
 
 

 

 

 

 

Zestaw 27 

 

1. Dany jest czworościan ABCD, w którym kąty ABC, BAD i BCD są proste. 

Udowodnij, że rzut prostokątny punktu D na płaszczyznę ABC jest punktem 

symetrycznym do punktu B względem środka krawędzi AC. 

 

Z twierdzenia o trzech prostych prostopadłych kąty D’CB i D’AB są proste, 

więc czworokąt ABCD’ jest prostokątem, co jest równoważne tezie. 

2. Wykaż, że jeżeli w czworościanie istnieje punkt wspólny wszystkich 

wysokości, to spodek każdej z nich pokrywa się z ortocentrum ściany, na 

którą została ta wysokość poprowadzona. 

 



 
 

Niech H będzie punktem wspólnym wysokości, E i F będą spodkami 

wysokości poprowadzonymi odpowiednio z wierzchołków D i A, a G niech 

będzie punktem przecięcia prostej DF z prostą BC. Pokażemy, że DG jest 

wysokością trójkąta BCD. W tym celu pokażemy, że odcinek BC jest 

prostopadły do płaszczyzny AGD, a więc w szczególności do prostej DF, 

która zawiera się w tej płaszczyźnie.  

Zauważmy najpierw, że do płaszczyzny AGD należą punkty H i E: punkt H, 

bo należy do niej prosta AF, a punkt E bo należy do niej prosta DH.  

Odcinek BC jest prostopadły do wysokości DE, bo należy do płaszczyzny 

ABC. Jest też prostopadły do wysokości AF, bo należy do płaszczyzny BCD. 

Skoro jest prostopadły do dwóch prostych należących do płaszczyzny AGD, 

to jest prostopadły do całej płaszczyzny. 

Wykazaliśmy więc, że prosta DF zawiera wysokość trójkąta BCD 

opuszczoną na odcinek BC. Podobnie wykażemy, że prosta BF zawiera 

wysokość, a więc punkt F jest ortocentrum trójkąta BCD. Analogicznie 

pozostałe spodki wysokości są ortocentrami odpowiednich trójkątów. 

3. Punkty A’, B’, C’ leżą odpowiednio wewnątrz ścian BCD, CAD, DAB 

czworościanu ABCD. Wiadomo, że proste AA’ i BB’ przecinają się, proste BB’ 

i CC’ przecinają się, oraz proste AA’ i CC’ przecinają się. Wykaż, że istnieje 

punkt wspólny prostych AA’, BB’ i CC’. 

Niech X będzie punktem wspólnym prostych AA’ i BB’, Y punktem 

wspólnym prostych BB’ i CC’ a Z punktem wspólnym prostych AA’ i CC’ i 

załóżmy, że są to punkty parami różne. Rozważmy płaszczyznę XYZ. Z 

warunków zadania wynika, że do tej płaszczyzny należą wszystkie trzy 

proste AA’, BB’ i CC’ a to jest niemożliwe o ile punkty A’, B’ i C’ leżą 

wewnątrz ścian BCD, CAD, DAB. Mamy sprzeczność, która wskazuje, że 

punkty X, Y i Z pokrywają się. 


