
Kąty przyległe, wierzchołkowe i zewnętrzne

1. Ile wynosi miara kąta przyległego do kąta o mierze 135o.
2. Wyznacz miary kątów α, β, γ, δ:

3. Z dwóch kątów przyległych, miara jednego jest dwa razy większa od drugiego. Jakie 
miary mają te kąty?

4. Z dwóch kątów przyległych miara jednego jest o 28o większa niż drugiego. Jakie 
miary mają te kąty?

5. Oblicz, ile stopni ma kąt α:

6. Jakie to kąty? Oblicz ich miarę.

7. Oblicz miarę kąta przyległego do kąta o podanej mierze:
a) 600 .................................... b) 220 .......................................... 
c) 1400 ................................... d) 950 ...........................................



8. Oblicz miary kątów wewnętrznych wielokątów:

9. Wyznacz miary kątów α, β, γ, δ:

Pola czworokątów

1. Oblicz pole równoległoboku o podstawie a i wysokości h prowadzonej na tę podstawę,
jeżeli:

A
B C

D E

F



a)  a=7 cm, h=5cm. b)  a=3,8 cm, h=2cm

c) a= 15,3cm, h=4cm. c)  a=1
1
2
dm,h=

3
4

2. Oblicz pole trójkąta o podstawie a i wysokości h poprowadzonej na tę podstawę, 
jeżeli:
a) a= 6 cm, h=5 cm. b) a= 28 cm, h=13 cm.

c) a= 4 cm, h= 3,2 cm d) a= 4 cm, h= 3
1
5  cm.

3. Oblicz pole trapezu o podstawach a i b oraz wysokości h, jeżeli:
a) a=11 cm, b= 9 cm, h=6 cm
b) a= 1,2 dm, b=7 dm, h= 5 dm

4. Tomek zrobił dwa latawce. Jeden w kształcie deltoidu o przekątnych długości 6 dm i 5
dm, drugi w kształcie rombu o przekątnych 10 dm i 3 dm.  Na pokrycie którego 
latawca zużył więcej papieru?

5. Romb ma pole równe 40 cm2. Jakie długości mogą mieć bok i wysokość rombu, jeśli 
wyrażają się one liczbami naturalnymi?

6. Oblicz wysokość trapezu, w którym podstawy mają 60 cm i 40 cm, a pole powierzchni
wynosi 200, cm2.

7. Pole równoległoboku jest równe 30 cm2, a jego boki mają długość 10 cm i 5 cm. 
Oblicz długości obu wysokości równoległoboku.

8.  Oblicz pole trapezu wiedząc, że :
a) suma długości podstaw jest równa 14 cm, a wysokość ma 5 cm.
b) jedna z podstaw ma 8 cm, druga jest o 3 cm dłuższa a wysokość jest dwa razy 
krótsza od sumy podstaw.

9. Pole równoległoboku jest równe 48 cm2. Podstawa ma długość 4 cm. Jaka jest 
wysokość tegó równoległoboku?

10. Pole trójkąta wynosi 12 dm2. Wysokość trójkąta jest równa 60 cm. Oblicz długość 
podstawy tego trójkąta.

11. Pole trapezu jest równe 18 cm2. Podstawy mają długość 5 cm i 7 cm. Jaką długość ma 
wysokość tego trapezu?

12. Oblicz pole równoległoboku o podstawie a i wysokości h poprowadzonej na tą 
podstawę, jeżeli:
a) a=15,3 m, h= 45 cm
b) a= 56,5 cm,h= 2,2 dm

13. Oblicz pole trójkąta o podstawie a i wysokości h poprowadzonej na tą podstawę, 
jeżeli:
a) a=2,6 dm, h= 18,5 cm
b) a= 2,8  cm, h= 1,3 m

14. Oblicz pole rombu o przekątnych:

a) e= 6 cm, f= 8 cm. b) e= 4 cm, f= 2
1
2  cm.



c) e= 6,2 cm,      f= 83 mm. d) e= 48 cm, f= 2,4 m.

e) e=1,4 dm, f= 12 cm. f) e= 6
1
4  dm,       f= 2,5 m.

15. Pole rombu jest równe 16 cm2. Jedna z przekątnych jest dwa razy krótsza od drugiej. 
Oblicz długość przekątnych tego rombu.

16. Pole rombu wynosi 6cm2, a jedna przekątna ma długość 6cm. Oblicz długość drugiej
przekątnej.

17. Żagiel ma kształt trójkąta prostokątnego o bokach długości 3 m, 4 m i 5 m. Oblicz
pole powierzchni tego żagla.

18. Taras ma kształt trapezu prostokątnego o podstawach 6 m i 4 m. Dłuższe ramię tego
trapezu ma 2,5 m, a jego obwód jest równy 14 m. Oblicz powierzchnię tego trapezu.

19. Pole  zamalowanego  trójkąta  jest  równe  60.  Oblicz  pole  trapezu.

Zamiana jednostek

1. Zamień na centymetry.
a) 3,2 dm; b) 728 mm; c) 4,56 m; d) 0,42 km; e) 7 mm.

2. Zamień na decymetry.
a) 35 cm; b) 728 mm; c) 0,42 km; d) 4,56 m; e) 7 mm.

3. Zamień na metry.
a) 67 dm; b) 728 mm; c) 456 cm; d) 0,42 km; e) 7 mm.

4. Wpisz odpowiednie liczby:

Milimetry Centymetry Decymetry Metry Kilometry
0,2

879
27

14523
3

5.    Zamień na dm2.
a) 0,5 m2 b) 0,25 m2 c) 35 cm2

d) 5061 cm2 e) 0,35 a d) 155 000 mm2

6.    Zamień na m2.
a) 650 a b) 4,65 a c) 0,28 a
d) 1030 dm2 e) 265 dm2 f) 32 dm2

g) 2 ha h) 0,38 ha i) 0,04 ha

7. Zamień na hektary.
a) 0,5 km2 b) 420 a c) 38 a
d) 6270 a e)  491 700 m2 f) 300 m2



8. Uporządkuj rosnąco.
32 m2 32 000 cm2 0,3 a 0,00031 ha 31 000 dm2

9.  Wyraź  pole w podanej jednostce.
a) 23 dm2 = ................ cm2 c) 8 m2= ................. dm2 e)15 m2= ................ cm2

b) 8 cm2= .................... mm2 d)  210 cm2= ........... dm2 f) 0,65 m2= ............  cm2

Objętość prostopadłościanu

1. Oblicz objętość sześcianu o krawędzi:
a) 6 cm b) 1,4 dm c) 0,3 m d) 345 mm

2. Oblicz objętość prostopadłościanu o wymiarach:
a) a= 6 cm b= 3 cm c=9 cm
b) a= 3 cm b= 4 cm c= 16 mm
c) a= 5 cm, b= 2,4 dm c= 6 cm
d) a= 2 m b= 0,4 m c= 2,8 dm

3. Maciek ma drewniane klocki w kształcie prostopadłościanów o różnych 
wymiarach. Klocki zielone mają wymiary 3 cm x 3 cm x 5 cm, czerwone  2 cm x 2
cm x 8 cm, a niebieskie 4 cm x 4 x cm x 3 cm. Oblicz, które klocki mają 
największą objętość.

4. W czasie ulewy woda zalała piwnicę. Pomieszczenie to miało 4 m długości  i 3 m 
szerokości , a woda sięgała w nim do wysokości 25 cm.
a) Ile litrów wody wlało się do piwnicy?
b) Ile wiader o pojemności 12 l wypełniłaby ta woda?

5. Akwarium ma kształt prostopadłościanu o długości 60 cm, szerokości 25 cm i 
wysokości 30 cm. Oblicz, ile litrów wody jest w akwarium, jeśli sięga ona do

4
5  jej wysokości.

6. Kasia kupiła sok pomidorowy w kartonowym prostopadłościennym opakowaniu o 
wymiarach 12 cm x 8 cm x 6 cm. Maciek kupił 3 jednakowe soki owocowe w 
kartonowych prostopadłościennych opakowaniach o wymiarach 12 cm x 4 cm x 3 
cm. Które dziecko kupiło więcej soku?

7. W baniaku było 5 l soku owocowego. Sok ten przelano do kartoników w kształcie 
sześcianu o krawędzi 8 cm. Ile kartoników udało się całkowicie napełnić tym 
sokiem? Ile kartoników zostało?

8. Asia wsypała piasek do prostopadłościennego pudełka o wymiarach: 15 cm, 10 cm
i 3 cm. Ile piasku zmieściło sie w tym pudełko?



9. Prostopadłościan, którego podstawą jest kwadrat, ma wymiary 6 cm x 6 cm x 4 
cm. Jaka jest jego objętość?

10. Oblicz, ile litrów powietrza mieści się w namiocie, którego wymiary podano na 

rysunku.
11. Do prostopadłościennego akwarium o wymiarach 150 cm x 90 cm dolano wody. 

Wówczas poziom w akwarium podniósł się o 20 cm. Ile litrów wody doalno?
12. Oblicz objętość graniastosłupa, który w podstawie ma kwadrat, wiedząc, że pole 

powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe 312 cm2, a pole powierzchni
bocznej jest równe 240 cm2.

Zamiana jednostek objętości

1. Wyraź:

a) W litrach: 7 dm3; 0,6 dm3; 100 ml, 5000 ml, 27000 ml.

b) W mililitrach:  3 l,  9,4 l, 2 dm3, 67 cm3;

c) W decymetrach sześciennych: 10l, 4,5l, 4000 ml, 2000 cm3.

2. Zamień na centymetry sześcienne:
a) 4,725 dm3 b) 104,04 dm3 c) 0,3m3 d) 24 l
e) 1485 mm3 f) 105 mm3 g) 1100 ml h) 2 l 60 ml

3. Zamień na litry.
a) 300 dm3 b) 3 m3 c) 0,75 m3 d) 1215 cm3

e) 350 000 cm3 f) 15 cm3 g) 805 ml h) 35 dm3 70
cm3

4.  Zamień na mm3

a) 7 cm3 b) 31 cm3 c) 8,7 cm3 d) 0,1 cm3

5. Zamień na cm3

a) 5 dm3 b) 21 dm3 c) 6,5 dm3 d) 0,6 dm3 e) 0,05 dm3

6. Zamień na dm3. 
a) 8 m3 b) 12 m3 c) 10,5 m3 d) 0,2 m3 e) 0,09 m3



Siatka graniastosłupa

1. Z podanych poniżej brył wybierz graniastosłupy proste i nazwij je. 

 (przy bryłach nie będących graniastosłupami prostymi zapisz NIE JEST 
GRANIASTOSŁUPEM).

2. Ile ścian, i ile krawędzi ma graniastosłup :
a) trójkątny;
b) czworokątny:
c) sześciokątny.

3. Jak nazywa się graniastosłup, który ma:
a) 10 ścian bocznych?
b) 9 krawędzi bocznych?



4. Suma długości krawędzi sześcianu jest równa 72 cm. Jaka jest długość krawędzi tego 
sześcianu?

5. Podstawą graniastosłupa jest ośmiokąt o równych bokach. Łączna długość krawędzi 
bocznych jest równa 40 cm. Krawędź podstawy jest 2 razy dłuższa od krawędzi 
bocznej. Jaką długość ma krawędź podstawy?

6. Podstawą graniastosłupa jest prostokąt o obwodzie 20 cm. Dłuższa krawędź podstawy 
jest równa wysokości graniastosłupa. Łączna długość wszystkich krawędzi wynosi 64 
cm. Jakie wymiary ma ten graniastosłup?

7. Wskaż, które siatki odpowiadają przedstawionym  modelom  graniastosłupów.

8. Który z rysunków nie przedstawia siatki graniastosłupa?



9. Wskaż graniastosłupy wśród narysowanych brył.

10. Wszystkich ścian, krawędzi i wierzchołków w pewnym graniastosłupie jest 32. Jaki 
wielokąt jest podstawą tego graniastosłupa?

Pola powierzchni graniastosłupów

1. Oblicz pole powierzchni całkowitej:
a) sześcianu o krawędzi 3 cm.
b) prostopadłościanu o wymiarach podstawy 3 cm x 4 cm i wysokości 5 cm

2. Na podstawie poniżej przedstawionej siatki graniastosłupa oblicz jego pole 
powierzchni całkowitej:

3. Oblicz pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach:
a) a = 1 cm, b= 7 cm, c= 9 cm
b) a= 4 dm, b= 8 cm, c= 5 cm
c) a= 120 cm, b= 6 dm, c= 150 cm.



4. Oblicz pole powierzchni sześcianu o krawędzi:

a) 3 dm, b) 0,5 dm c) 1
1
2  dm

5. Oblicz pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach:
a) a = 6 cm, b= 50 mm, c= 0,2 dm.
b) a = 80 mm, b= 0,12 m, c= 1 dm.

c) a =6 
1
2 cm,      b= 4 cm,            c= 7 cm

6. Rodzice chcą pomalować ściany i sufit w pokoju o wymiarach: długość 4 m, 
szerokość 3,5 m i wysokość 3 m. Ile metrów  kwadratowych będzie do pomalowania , 
jeśli drzwi i okno zajmują powierzchnię 3,8 m2.

7. Oblicz pole powierzchni sześcianu, jeśli wiesz, że suma długości jego wszystkich 
krawędzi jest równa 60 cm.

8. Ile centymetrów kwadratowych zużyto na akwarium w kształcie prostopadłościanu o 
podstawie 1,5 m x 0,8 m i wysokości 60 cm?

9. Pole powierzchni graniastosłupa mającego w podstawie romb jest równe 208 cm2. 
Oblicz wysokość tego graniastosłupa, jeżeli bok rombu ma 0,5 dm, a przekątne rombu
mają długość 0,8 dm i 0,6 dm.

10. Pole powierzchni bocznej pewnego graniastosłupa jest równe 150 cm2, a pole 
powierzchni całkowitej wynosi 200 cm2. Oblicz pole powierzchni podstawy.

Ostrosłupy

1. Jak nazywa się ostrosłup, który ma:
a) 12 ścian bocznych? b) 15 ścian bocznych?
c) 12 ścian? d) 15 ścian?
e) 24 krawędzie? f) 18 krawędzi?
g) 24 wierzchołki? h) 17 wierzchołków?



2. Z poniższych siatek wybierz siatki ostrosłupów. Nazwij te ostrosłupy:

3. Ile krawędzi ma ostrosłup, który w podstawie ma:
a) czworokąt?
b) Sześciokąt?
c) dziesięciokąt?
d) piętnastokąt?

ODPOWIEDZI

Kąty przyległe, wierzchołkowe i zewnętrzne



1. 45o

2. a) α= 92o, β= 53o, γ= 53o

    b) α= 108o, β= 53o, γ= 127o, δ= 108o

3. 60o i 120o

4. 76o i 104o

5. a) 30o, b) 50o, c) 130o

6. a) wierzchołkowe, 52o

    b) przyległe, 44o

7. a) 120o b) 158o c) 40o d) 85o

8.  60o, 70o, 50o

     120o, 60o, 35o

     128o, 120o, 52o, 70o

9. A. α= 130o, β= 50o, γ= 50o

    B. α= 140o   
   C. α= 115o, β= 100o, 



  D. α= 60o

  E. α= 116o

  F. α= 70o, β= 110o,

Pola czworokątów

1. a) 35 cm2 b) 7,6 cm2 c) 61,2 cm2 d) 
3
8  cm2

2. a) 15 cm2                b) 182 cm2       c) 6,4 cm2       d) 2
2
5 cm2

3. a) 60 cm2 b) 20,5 cm2

4. Tyle samo

5. ( 1 i 40; 8 i 5; 2 i 20; 10 i 4)

6. 4 cm

7. pierwsza- 3 cm, druga- 6 cm

8. a) 35 cm2 b) 361 cm2

9. 12 cm2

10. 4 dm

11. 3 cm

12. a) 68850 cm2 b) 1243cm2

13. a) 240,5 cm2 b) 182 cm2

14. a) 24 cm2 b) 5 cm2 c) 2573 mm2 d) 5760cm2 e) 84cm2 f) 78,125dm2

15. 4 cm i 8 cm

16. 2 cm

17. 6 m2

18. 7,5 m2

19. 90 j2

Zamiana jednostek

1. a) 32 cm b) 72,8 cm c) 456 cm d) 42000 cm e) 0,7 cm

2. a) 3,5 dm b) 7,28 dm c) 4200 dm d) 45,6 dm e) 0,07 dm



3. a) 6,7 m b) 0,728 m c) 4,56 m d) 420 m e) 0,007 m

4. 

Milimetry Centymetry Decymetry Metry Kilometry
2 0,2 0,02 0,002 0,000002

87900 8790 87 87,9 0,0879
27000 2700 270 27 0,027
14523 1452,3 145,23 14,523 0,014523

3000000 30000 30000 3000 3
5. 

a) 50 b) 25 c) 0,35 d) 50,61 e) 3500 f) 15,5

6. a) 65000 b) 456 c) 28 d) 10,3 e) 2,65 f) 0,32 g) 2000
h) 3800 i) 4000

7. a) 50 b) 4,2 c) 0,38 d) 6,27 e) 0,4917 f) 0,0003

9. a) 2300 b) 800 c) 800 d) 2,1 e) 150000 f) 6500

Objętość prostopadłościanu

1. a) 216cm2 b) 2,744 dm2 c) 0,027m2 d) 41,06dm2

2. a) 162 cm3 b) 19,2cm3 c) 720 cm3 d) 227dm3

3. Zielone 45 cm3; Czerwone- 32 cm3; Niebieskie- 48 cm3 . Największą objętość mają klocki 
niebieskie.

4. a) 3000 l b) 250 wiader

5. 36 l

6. Kasia- 576 cm3; Maciek 432 cm3, więcej soku kupiła Kasia

7. 5000

8. 450 cm3

9. 144 cm3

10. 768 l

11. 270 l

12. 360 cm3

Zamiana jednostek objętości

1. a) 7; 06; 0,1; 5; 27 b) 3000; 9400; 2000; 67



2. a) 4725 b) 10404 c) 300000 d) 24000 e) 1,485 f) 0,105          
g) 1100 h) 2160

3. a) 300 b) 3000 c) 750 d) 1,215 e) 350 f) 0,015
    g) 0,805 h) 35 i) 0,07

4. a) 7000 b) 31000 c) 8700 d)100

5. a) 5000 b) 21000 c) 6500 d) 600 e) 50

6. a) 8000 b) 12000 c) 10500 d) 200 f) 90

Pola powierzchni graniastosłupów

1. a) 54 cm2 b) 94cm2

2. 94 cm2

3. a) 158 cm2 b) 1120 cm2 c) 684dm2

4. a) 54 dm2 b) 150 cm2 c) 1350 cm2

5. a) 104 cm2 b) 592 cm2 c) 199 cm2

6. 55,2 m2

7. 150 cm2

8. 39600 cm2

9. 8 cm

10. 25 cm2

Ostrosłupy

1. a) Ostrosłup 12-kątny b) ostrosłup 15-kątny c) ostrosłup 11-kątny

   d) ostrosłup 15-kątny e) ostrosłup 12-kątny f) ostrosłup 9-kątny

   g) ostrosłup 23-kątny h) ostrosłup 16-kątny

2. A- ostrosłup pięciokątny C- ostrosłup sześciokątny D- Ostrosłup trójkątny

   E- ostrosłup czworokątny

3. a) 8 b) 12 c) 20 d)30

Siatka graniastosłupa

1. Ostatnia bryła nie jest graniastosłupem

2. a) ściany- 5; krawędzie- 9 b) ściany- 8; krawędzie- 12



    c) ściany- 8; krawędzie 18

3. a) graniastosłup dziesięciokątny b) graniastosłup dziewięciokątny

4.  4 cm

5. 10 cm

6. 6 cm x 6 cm x 4 cm 

7.  I- B II- C III- D IV- A

8. A i C

9. B, C, D

10. Pięciokąt

                                                                                                                                                       


