
Euklidinen tasogeometria, kevät 2010

Harjoitus 7, VAIN ke 12.5. klo 12-14 MaD 380

1. Olkoon annettuna kolmio. Konstruoi harpilla ja viivaimella tämän kolmion sisälle ja
ympäri piirretyt ympyrät (sisään piirretyn ympyrän keskipiste on kulmanpuolittajien
leikkauspiste).

2. Todista kehäkulmalauseen tapaus (b), jossa suora l leikkaa O-keskipisteisen ympyrän
α pisteissä P ja Q ja R ∈ α \ {P,Q} on sellainen, että RlO. Osoita, että tällöin pätee
(]PRQ)◦ = 180− 1

2
(]POQ)◦.

3. Olkoon α ympyrä, jonka keskipiste on A ja säde a. Jos B on piste α:n ulkopuolella,
niin pisteen B potenssi ympyrän α suhteen (merkitään P (B,α)) määritellään asetta-

malla P (B,α) = AB
2 − a2, ja jos B 6= A on α:n sisäpuolella, niin P (B,α) = a2 −AB2

.
Osoita, että pisteen potenssilla on seuraava mielenkiintoinen omimaisuus: Kun l on suo-
ra siten, että B ∈ l ja l leikkaa ympyrää α pisteissä P ja Q, niin P (B,α) = BP ·BQ.
(Ohje: Tutki erikseen tapaukset, joissa B on α:n sisäpuolella ja ulkopuolella. Etsi yh-
denmuotoisia kolmioita.)

4. Osoita (Cevan lauseen avulla), että (a) kolmion kulmanpuolittajat ja (b) teräväkul-
maisen kolmion korkeusjanat leikkaavat toisensa samoissa pisteissä.
Huom: (b) pätee kyllä kaikille kolmioille, mutta tylppäkulmaisen kolmion tapauksessa
ei voi käyttää Cevan lausetta; voit miettiä miten tulos todistetaan tässä tapauksessa...

5. Oheisessa kuvassa pisteet P ja Q ovat O-keskipisteisen ympyrän lävistäjällä, kulma
]BAP on suora kulma, ja lisäksi a = PA, b = AQ. Määritä janan AB pituus. Entä
kuinka pitkä on jana OR (a:n ja b:n avulla ilmaistuna)?
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6. Olkoon annettuna kolmio. Konstruoi ensin suorakulmio, jolla on sama pinta-ala kuin
tällä kolmiolla, ja sitten neliö, jolla on edelleen sama pinta-ala.

7. Osoita, että säännöllisen viisikulmion lävistäjät jakavat toisensa kultaisen leikauksen
suhteessa (vrt. harjoitus 6, tehtävä 8).
(Vihe: Etsi yhdenmuotoisia kolmioita kehäkulmien avulla)

8. Konstruoi harpilla ja viivaimella säännöllinen viisikulmio. Edellisestä tehtävästä voi
olla apua.


