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Problema 1. Figura alăturată ı̂nfăţişează un poliedru văzut
de sus. ,,Bazele” sale sunt dreptunghiuri, feţele laterale sunt
trapeze isoscele, iar ı̂nălţimea sa este h. Aflaţi volumul
poliedrului ı̂n funcţie de a, b, c, d şi h.

∗ ∗ ∗

Cu notaţiile din figura de mai jos (ABCD şi EFGH sunt dreptunghiuri cu laturile
paralele, E ′, F ′ sunt proiecţiile lui E şi F pe AB, iar G′, H ′ sunt proiecţiile lui G
şi H pe CD), avem că EE ′H ′HFF ′G′G este o prismă patrulateră, ı̂n care bazele
EE ′H ′H şi FF ′G′G sunt trapeze isoscele având baza mare E ′H ′ = F ′G′ = b, baza
mică EH = FG = d şi ı̂nălţimea h. Înălţimea prismei este EF = c, deci volumul

acestei prisme este
(b + d)h

2
· c.

Dacă tăiem poliedrul ı̂n trei părţi după planele (EE ′H ′H) şi (FF ′G′G), ı̂ndepărtăm
prisma al cărei volum tocmai l-am calculat şi relipim cele două bucăţi rămase,
obţinem poliedrul (numit ,,acoperiş ı̂n patru ape”) din figura de mai jos (notaţiile
vârfurilor au fost schimbate).
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Fie M şi N proiecţiile lui E pe AD, respectiv BC, iar Q şi P proiecţiile lui H pe
AD, respectiv BC. Atunci ENMHPQ este o prismă triunghiulară având drept
baze triunghiurile isoscele EMN şi HQP şi ı̂nălţimea EH = d. În triunghiul isoscel
EMN avem baza MN = a − c şi ı̂nălţimea h, deci volumul prismei ENMHPQ

este
(a− c)h

2
· d.

Dacă tăiem acoperişul ı̂n 4 ape după planele (EMN) şi (HPQ), ı̂ndepărtăm prisma
ENMHPQ şi relipim cele două poliedre rămase, obţinem o piramidă patrulateră
ı̂n care baza este un dreptunghi de dimensiuni a− c şi b− d, iar ı̂nălţimea este h.

Volumul acesteia este aşadar
(a− c)(b− d)h

3
, deci volumul poliedrului iniţial este

(b + d)h

2
· c +

(a− c)h

2
· d +

(a− c)(b− d)h

3
=

(
2(ab + cd) + (ad + bc)

)
· h
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