GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ
Lucrarea nr. 1: REPREZENTAREA PUNCTULUI
1. Să se reprezinte în triplã proiecţie ortogonalã (TPO), în epura triplei proiecţii ortogonale
(ETPO) , epura dublei proiectii ortogonale (EDPO), epura dublei proiectii ortogonale cu ajutorul
liniei de pamant punctele:
 A(50; 40; 70) Є[T1];
 B(50;-40;70) Є[T2];
 C(50;-40;-70) Є[T3];
 D(50; 40;-70) Є[T4];
 E(-50; 40;70) Є[T5];
 F(-50;-40; 70) Є[T6];
 G(-50;-40;-70) Є[T7];
 H(-50; 40;-70) Є[T8].
2. Fie planele bisectoare [B1÷8], care impart triedrele [T1÷8] in semispatii egale. Să deseneze
în triplã proiecţie ortogonalã (TPO), în epura triplei proiecţii ortogonale (ETPO), epura dublei
proiectii ortogonale (EDPO), epura dublei proiectii ortogonale cu ajutorul liniei de pamant punctele:
 A(50; 40; az)Є[B1];
 B(50; by;70) Є[B2];
 C(50; cy;-70) Є[B3];
 D(50; 40; dz) Є[B4];
 E(-50; ey;70) Є[B5];
 F(-50; fy; 70) Є[B6];
 G(-50;gy;-70) Є[B7];
 H(-50; 40;hz) Є[B8].
3. Să se construiascã în epura triplei proiecţii ortogonale proiecţiile punctelor pentru care se
cunosc urmãtoarele:
 distanţa pânã la axa (X) dA(x) = 70; distanţa pânã la axa (Z) dA(Z) = 80; az=60, A Є[T1];
 distanţa pânã la axa (Z) dB(Z) = 70; bz=50, B Є[B1];
 distanţa pânã la axa (Y) dC(Y) = 70; distanţa pânã la axa (Z) dC(Z) = 80; cz=60, C Є[T2];
 distanţa pânã la axa (Z) dD(Z) = 70; dz=50, D Є[B2];
 distanţa pânã la axa (Y) dE(Y) = 70; distanţa pânã la axa (Z) dE(Z) = 80; eX=60, E Є[T3];
 distanţa pânã la axa (Z) dF(Z) = 70; fX=50, F Є[B3];
 distanţa pânã la axa (Y) dG(Y) = 70; distanţa pânã la axa (Z) dG(Z) = 80; gY=60, G Є[T4];
 distanţa pânã la axa (Z) dH(Z) = 70; hX=50, H Є[B4];
 distanţa pânã la axa (X) dI(x) = 70; distanţa pânã la axa (Z) dI(Z) = 80; iz=60, I Є[T5];
 distanţa pânã la axa (Z) dJ(Z) = 70; jz=50, J Є[B5];
 distanţa pânã la axa (X) dK(x) = 70; distanţa pânã la axa (Z) dk(Z) = 80; Kz=60, K Є[T6];
 distanţa pânã la axa (Z) dL(Z) = 70; lz=50, L Є[B6];
 distanţa pânã la axa (X) dM(x) = 70; distanţa pânã la axa (Z) dM(oZ) = 80; mz=-60, M Є[T7];
 distanţa pânã la axa (Z) dN(Z) = 70; nz=-50, N Є[B7];
 distanţa pânã la axa (X) dP(x) = 40; distanţa pânã la axa (Z) dP(Z) = 80; pY=60, P Є[T8];
 distanţa pânã la axa (Z) dR(Z) = 70; rY=30, R Є[B8];
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1. Să se reprezinte în epura triplei proiecţii ortogonale dreptele :
(D1) : {A(30;40;50);B(70;20;bz), ştiind cã (D1)║[H]}.
(D2) : {E(50;20;30);F(20;fy;30), ştiind cã (D2)║[V]}.
(D3) : {G(70;50;10);K(kX;70;40), ştiind cã (D3)║[L]}.
(D4) : {A(30;40;70);B(bx; by;20), ştiind cã (D1) ┴ [H]}.
(D5) : {E(50;20;30);F(fx;80; fz), ştiind cã (D2) ┴ [V]}.
(D6) : {G(70;50;10);K(20; ky; kz), ştiind cã (D3) ┴ [L]}.
(D7) : {A(40;50;70);(D7)┴[H]},
(D8) : {{B(20;10;30);(D8)┴[V]};
(D9) : {C(90;40;50);(D9)┴[L]}.





2. Să se deseneze în epura triplei proiecţii ortogonale dreptele:
(D1):{A(30;30;40) ; B(80;-40;-30)};
(D2):{E(20;70;10) ; F(70;-10;-70)};
(D3):{M(20;20;70) ; N(80;-70;-20)};

3. Sã se construiascã proiecţiile, urmele, orientarea, azimutul, panta şi regiunile dreptelor
determinate de punctele:
 (D1):{A(30;30;40) ; B(30;10;20)};
 (D2):{A(20;70;10) ; B(70;10;50)};
 (D3):{A(50;20;70) ; B(50;70;20)};
4. Fãrã a utiliza metodele geometriei descriptive sã se determine mãrimea realã a distanţei
de la punctul A(80;70;50) la frontala (F) : {B(50;30;10) ; C(20;cy;70)}.
5. Sã se determine adevãrata mãrime a distanţei dintre dreapta de capãt (C) : {A(20;40;40) ;
I(ix;40;50)} şi frontala (F) : {B(70;30;30) ; C(50;cy;50)}.
6. Sã se determine distanţa realã dintre dreptele (D) : {A(40;30;70) ; B(20;50;70)} şi (D1) :
{C(70;10;10) ;(D1)║(D2)}.
7. Sã se reprezinte dreapta (D) conţinutã în planul bisector [B1], astfel încât sã fie
perpendicularã pe orizontala (N) : {A(70;20;az)} în punctul I(40;40;40).
8. Sã se determine punctele în care dreapta (D) : {A(40;0;20 ; B(80;60;0)} intersecteazã
planele bisectoare [B1] şi [B2].
9. Sã se construiascã din punctul M(10;30;10) o perpendiculara la dreapta (D):{H(70;-10;0);
V(60;0;5).
10. Sã se deseneze din punctul A(10;50;40) o perpendicularã la dreapta (D):{B(80;-20;20);
C(60;50;40)}.
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LUCRAREA NR. 3: REPREZENTAREA PLANULUI
1. Sã se verifice dacã planele [P] : {Px(80;0;0) ; A(60;30;0) ; E(70;0;10)} şi [R] : {Rx(10;0;0) ; F(20;10;0) ; G(30;0;20)} sunt
perpendiculare între ele.
2. Sã se reprezinte dreapta de intersecţie a planelor :
[P] : {Px(80;0;0) ; Py(0;40;0) ; Pz(0;0;50)} şi
[R] : {Rx(80;0;0) ; Ry(0;-50;0) ; Rz(0;0;-40)}.
3. Sã se determine distanţa realã de la punctul S(40;0;0) la planul [P] : {Px(80;0;0) ; Py(0;40;0) ; Pz(0;0;50).
► 4. Sã se construiascã urmele verticale ale planelor :
[P] : {Px(50;0;0); urma orizontalã [Ph] face un unghi de 450 (mãsurat în sensul acelor de ceasornic) cu axa (OX)}
[T] : {Tx(20;0;0);[Th]║[Ph]}, ştiind cã punctul A(80;30;20)  (D)=[P]  [T].
► 5. Sã se construiascã trei plane paralele între ele, astfel încât urmele orizontale ale acestora sã facã un unghi de 300 cu axa
(OX) (în sensul acelor de ceasornic) şi urmele verticale sã facã de 1350 cu axa (OX) (în sensul trigonometric), ştiind cã primul;
plan este dat prin punctul A(80;20;30), al doilea plan prin punctul I(50;30;40), al treilea plan prin punctul J(30;10;20).
6. Fãrã a utiliza metodele geometriei descriptive sã se determine mãrimea realã a unghiurilor pe care le face planul [P] :
{Px(80;0;0) ; Py(0;40;0) ; Pz(0;0;50)}, cu planele de proiecţie [H] şi [V].
► 7. Sã se construiascã în epura triplei proiecţii ortogonale urmele planului [Q] : {Qx(40;0;0) ; A(80;20;0) ; B(20;0;10)}.
8. Sã se verifice dacã punctul K(30;10;20), aparţine planului în care este conţinut triunghiul [ABC] : {A(100;10;20);B(60;40;20);C(40;-10;10)}.
9. Sã se determine punctul în care dreapta (AB) înţeapã planul [P], ştiind cã :
(AB) : {A(20;30;40) ; B(20;10;10)};
[P] : {Px(90;0;0) ; Py(0;50;0) ; Pz(0;0;60)}.
► 10. Sã se traseze în epura triplei proiecţii ortogonale linia de cea mai mare pantã faţã de planul vertical [V], a unui plan
[P]:{Px(50;0;0);[P]┴[BII]}.
► 11. Prin punctele A(80;30;30) sã se traseze planul [P]║[BT] şi planul [Q]║[BII].
12. Sã se construiascã în epura dublei proiecţii ortogonale dreapta (D): {A(70;50;50) ; (D)┴[P] : {Px(100;0;0) ; Py(0;40;0) ;
Pz(0;0;50)}.
► 13. Sã se demonstreze dacã dreapta (D) : {A(80;30;20) ; B(60;50;50)} este conţinutã în planul [P] : {[Ph]  (d) ; [P’]  (d’)}.
14. Sã se construiascã dreapta de intersecţie a planelor [P] : {Px(100;0;0) ; A(90;90;0) ; B(80;0;100)} şi [R] : {Rx(10;0;0) ;
E(30;0;100)}.
15. Sã se determine distanţa realã de la punctul S(40;0;0) pânã [P] : {Px(100;0;0) ; A(90;10;0) ; B(80;0;20)}.
16. Sã se stabileascã vizibilitatea dreptei (D) : {E(50;20;10) ; F(100;70;90)} faţã de planul triunghiului [ABC] : {A(80;30;20) ;
B(40;80;70) ; C(20;10;10)}.
17. Sã se determine punctul în care dreapta (AB) : {A(70;40;50) ; B(50;80;90)} intersecteazã planul [P] : {Px(80;0;0) ;
[Ph]║(ab) ; [P’]║(a’b’)}.
► 18. Cu ajutorul dreptei (D) : {A(40;0;az) ; B(60;30;0), care este linie de cea mare pantã în planul [P] faţã de planul orizontal de
proiecţie [H] sã se reprezinte în epura dublei proiecţii ortogonale planul [P] : {  {[P]; [H]}=300}.
► 19. Sã se determine urmele planului [P] definit de dreptele (D) : {A(20;10;70) ; B(70;50;10) ; (D1) : {E(20;-70;-10) ; F(70;-10;50)}.
20. Sã se determine punctul comun de intersecţie al planelor [P] : {Px(80;0;0) ; A(55;15;0) ; B(45;0;60)} şi [R] : {Rx(30;0;0) ;
C(65;0;30) ; E(10;40;0)} şi [T] : {Tx(150;0;0) ; B; A}.
►

21. Sã se construiascã urmele planului [P] : {I(40;30;20)=(D1)  (D2)}, ştiind cã (D1) : {  =

 {(OX) ; ( d1' )}=300} ; (D1) este o

frontalã, (D1)║[V] şi dreapta (D2) : {  =  {(OX) ; (d2)=450}, (D2)║[H]}.
22. Sã se analizeze vizibilitatea dreptei (D): {A(30;10;0);B(90;10;70)} faţã de planul [P] : {Px(70;0;0) ; Py(0;30;0) ;
Pz(0;0;40)}.
23. Faţã de planul [P] sã se construiascã urmãtoarele drepte :
(D1)  [P] : {Px(80;0; 0) ; Py(0;50;0) ; Pz(0;0;70)};
(D2)║[P] ;
(D3)┴[P].
► 24. Sã se reprezinte în tripla proiecţie ortogonalã şi în epura triplei proiecţii ortogonale un plan [P]║[H], ştiind cã [P] :
{A(50;40;70)}.
25. Sã se reprezinte în epura dublei proiecţii ortogonale intersecţia dintre [ABC] : {A(80;10;30) ; B(60;60;60) ; C(10;30;40)}
şi [EFG] : {E(90;40;50); F(40;50;20); G(20;10;70)}.
26. Sã se reprezinte panta planului [P] : {Px(50;0;0) ; Py(0;40;0) ; Pz(0;0;30)}.
► 27. Sã se construiascã linia de cea mai mare pantã - (D) a planului [P] fata de [H] : {Px(60;0;0) ; Py(0;50;0) ; Pz(0;0;40)} şi sã se
traseze direcţia, azimutul şi panta acesteia.
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Lucrarea nr. 4: Metodele Geometriei Descriptive
I. METODELE SCHIMBARII PLANELOR DE PROIECTIE
I.1. Prin metoda schimbãrii planului orizontal de proiecţie sã se determine: adevãrata mãrime a unui segment de dreaptã
dat prin punctele A(60;30;10) ; B(30;10;20) şi unghiul dintre dreapta datã prin (A; B) şi planul vertical de proiecţie.
I.2. Prin metoda schimbãrii planului orizontal de proiecţie sã se determine adevãrata mãrime a
 diedru dintre [V] şi planul de poziţie oarecare [P] : {Px(60;0;0); Py(0;50;0) ; Pz(0;0;30)} şi sã se reprezinte în adevãrata mãrime
distanţa de la punctul M(30;0;0) la planul [P].
I.3. Prin metoda schimbãrii planului vertical de proiecţii sã se determine: adevãrata mãrime a unghiurilor dintre planul [H] şi
dreapta (D) : {A(40;30;10) ;B(20;10;20)} şi sã se reprezinte adevãrata mãrime a segmentului (AB).
I.4. Prin metoda schimbãrii planului vertical de proiecţie sã se determine adevãrata mãrime a unghiului diedru dintre planul
[H] şi planul [P]: {Px(70;0;0), Py(0;50;0); Pz(0;0;30)} şi sã se reprezinte adevãrata mãrime a distanţei de la punctul M(20;0;0) la [P].
I.5. Prin metoda schimbãrii planelor de proiecţie sã se determine mãrimea realã a triunghiului [ABC] : {A(80;50;10) ;
B(50;10;70) ; C(20;70;50)}.
I.6. Prin metoda schimbãrii planelor de proiecţie sã se determine distanţa realã dintre planele [P] : {Px(100;0;0);
Py(0;100;0); Pz(0;0;100)} şi [Q] : {Q(70;0;0); [P]║[Q]}.
I.7. Prin metoda rabaterii pe un plan de nivel sã se determine adevãrata mãrime a unghiului diedru dintre planele [P] :
{Px(100;0;0); A(90;10;0); B(80;0;20)} şi [Q] : {Qx(60;0;0) ; C(50;20;0) ; D(40;0;50)}.
I.8. Sã se determine distanţa realã de la punctul A(80;30;40) la planul [P] : {Px(70;0;0) ; B(40;20;0) ; C(50;0;10)}, utilizând
metoda schimbãrii planelor de proiecţie.
I.9. Prin metoda schimbãrii planelor de proiecţie sã se construiascã mãrimea realã a triunghiului [ABC] : {A(80;50;30);
B(40;10;70); C(20;30;10)}.
I.10. Prin metoda schimbãrii planelor de proiecţie sã se determine distanţa realã dintre planele [P] : {Px(50;0;0); Py(0;20;0);
Pz(0;0;30)} şi [Q] : {Qx(90;0;0); Qy(0;70;0); Qz(0;0;50)}.
I.11. Prin metoda schimbãrii planelor de proiecţie sã se transforme într-un plan vertical planul de poziţie generalã [P] :
{Px(80;0;0) ; Py(0;40;0) ; Pz(0;0;50)}.
I.12. Prin metoda schimbãrii planelor de proiecţie sã se determine mãrimea realã a unghiului diedru care se intersecteazã
dupã muchia (AB) a piramidei datã prin [SABC] : {S(30;80;60) ; A(80;20;40) ; B(20;40;20) ; C(60;50;10)}.

II. METODELE ROTATIEI ELEMENTELOR GEOMETRICE
II.13. Prin metoda rotaţiei sã se determine mãrimea realã a triunghiului [ABC] : {A(90;20;70) ; B(50;70;50) ; C(30;40;40)}.
II.14. Prin metoda rotaţiei sã se determine distanţa realã de la punctul A(70;20;30) la dreapta (D) : {B(90;70;10) ;
C(30;10;40)}.
II.15. Sã se roteascã dreapta (D) : {A(20;40;0) ; B(70;0;50)}, astfel încât sã devinã paralelã cu planul de proiecţie [V].
II.16. Sã se roteascã punctul A(40;50;20), astfel încât sã fie cuprins în planul [P] : {Px(100;0;0); Py(0;100;0); Pz(0;0;100)}.

III. METODELE RABATERII SI A RIDICARII DIN RABATERE A ELEMENTELOR GEOMETRICE
III.17. Sã se reprezinte un pãtrat de laturã 20, amplasat în planul de profil [P] : {Px(40;0;0)} astfel încât vârfurile opuse ale
pãtratului sã aparţinã aceluiaşi plan bisector.
III.18. Sã se ridice din rabaterea de pe planul de proiecţie [H] o dreaptã (D) care aparţine planului [P]:{Px(80;0;0); unghiul
{[Ph]; (Ox)}=330˚; (Do):{Vo(20;30;0); unghiul {(Do); [P’o]}=260˚}.
III.19. Sã se rabatã dreapta (D) : {A(70;50;50) ; B(50;20;50)} pe un plan de nivel [H1] : {C(20;20;20)}.
III.20. Sã se rabatã punctul A(30;20;40) pe planul de proiecţie [H] prin metoda rabaterii cu ajutorul triunghiului de poziţie.
III.21. Sã se rabatã punctul A(50;30;70) pe planul de proiecţie [H] prin metoda rabaterii cu ajutorul triunghiului de poziţie.
III.22. Sã se construiascã un paralelipiped de dimensiunile 10x20x20 cu baza de dimensiunile 10x20 situatã într-un plan
[P] : {Px(90;0;0) ; A(80;20;10); B(70;0;30)}.
III.23. Sã se ridice perpendiculara (D) în centrul de greutate al triunghiului [ABC] : {A(90;40;30) ; B(40;80;70) ;
C(20;20;10)}.
III.24. În centrul de greutate al triunghiului [ABC] :{A(80;10;10) ; B(40;70;80) ; C(20;40;30)} sã se ridice perpendiculara (D).
III.25. În planul [P] : {Px(80;0;0); Py(0;40;0); Pz(0;0;60)} sã se reprezinte triunghiul echilateral cu latura de 20 şi sã se
construiascã cu aceeaşi bazã un tetraedru regulat.
III.26. Sã se construiascã proiecţiile unui pãtrat cu latura de 20; într-un plan [P] : {Px(80;0;0) ; Py(0;50;0) ; Pz(0;0;70)}.
III.27. Folosind metodele rabaterii cu ajutorul triunghiului de poziţie sã se determine mãrimea realã a unghiului dintre
dreptele (D1) : {A(70;20;10); I(30;50;80)} şi (D2) : {B(50;30;70); I(30;50;80)}.
III.28. Prin metoda rabaterii pe un plan de nivel sã se construiascã mãrimea realã a triunghiului
[ABC]:{A(80;20;30);B(50;60;70);C(20;10;10)}.
III.29. Prin metoda rabaterii sã se construiascã proiecţiile perpendicularei dusã din punctul B(40;40;20) pe dreapta (D) :
{A(10;0;40); C(90;30;0)}.
III.30. Prin metoda rabaterii pe un plan de nivel sã se determine distanţa realã dintre dreptele (D1) : {A(40;40;30);
B(60;20;10)} şi (D2) : {C(100;10;20); (D1)║(D2)}.
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Lucrarea nr. 5: REPREZENTAREA CORPURILOR
1.Prin metoda rabaterii cu ajutorul triunghiului de poziţie, sã se determine secţiunile determinate de un plan de poziţie generalã [P] :
{ Px(80;0;0); Py(0;40;0); Pz(0;0;50)} printr-o piramidã triunghiularã oblicã [ABCS] : {A(20;10;0); B(50;60;0); C(70;40;0); S(90;80;70)}.
2. Sã se construiascã mãrimea realã a secţiunii determinate de planul [P] : {Px(80;0;0); I(70;10;0); J(60;0;20)} prin prisma [ EFGE0F0G0 ] :
{E(20;10;ez); F(40;50;fz); G(50; 20;gz); E0(100;70;80)  [H1]}, ştiind cã baza inferioarã a prismei este conţinutã în planul orizontal de proiecţie şi baza
superioarã a prismei este conţinută într-un plan de nivel [H1].
3. Sã se desfăşoare trunchiul de piramidã care are baza mare în planul vertical [V] şi baza micã delimitate de planul vertical [P] :
{ Px(40;0;0); E(80;40;0) } ştiind cã piramida aferentã este datã prin punctele [SABC] : { S(30;50;50); A(150;ay;20); B(120; by;40); C(100;cy;10)}.
4. Sã se desfăşoare prisma [ABCDA0B0C0D0] : { A(30;20;az); B(50;70;bz); C(70;40;cz); D(80;10;dz); A0(100;80;90)  [H1] }, ştiind cã baza
inferioarã este cuprinsã în [H] şi faptul cã baza superioarã aparţine planului de nivel [H1].
5. Sã se desfăşoare prisma [SMNPQ] : { S( 90;70;50); M(20;20;mz); N(40;20;nz); P(60;70;pz); Q(80;30;qz)} ştiind cã are baza în planul de
proiecţii [H].
6. Sã se desfăşoare prisma care are baza inferioarã în planul vertical de proiecţie [V] şi baza superioarã delimitatã de planul vertical [P] :
{ Px(40;0;0); E(80;40;0)}, ştiind cã baza inferioarã este datã prin punctele [ABC] : {A(160;ay;30); B(120;by;40) ;C(100;cy;10;) }.
7. Sã se desfăşoare trunchiul de piramidã cuprins între planul de proiecţie [H] şi planul [P] : {Px(70;0;0);  {(OX) şi [P’] = 500;  {(OX);
[Ph]=500}} ştiind cã piramida aferentã este [SABCD] : S(130;10;90); A(100;50;0); B(90;10;0); C(40;70;0); D(60;30;0)}.
8. Sã se determine mãrimea realã a secţiunii intersecţiei dintre primul plan bisector [B1] şi piramida [SABCD] : {S(10;80;50); A(70;0;70);
B(50;0;50); C(20;0;20); D(30;0;40)}.
9. Sã se construiascã mãrimea realã a secţiunii intersecţiei dintre prisma [ABCA0B0C0] : {A(50;20;10); B(10;40;0); C(30;10;30);
A0(50;70;50)} cu planul [P] : { Px(80;0;0); E(0;80;0); F(20;0;90)}.
10. Sã se desfăşoare prisma [SABC]:{S(90;90;80);A(20;30;az);B(50;70;bz);C(70;10;cz)}, ştiind cã are baza situatã în planul de proiecţie [H].
11. Sã se reprezinte mãrimea realã a secţiunii cu planul [P] : { Px(130;0;0);  {(OX); [P’]}=300 ;  {(OX)i ; [Ph]}=600}, printr-o piramidã
dreaptã cu baza pãtratã [SABCD] : {coordonatele centrului bazei  (70;35;0); S(70;35;70) ; diagonala bazei pãtratului este de 50; laturile bazei
pãtratului sunt înclinate faţã de axa (OX) la un unghi de 450 }.
12. Sã se determine mãrimea realã a secţiunii cu un plan [P] : {[Ph]=[P’]=(OX);  {[P”]; (Oz)}=450} prin piramida [SABCDE] : {S(50;70;80);
A(20;40;0); B(30;100;0); C(90;80;0); D(70;30;0); E(40;10;0)}.
13. Sã se desfăşoare trunchiul de piramidã delimitat de planul de proiecţie [H] şi planul de capãt [P] : {Px(80;0;0); Pz(0;0;90)}, ştiind cã
piramida aferentã este [SMNP] : {S(100;70;80); M(10;20;mz); N(40;50;nz); P(70;30;pz)}, baza piramidei considerându-se în planul [H].
14. Sã se desfăşoare prisma care are baza inferioarã în planul de proiecţie [H] şi baza superioarã în planul de nivel [H1] : {Pz(0;0;80)},
ştiind cã baza inferioarã este datã prin punctele A(170;40;az); B(120;40;bz); C(100;10;cz).
15. Sã se determine mãrimea realã a secţiunii cu un plan de capãt [P] : {Px(80;0;0); Pz(0;0;50)} printr-o prismã patrulaterã oblicã
[ABCDA0B0C0D0] : {A(30;20;0); B(50;40;0); C(70;50;0); D(60;30;0); A0(90;50;70)}, ştiind cã baza superioarã a prismei este datã prin planul de nivel
[H1] dat prin A0 .
16. Sã se desfăşoare trunchiul de piramidã delimitat de planul de nivel [P] : {Pz(0;0;80)} şi planul de proiecţii [H] ştiind cã piramida aferentã
este [SABC] : {S(30;150;150); A(150;20;az); B(120;40;bz); C(100;10;cz)}.
17. Sã se construiascã intersecţia prismelor [ABCA0B0C0] : {A(60;0;0); B(50;50;0); C(110;30;0); A0(100;80;80)} şi [EFGE0F0G0] :
{E(160;20;0); F(110;10;0); G(130;65;0); E0(80;60;80)}, ştiind cã bazele superioare ale prismei aparţin planului de nivel [H1].
18. Sã se construiascã intersecţia piramidelor [SABC] : {S(60;140;150); A(130;80;0); B(160;10;0); C(100;30;0)} şi [TEFG] :
{T(120;120;90); E(90;10;0); F(10;30;0); G(50;100;0)}.
19. Sã se efectueze intersecţia dintre piramida [SMNP] :{S(110;130;110); M(50;10;30); N{10;50;0); P(80;30;0)} şi prisma [ABCA0B0C0] :
{A(130;10;0); B(90;20;0); C(110;50;0); A0(150;150;50)  [H1], ştiind cã baza superioarã a prismei aparţine planului de nivel [H1]}.
20. Sã se efectueze intersecţia dintre piramida [SABC] : {S(110;130;110); A(30;20;0); B(100;50;0); C(40;90;0)} şi prisma [MNPM0N0P0] :
{M(60;10;0); N(20;10;0); P(30;40;0); M0(50;120;90)}, ştiind cã bazele superioare ale prismelor aparţin planului de nivel [H1].
21. Sã se reprezinte intersecţia prismelor [ABCA0B0C0] : {A(130;50;0); B(140;30;0); C(110;10;0); B0(60;70;80)  [H1],} şi [MNPM0N0P0] :
{M(60;10;0); N(20;10;0); P(30;40;0); N0(110;90;80)  [H1]}, ştiind cã bazele superioare ale prismelor aparţin planului de nivel [H1].
22. Sã se reprezinte intersecţia dintre piramidele [SABC] : {S(90;80;50); A(60;10;0); B(10;20;0); C(40;70;0)} şi [TMNP] : {T(40;100;100);
M(120;10;0); N(100;60;0); P(80;20;0)}.
23. Să se construiască intersecţia prismelor [ABCDA0B0C0D0] : {A(100;10;0); B(90;10;0); C(80;20;0); D(110;20;0); A0(10;60;40)  [H1]} şi
[MNPQM0N0P0Q0] : {M(60;30;0); N(30;20;0); P(40;10;0); Q(50;10;0); M0(120;60;40)  [H1]}, ştiind că bazele superioare ale prismelor aparţin planului
de nivel [H1].
24. Să se desfăşoare prisma [ABCA0B0C0] : {A(60;20;0); B(70;30;0); C(80;10;0); A0(20;40;40)  [H1] – plan de nivel}.
25. Să se construiască intersecţia dintre piramida [SABC] : {S(20;10;30); A(40;30;0); B(60;40;0); C(70;20;0)} şi dreapta (D) : {H(10;30;0);
M(50;20;20)}.
26. SĂ SE CONSTRUIASCĂ INTERSECŢIA DINTRE PRISMA [ABCA0B0C0] : {A(40;40;0); B(50;50;0); C(60;30;0); A0(20;20;30)  [H1]} ŞI
DREAPTA (D) : {H(70;20;0); M(30;60;10)}.
27. SÃ SE REPREZINTE INTERSECŢIA DINTRE DOI CILINDRI CU AXELE PERPENDICULARE, ŞTIIND CÃ AU DIAMETRELE EGALE
CU 40, DE ASEMENEA LUNGIMILE CILINDRILOR SUNT IDENTICE ŞI EGALE CU 70;
28. SÃ SE REPREZINTE INTERSECŢIA DINTRE DOI CILINDRI CU AXELE PERPENDICULARE, ŞTIIND CÃ UNUL DINTRE CILINDRI
ARE DIAMETRUL EGAL CU 40, CELÃLALT CILINDRU ARE DIAMETRUL EGAL CU 60, DE ASEMENEA SE CUNOAŞTE FAPTUL CÃ LUNGIMILE
CILINDRILOR SUNT IDENTICE ŞI EGALE CU 90;
29. SÃ SE DESFÃŞOARE CILINDRUL CARE ARE BAZA ÎN PLANUL [H], CENTRUL BAZEI ÎN PUNCTUL C(50;50;0) ŞI RAZA DE 20,
ŞTIIND CÃ ESTE SECŢIONAT DE PLANUL [P]:{PX(100;0;0); PZ(0;0;50)};
30. SÃ SE DESFÃŞOARE CONUL DREPT CU ÎNÃLŢIMEA EGALÃ CU 70, RAZA BAZEI DIN PLANUL ORIZONTAL [H] EGALÃ CU 30,
ŞTIIND CÃ CENTRUL BAZEI CONULUI ESTE ÎN PUNCTUL C(50;50;0);
31. SÃ SE REPREZINTE SECŢIUNEA CU UN PLAN DE NIVEL [H1]:{A(0;0;70)} A SFEREI DE RAZÃ 40 ŞI CENTRUL ÎN C(50;50;50).
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GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ
Lucrarea nr. 7: REPREZENTARI AXONOMETRICE
I. Sa se reprezinte in EDPO, proiecţie axonometrica mărita tehnica dimetrica umbra
următoarelor elemente geometrice:
I. 1. punctului A(50, 70, 20);
I. 2. punctului B(50, 70, bz) Є [B1];
I. 3. dreptei (D):{A(30, 40, 20), B(90,80, 50)};
I. 4. orizontalei (N):{A(30, 40, az), B(90,80, 50), (N) ║[H]};
I. 5. frontalei (F):{A(30, ay, 20), B(90,80, 50) , (F) ║[V]};
I. 6. dreptei de profil (P):{A(ax, 40, 20), B(90,80, 50) , (N) ║[L]};
I. 7. frontoorizontalei (M):{A(90, 80, 50), (M) ┴ [L]};
I. 8. verticalei (P):{A(90, 80, 50), (P) ┴ [H]};
I. 9. dreptei de capăt (C):{A(90, 80, 50), (C) ┴ [V]};
I. 10. suprafeţei [Q]:{A(30, 40, 400), B(90,80, 50), C (60,20,20)};
I. 11. piramidei triunghiulare echilaterale de latura 40, cu baza in planul orizontal de proiecţie, data prin punctul A(90, 70, 50);
I. 12. cubului de latura 40, cu baza in planul orizontal de proiecţie, dat prin punctul A(90, 70, 50);

II. Detaliati tipurile de proiectii axonometrice ortogonale.
III. Exemplificati proiectiile axonometrice oblice.
IV. Sa

se reprezinte in EDPO, proiecţie axonometrica mărita tehnica izometrica umbra
următoarelor elemente geometrice:
IV. 1. Punctele: A(50, 70, 20); B(30, 50,0), C(70,30,-40)
IV. 2. Dreapta (D):{A(30, 40, 20), B(90,80, 50)};
IV. 3. Orizontala (N):{A(30, 40, 20), (N) ║[H]};
IV. 4. Dreapta (F):{A(30, 80, 20), B(90,80, 50) };
IV. 5. Dreapta (P):{A(90, 40, 20), B(90,80, 50)};
IV. 6. Dreapta (M):{A(90, 80, 50), B(10,80, 50)};
IV. 7. Verticala (P):{A(40, 30, 50), (P) ┴ [H];
IV. 8. Dreapta (C):{A(40, 30, 50), B(40,80, 50)};
IV. 9. Perpendicularei din punctul C(50, 50, 50) la dreapta (D):{A(30, 40, 20), B(90,80, 70)}};
IV. 10. Dreptei de intersecţie dintre planele [Q] si [T], ştiind ca planele sunt date prin liniile de cea mai mare panta, (Q):{A(50, 20, 10), B(10,80, 90} si
(T):{E(70, 30, 20), B(90,90, 100)};
IV. 11. Piramidei triunghiulare echilaterale de latura 40 data prin punctul A(90, 70, 50), cu baza in planul de proiecţie cotata;
IV. 12. Cubului de latura 40 data prin punctul A(90, 70, 50), cu baza in planul de proiecţie cotata;
V. Ştiind ca scara de panta a acoperişului este 1/1, sa se reprezinte PLAN ACOPERIS la scara 1/1000 si FATADELE PRINCIPALA,
POSTERIOARA, LATERAL STANGA, LATERAL DREAPTA, la scările lungimilor - [L] 1/1000 si ale cotelor – [Z] 1/1000, pentru clădirile:
V.1. Construcţia care are conturul 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-501, valorile coordonatelor RIDICARII
TOPOGRAFICE fiind prezentate in tabelul următor.
Nr.
X
Y
Z
Nr.
X
Y
Z
Crt.
[m]
[m]
[m]
Crt.
[m]
[m]
[m]
0
1
2
3
0
1
2
3
501
0,00
10,00
10,00+No / Ng
509
10,00
100,00
10,00+No / Ng
502
140,00
10,00
10,00+No / Ng
510
60,00
100,00
10,00+No / Ng
503
140,00
40,00
10,00+No / Ng
511
60,00
80,00
10,00+No / Ng
504
90,00
40,00
10,00+No / Ng
512
30,00
80,00
10,00+No / Ng
505
90,00
90,00
10,00+No / Ng
513
30,00
60,00
10,00+No / Ng
506
130,00
90,00
10,00+No / Ng
514
60,00
60,00
10,00+No / Ng
507
130,00
130,00
10,00+No / Ng
515
60,00
30,00
10,00+No / Ng
508
10,00
130,00
10,00+No / Ng
516
0,00
30,00
10,00+No / Ng
V.2. Construcţia care are conturul 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-501, valorile coordonatelor RIDICARII
TOPOGRAFICE fiind prezentate in tabelul următor.
Nr.
X
Y
Z
Nr.
X
Y
Z
Crt.
[m]
[m]
[m]
Crt.
[m]
[m]
[m]
0
1
2
3
0
1
2
3
501
10,00
10,00
10,00+No / Ng
509
100,00
90,00
10,00+No / Ng
502
40,00
10,00
10,00+No / Ng
510
80,00
90,00
10,00+No / Ng
503
40,00
60,00
10,00+No / Ng
511
80,00
120,00
10,00+No / Ng
504
90,00
60,00
10,00+No / Ng
512
60,00
120,00
10,00+No / Ng
505
90,00
20,00
10,00+No / Ng
513
60,00
90,00
10,00+No / Ng
506
130,00
20,00
10,00+No / Ng
514
30,00
90,00
10,00+No / Ng
507
130,00
140,00
10,00+No / Ng
515
30,00
150,00
10,00+No / Ng
508
100,00
140,00
10,00+No / Ng
516
10,00
150,00
10,00+No / Ng
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GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ
Lucrarea nr. 7: PROIECŢIE COTATĂ
I. Ştiind ca [H] este plan de proiecţie cotata sa se reprezinte următoarele elemente geometrice:
I. 1. Punctele: A(50, 70, 20); B(30, 50,0), C(70,30,-40)
I. 2. Dreapta (D):{A(30, 40, 20), B(90,80, 50)};
I. 3. Orizontala (N):{A(30, 40, 20), (N) ║[H]};
I. 4. Dreapta (F):{A(30, 80, 20), B(90,80, 50) };
I. 5. Dreapta (P):{A(90, 40, 20), B(90,80, 50)};
I. 6. Dreapta (M):{A(90, 80, 50), B(10,80, 50)};
I. 7. Verticala (P):{A(40, 30, 50), (P) ┴ [H];
I. 8. Dreapta (C):{A(40, 30, 50), B(40,80, 50)};
I. 9. Perpendicularei din punctul C(50, 50, 50) la dreapta (D):{A(30, 40, 20), B(90,80, 70)}};
I. 10. Dreptei de intersecţie dintre planele [Q] si [T], ştiind ca planele sunt date prin liniile de cea mai mare panta, (Q):{A(50, 20, 10), B(10,80, 90} si
(T):{E(70, 30, 20), B(90,90, 100)};
I. 11. Piramidei triunghiulare echilaterale de latura 40 data prin punctul A(90, 70, 50), cu baza in planul de proiecţie cotata;
I. 12. Cubului de latura 40 data prin punctul A(90, 70, 50), cu baza in planul de proiecţie cotata;
II. Ştiind ca scara de panta a acoperişului este 1/1, sa se reprezinte PLAN ACOPERIS la scara 1/1000 si FATADELE PRINCIPALA,
POSTERIOARA, LATERAL STANGA, LATERAL DREAPTA, la scările lungimilor - [L] 1/1000 si ale cotelor – [Z] 1/1000, pentru clădirile:
II.1. Construcţia care are conturul 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-501, valorile coordonatelor RIDICARII
TOPOGRAFICE fiind prezentate in tabelul următor.
Nr.
X
Y
Z
Nr.
X
Y
Z
Crt.
[m]
[m]
[m]
Crt.
[m]
[m]
[m]
0
1
2
3
0
1
2
3
501
0,00
10,00
10,00+No / Ng
509
10,00
100,00
10,00+No / Ng
502
140,00
10,00
10,00+No / Ng
510
60,00
100,00
10,00+No / Ng
503
140,00
40,00
10,00+No / Ng
511
60,00
80,00
10,00+No / Ng
504
90,00
40,00
10,00+No / Ng
512
30,00
80,00
10,00+No / Ng
505
90,00
90,00
10,00+No / Ng
513
30,00
60,00
10,00+No / Ng
506
130,00
90,00
10,00+No / Ng
514
60,00
60,00
10,00+No / Ng
507
130,00
130,00
10,00+No / Ng
515
60,00
30,00
10,00+No / Ng
508
10,00
130,00
10,00+No / Ng
516
0,00
30,00
10,00+No / Ng
II.2. Construcţia care are conturul 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-501, valorile coordonatelor RIDICARII
TOPOGRAFICE fiind prezentate in tabelul următor.
Nr.
X
Y
Z
Nr.
X
Y
Z
Crt.
[m]
[m]
[m]
Crt.
[m]
[m]
[m]
0
1
2
3
0
1
2
3
501
10,00
10,00
10,00+No / Ng
509
100,00
90,00
10,00+No / Ng
502
40,00
10,00
10,00+No / Ng
510
80,00
90,00
10,00+No / Ng
503
40,00
60,00
10,00+No / Ng
511
80,00
120,00
10,00+No / Ng
504
90,00
60,00
10,00+No / Ng
512
60,00
120,00
10,00+No / Ng
505
90,00
20,00
10,00+No / Ng
513
60,00
90,00
10,00+No / Ng
506
130,00
20,00
10,00+No / Ng
514
30,00
90,00
10,00+No / Ng
507
130,00
140,00
10,00+No / Ng
515
30,00
150,00
10,00+No / Ng
508
100,00
140,00
10,00+No / Ng
516
10,00
150,00
10,00+No / Ng
III. Să se reprezinte în spaţiul „3D” un plan de profil [P], dat prin punctul A(50,30,20), raportat la planul de referinţă pentru proiecţia cotată [H];
IV. Să se reprezinte în spaţiul „3D” un plan de capăt [C], dat prin punctul A(50,30,20), raportat la planul de referinţă pentru proiecţia cotată [H];
V. Să se reprezinte în spaţiul „3D” un plan de front [F], dat prin punctul A(50,30,20), raportat la planul de referinţă pentru proiecţia cotată [H];
VI. Să se construiască raportat la planul de referinţă pentru proiecţia cotată [H], un plan de profil [P], dat prin punctul A(70,40,30);
VII. Să se construiască raportat la planul de referinţă pentru proiecţia cotată [H], un plan de capăt [C], dat prin punctul A(70,40,30);
VIII. Să se construiască raportat la planul de referinţă pentru proiecţia cotată [H], un plan de front [F], dat prin punctul A(70,40,30);
IX. Să se reprezinte în proiecţie cotată în raport cu un plan de nivel [N] de cotă 30, un plan de profil [P], dat prin punctul A(70,40,30);
X. Să se reprezinte în proiecţie cotată în raport cu un plan de nivel [N] de cotă 30, un plan de capăt [C], dat prin punctul A(70,40,30);
XI. Să se reprezinte în proiecţie cotată în raport cu un plan de nivel [N] de cotă 30, un plan de front [F], dat prin punctul A(70,40,30);
XII. Să se construiască un plan [Q] paralel cu planul [R], dat prin linia de ce mai mare pantă (lcmmp) trasată prin punctele A(70, 10, 80),B(10,90,20),
raportat la planul de referinţă pentru proiecţia cotată [H;
XIII. Să se reprezinte în proiecţie cotată pe [H], dreapta (D) de intersecţie dintre planele date prin lcmmp pentru planele [SL]: {A(20,40,20),
B(90,10,80)}, [TL]:{E(10,70,30), F(100,90,70)};
XIV. Să se reprezinte în proiecţie cotată pe planul de nivel [N] de cotă 20, dreapta (D) de intersecţie dintre planele date prin lcmmp pentru planele
[SL]: {A(20,40,20), B(90,10,80)}, [TL]:{E(10,70,30), F(100,90,70)};
XV. Să se demonstreze prin metodele proiecţiei cotate dacă punctul A(70,20,50) aparţine planului dat prin lcmmp [PL]:{E(20,10,20), F(80,90,80)};
XVI. Utilizând metodele proiecţiei cotate să se reprezinte în raport cu [H], o dreaptă (D) care aparţine planului dat prin lcmmp [QL]:{A(20,10,20),
B(90,80,100)};
XVII. Utilizând metodele proiecţiei cotate să se reprezinte în raport cu un plan de nivel [N] de cotă 20, o dreaptă (D) care aparţine planului dat prin
lcmmp [QL]:{A(20,10,20), B(90,80,100)};
XVIII. Utilizând metodele proiecţiei cotate să se reprezinte în raport cu [H], un punct A(20,10,20), care aparţine dreptei (D) paralelă cu planul dat prin
lcmmp [SL]:{E(20,60,20), F(90,100,100)};
XIX. Utilizând metodele proiecţiei cotate să se reprezinte în raport cu [H], un punct A(20,10,20), care aparţine dreptei (D) paralelă cu dreapta (Δ)
care aparţine planului dat prin lcmmp [TL]:{E(20,60,20), F(90,100,100)};
XX. Să se reprezinte în proiecţie cotată pe [H] intersecţia dintre dreapta (D):{A(20,20,10), B(90,100,90), cu planul dat prin lcmmp [QL]:{E(90,20,100),
F(20,90,20)};
XXI. Să se reprezinte în proiecţie cotată pe [H] intersecţia dintre planul dat prin lcmmp [QL]:{A(20,40,20), B(90,10,100)}, cu planul dat prin lcmmp
[RL]:{E(20,60,20), F(90,90,90)};
XXII. Să se reprezinte în proiecţie cotată pe [H] intersecţia dintre planul dat prin lcmmp [QL]:{A(20,40,20), B(90,10,100)}, cu planul de front dat prin
punctul C(50,50,50);
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