
OPPGAVER

KRISTIAN RANESTAD

1. Innledning

Oppgavene her er ment som praktiske øvelser med dynamisk ge-
ometriprogramvare (f. eks. Geogebra/Geonext.) En skal her ikke lage
beviser, men snarere illustrasjoner som bekrefter p̊astanden i oppgaven.

2. Trekantoppgaver

Lag en hjelpetegning til hver av oppgavene (du skal ikke løse opp-
gavene).

(1) Bruk Cevas setning til å vise at høydene i en trekant er konkur-
rente.

(2) Bruk Cevas setning til å vise at medianene i en trekant er
konkurrente.

(3) Bruk Cevas setning til å vise at vinklenes halveringslinjer i en
trekant er konkurrente.

3. Geometriske steder

Geogebraoppgavene nedenfor er til dels åpne og utforskende. Noen
har et entydig svar, andre har flere svar. Husk at med ”geometrisk
sted” for en punktmengde i planet som oppfyller en viss (geometrisk)
egenskap, mener vi mengden av alle punkter som oppfyller egenskapen.
For eksempel er en sirkel med radius r om et punkt P, det geometriske
stedet for punktene i planet som har avstand r fra P.

Bruk Geogebra/Geonext til å finne og beskrive følgende geometriske
steder:

(1) Finn det geometriske stedet for punktene som har samme avs-
tand til to gitte linjer som skjærer hverandre.
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(2) Finn det gometriske stedet for punktene som har samme avs-
tand til to gitte punkter.

(3) Gitt to punkter P og Q. Finn the geometriske stedet for punk-
tene som ligger dobbelt s̊a langt fra P som fra Q.

(4) Gitt to punkter P og Q. Finn det geometriske stedet for top-
punktet av en rett vinkel med vinkelbein gjennom P og Q.

(5) Gitt to punkter P og Q. Finn det geometriske stedet for top-
punktet av vinkler p̊a π

6
(30 grader) med vinkelbein gjennom P

og Q.

4. Sirkeloppgaver

Lag en hjelpetegning til hver av oppgavene (du skal ikke løse opp-
gavene).

(1) La S være sentrum i en sirkel, og la A og B være to punkter
p̊a sirkelen som ikke ligger p̊a samme diameter. Tangentene til
sirkelen i A og i B skjærer hverandre i P .
(a) Forklar at det fins en sirkel som g̊ar gjennom de fire punk-

tene A, B, S, P .
(b) Forklar hvordan man kan konstruere tangentene til en sirkel

fra et punkt utenfor sirkelen.

(2) I trekanten 4ABC la D,E, F være fotpunktene for høydene
p̊a de tre sidene. Hva slags linjer er disse høydene i trekanten
4DEF?

(3) Bevis at en firkant har en omskrevet sirkel hvis og bare hvis
motst̊aende vinkler er supplementære (dvs har sum lik 180◦).

(4) AB er diameter i en sirkel. Punktene C og D ligger p̊a sirkelen,
p̊a hver sin side av AB og slik at buen AC er 120◦ og buen BD
er 90◦. Trekk AC og BD til skjæring i P , og trekk AD og BC
til skjæring i Q.
(a) Vis at ∠P = ∠Q.
(b) Generaliser denne oppgaven.

(5) En fotballoppgave:
(a) Flo st̊ar p̊a hjørnet av straffeomr̊adet (”16-meteren”). Hvor

p̊a banen kan Solskjær st̊a og se målet under samme vinkel
som Flo?
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(b) P̊a hvilke steder p̊a banen ses de to målene under samme
vinkel?

(c) Linjedommeren beveger seg langs sidelinja. Hvor ser han
det norske målet under størst vinkel?

(6) To sirkler med sentrene S og T berører hverandre utvendig i R.
En rett vinkel med toppunkt i R har vinkelbein som skjærer de
to sirklene i henholdsvis P og Q. Vis at SP er parallell med
TQ.

(7) Vis at halveringslinja for en vinkel i en trekant og midtnormalen
p̊a den motst̊aende trekantsiden skjærer hverandre p̊a trekan-
tens omskrevne sirkel.

(8) Fire sirkler ligger i en ”ring” og berører hverandre utvendig: S1

berører S2, som berører S3, som berører S4, som berører S1.
Vis at de fire berøringspunktene ligger p̊a en sirkel.

(9) Konstruer med Geogebra/Geonext fire sirkler med parvis ulike
radier som ligger i en ”ring” og berører hverandre utvendig.

(10) Forsøk å finne et kriterium for n̊ar en firkant har en innskrevet
sirkel.

5. Ekstraoppgaver

Lage hjelpetegninger til hver av oppgavene i Geogebra/Geonext (du
skal ikke løse oppgavene).

(1) Gitt fire linjer i planet som parvis skjærer hverandre. Tre og
tre av de danner en trekant, med en omskreven sirkel. Vis at
de fire omskrevne sirklene du f̊ar har et felles punkt.

(2) Gitt fem linjer i planet som parvis skjærer hverandre. Fra for-
rige oppgave bestemmer hvert utvalg av fire linjer et punkt. Vis
at de fem punktene du f̊ar p̊a denne måten ligger p̊a en sirkel.

(3) Gitt tre parallelle linjer, konstruer en likesidet trekant med ett
hjørne p̊a hver av linjene.
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