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Oppgave 1.

Vis at midtpunktene p̊a sidekantene i en firkant danner et parallellogram som
har halvparten s̊a stort areal som hele firkanten. (Hint: Vis at hver side i
den nye firkanten er parallell med en diagonal i den gamle.)

Oppgave 2.

De åtte punktene (±1,±1,±1) danner hjørnene i en terning. Fire av disse
danner hjørnene i et tetraeder. De fire andre danner hjørnene i et annet
tetraeder. Skriv opp koordinatene til hjørnene i hvert av disse to tetraed-
erne. Snittmengden til de to tetraederne danner et nytt polyeder. Finn
koordinatene til hjørnene i dette nye polyederet. Hva slags polyeder er dette?

(Fortsettes side 2.)
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Oppgave 3.

Linjene i det projektive planet med ligninger x+y = z og x+y = 2z skjærer
linja y = 0 i henholdsvis A1 og B1, og linja x = 0 i henholdsvis A2 og B2. La
C være skjæringspunktet mellom x = 0 og y = 0, og la D være punktet p̊a
linja y = 0 slik at dobbeltforholdet (the cross ratio) (A1B1, CD) = −1. Finn
homogene koordinater for punktet D. La P være skjæringspunktet mellom
A1B2 og A2B1, og vis at linjene A1A2, B1B2 og PD er konkurrente p̊a linja
z = 0.

Oppgave 4.

La L1 være linja gjennom punktet (1, 0) med stigningstall k, og L2 linja gjen-
nom punktet (−1, 0) med stigningstall 1/k. For hvilke verdier av k skjærer de
to linjene hverandre? Finn ligningen til kurven som skjæringspunktet følger
n̊ar k varierer. Hva slags kurve er dette?
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