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Løsningsforslag — Øving 4

4.1 1 Dette resultatet følger fra ytre vinkel-teoremet og lineært par-teoremet. Oppgaven
sier at vi har en trekant ∆ABC der en av vinklene er rett eller stump (=obtuse).
Vi antar, uten tap av generalitet, at det er ∠BAC som er rett eller stump, altså at
µ(∠BAC) ≥ 90◦. Se også figur. Anta så at D er et punkt på

←→
AB slik at D∗A∗B, slik

at ∠DAC er en ytre vinkel til ∠BAC. Av lineært par-teoremet vet vi at µ(∠BAC)+
µ(∠DAC) = 180◦, altså

µ(∠DAC) = 180◦ − µ(∠BAC) ≤ 90◦, (1)

der vi har brukt at µ(∠BAC) ≥ 90◦. Av ytre vinkel-teoremet er

µ(∠DAC) > µ(∠ACB) µ(∠DAC) > µ(∠ABC),

og da gir ligning (1) at

90◦ > µ(∠ACB) 90◦ > µ(∠ABC),

som var det vi skulle vise.

Figur 1: Figur til oppgave 4.1 1.

4.2 1 Vi skal vise følgende: dersom ∆ABC er en trekant der ∠ABC ∼= ∠ACB, er AB ∼=
AC. Vi antar derfor at ∆ABC tilfredsstiller ∠ABC ∼= ∠ACB. Som boka antyder
på side 74, er det mulig å vise at AB ∼= AC ved en lur anvendelse av ASA. Vi
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Figur 2: Figur til oppgave 4.2 1. Vi vet at de markerte vinklene er like per antagelse. Vi
kan derfor anvende ASA på de to trekantene for å løse oppgaven.

får nemlig fra ASA at ∆BCA ∼= ∆CBA, siden BC ∼= CB, ∠ACB ∼= ∠ABC og
∠ABC ∼= ∠ACB. Siden trekantene er kongruente må spesielt AB ∼= AC, som var
det vi skulle vise. Figuren bør være til hjelp for å forstå argumentet.

4.2 2 Vi skal vise: Dersom ∆ABC og ∆DEF er to trekanter der ∠ABC ∼= ∠DEF ,
∠BCA ∼= ∠EFD og AC ∼= DF , så må ∆ABC ∼= ∆DEF .
Merk først at dersom CB ∼= FE, så følger resultatet av SAS, så det vil være nok å
vise at CB ∼= FE. Anta uten tap av generalitet at CB ≥ FE. Av linjalpostulatet
kan vi finne et punkt P på CB slik at CP = FE1. Dersom P = B er vi mål, siden
vi da kan bruke SAS slik vi allerede har nevnt. Anta derfor at P 6= B – vi må vise
at dette fører til en motsigelse.
Per konstruksjon og antagelse er AC ∼= DF , CP ∼= FE og ∠ACP ∼= ∠DFE. Dermed
gir SAS at ∆ACP ∼= ∆DFE, og spesielt må

µ(∠APC) = µ(∠DEF ) = µ(∠ABC),

der den siste likheten er en av våre opprinnelige antagelser. Men vi har også at ∠APC
er en ytre vinkel til ∆ABC, og ytre vinkel-teoremet gir at

µ(∠APC) > µ(∠ABC).

De to siste ligningene kan naturligvis ikke stemme samtidig, og vi har funnet motsi-
gelsen vi søkte.

4.2 3 Vi antar at vi har to trekanter ∆ABC og ∆DEF slik at ∠BAC ∼= ∠EDF , AC =
DF og CB = FE – se også figuren. Vi skal vise at vi enten har µ(∠ABC) =
µ(∠DEF ) eller µ(∠ABC) + µ(∠DEF ) = 180◦.
Anta, uten tap av generalitet, at AB ≥ DE. Ved hjelp av linjalpostulatet kan vi

1For å være helt presis bruker vi her teorem 3.2.23 til å finne et punkt P på strålen
−−→
CB slik at CP = FE.

Siden CP = FE ≤ CB følger det at P må ligge på linjestykket CB av korollar 3.2.18.
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Figur 3: Figur til oppgave 4.2 2. Vi skal vise at ∆ABC ∼= ∆DEF . Vi finner punktet P slik
at CP = FE, og argumenterer så for at P = B ved et motsigelsesbevis som bruker ytre
vinkel-teoremet.

da finne et punkt P ∈ AB slik at AP = DE (Av samme argument som i forrige
oppgave, se fotnote 1). Vi har to muligheter: P = B eller A ∗ P ∗B.
Hvis P = B kan vi bruke SAS på ∆ABC og ∆DEF til å konkludere med at ∆ABC ∼=
∆DEF , og spesielt må da µ(∠ABC) = µ(∠DEF ).
Hvis A ∗ P ∗ B kan vi i stedet bruke SAS på trekantene ∆APC og ∆DEF , slik at
∆APC ∼= ∆DEF . Spesielt er PC ∼= EF . Per antagelse er også EF ∼= BC, slik at vi
får EF ∼= PC. Dermed er ∆PBC en likebeint trekant, og likebeint trekant-teoremet
gir at

∠BPC ∼= ∠ABC.

Vinklene ∠BPC og ∠APC også et lineært par, slik at lineært par-teoremet gir at

µ(∠BPC) + µ(∠APC) = 180◦.

Siden ∆APC ∼= ∆DEF vet vi også at

∠APC ∼= ∠DEF,

og hvis vi kombinerer de tre foregående ligningene får vi at

µ(∠ABC) + µ(∠DEF ) = 180◦,

og vi har vist resultatet.

4.2 4 La ∆ABC og ∆DEF være to rettvinklede trekanter, der vinklene ved henholdsvis
C og F er rette. Anta videre at AB ∼= DE og BC ∼= EF . Vi skal vise at ∆DEF ∼=
∆ABC.
En måte å vise dette på, er å kombinere de to trekantene til å lage en likebeint
trekant. Konstruksjonen er vist i figuren, som det vil være lurt å kikke på når du
leser beviset. Ved hjelp av linjalpostulatet2 kan vi finne et punkt P på

←→
AC slik at

2Som vanlig referer vi til resultatene i kapittel 3.2 under dette navnet. Mer presist bruker vi teorem
3.2.23.
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Figur 4: Oppgave 4.2 3. Figuren viser situasjonen der A ∗ P ∗ B. Siden AP = DE per
konstruksjon av P , kan vi bruke SAS til å få at ∆APC ∼= ∆DEF . Derfor er PC = EF
og ∠APC ∼= ∠DEF . Siden ∆PBC er likebeint, får vi at ∠BPC ∼= ∠PBC, og beviset
fullføres med litt algebra.

CP = DF og P ∗ C ∗A. Da gir SAS at ∆PBC ∼= ∆DEF , siden

BC ∼= EF CP ∼= FD ∠BCP ∼= ∠EFD,

der den siste likheten følger av lineært par-teoremet: siden ∠ACB og ∠BCP er et
lineært par der µ(∠ACB) = 90◦, må µ(∠BCP ) = 180◦ − µ(∠ACB) = 90◦.
Siden vi har vist at ∆PBC ∼= ∆DEF , kan vi fullføre beviset ved å vise at ∆PBC ∼=
∆ABC. Som en konsekvens av kongruensen ∆PBC ∼= ∆DEF får vi spesielt at
PB ∼= DE, og siden vi antar DE ∼= AB ser vi at PB ∼= AB. Med andre ord er
trekanten ∆PAB likebeint.
Fra likebeint trekant-teoremet får vi at ∠CPB ∼= ∠BAC. Men nå vet vi til sammen
at

BP ∼= BA ∠BCP ∼= ∠BCA ∠CPB ∼= ∠BAC,

slik at AAS gir at ∆ABC ∼= PBC.

Alternativ løsning: Man kan også bruke forrige oppgave til å løse oppgaven, som
vi skisserer her. Fra oppgave 4.2 3 vet vi at ∠ABC ∼= ∠DEF eller µ(∠ABC) +
µ(∠DEF ) = 180◦. I tilfellet µ(∠ABC) + µ(∠DEF ) = 180◦ må vi åpenbart ha at
enten µ(∠ABC) eller µ(∠DEF ) er større eller lik 90◦. Men det er lett å vise ved
hjelp av ytre vinkel-teoremet at vi må ha µ(∠ABC) < 90◦ og µ(∠DEF ) < 90◦, og
dermed har vi en motsigelse. Vi konkluderer med at vi må være i det andre tilfellet,
nemlig ∠ABC ∼= ∠DEF , og da kan vi bruke ASA til å fullføre beviset.

4.2 5 Vi har en trekant ∆ABC og et linjestykke DE slik at DE ∼= AB. Vi skal vise at for
et halvplan H bestemt av

←→
DE finnes et unikt punkt F ∈ H slik at ∆ABC ∼= ∆DEF .

Vi finner punktet F slik vi ville funnet det i praksis, nemlig ved å bruke gradskive
og linjal (som i beviset dukker opp som linjalpostulatet og gradskivepostulatet). Av
gradskivepostulatets del 3 finner vi en unik stråle

←→
DP med P ∈ H slik at ∠EDP ∼=
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Figur 5: Oppgave 4.2 4. Vi finner P slik at PC = DF , og SAS gir da at ∆CPB ∼= ∆FDE.
Spesielt får vi at BP = DE = AB, slik at ∆PAB er likebeint. Likebeint trekant-teoremet
sier at ∠APB ∼= ∠PAB, og vi kan bruke AAS til å fullføre beviset.

∠BAC. Av linjalpostulatet 3 finner vi et unikt punkt F ∈
−→
AP slik at DF = AC. Av

stråleteoremet (teorem 3.3.9) ligger også F i H. Nå vet vi at

AB ∼= DE ∠CAB ∼= ∠FDE AC ∼= DF,

slik at SAS gir at ∆ABC ∼= ∆DEF . At F er unikt følger av unikhetsdelene av linjal-
postulatet og gradskivepostulatet. Hvis G var et annet punkt i H slik at ∆DEG ∼=
∆ABC, måtte vi hatt at G ∈

−−→
DF , siden

−−→
DF er den unike strålen med F ∈ H slik

at ∠FDE ∼= ∠CAB. Videre må F = G, siden DF = DG og koordinatfunksjoner er
injektive.

Figur 6: Figur til oppgave 4.2 5.

3Nærmere bestemt teorem 3.2.23
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