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Oppgave 1
I 1765 oppdaget Euler et teorem vedrørende trekanter innen euklidsk geometri som Euklid hadde oversett. I den matematiske litteraturen er termen
“Eulerlinjen” knyttet til denne oppdagelsen. Gi en kortfattet beskrivelse (uten bevis) av hva Euler oppdaget, gjerne ved hjelp av en figur.
Oppgave 2
La G = (P, L) være en hyberbolsk geometri. Hvilke av følgende
utsagn er korrekte? (Du trenger ikke begrunne svarene.)
(a) Ingen trekanter kan omskrives av en sirkel.
(b) Det finnes trekanter som ikke tillater en innskreven sirkel.
(c) Dersom to trekanter er formlike (“similar”), så er de kongruente.
(d) Dersom ℓ, m og n er tre distinkte linjer slik at l  m og m  n, så vil l  n.
I de følgende oppgavene, der G = (P, L) er en nøytral geometri, kan man fritt
benytte etter behov følgende teoremer og resultater: lineært par-teoremet, tverrstangsteoremet, scalene-ulikheten, ytre-vinkel-teoremet, alternerende-indre-vinkel
(AIV) teoremet og likebent-trekant-teoremet. Bruk gjerne figurer for å illustrere
resonnementene i besvarelsene til oppgavene.
Oppgave 3

I denne oppgaven er G = (P, L) en nøytral geometri.

a) La trekantene ∆ABC og ∆DEF stå i følgende forhold til hverandre:
AC ∼
= DF , ∠ACB ∼
= ∠DF E, ∠ABC ∼
= ∠DEF . Vis at ∆ABC ∼
= ∆DEF.
b) La ℓ ∈ L, P ∈ P, P ∈
/ ℓ. Vis at det finnes en entydig linje m ∈ L slik at
P ∈ m og m ⊥ ℓ.
c) La ℓ ∈ L, P ∈ P, P ∈
/ ℓ. Vis at det finnes n ∈ L slik at P ∈ n og n  ℓ.
Oppgave 4
a) Vis at i nøytral geometri så vil en linje ℓ skjære en sirkel γ = C(O, r) i høyst
to punkter.
b) Dessuten, vis at dersom linjen ℓ er tangent til sirkelen γ = C(O, r) i punktet
←→
P så vil OP ⊥ ℓ.
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Oppgave 5
La G = (P, L) være en nøytral geometri. Denne oppgaven omhandler to utsagn som er sanne i euklidsk geometri, men ikke nødvendigvis i nøytral geometri, nemlig det euklidske parallellpostulat og Proclusaksiomet:
Det euklidske parallellpostulat: dersom P ∈ P, ℓ ∈ L, P ∈
/ ℓ, så finnes det en
entydig m ∈ L slik at P ∈ m og m  ℓ.
Proclusaksiomet: dersom ℓ og ℓ′ er parallelle linjer og t er en linje slik at t ∕= ℓ og
t ∩ ℓ ∕= ∅, så vil t ∩ ℓ′ ∕= ∅.
a) Vis at det euklidske parallellpostulatet sammen med aksiomene for nøytral
geometri medfører at Proclusaksiomet er oppfylt.
b) Motsatt, vis at Proclusaksiomet sammen med aksiomene for nøytral geometri
medfører at det euklidske parallellpostulatet er oppfylt.
Oppgave 6
Anta at vinkelsummen til alle trekantene i en nøytral geometri
har samme verdi, r. Vis at da må r = 180◦ .

