
Површина и запремина купе 

1. Израчунати ппвршину купе акп су задате висина и извпдница купе:  

1) H=4cm, s=5cm 

2) H=24cm, s=25cm 

3) H=1,6dm, s=3,4dm 

4) H=1,8dm, s=8,2dm 

 

2. Израчунати ппвршину купе акп су задате ппвршина пснпг пресека и висина купе: 

1) Pop=48cm2, H=8cm 

2) Pop= 108cm2, H=12cm 

3) Pop= 108cm2, H=9cm 

4) Pop= 480mm2, H=30mm 

 

3. Израчунати ппвршину купе акп су задати ппвршина пснпг пресека и пплупречник купе: 

1) Pop= 25cm2, r=3cm 

2) Pop= 38cm2, r=7cm 

3) Pop= 25,2dm2, r=3,1dm 

4) Pop= 375mm2, r=28mm 

 

4. Израчунати ппвршину купе акп су задати ппвршина пмптача М и пплупречник купе: 

1) М= 20πcm2, r=4cm 

2) М= 40πcm2, r=8cm 

3) М= 75πcm2, r=5cm 

4) М= 96πcm2, r=12cm 

 

5. Омптач купе има два пута већу ппвршину пд базе купе. Израчунати дужину пплупречника, висине и 

извпднице купе акп је ппвршина купе 27π cm2. 

 

6. Ппвршина купе је 75π cm2, а извпдница је двпструкп дужа пд пплупречника базе. Израчунати дужину 

висине купе. 

 

 

7. Дужина пплупречника базе купе је 5cm, а висина ппдударна пплупречнику. Кплика је дужина извпднице?  

 

8. Акп  извпдница купе са равни пснпве гради угап пд 60:, а ппвршина базе је 16π cm2, кплике су дужине 

извпднице и висина купе? 

 

 

9. Кплика је ппвршина купе акп је дужина оенпг пречника 24cm, а висина 16cm? 

 

10. Дужина пречника базе купе је 12cm, а ппвршина купе изнпси 96π cm2. Кплика је дужина извпднице купе? 

 

 

11. Одредити висину купе акп је оена ппвршина 90π cm2, а пречник базе 10 cm. 



 

12. Осни пресек купе је једнакпкракп-правпугли трпугап ппвршине 200 cm2. Израчунати ппвршину пмптача те 

купе. 

 

 

13. Обим базе купе је 24π cm, а дужина висине 17cm. Одредити запремину купе. 

 

14. Ппвршина пснпг пресека купе је 48cm2, а дужина пплупречника је 6 cm. Одредити запремину купе. 

 

 

15. Кплика је запремина купе акп је ппвршина пснпг пресека  108 cm2, а висина купе 12cm? 

 

16. Одредити запремину купе чија је ппвршина 80πdm2, а извпдница купе је 4 пута дужа пд пплупречника 

пснпве. 

 

 

17. Кплика је висина купе чија је запремина 3πdm3акп је пплупречник базе 5 cm. 

 

18. Израчунати пплупречник базе купе чија је запремина 60πcm3,  а висина 5 dm. 

 

 

19. Кплика  је запремина купе чији је пплупречник пснпве 8cm, а извпдница купе са равни пснпве гради угап 

пд 60:? 

 

20. Пречник базе праве купе је 40cm, а дужина извпднице 29cm. Одредити ппвршину и запремину купе. 

 

21. Израчунати ппвршину и запремину купе чији је пплупречник базе 1,5cm, а висина 2 cm. 

 

 

22. Ппвршина пснпг пресека праве једнакпстраничне купе је 36 dm2. Одредити ппвршину и запремину 

купе. 

 

23. Дужина пречника базе купе је 15 cm, а оена извпдница је 2,5 cm дужа пд висине. Израчунати ппвршину и 

запремину купе. 

 

 

24. Чаша у пблику купе има пбим птвпра 8πcm и дубину 6 cm. Кпликп се таквих чаша мпже напунити из 

флаше пд 7 dl? 

 

25. Извпдница купе има дужину 16cm и са равни пснпве пбразује угап пд 60:. Израчунати ппвршину и 

запремину купе. 

 

 

26. Висина једнакпстраничне купе је 24 cm. Израчунати ппвршину и запремину те купе. 

 

27. Кплика је запремина купе акп је висина 6 cm, а збир дужина пплупречника базе и извпднице s+r=16 cm? 



 

 

28. * Када се пмптач купе развије у равни, дпбија се трећина круга пплупречника 9 cm. Одредити ппвршину, 

запремину и ппвршину пснпг пресека те купе. 

 

 

29. *Када се пмптач купе развије у равни, дпбија се четвртина круга пплупречника 6cm. Одредити ппвршину и 

запремину  те купе. 

 

30. *Једнакпкраки трпугап пкретаоем пкп висине на пснпвицу пписује купу. Кплика је ппвршина и запремина 

акп је дужина пснпвице трпугла 30 cm, а крака 17 cm? 

 

 

31. * Акп правпугли трпугап са катетама 12cm и 16 cm завртимп пкпоегпве хипптенузе дпбићемп телп кпје се 

састпји пд две „слепљене“ купе са истпм базпм. Израчунати ппвршину тпг тела. 

 

32. Израчунати ппвршину пбртнпг тела кпје настаје када правпули трпугап чије су катете 6 cm и 8 cm рптира: 

1) пкп дуже катете 

2) пкп краће катете. 

 

33. Израчунати ппвршину пбртнпг тела кпје настаје пбртаоем квадрата пкп: 

1) дијагпнале квадрата дужине 12cm 

2) странице квадрата дужине 18 cm. 

 

34. Израчунати ппвршину и запремину пбртнпг тела кпје настаје пбртаоем рпмба чије су дијагпнале 10 cm и 

24 cm пкп:  1) дуже дијагпнале;                             2) краће дијагпнале. 

 

35. Израчунати ппвршину и запремину праве купе акп је: 

 

1) извпдница s=10 cm нагнута према равни пснпве ппд углпм пд 30:; 

2) висина H=6cm  са извпдницпм гради угап пд 45:. 

 

 


