
Seminar 5: proiectii ortogonale, unghiuri, distante

1. Demonstrati ca proiectiile unui punct arbitrar din spatiu pe dreptele suport ale muchiilor laterale ale

unei prisme sunt coplanare.

2. Aratati ca proiectia unui paralelogram pe un plan este un paralelogram sau un segment.

3. Stiind ca latura [OA a unghiului drept ÂOB este paralela cu planul α, si (AOB) nu e perpendicular

pe α, aratati ca proiectia unghiului ÂOB pe planul α este un unghi drept.

4. Intr-un plan α se dau doua drepte perpendiculare d1, d2 concurente in O. Distantele unui punct M
din spatiu la dreptele d1 si d2 sunt respectiv egale cu 3a si 4a, iar OM = 3a

√
2. Sa se calculeze

distanta de la M la α.

5. Fie DE o dreapta perpendiculara pe planul patratului ABCD. Stiind ca BE = l si masura unghiului

format de (BE si (ABC) este ϕ, sa se determine lungimea lui [AE] si masura unghiului lui [AE cu

(ABC).

6. Dreapta CD este perpendiculara pe planul triunghiului echilateral ABCde latura a, iar [AD si [BD
formeaza cu (ABC) unghiuri de masura ϕ. Determinati unghiul planelor (ABC) si (ABD).

7. Fie [AB] si planul α astfel incat AB nu e perpendiculara pe α, nici inclusa in α. Fie [A′B′] proiectia
segmentului [AB] pe planul α. Demonstrati ca proiectia mijlocului segmentului [AB] pe αeste mijlocul

segmentului [A′B′].

8. Fie A′B′C ′ proiectia triunghiului ABC pe un plan α. Aratati ca centrul de greutate al 4ABC se

proiecteaza in centrul de greutate al 4A′B′C ′. Este valabil un rezultat analog pentru ortocentru?

9. Fie 4ABC cu AB = 9, BC = 10, AC = 17. Proiectia suprafetei triunghiulare ABC pe un plan α
are aria 18. A�ati masura unghiului planelor (ABC) si α.

10. Triunghiul ABC, avand AB = 5, AC = 12, BC = 13, se proiecteaza pe un plan α paralel cu AC
dupa triunghiul A′B′C ′. Stiind ca A′B′ = 4, calculati B′C ′ si masura unghiului planelor (ABC) si α.

11. Baza unei prisme este un triunghi echilateral de latura a. Muchiile laterale formeaza cu planul oricarei

baze unghiuri de 60◦. Unul din varfurile unei baze se proiecteaza pe planul celeilalte baze in centrul

cercului circumscris acesteia. A�ati distanta dintre planele bazelor.

12. Baza unei prisme este un patrat de latura a. Una din fetele laterale este un patrat, alta este un romb

cu un unghi de masura 60◦. Determinati distanta dintre planele bazelor prismei.

13. Fie cubul ABCDA′B′C ′D′, M mijlocul lui [A′D′], N mijlocul lui [A′B′], O centrul fetei ABCD si

O′ centrul fetei A′B′C ′D′. Calculati d (MN, (ABC)), d (MN,BC), d (A′D,BC), d (OO′, BC).
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