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Antall sider: 4

Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker, inkludert passer og linjal.

Merknader: De 17 deloppgavene (dvs 1(a), 1(b) osv) teller i utgangs-
punktet likt.
I bedømmelse av besvarelsen tas det hensyn til om svarene
og begrunnelsene er klare og presise, og at det er lett å følge
de logiske resonnementene.

Oppgave 1.

(a) Definer begrepet formlikhet, og konkretiser definisjonen for firkanter.

(b) (i) Angi (skriv ned) Pytagoras setning.

(ii) Bevis Pytagoras setning ved å bruke formlikhet.

(c) Angi (skriv ned) transversalsetningen. Bruk figur.

Varignons setning sier at midtpunktene p̊a sidene i en vilk̊arlig firkant danner hjørnene
i et parallellogram.

(d) Bevis Varignons setning ved å bruke transversalsetningen.

(e) Bevis Varignons setning ved å bruke vektorregning.
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Oppgave 2.

(a) Vis at vinkelsummen i enhver femkant er (5− 2) · 180◦ = 540◦.

(b) Avgjør om en regulær femkant tessellerer, dvs om regulære femkanter kan
nøyaktig fylle en flate. Begrunn.

(c) En regulær femkant som har sidekanter med lengde s, er innskrevet i en sirkel
med radius r. Finn lengden s uttrykt med r.
(Merk: Bruk bare eksakte verdier. Svaret kan derfor inneholde cos/sin.)

(d) (i) Beskriv symmetriene til en regulær femkant.

(ii) Angi navnet p̊a symmetrigruppa til en regulær femkant.

Oppgave 3.

(a) La ~a og ~b være to vektorer slik at vinkelen v mellom dem er mindre enn 90◦.

(i) Vis ved hjelp av en figur hva som menes med vektorprojeksjonen av vek-

toren ~a p̊a vektoren ~b (som er en vektor som vi skriver ~a~b).

(ii) Bruk (i) til å skrive opp et uttrykk for ~a~b. (Merk: Du skal ikke bruke
skalarproduktet her.)

(b) (i) Definer skalarproduktet mellom de to vektorene ~a og ~b.

(ii) Vis at lengden av vektorprojeksjonen kan beregnes ved |~a~b| =
~a·~b
|~b|

.

(c) Et plan i rommet er gitt ved likninga n1x+n2y+n3z = d, der n1, n2, n3, d ∈ R.
La

– A(x0, y0, z0) være et punkt i planet

– P (a, b, c) et punkt utenfor planet

– ~n = [n1, n2, n3]

og la D være avstanden fra punktet P til planet.

(i) Begrunn hvorfor

D =

∣∣∣∣ [a− x0, b− y0, c− z0] · ~n|~n|

∣∣∣∣ .
Hint: Bruk (b).

(ii) Vis at formelen i (i) kan skrives

D =

∣∣∣∣an1 + bn2 + cn3 − d
|~n|

∣∣∣∣ .
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(d) Punktet A(1, 2, 3) ligger i et plan utspent av vektorene ~u = [2, 0, 4] and ~v =
[0,−1, 3].

(i) Vis at ~n = [−2, 3, 1] er en normalvektor til planet, og finn likninga til
planet.

(ii) Finn avstanden fra punktet P (5, 10, 7) til planet.

Oppgave 4.
I en trekant ABC er ∠A = α og ∠C = β. Sirkelen med sentrum i C og med radius
AC og sirkelen med sentrum i B med radius AB skjærer hverandre i punkt A og i
et punkt D, se figur.

(a) (i) Begrunn at 4ABC ∼= 4BDC.

(ii) Vis at ∠ABD = 2(α + β).
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Anta at Rv
A og Rw

C er to rotasjoner, med henholdsvis rotasjonssentrum A og rota-
sjonsvinkel v, og rotasjonssentrum C og rotasjonsvinkel w.
I konstruksjoner kan du bruke at AC = 5 cm og vinklene

(b) (i) Konstruer Rw
CR

v
A(A) og Rw

CR
v
A(C) (der Rv

A brukes først).

(ii) Bruk blant annet (i) til å begrunne hvorfor den sammensatte isometrien
Rw

CR
v
A må være en rotasjon.

(c) La K være rotasjonssenteret (fikspunktet) til rotasjonen Rw
CR

v
A. Forklar hvor

punktet K ligger. (Hint: Ta utgangspunkt i figuren nedenfor.)

(d) Vis at rotasjonsvinkelen til Rw
CR

v
A er v + w, dvs at Rw

CR
v
A = Rv+w

K , der K er
punktet du skulle finne i (c).
(Hint: Vis at Rw

CR
v
A(A) er samme punkt som du f̊ar ved å rotere A om fiks-

punktet K en vinkel v + w. Oppgave (a) kan være til hjelp.)

Lykke til!
Inger Johanne H. Knutson
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