
ZADANIA UCZNIÓW – PROJEKT „KREATYWNY SZEŚCIAN” 

ZAD. 1 Mój kreatywny sześcian został zbudowany ze 168 małych drewnianych kostek (sześcianów) o boku 

długości 1. Cały sześcian ma bok długości 7. Jednak te małe kosteczki łączą się też w większe sześciany.  

a) Ile sześcianów o boku większym niż 1 można odnaleźć w moim kreatywnym sześcianie? 

b) Ile dodatkowych kostek potrzeba, aby zbudować całkowicie wypełniony sześcian bez pustych 

przestrzeni wewnątrz? 

ZAD. 2 Z ilu sześciennych klocków zbudowano wieżę o wysokości 120 cm? Ile centymetrów ma krawędź 

sześcianu? 

ZAD. 3 Grupa uczniów z klasy VIII A stworzyła sześcian o krawędzi 9,8 cm. Ile sześcianów o krawędzi 1,5 

cm zmieści się w sześcianie zrobionym przez uczniów? 

ZAD. 4 Mój lodowy sześcian ma wymiary 50 mm x 50 mm x  50 mm. Jaka jest jego objętość w mm3 i cm3? 

Jeśli wiadomo, że ciało zanurzone w cieczy wypiera objętość wody równą swojej objętości, to jaką objętość 

wody wyprze mój sześcian z lodu, jeśli  ponad powierzchnię wody wystaje 10% mojego sześcianu? Jeśli 

wiadomo, że lód ma objętość o 10% większą od wody w postaci cieczy to ile muszę nalać wody do foremki, 

żeby uzyskać sześcian po pojemności 125 cm3? 

ZAD. 5 Dany jest sześcian o przekątnej długości 4√3. Ile wynosi objętość tego sześcianu? 

ZAD. 6 Mając przekątną sześcianu oblicz pole całkowite. Długość przekątnej sześcianu jest równa 6. 

ZAD. 7 Basen ma kształt sześcianu. Dno basenu ma powierzchnię 16 m2. Ile litrów wody zmieści się w tym 

basenie? 

ZAD. 8 Bok sześcianu ma długość 4 cm, oblicz powierzchnię tego sześcianu. 

ZAD. 9 Oblicz przekątną ściany sześcianu, jeśli bok ma długość 25,6 cm.  

ZAD. 10 Sześcian został wykonany z kwadratu o bokach 25 cm. Jaka jest powierzchnia i objętość sześcianu? 

ZAD. 11 Konstrukcja Wieży Eiffla zajmuje obszar o boku 125 m. Ile wynosiłaby powierzchnia wszystkich 

kwadratów o boku 125 m tworzących sześcian? 

ZAD. 12 Obwód jednej ściany w sześcianie wynosi 60 cm. Oblicz pole powierzchni sześcianu.  

ZAD. 13 Oblicz powierzchnię i objętość sześcianu o krawędzi długości 9 cm. 

ZAD. 14 Dzieci zrobiły sześciany na lekcję matematyki. Sześcian Tomka ma objętość 343 cm3, sześcian Zosi 

ma objętość o 218 cm3 mniejszą niż sześcian Tomka, a sześcian Asi ma objętość 3 razy większą od objętości 

sześcianu Zosi. Oblicz na podstawie informacji: 

a) Ile centymetrów ma jedna krawędź sześcianu Tomka? 

b) Ile wynosi objętość sześcianu Zosi? 

c) Ile wynosi objętość sześcianu Asi? 

ZAD. 15 Jedne bok sześcianu zbudowany jest z 36 wykałaczek. Z 12 takich sześcianów zbudowano wieżę. 

a) Z ilu patyczków zbudowana jest jedna ściana wieży? 

b) Z ilu patyczków zbudowano wszystkie ściany? 

c) Jeśli wiadomo, że jeden patyczek ma grubość 2 mm, to jaka jest wysokość tej ściany w przeliczeniu 

na metry? 


