
Површина и запремина лопте 

1. Израшунати ппврщину и запремину лппте акп је дата дужина пплупрешника лппте: 

1) 6 cm         2)  3√  cm           3)   
 

 
  m 

 

2. Израшунати ппврщину и запремину лппте акп је ппврщина великпг лпптинпг круга:   

1) 16π cm2     2)  1,44π cm2     3)  3π cm2 

 

3. Израшунати запремину лппте акп је оена ппврщина: 

1)  36π cm2    2)  100π cm2    3)  8π cm2 

 

4. Израшунати ппврщину лппте шија је запремина једнака збиру запремина три лппте пплупрешника 3 cm, 4 

cm и 5 cm. 

5. Кпликп се плпвних куглица прешника 1 cm мпже излити пд 1kg плпва густине 11,3g/cm3 ? 

 

6. Кпликп се једнаких лппти пплупрешника 5 cm мпже излити пд бакарне лппте пплупрешника 10 cm ? 

 

7. Кпликп је гвпздених лппти пплупрешника 3 cm пптребнп претппити да би се дпбила једна лппта 

пплупрешника 9 cm ? 

8. Две ппмпранче прешника 8 cm и 6 cm имају пблик лппте. Да ли већу масу имају две маое ппмпранче или  

једна већа? 

 

9. Ппврщина Земље је 14 пута већа пд ппврщине Месеца. Кпликп је пута запремина Земље већа пд 

запремине Месеца? 

10. Пплупрешник малпг лпптинпг круга је 8cm. Акп је пн пд центра лппте удаљен 6cm, израшунати ппврщину и 

запремину лппте. 

 

11. Одредити ппврщину пплулппте акп је: 

1) пплупрешник круга кпјим је пгранишена 8 cm 

2) оена запремина 18π cm3 

3) ппврщина круга кпјим је пгранишена 7π cm2 . 

 

12. Ивица кпцке је 12 cm. Израшунати ппврщину и запремину лппте кпје је: 

1) уписана у кпцку      2) пписана пкп кпцке. 

 

13. Израшунати ппврщину и запремину лппте пписане пкп квадра шије су ивице 4cm, 20cm и 28cm. 

 

14. Дат је ваљак шији је псни пресек квадрат странице 12 cm. Израшунати ппврщину и запремину лппте кпја је: 

1) уписана у ваљак 

2) пписана пкп ваљка. 

 

15. У правилну шетвпрпстрану пирамиду висине 16 cm и пснпвне ивице 24 cm уписана је лппта. Израшунати 

ппврщину и запремину лппте. 


