
T: Pole powierzchni i objętość walca. 

Walec obrotowy (walec) jest bryłą obrotową powstałą przez obrót prostokąta wokół prostej 

zawierającej jeden bok (oś walca). 

Podstawą walca nazywamy każde z kół powstałych przez 

obrót boków prostopadłych do osi obrotu. 

Wysokością walca nazywamy dowolny odcinek o końcach 

należących do podstaw walca i prostopadły do tych podstaw. 

Powierzchnią boczną walca nazywamy powierzchnię 

obrotową powstałą przez obrót boku prostokąta równoległego 

do osi obrotu i rozłącznego z osią obrotu. 

Tworzącą walca nazywamy każdy odcinek zawarty w 

powierzchni bocznej walca o końcach należących do jego 

podstaw. 

Przekrojem osiowym walca nazywamy część wspólną walca i płaszczyzny zawierającej oś 

walca 

Jeżeli promień podstawy walca wynosi r, wysokość h, to: 

Pole powierzchni bocznej walca    Pb = 2πrh 

Pole powierzchni całkowitej walca    Pc = 2πr(r + h) 

Objętość walca    V = πr
2
h 

Proszę zapoznać się z zadaniami, których rozwiązania zostały przedstawione na filmach: 

Zadanie 1 

https://www.youtube.com/watch?v=EOXdmdP02E0 

Zadanie 2 

https://www.youtube.com/watch?v=UDb6D-rXUWo 

Zadanie 3 

https://www.youtube.com/watch?v=-iIlx5Sm4Mw 

Zadanie 4 

https://www.youtube.com/watch?v=FfHqdikRP7o&t=92s 

Zadanie 5 

https://www.youtube.com/watch?v=mKLicJhYH8U 

Zadanie 6 

https://www.youtube.com/watch?v=CE1s4nG0IYY 
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Po obejrzeniu każdego z nich wykonaj zadania, których treść znajduje się poniżej.   

Numer zadania odpowiada numerowi filmu, na którym zaprezentowano przykładowe 

rozwiązanie. Proszę się wzorować  rozwiązaniami prezentowanymi na filmach.  

Proszę rozwiązać te zadania i przesłać mi zdjęcia rozwiązanych zadań  

w zeszycie na adres aleksandra.kaluzna@poczta.onet.pl. 

Każde zadanie proszę podpisać imieniem i nazwiskiem. Prace proszę przesyłać do  14 

kwietnia. Nie martwcie się, jeśli zadanie rozwiążecie błędnie. Wystarczy, że podejmiecie trud 

i spróbujecie rozwiązać zadnie tak, jak to rozumiecie. Nikt nie otrzyma oceny niedostatecznej, 

jeśli wykona pracę zgodnie z zaleceniami. 

Zadanie 1  

Mając promień długości 5 cm i wysokości 7 cm, oblicz objętość i pole całkowite walca. 

Zadanie 2   

Przekątna przekroju osiowego walca (prostokąta) ma długość  2√13 , a średnica podstawy 

ma długość 8. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowite tego walca. 

 Zadanie 3  

Oblicz objętość i pole całkowite walca, którego przekątna o długości  6√2  jest nachylona do 

podstawy pod kątem 45o. 

Zadanie 4 

Prostokąt o boku 12 i przekątnej 6√5 obracamy wokół osi przechodzącej przez środki 

krótszych boków. Oblicz pole całkowite powstałego walca.   

Zadanie 5  

Pole powierzchni bocznej walca jest równe 70𝜋 , a promień jego podstawy ma długość 7. 

Oblicz wysokość tego walca. 

Zadanie 6 

Dany jest walec, w którym wysokość jest równa promieniowi podstawy. Objętość walca jest 

równa 64 𝜋. Oblicz wysokość walca. 
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