstaw¦. Wyznacz k¡t nachylenia ±ciany
bocznej do podstawy.

Zadanie 14. Dany jest ostrosªup prawidªowy czworok¡tny, którego wysoko±¢ ma dªugo±¢ H
oraz k¡t mi¦dzy kraw¦dzi¡ boczn¡ i pªaszczyzn¡ podstawy jest równy 60o. Wyznacz wzór
na pole powierzchni bocznej tego ostrosªupa w zale»no±ci od wysoko±ci H.

Zadanie 15. W sto»ku ró»nica dªugo±ci tworz¡cej i promienia podstawy jest równa 6. Cosinus
k¡ta � mi¦dzy tworz¡c¡ a pªaszczyzn¡ podstawy tego sto»ka jest równy 2

5
. Oblicz pole

powierzchni bocznej tego sto»ka.
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