
KARTA PRACY – OBJĘTOŚĆ 
 

1. Podziemne przejście o długości 100 m i szerokości 8 m ma kształt 

prostopadłościanu. Ile metrów sześciennych powietrza mieści się w takim 

tunelu o wysokości 5,5 m? 

2. Pole powierzchni prostopadłościanu o podstawie kwadratu o długości boku 

5 cm równa się 90 cm2. Oblicz objętość tego prostopadłościanu. 

3. Lekarz zalecił czteroletniemu Bartkowi zażywanie trzy razy dziennie łyżki 

stołowej witamin. Ile butelek witamin o pojemności 255 ml musi kupić 

mama, aby specyfik wystarczył na tygodniową kurację? W łyżce stołowej 

mieści się 15 ml płynu. 

4. Czy 2,5 litra odżywki do włosów można rozlać do 20 buteleczek 

o pojemności 125 cm3? 

5. Dla każdego uczestnika dyskoteki szkolnej organizatorzy przewidzieli jeden 

kubek soku. Kubek ma pojemność 220 ml. Ile litrów soku należy zakupić, 

jeżeli na zabawie będzie 85 uczniów? 
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