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4.3 2 Vi skal vise følgende: hvis A, B og C er tre punkt som ikke ligger på linje, så er
AC < AB+BC. Planen vår er å utvide ∆ABC til en større trekant der en av sidene
har lengde AB+BC, og så bruke scaleneulikheten. Se også figuren. Vi bruker derfor
linjalpostulatet til å finne et punkt D på

←→
AB slik at A ∗B ∗D og BD = BC1. Hvis

vi klarer å vise at µ(∠ADC) < µ(∠ACD) vil vi være i mål, siden scaleneulikheten
da vil gi at AC < AD = AB +BC.
Trekanten ∆BCD er likebeint, siden BD = BC per konstruksjon. Av likebeint
trekant-teoremet (teorem 3.6.5) er da ∠ADC ∼= ∠BCD. Videre har vi at µ(∠ACD) >
µ(∠BCD) som en konsekvens av gradskivepostulatet: siden A ∗B ∗D ligger strålen
−−→
CB mellom strålene

−→
CA og

−−→
CD av teorem 3.3.10, og del 4 av gradskivepostulatet

gir at
µ(∠ACD) = µ(∠ACB) + µ(∠BCD) > µ(∠BCD).

Siden vi også har at ∠ADC ∼= ∠BCD, får vi at

µ(∠ACD) > µ(∠ADC),

og som vi viste tidligere fullfører dette beviset.

Figur 1: Figur til oppgave 4.3 2.

4.3 3 Vi skal vise: dersom A,B,C er tre punkt slik at AC = AB + BC, så må A,B,C
ligge på linje. Dette resultatet følger lett fra trekantulikheten ved et motsigelsesbevis.
Anta at AC = AB + BC og at A,B,C ikke ligger på linje. Da gir trekantulikheten
at AC > AB +BC – en åpenbar motsigelse til vår antagelse.

1Som vi har sett i mange løsningsforslag, er linjalpostulatet en samlebetegnelse for mange resultat i
kapittel 3.2 som følger av linjalpostulatet. For å være helt presise, bruker vi her teorem 3.2.23.

16. februar 2018 Side 1 av 4



Løsningsforslag — Øving 5

4.3 4 Vi skal vise: for tre punkt A,B,C er AB+BC ≥ AC. Vi deler beviset i to tilfeller:

1. Hvis A,B,C ikke ligger på linje: av trekantulikheten er AC < AB + BC, som
stemmer med utsagnet vi skal vise.

2. Hvis A,B,C ligger på linje må vi dele opp i noen flere tilfeller. Av korollar 3.2.19
må et av de tre punktene ligge mellom de to andre.
• Hvis A ∗B ∗C er AC = AB+BC av definisjonen av mellomliggenhet, som

stemmer med utsagnet vi skal vise.
• Hvis A ∗ C ∗ B er AC + CB = AB av definisjonen av mellomliggenhet.

Spesielt er
AC < AB < AB +BC,

som stemmer med utsagnet vi skal vise.
• Hvis B ∗ A ∗ C er BC = AB + AC av definisjonen av mellomliggenhet.

Spesielt er
AC < BC < AB +BC,

som stemmer med utsagnet vi skal vise.
Beviset er nå fullført, siden vi har vist at AB+BC ≥ AC i alle mulige tilfeller.
Legg merke til at vi ikke trenger å sjekke tilfellet C ∗B ∗A, siden C ∗B ∗A er
ekvivalent med A ∗B ∗ C (se definisjon 3.2.3).

4.3 8 Vi skal vise: La A,B,C være tre punkt som ikke ligger på linje og P et punkt i det
indre av ∠BAC. Da ligger P på vinkelhalveringsstrålen til ∠BAC hvis og bare hvis
d(P,

←→
AB) = d(P,

←→
AC). Et “hvis og bare hvis”-utsagn består av to implikasjoner, og vi

må vise begge disse. Det kan være lurt å repetere definisjonen av avstanden mellom
ei linje og et punkt – se definisjon 4.3.5.

1. Anta først at P ligger på vinkelhalveringsstrålen til ∠BAC. Vi må vise at
d(P,

←→
AB) = d(P,

←→
AC). La D være punktet på

←→
AB slik at

←→
AB ⊥

←→
DP , se fi-

guren2 La tilsvarende E være punktet på
←→
AC slik at

←→
AC ⊥

←→
EP . Nå har vi

at

∠DAP ∼= ∠EAP ∠PDA ∼= ∠PEA AP = AP,

der vi har brukt at P ligger på vinkelhalveringsstrålen til ∠BAC og at både
∠PEA og ∠PDA er rette vinkler. Dermed kan vi bruke AAS til å konkludere
med at ∆APD ∼= ∆APE, og spesielt må PD = PE, som nettopp betyr at
d(P,

←→
AB) = d(P,

←→
AC).

2. Anta så at d(P,
←→
AB) = d(P,

←→
AC). Vi skal vise at P ligger på vinkelhalverings-

strålen til ∠BAC, altså at ∠PAB ∼= ∠PAC. La D og E være som over,
altså

←→
AB ⊥

←→
DP og

←→
AC ⊥

←→
EP . Per antagelse har vi at PD = PE, fordi

PD = d(P,
←→
AB) og PE = d(P,

←→
AC) per definisjon av avstand mellom linje og

punkt. Nå har vi at

AP = AP PD = PE µ(∠PEA) = µ(∠PDA) = 90◦,

slik at hypotenus-katet-teoremet (teorem 4.2.5) gir at ∆APE ∼= ∆APD. Spe-
sielt er ∠DAP ∼= ∠EAP , som var det vi skulle vise.

2At dette punktet D finnes er teorem 4.1.3.

16. februar 2018 Side 2 av 4



Løsningsforslag — Øving 5

Figur 2: Figur til oppgave 4.3 8. I første del av oppgaven har vi antatt at ∠BAP ∼= ∠PAC,
og vi bruker AAS til å vise at PD = PE. I andre del av oppgaven antar vi PE = PD, og
bruker hypotenus-katet-teoremet til å vise at ∠EAP ∼= ∠DAP .

4.4 1 Se figuren. Utsagnet vi skal vise er at dersom ∠CBP ∼= ∠FEP , så må l og m være
parallelle. Av toppvinkelteoremet (teorem 3.5.13) må ∠FEP ∼= ∠DEB. Men da gir
alternerende-indre-vinkel-teoremet at m og l er parallelle, som var det vi skulle vise.

4.4 2 Se figuren til forrige oppgave. Denne gangen skal vi vise følgende: dersom ∠CBP
og ∠FEB er supplementærvinkler, er l og m parallelle. At ∠CBP og ∠FEB er
supplementærvinkler, betyr per definisjon at

µ(∠CBP ) + µ(∠FEB) = 180◦.

Av lineært par-teoremet har vi også at

µ(∠DEB) + µ(∠FEB) = 180◦.

Ved å eliminere µ(∠FEB) fra disse ligningene, sitter vi igjen med

∠CBP ∼= ∠DEB.

Dermed gir alternerende-indre-vinkel-teoremet at l og m er parallelle.
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Figur 3: Figur til oppgave 4.4 1.
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