Stereometria  Klasa 3
1. Punkt P nie le»y na prostej k .
(a) Ile jest pªaszczyzn przechodz¡cych przez punkt P i równolegªych do prostej k?
(b) Ile jest prostych przechodz¡cych przez punkt P i równolegªych do prostej k ?
2. Dana jest pªaszczyzna π i punkt P nie le»¡cy na niej.
(a) Ile prostych równolegªych do pªaszczyzny π przechodzi przez ten punkt?
(b) Ile prostych prostopadªych do pªaszczyzny π przechodzi przez ten punkt?
3. Dana jest prosta k i punkt P nie le»¡cy na niej.
(a) Ile mo»na poprowadzi¢ przez punkt P pªaszczyzn równolegªych do prostej k ?
(b) Ile mo»na poprowadzi¢ przez punkt P pªaszczyzn prostopadªych do prostej k ?
4. Przek¡tne trzech ±cian prostopadªo±cianu maj¡ dªugo±ci: 5,
prostopadªo±cianu.

√
√
34 i 41. Oblicz obj¦to±¢ tego

5. Oblicz odlegªo±¢ wierzchoªka sze±cianu, którego kraw¦d¹ ma dªugo±¢ 1 od jego przek¡tnej.
6. W sze±cianie poprowadzono pªaszczyzn¦ przez ko«ce trzech kraw¦dzi wychodz¡cych z danego wierzchoªka A. Oblicz odlegªo±¢ wierzchoªka A od tej pªaszczyzny.
√
7. Bok podstawy graniastosªupa prawidªowego trójk¡tnego ma dªugo±¢ 2. Przek¡tn¡ ±ciany bocznej
tworzy z drug¡ ±cian¡ k¡t α = 30°. Oblicz obj¦to±¢ tego graniastosªupa.
√
8. Krótsza przek¡tna graniastosªupa prawidªowego sze±ciok¡tnego ma dªugo±¢ 4 3 i jest nachylona
do pªaszczyzny podstawy pod k¡tem α = 30°. Oblicz obj¦to±¢ tego graniastosªupa.
9. W graniastosªupie prawidªowym czworok¡tnym jego przek¡tna jest nachylona pod k¡tem 300 do
pªaszczyzny ±ciany bocznej. Oblicz k¡t nachylenia tej przek¡tnej do pªaszczyzny podstawy.
10. W ostrosªupie prawidªowym czworok¡tnym oznacz literami: α  k¡t dwu±cienny, który tworzy
±ciana boczna z podstaw¡, β  k¡t dwu±cienny mi¦dzy s¡siednimi ±cianami bocznymi.
11. Podstawa ostrosªupa to prostok¡t o dªu»szym boku a. Dwie ±ciany boczne tego ostrosªupa s¡
prostopadªe do pªaszczyzny podstawy, a dwie pozostaªe s¡ nachylone do niej pod k¡tami 300 i 450 .
Oblicz dªugo±¢ najdªu»szej kraw¦dzi ostrosªupa.
12. Podstaw¡ ostrosªupa prawidªowego jest trójk¡t równoboczny o boku 5. Oblicz tangens k¡ta dwu±ciennego mi¦dzy ±cian¡ boczn¡ i podstaw¡ ostrosªupa, wiedz¡c, »e wysoko±¢ ostrosªupa jest równa
15.
13. Wysoko±¢ ostrosªupa prawidªowego czworok¡tnego wynosi 12, a ±ciana boczna jest nachylona do
podstawy pod k¡tem α = 30°. Oblicz dªugo±ci kraw¦dzi tego ostrosªupa.
14. W ostrosªupie prawidªowym czworok¡tnym wszystkie kraw¦dzie maj¡ dªugo±¢ a. Oblicz miar¦
k¡ta nachylenia kraw¦dzi bocznej do pªaszczyzny podstawy.
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15. Dªugo±¢ kraw¦dzi podstawy ostrosªupa prawidªowego sze±ciok¡tnego wynosi a. Ostrosªup ten przeci¦to pªaszczyz¡ przechodz¡c¡ przez wysoko±¢ ostrosªupa i dªu»sz¡ przek¡tn¡ podstawy. Otrzymany przekrój jest trójk¡tem równobocznym. Oblicz obj¦to±¢ ostrosªupa.
16. Dwie kraw¦dzie boczne ostrosªupa maj¡ odpowiednio dlugo±ci 13 i 14 i tworz¡ k¡t 600 . Ich rzuty
prostok¡tne na pªaszczyzn¦ podstawy tworz¡ k¡t prosty. Oblicz wysoko±¢ tego ostrosªupa.
17. Promie« podstawy walca jest równy r, a przek¡tna przekroju osiowego jest nachylona do pªaszczyzny
podstawy pod k¡tem α. Wyznacz obj¦to±¢ i pole powierzchni caªkowitej tego walca.
18. Obracaj¡c wokóª jednego boku prostok¡t o polu równym 800 otrzymano walec o obj¦to±ci 16000π .
Oblicz pole powierzchni caªkowitej walca.
19. Oblicz pole prostok¡ta, wiedz¡c, »e obracaj¡c go wokóª jednego boku, otrzymamy walec o obj¦to±ci
1.44π , a obracaj¡c go wokóª drugiego boku, otrzymamy walec o obj¦to±ci 1.2π .
20. Przek¡tna przekroju osiowego walca i jego tworz¡ca tworz¡ k¡t α = 45°. Wyznacz promie« r i
wysoko±¢ walca h, wiedz¡c, »e dªugo±¢ przek¡tnej przekroju osiowego wynosi 10.
21. Przekrój osiowy walca jest prostok¡tem o bokach 6 i 10. Wyznacz k¡t nachylenia przek¡tnej tego
przekroju do pªaszczyzny podstawy walca.
22. Przek¡tna przekroju osiowego walca tworzy z pªaszczyzn¡ podstawy k¡t α. Pole przekroju osiowego
wynosi P . Oblicz obj¦to±¢ walca.
23. Sto»ek i kula maj¡ równe obj¦to±ci. Promie« podstawy sto»ka jest równy 8, a promie« kuli jest
równy 5. Oblicz wysoko±¢ sto»ka.
24. Promie« podstawy sto»ka jest równy r, a k¡t rozwarcia wynosi 2α. Wyznacz obj¦to±¢ i pole
powierzchni bocznej tego sto»ka.
25. Obj¦to±¢ sto»ka jest równa 240π , a pole przekroju osiowego wynosi 180. Oblicz pole powierzchni
caªkowitej tego sto»ka.
26. Dªugo±¢ ka»dej kraw¦dzi ostrosªupa prawidªowego czworok¡tnego jest równa 6. Oblicz pole powierzchni
caªkowitej i obj¦to±¢ ostrosªupa.
27. Póªkole o promieniu 18 zwini¦to w sto»ek. Oblicz wysoko±¢ sto»ka.
28. Podstawa sto»ka jest koªem o obwodzie 16π . Wysoko±¢ sto»ka h = 20. Wyznacz: α  k¡t rozwarcia
sto»ka, β  k¡t nachylenia tworz¡cej sto»ka do podstawy.
√
29. K¡t rozwarcia sto»ka α = 60°, a jego wysoko±¢ h = 12 3. Wyznacz promie« r i tworz¡c¡ l sto»ka.
30. Oblicz obj¦to±¢ kuli o polu powierzchni caªkowitej 20π .
31. Kul¦ o promieniu 12 przecina pªaszczyzna odlegªa od ±rodka kuli o 3. Oblicz pole otrzymanego
przekroju.
32. Pole przekroju kuli o promieniu R = 20 pªaszczyzn¡ wynosi 225π . Oblicz odlegªo±¢ ±rodka kuli od
pªaszczyzny przekroju.
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