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8.1 5 Vi skal vise følgende: hvis γ1 = C(O1, r1) og γ2 = C(O2, r2) er to sirkler som skjærer
hverandre i ett punkt P , så vil

1. O1 6= O2,

2. O1, O2, P ligge på linje,

3. sirklene ha en felles tangent i P.

For å vise den første påstanden antar vi O1 = O2 og jakter en motsigelse. Siden P
ligger på γ1 er selvsagt r1 = O1P , og siden P ligger på γ2 må r2 = O2P . Men vi
antar at O1 = O2, ergo er

r1 = O1P = O2P = r2,

slik at γ1 og γ2 har felles sentrum O1 = O2 og radius r1 = r2 – dermed er γ1 = γ2.
Siden en sirkel inneholder mer enn ett punkt, er dette en motsigelse til at γ1 og γ2
skjærer hverandre i ett punkt.
For å vise den andre påstanden antar vi at P /∈

←−−→
O1O2, og jakter nok en motsigelse.

Nedfell normalen fra P til linja
←−−→
O1O2 og kall foten A – se figuren. Bruk så linjalpos-

tulatet til å finne et punkt Q på
←→
PA slik at P ∗A ∗Q og PA = AQ. Vi påstår at Q

må ligge på begge sirklene. Siden

• PA = AQ per konstruksjon,

• AO1 er felles side i ∆O1AP og ∆O1AQ,

• ∠O1AP ∼= ∠O1AQ siden begge er rette,

følger det av SAS at ∆O1AP ∼= ∆O1AQ, og spesielt er O1Q = O1P = r1. Ergo
ligger Q på γ1. Samme bevis gir at ∆O2AP ∼= ∆O2AQ og at Q ligger på γ2. Dette
er selvsagt en motsigelse til at P er det eneste punktet på både γ1 og γ2 1

For å vise siste del, lar vi n være linja gjennom P som står normalt på
←−−→
O1O2. Siden

P,O1, O2 ligger på samme linje, er
←−−→
O1O2 =

←−→
O1P =

←−→
O2P . Per konstruksjon er

←−−→
O1O2 ⊥

n, og dermed er selvsagt
←−→
O1P ⊥ n og

←−→
O2P ⊥ n. Teorem 8.1.7 gir da at n er en tangent

for γ1 og γ2.

8.1 6 I denne oppgaven er γ = C(O, r) en sirkel, l og m er to ikke-parallelle tangenter til
γ i henholdsvis P og Q. l og m skjærer hverandre i punktet A.

1Hvis vi insisterer på å vise at P 6= Q, følger det av at PQ = 2FP 6= 0. Linjalpostulatet sier at P = Q
hvis og bare hvis PQ = 0, ergo er P 6= Q.
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Figur 1: Figur til oppgave 8.1 5. Når vi antar at P ikke ligger på linja gjennom O1 og O2,
må sirklene skjære hverandre i et annet punkt Q. Merk at vi i beviset ikke antar at Q
ligger på begge sirklene, men viser at dette er tilfelle.

a) Fra definisjonen av vinkelhalveringsstråle (definisjon 3.4.6) må vi vise at O lig-
ger i det indre av ∠PAQ og at ∠PAO ∼= ∠QAO, se også figur 2.
O ligger i det indre av ∠PAQ. Vi viser at OP ∩ m = ∅. Merk først at
vi ikke kan ha P ∈ OP ∩ m, siden P og A da ville vært felles punkt på l
og m, slik at l = m. Hvis A ∈ OP , har vi fra definisjonen av linjestykke at
r = OP = OA + AP, slik at OA ≤ r. Hvis A ∈ m og A 6= P , sier teorem
8.1.8 at A ligger utenfor γ, altså at OA > r. Dermed ser vi at vi ikke kan ha
A ∈ OP ∩m, siden dette ville implisert både OA ≤ r og OA > r. På tilsvarende
vis får vi at OQ∩ l = ∅, og dette betyr nettopp at O ligger i det indre av ∠PAQ
2.
For å vise ∠PAO ∼= ∠QAO, bruker vi først at både ∠OPA og ∠OQA er rette
vinkler av teorem 8.1.7 (tangentlinjeteoremet). Dermed er P foten til normalen
fra O til l, og Q er foten til normalen fra O til m. Derfor er r = OP = d(O, l)
og r = OQ = d(O,m), og teorem 4.3.6 (punktvis karakterisering av vinkelhal-
veringsstråler) gir at ∠PAO ∼= ∠QAO.

b) Betrakt trekantene ∆OPA og ∆OQA, se figur 3. Vi vet at

• ∠PAO ∼= ∠QAO fra forrige oppgave,
• ∠OPA ∼= ∠OQA siden begge er rette (se forrige oppgave),
• OA er felles side i begge trekantene.

Dermed gir AAS at ∆OPA ∼= ∆OQA, og spesielt er PA = QA.

c) Siden PA = QA fra forrige oppgave, gir teorem 4.3.7 (punktvis karakterisering
av midtnormaler) at punktet A ligger på midtnormalen til linjestykket QA. Av

2Husk at O ligger i det indre av ∠PAQ hvis og bare hvis O og P ligger på samme side av m =
←→
QA og

O og Q ligger på samme side av
←→
PA = l – dette er definisjonen av det indre av en vinkel.
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teorem 8.1.9 (sekantlinjeteoremet) vet vi også at O ligger på denne midtnorma-
len. Siden ei linje er entydig bestemt av to punkt, må OA være midtnormalen
til PQ, og spesielt er

←→
PQ ⊥

←→
OA som vi skulle vise.

Figur 2: Figur til oppgave 8.1 6.

8.3 1 I denne oppgaven er ∆ABC en trekant og M er midtpunktet på AB. Vi antar
at ∠ACB er rett, og vil vise at AM = MC. Vi antar først at CM > AM , og
jakter en motsigelse. Bruk linjalpostulatet til å finne et punkt D slik at M ∗D ∗ C
og AM = MD, se figuren. Vet å bruke teorem 8.3.1 på ∆ABD, vet vi at ∠ADB
er rett. Siden ∠BDM er en ytre vinkel til ∆ADC og ∠ADM er en ytre vinkel til
∆BDC, gir ytre vinkel-teoremet at

• µ(∠BDM) > µ(∠BCM) (røde vinkler i figur)

• µ(∠ADM) > µ(∠ACM) (blå vinkler i figur).

Men dette må bety at

90◦ = µ(∠BDA) = µ(∠ADM) + µ(∠BDM)

> µ(∠ACM) + µ(∠BCM)

= µ(∠BCA) = 90◦,

som åpenbart er en motsigelse siden det er en ekte ulikhet i utregningen. Derfor kan
vi ikke ha at CM > AM , og samme bevis gir at vi ikke kan ha AM > CM – i dette
tilfellet finner vi et punkt D slik at M ∗ C ∗ D og MD = AM , og fullfører beviset
som over.

8.3 2 Vi antar at vi har en trekant ∆ABC med vinkler av størrelse 30◦, 60◦ og 90◦, og skal
vise at siden motsatt vinkelen på 30◦ er halvparten så lang som hypotenusen. Vi antar
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Figur 3: Figur til del b) av oppgave 8.1 6.

uten tap av generalitet3 at µ(∠ABC) = 30◦, µ(∠CAB) = 60◦ og at µ(∠BCA) = 90◦,
da må vi vise at AB = 2AC – se også figuren.
La M være midtpunktet på AB. Siden ∠BCA er rett, gir teorem 8.3.3 at AM =
CM. Dermed gir likebeint trekant-teoremet at µ(∠MCA) = µ(∠CAB) = 60◦. Da
vinkelsummen i en trekant er 180◦ i euklidsk geometri, må

µ(∠AMC) = 180◦ − 60◦ − 60◦ = 60◦.

Derfor kan vi anvende det motsatte av likebeint trekant-teoremet (teorem 4.2.2) på
∆AMC, og får at AM = AC. Siden M er midtpunktet på AB, følger det at

AB = 2AM = 2AC,

som var det vi skulle vise.

8.3 3 Vi skal vise følgende: hvis ∆ABC er en rettvinklet trekant slik at den ene kateten
er halvparten så lang som hypotenusen, så må vinklene i trekanten være av størrelse
30◦, 60◦, 90◦. Vi antar uten tap av generalitet at µ(∠BCA) = 90◦ og AC = 1

2AB,
se også figuren. La M være midtpunktet på AB. Da er AC = 1

2AB = AM , siden vi
antar at AC = 1

2AB og M er midtpunktet på AB. Av teorem 8.3.3 får vi også at
AM = MC siden ∠BCA er rett. Altså er ∆AMC en likesidet trekant, og det følger
at alle vinklene i ∆AMC er like store. For eksempel kan vi argumentere ved likebeint
trekant-teoremet:

• Siden AM = MC, må ∠CAM ∼= ∠MCA av likebeint trekant-teoremet.

• Siden AC = AM , må ∠MCA ∼= ∠AMC av likebeint trekant-teoremet.
3Hvis det ikke er disse hjørnene som har dette vinkelmålet, er det bare å bytte navn på hjørnene!
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Figur 4: Figur til oppgave 8.3 1. Vi antar CM > AM , og finner D slik at AM = MD.
Teorem 8.3.1 gir da at ∠ADB må være rett. Vi får en motsigelse når vi bruker ytre vinkel-
teoremet på vinklene markert med samme farge, sammen med at både ∠ADB og ∠ACB
er rette.

Siden alle vinklene i ∆AMC er like store og vinkelsummen i en trekant er 180◦, må
alle vinklene i ∆AMC være av størrelse 60◦. Spesielt må µ(∠CAM) = 60◦, og da
∠CAM = ∠CAB følger det at µ(∠CAB) = 60◦. Siden vinkelsummen i ∆ABC også
er 180◦, får vi at

µ(∠ABC) = 180◦ − µ(∠BCA)− µ(∠CAB) = 180◦ − 90◦ − 60◦ = 30◦,

og dermed er resultatet vist.
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Figur 5: Figur til oppgave 8.3 2. M er midtpunktet på AB, og teorem 8.3.3 gir at AM =
MC. Likebeint trekant-teoremet gir dermed at også ∠MCA har vinkelmål 60◦. Siden
vinkelsummen i en trekant er 180◦ må også µ(∠AMC) = 60◦. Til slutt gir det motsatte
av likebeint trekant-teoremet at AM = AC, som fullfører beviset siden AM = 1

2AB.

Figur 6: Figur til oppgave 8.3 3. I denne oppgaven antar vi at AB = 2AC, som betyr
at AC = AM der A er midtpunktet på AB. Deretter gir teorem 8.3.3 at AM = AC, så
∆AMC er likesidet. Ved hjelp av likebeint trekant-teoremet følger det at alle vinklene i
∆AMC er like store, og spesielt må da µ(∠CAB) = 60◦. Da vinkelsummen i ∆ABC er
180◦ må vi ha at µ(∠ABC) = 30◦.
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