
 
 

 

 

 

 

Zestaw 28 

 

1. Dany jest prostopadłościan o podstawie kwadratowej. Przekątna tego 

prostopadłościanu ma długość 𝑑, a jego pole powierzchni jest równe 𝑏. 

Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu. 

Oznaczmy krawędź podstawy przez 𝑎, a krawędź boczną przez ℎ. Chcemy 

się dowiedzieć, ile wynosi 8𝑎 + 4ℎ. 

Z treści zadania wynikają następujące równości: 

2𝑎2 + ℎ2 = 𝑑2 (z tw. Pitagorasa dla przekątnej podstawy, krawędzi 

bocznej i przekątnej prostopadłościanu) 

2𝑎2 + 4𝑎ℎ = 𝑏  (z pola powierzchni) 

Po dodaniu stronami dostajemy: 

4𝑎2 + 4𝑎ℎ + ℎ2 = 𝑑2 + 𝑏 
(2𝑎 + ℎ)2 = 𝑑2 + 𝑏 

2𝑎 + ℎ = √𝑑2 + 𝑏 

8𝑎 + 4ℎ = 4√𝑑2 + 𝑏 

Suma długości wszystkich krawędzi wynosi więc 4√𝑑2 + 𝑏 

 

2. Rozstrzygnij, czy istnieje ostrosłup czworokątny, którego każda krawędź 

boczna jest prostopadła do którejś krawędzi podstawy. 

Istnieje. Weźmy przykładowo za podstawę ostrosłupa czworokąt, w którym 

przekątne są prostopadłe do boków i wystawmy wysokość w punkcie 

przecięcia przekątnych. Na rysunku 𝐴𝐶 ⊥ 𝐶𝐵 i 𝐵𝐷 ⊥ 𝐷𝐴. 



 
 

 

Wówczas 𝐴𝑆 ⊥ 𝐶𝐵, 𝐶𝑆 ⊥ 𝐶𝐵, 𝐵𝑆 ⊥ 𝐴𝐷 i 𝐷𝑆 ⊥ 𝐴𝐷: wszystko na mocy 

twierdzenia o trzech prostych prostopadłych. 

3. Pewna płaszczyzna przecina krawędzie BC, BD, DA, AC czworościanu 

ABCD odpowiednio w punktach K, L, M, N. Wykaż, że proste KN, LM, i AB 

przecinają się w jednym punkcie lub są równoległe. 

 

Załóżmy, że proste LM i KN się przecinają. Prosta LM należy do płaszczyzny 

ABD, a prosta KN należy do płaszczyzny ABC. Jeżeli więc się przecinają, to 

punkt przecięcia leży na wspólnej krawędzi tych dwóch płaszczyzn, a to jest 

prosta AB. 

Załóżmy teraz, że proste LM i KN są równoległe. Proste LM i AB leżą w 

jednej płaszczyźnie, nie mogą więc być skośne. Wyobraźmy sobie, że mają 

punkt wspólny X. Ponieważ prosta AB należy do płaszczyzny ABC, a prosta 

LM do płaszczyzny KLMN, to punkt X należy do wspólnej krawędzi tych 

płaszczyzn, czyli do prostej KN, co stoi w sprzeczności z równoległością 

prostych LM i KN. 


