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Oppgave 1
I 1821/1822 oppdaget flere matematikere uavhengig av hverandre
et teorem innen euklidsk geometri som har fått navnet ”ni-punktssirkelen“ heftet
ved seg. Gi en kortfattet beskrivelse (uten bevis) for hva dette teoremet sier.
I de følgende oppgavene, der G = (P, L) er en nøytral geometri, kan man fritt
benytte etter behov følgende teoremer angående trekanter: ASA, AAS og SSS.
Bruk gjerne figurer for å illustrere resonnementene i besvarelsene til oppgavene.
Oppgave 2

La G = (P, L) være en nøytral geometri.

a) La ∆ABC være en trekant. Vis at ∠BAC ∼
= ∠ABC hvis og bare hvis AC ∼
=
BC.
b) La A, B ∈ P, A ∕= B. Vis at P ∈ P ligger på midtnormalen til AB hvis og
bare hvis P A ∼
= P B.
Oppgave 3
La G = (P, L) være en nøytral geometri. La □ABCD være en
Saccheri-firkant med grunnlinje (”base“ ) AB.
a) Vis at AC ∼
= BD.
b) Vis at ∠BCD ∼
= ∠ADC.
c) Vis at høyden til □ABCD (altså linjesegmentet mellom midtpunktene av
AB og CD) er normal til både AB og CD.
Oppgave 4
La G = (P, L) være en hyperbolsk geometri. La m, n ∈ L slik at
m  n, m ∕= n. Anta at det eksisterer to distinkte punkter P, Q ∈ P slik at P ∈ m,
Q ∈ m, og slik at P og Q har like stor avstand til n. Vis at m og n har en felles
normal t ∈ L.
Oppgave 5

La G = (P, L) være en euklidsk geometri.

a) La ℓ, m ∈ L. Vis at dersom l  m, ℓ ∕= m, så finnes en linje t ∈ L slik at t ⊥ ℓ
og t ⊥ m. (Hint: Bruk MAIV, dvs. det motsatte-alternerende-indre-vinkel
teoremet. Du trenger ikke vise MAIV.)
b) Anta at trekanten ∆ABC er likesidet. Vis at sentroiden og omsenteret til
∆ABC faller sammen.

Side 2 av 2

MA2401/MA6401 Geometri

Oppgave 6
La G = (P, L) være en euklidsk geometri. La ∆ABC være en
trekant, og la M være midtpunktet til AB. Vis at dersom AM ∼
= M C, så er
∠ACB en rett vinkel.

