
Temat: Obliczenia, jednostki– powtórzenie.     19 i 20.03.2020 

 

W ramach powtórzenia, proszę o rozwiązanie podanych zadań oraz wykonanie przeliczeń. Jeśli będą 

problemy, można skorzystać z zasobów internetu lub z książek ze szkoły podstawowej…Jeśli będą 

niejasności, to któregoś dnia rozwiążemy wspólnie online. 

 

Zad. 1 

Podaj jednostki: objętości, powierzchni, długości 

Zad. 2 

2 dm3 ile to litrów?  

1 m3 ile to litrów? 

Zad. 3  

Wiedząc, że pomieszczenie ma wysokość 2,5m, szerokość 5m i długość 10m, oblicz: 

a) kubaturę tego pomieszczenia 

b) powierzchnię ściany (tą z dłuższym bokiem) 

Zad. 4 (wzór, przykład pod spodem) 

Oblicz, jaką pojemność (objętość) będzie miała rura o średnicy wewnętrznej  d=100 mm i długości 10m. 

Zad. 5 

Ile wody zmieści się w zbiorniku o wymiarach: wysokość 400 cm, szerokość 15m, długość 20m ? 

Zad. 6 

Jeśli wypływ wody z baterii wannowej wynosi 0,15 dm3/s, to ile czasu będziemy napełniać wannę o 

pojemności 270 litrów? Wynik podaj w minutach. 

Zad. 7 

Jeśli basen ma całkowite wymiary: 3x10x5  (w metrach ), to oblicz ile wody powinniśmy do niego wlać, jeśli 

zalecono uzupełnić go do połowy? 

Zad. 8 (pod spodem powtórzenie) 

Przelicz jednostki ciśnienia: 

2 bar = …………….. MPa  200 kPa = ………….. bar 

0,1 MPa = ……………..bar  

Zad. 9 

Przelicz jednostki: 

1 dm = ………. m 200mm = ………dm  110mm = ………..m 



Do zadania 3 i 8 (powtórzenie) 

Wzór na pole koła, gdzie używamy promień    푃 = 휋푟     lub taki, w którym używamy średnicy  푃 =  

Lepiej używać ten wzór ze średnicą d, bo od razu podstawiamy. To jest wzór na pole koła (inaczej 

przekrój).  Objętość rury natomiast obliczamy z objętości walca, gdyż rura jest walcem. Do obliczeń 

bierzemy średnicę wewnętrzną. Jeśli chcemy pojemność obliczyć to mnożymy przekrój razy długość (lub 
wysokość). Obliczając pole lub pojemność (objętość), najlepiej od razu zamienić jednostki do 
wspólnej, czyli do dm (decymetrów) lub m (metrów) Np. pojemność podajemy najczęściej w dm3  
lub w  m3.  
 Np. rura ma średnicę d=20 mm ( r=10 mm) i długość 2m 

d=20 mm=0,2 dm lub 0,02m  r=10 mm=0,1 dm L=2m=20 dm 

 푃 = 휋푟 = 3,14 ∗ 0,1 ∗ 0,1 = 0,0314 dm2       lub   푃 = = , ∗ , ∗ , = 0,0314 dm2 

( na kalkulatorze prostym nie ma „do kwadratu”, zamiast tego mnożymy wartości …np. 32 = 3*3;  

(0,1)2 = 0,1*0,1 ) 

    V = P * L = 0,0314 dm2 * 20 dm = 0,628 dm3  

 

 

Wielokrotności jednostek ciśnienia 

Główną jednostką ciśnienia jest Paskal (Pa) 

hPa (hektopaskal) = 100 Pa 

kPa (kilopaskal) = 1000 Pa 

bar = 100 000 Pa 

MPa (megapaskal) = 1 000 000 Pa 

mbar (milibar) = 100 Pa   inaczej hPa 

np. 1 bar=100 kPa  (1 kilopaskal ma 1000, a bar ma 100 000, więc różnią się dwoma zerami, inaczej 

dwoma miejscami po przecinku,  bar jest większy, 100 000 – 1000=100, dlatego jest 100 kPa). 

10 kPa = 0,1 bar  (kilopaskal od bara różnią się dwoma miejscami po przecinku, tylko tym razem cofamy 

przecinek o dwa miejsca w lewo, bo kilopaskal jest mniejszy od bara. Tak samo jakbysmy zamieniali  

10 cm = 0,1 m) 


