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Tiistai 12.11.2013, klo 10–12 (MaD 245), klo 12–14 (MaD 259) ja klo 16–18 (MaD 259).

Tehtävä 1 (jota tarvitaan Lauseen 3.7 todistuksessa) toimii neutraalissa geometriassa, tehtävät
2 ja 3 ovat puolestaan hyperbolisen geometrian tehtäviä.

1. Olkoon �ABCD nelikulmio, jossa kulmat ]A ja ]B ovat suoria ja AD ∼= BC (vrt. Harj.
7.2). Olkoon P janan AB keskipiste ja P ′ janan CD keskipiste. Osoita, että

←→
AB ⊥

←→
PP ′ ⊥

←→
CD

(mistä siis erityisesti seuraa, että
←→
AB ‖

←→
CD ja nämä ovat normaalisti yhdensuuntaiset). Huo-

maa, että �ABCD on suunnikas!
(Ohje: Tarkastele pienempien nelikulmioiden �APP ′D ja �BPP ′C lävistäjien avulla syn-
tyvien kolmioiden yhtenevyyksiä.)

2. Olkoon (edelleen) �ABCD nelikulmio, jossa kulmat ]A ja ]B ovat suoria ja AD ∼= BC.
Osoita, että AB < CD.
(Ohje: Tehtävän 1 avulla �ABCD voidaan jakaa kahdeksi nelikulmioksi, joissa on kolme
suoraa kulmaa. Tällaisia tutkittiin harjoitus 8 tehtävissä 6 ja 7, joista voi olla nyt apua..)

3. Olkoot l ‖ m normaalisti yhdensuuntaisia ja olkoon
←→
PQ näiden yhteinen normaali, missä

P ∈ m ja Q ∈ l. Olkoot vielä A,B ∈ m siten, että P ∗A ∗B. Osoita, että d(P, l) < d(A, l) <
d(B, l). (Vihje: Muista Harj. 8 teht. 5.)

Tehtävät 4, 5 ja 6 ovat euklidisen geometrian tehtäviä, joten näissä paralleeliaksiooma seu-
rauksineen on käytössä:

4. Todista lause 4.4: Euklidisessa geometriassa on olemassa suorakulmio.

5. Todista Yhdensuuntaisprojektiolause (Luennot L.4.7/moniste L.3.1.9) tapauksessa AB =
BC.

6. Todista lauseen 4.12 tapaus (b), jossa piste B on ympyrän α ulkopuolella.

Lopuksi taas hieman koordinaattigeometriaa:

7. Osoita, että paralleeliaksiooma (PAR) on voimassa malli D:ssä.

8. Osoita, että (H13) (eli (SKS-sääntö)) pätee malli D:ssä.
(Ohje: siirrä tarkastelut jälleen siirtojen ja kiertojen avulla origoon.)
Huom: Todetaan tässä samalla myös se, että (H12):n voimassolo koordinaattigeometriassa on
selvää, todistus on käytännössä sama kuin (H9):lle.


