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Zadania z geometrii przestrzennej

Tworem przestrzennym �analogicznym� do trójk¡ta na pªaszczy¹nie jest czworo±cian. Warto wi¦c
wiedzie¢, jakie wªasno±ci i punkty szczególne trójk¡tów przenosz¡ si¦ na przypadek przestrzenny.
Okazuje si¦, »e ka»dy czworo±cian posiada:

• sfer¦ opisan¡ � jej ±rodek to punkt przeci¦cia 4 prostych, z których ka»da jest prostopadªa
do pewnej ±ciany i przechodzi przez ±rodek opisanego na niej okr¦gu. Jest to jednocze±nie
punkt przeci¦cia 6 pªaszczyzn symetralnych kraw¦dzi czworo±cianu;

• sfer¦ wpisan¡ � jej ±rodek jest punktem przeci¦cia 6 pªaszczyzn dwusiecznych kraw¦dzi
czworo±cianu i jest jednakowo odlegªy od wszystkich ±cian;

• ±rodek ci¦»ko±ci � jest to punkt przeci¦cia 4 prostych, z których ka»da ª¡czy wierzchoªek
czworo±cianu ze ±rodkiem ci¦»ko±ci przeciwlegªej ±ciany. Jest to równie» punkt przeci¦cia 3
odcinków ª¡cz¡cych ±rodki przeciwlegªych kraw¦dzi.

Natomiast nie jest prawd¡, »e wysoko±ci czworo±cianu zawsze przecinaj¡ si¦ w jednym punkcie
(narysuj przykªad, w którym si¦ nie przecinaj¡!).

Niezwykle po»yteczn¡ metod¡ przy rozwi¡zywaniu zada« z czworo±cianami jest wpisywanie
ich w równolegªo±cian. Robi si¦ to prowadz¡c przez ka»d¡ kraw¦d¹ czworo±cianu pªaszczyzn¦
j¡ zawieraj¡c¡ i równolegª¡ do przeciwlegªej kraw¦dzi. W takim równolegªo±cianie przeciwlegªe
kraw¦dzie czworo±cianu s¡ nierównolegªymi przek¡tnymi przeciwlegªych ±cian. Takie podej±cie
pozwala interpretowa¢ warunki wi¡»¡ce przeciwlegªe kraw¦dzie czworo±cianu, np. równo±¢ dªugo±ci
(wtedy dwie przeciwlegªe ±ciany równolegªo±cianu s¡ prostok¡tami) lub prostopadªo±¢ (wtedy te
dwie ±ciany s¡ rombami).

1. Czy w sze±cianie o kraw¦dzi 4 zmie±ci si¦ 65 kul o ±rednicy 1 ?

2. Jaka jest najmniejsza liczba czworo±cianów, na jakie mo»na podzieli¢ sze±cian? (W tym
zadaniu szczególnie pami¦taj o ±cisªo±ci dowodu.)

3. Sze±cian o kraw¦dzi 1 rzutujemy prostopadle na pªaszczyzn¦. Wyka», »e pole rzutu nie
przekracza

√
3.

4. Rozwa»my wielo±cian wypukªy, w którym ka»da ±ciana jest wielok¡tem foremnym o takiej
samej liczbie boków (oznaczmy j¡ przez n). Udowodnij, »e n = 3, 4, 5.

5. Wyka», »e nie ma innych wielo±cianów foremnych oprócz pi¦ciu, które powiniene± zna¢.

6. Udowodnij, »e w dowolnym czworo±cianie mo»na znale¹¢ taki wierzchoªek, »e z wychodz¡cych
z niego kraw¦dzi da si¦ zbudowa¢ trójk¡t.

(Wskazówka: rozwa» dwa ko«ce najdªu»szej kraw¦dzi czworo±cianu.)
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7. Dany jest czworo±cian foremny ABCD o kraw¦dzi 1 i punkt P w jego wn¦trzu. Wyka», »e

PA+ PB + PC + PD < 3.

(Wskazówka: rozwi¡» najpierw pªask¡ wersj¦ zadania.)

8. W pewnym czworo±cianie ±rodek sfery opisanej pokrywa si¦ ze ±rodkiem sfery wpisanej.
Udowodnij, »e wszystkie ±ciany tego czworo±cianu s¡ przystaj¡ce.

(Taki czworo±cian nazywa si¦ czasami czworo±cianem równo±ciennym.)

9. Zaªó»my, »e w czworo±cianie przeciwlegªe kraw¦dzie maj¡ równe dªugo±ci. Udowodnij, »e
prosta ª¡cz¡ca ±rodki dwóch przeciwlegªych kraw¦dzi jest prostopadªa do ka»dej z nich.

10. Punkt X le»y wewn¡trz czworo±cianu. Przez ka»d¡ kraw¦d¹ czworo±cianu poprowadzono
pªaszczyzn¦ równolegª¡ do prostej ª¡cz¡cej punkt X ze ±rodkiem przeciwlegªej kraw¦dzi.
Wyka», »e istnieje punkt wspólny 6 poprowadzonych pªaszczyzn.

(Wskazówka: Utwórz równolegªobok, w którym odcinek ª¡cz¡cy X ze ±rodkiem kraw¦dzi jest
bokiem, a ±rodek ci¦»ko±ci czworo±cianu jest ±rodkiem symetrii.)
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