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EXAMENVRAGEN RUIMTEMEETKUNDE (niet-analytische meetkunde)

1. Gegeven zijn een rechte a en twee snijdende rechten b en c.

(a) Hoe bekom je steunrechten van a, b en c?

(b) Geef een bespreking van het aantal mogelijkheden al naar gelang de on-
derlinge ligging van a t.o.v. b en c.

2. Wanneer zijn de snijlijnen van een vlak met twee andere vlakken evenwijdig?

3. Gegeven zijn: een driezijdig prisma

(
A′ B′ C ′

A B C

)
zoals op de figuur hier-

onder, MA, MB en MC zijn de middens van resp. [BC], [AC] en [AB], Z1 en
Z2 zijn det zwaartepunten van resp. de driehoeken ABC en A′B′C ′.

(a) Bewijs dat de rechten A′MA, B′MB en C ′MC door eenzelfde punt Z
gaan. (Tip: bekijk de ligging van Z op een lijnstuk [A′MA], beschouw
dan gepaste driehoeken.)

(b) Bewijs dat

2( ~ZA + ~ZB + ~ZC) = −( ~ZA′ + ~ZB′ + ~ZC ′).

(c) Leid uit 3b af dat Z1, Z2 en Z collineair zijn. In welke verhouding verdeelt
Z het lijnstuk [Z1Z2]. Druk deze verhouding uit met vectoren.
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4. Gegeven zijn:
het vlak Π, de rechte d, Π ∩ d = {D},
de rechte AC met A ∈ d en AC ‖ Π,
de rechte b′ = pdΠ(b), het punt B ∈ b, b en AC zijn snijdende rechten.

Gevraagd:

(a) Teken a′ = pdΠ(AC);

(b) Bepaal op de tekening C ′ = pdΠ(C) en C ′′ = pΠ
d (C);

(c) Teken b;

(d) Bepaal op de tekening B′′ = pΠ
d (B);

(e) Bepaal het snijpunt van b met Π;
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5. Gegeven is een parallellepipedum

(
E F G H
A B C D

)
zoals op de figuur met

P ∈ BC, Q ∈ AB, R ∈ EF en de rechte a = GH.

(a) Hoe construeert men in het algemeen geval de steunrechte op twee krui-
sende rechten gaande door een punt.

(b) Teken de doorsnede van het vlak(PQR) met het parallellepipedum met
behulp van enkel snijden en verbinden binnen het kader van de tekening.
Arceer de doorsnede.
Welk soort veelhoek is deze doorsnede? Verklaar waarom (formulering
van de stelling waarop je steunt);

(c) Teken de doorsnede van het vlak(P, a) met het parallellelpipedum en
arceer ook deze doorsnede;

(d) Teken de steunrechte door P van de rechten a en RQ;

(e) Waar kan P liggen opdat er geen steunrechte op a en RQ door P zou
bestaat
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kladtekening


