
KARTA PRACY NR 4 – FIGURY PRZESTRZENNE 
 
1. Szklanka ma pojemność 250 ml, czyli 250 cm3. Ile szklanek można napełnić 

wodą z litrowej butelki? 

2. Prostopadłościenne akwarium ma wymiary 20 cm x 50 cm x 40 cm. Ile 

litrów wody się w nim zmieści? Ile ważyłaby ta woda? (1 l wody waży 1 kg) 

3. Basen olimpijski powinien mieć 50 m długości, co najmniej 183 cm 

głębokości i 10 torów, każdy o szerokości 250 cm. Temperatura wody 

podczas zawodów powinna wynosić od 25°C do 28°C. Oblicz, ile wody 

znajduje się w basenie olimpijskim napełnionym do głębokości 220 cm. 

Odpowiedź podaj w litrach i m3. 

4. Wannę o długości 160 cm i szerokości 50 cm napełniono zimną wodą 

do głębokości 40 cm. Ile kosztuje znajdująca się w tej wannie woda, jeśli 

cena 1 m3 zimnej wody wynosi 7,20 zł? 

5. Ile litrów wody mieści się w prostopadłościennym akwarium, które ma 

wymiary 40 cm x 80 cm x 50 cm? 
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