
   

Løsning av noen oppgaver i 

SINUS R1, kapittel 1- 4

Digital pakke B 

TI-Nspire
Enkel kalkulator

(Sharp EL-506, TI 30XIIB eller Casio fx-82ES) 

Oppgaver og sidetall i læreboka: 

   1.13 e, side 13
   1.31 a, side 20
   1.32 a, side 21
   1.44 c, side 25
   1.81 a, side 41
   1.94 d, side 46 

   2.14 d, side 53
   2.20 c, side 55
   2.33 c, side 61 
   2.43 c, side 64 
   2.61 c, side 72
   2.73 c, side 76 

     3.56, side   98
     3.59, side   99
     3.61, side 102
     3.75, side 110
     3.86, side 117
     3.88, side 117

     4.31, side 128
     4.41, side 131
     4.51, side 136
     4.61, side 139
     4.71, side 140
     4.81, side 143

TI-Nspire løser alle disse utvalgte oppgavene uten problem.

1



Innledning:

Det er selvsagt meningen at elevene skal kunne regne de fleste av disse oppgavene 
med ”handregning” uten hjelpemidler, men det er likevel flere grunner til at vi velger å 
vise løsninger av disse oppgavene med digitale verktøy:

• Disse heftene kan fungere som opplæringshefter i bruken av digitale hjelpemidler 
for både elever og lærere. At det er valgt konkrete oppgaver fra læreboka, kan 
øke motivasjonen for dette.

• Ved å lære å løse ulike typer oppgaver vha digitale verktøy, kan elevene raskt 
sjekke om de har regnet rett i del 2 av prøver og eksamener. Her er forståelse og 
oversikt viktigere enn tekniske regneferdigheter, som blir testet i del 1.

• De digitale verktøyene kan visualisere matematikken, slik at elevene kan få et 
”fugleperspektiv” på problemene de skal jobbe videre med.

TI-Nspire kan kjøpes fra www.alfasoft.no. Programmet koster kr. 600,-  inkl. mva per 
elev. Kontakt: Anders Øverbye a-overbye@ti.com Telefon: 92 66 53 13

Sharp EL-506 koster i mai 2007 kr 231,-, om en kjøper et klassesett fra Finn Clausen-
gruppen. Kontaktperson: Gry Greftegreff, gry@finnclausen.no Tlf. 22 63 50 20
Fordelen med denne lommeregneren, er at den kan løse andre- og tredjegradsligninger, 
ligninger med to og tre ukjente, kan regne om mellom ulike tallsystemer og inneholder 
mange vanlige konstanter i matematikk, fysikk og kjemi. 

Casio fx-82ES (ca. kr. 189,-) og TI-30XIIB (ca. kr. 159,-) kan en bestille gjennom 
nærmeste bokhandel.  Fordelen med Casio-kalkulatoren, er at den viser brøk som
3
4

 i stedet for 3/4 og gir eksakte verdier med rottegn. Eks. sin(60) = 3
2

Fordelen med Texas-kalkulatoren TI-30IIB, er at den er den rimeligste kalkulatoren, og 
kan utføre det meste av det vi har bruk for, bortsett fra fordelene hos de andre 
kalkulatorene.)

Har du spørsmål, har funnet feil og mangler eller har forslag til forbedringer, må du 
gjerne ta kontakt via e-postadressen sigbjorn@inter-ped.no

Lykke til!

Sigbjørn Hals
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Kapittel 1

Oppgave 1.13 e) side 13. Verktøy: TI-Nspire

Åpne programmet TI-Nspire.
Klikk på arbeidsflaten og velg Legg til kalkulator. 
Skriv inn: Solve(x+y=3 and 2x+3y=1,x,y) og trykk Enter.

 
                                                                                                
                                                                                               Svaret blir:

Oppgave 1.32 a) si de 21. Verktøy: TI-Nspire 

Når du er i kalkulatorvinduet (se løsning på oppgave 1.13), så skriver du

Expand((2x^3+3x^2+2x-1)/(x^2+x-1)) og trykk Enter. Da får du:

Oppgave 1.44 c) side 25. Verktøy: TI-Nspire

I kalkulatormodus skriver du: Expand((x^3+a*x^2+a*x+4):( x+2)). Da får du resultatet:

Så merker du de to fremste leddene (som utgjør resten i divisjonen) og kopierer disse til 
utklippstavla. 
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 Skriv inn Factor() og lim det kopierte uttrykket inn i parentesen.

Når du trykker Enter får du resultatet til høyre over. Da er det lett å se at divisjonen går 
opp når a = 2.

Alt dette kan selvsagt også utføres med handrekning. Her vil vi bare vise hvordan vi kan 
bruke verktøyene i TI-Nspire.

Oppgave 1.81 a) side 41. Verktøy: TI-NSpire

Skriv inn solve(x/(x+2)+8/(x^2+2x)=3/x,x) og trykk Enter.

Det er viktig å ha med ”,x” for å angi variabelen.

Resultatet blir:

Oppgave  1.94 d) side 46. Verktøy: TI-Nspire

Skriv inn solve((-3x+1)/(x+1)>2x-3,x) og trykk Enter.

Resultatet blir:
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Kapittel 2

Oppgave 2.14 d) side 53. Verktøy: TI-Nspire

Skriv i kalkulatorvinduet til TI-Nspire:

log(abs(x^3/y^2))+log(abs(y/x))+log(abs(y/x^2)) og trykk Enter. 

Vi ser at resultatet blir 0. Det er viktig å definere argumentene som positive.

Oppgave 2.20 c) side 55. Verktøy: TI-Nspire

Skriv inn: solve(5*2^x=2*3^x,x) og trykk Enter. Resultatet blir:

Oppgave 2.33 c) side 61. Verktøy: TI-NSpire

Skriv inn: solve(2^x/(2^x-8)>2,x) og trykk Enter. .Resultatet blir:

Oppgave 2.43 c) side 64. Verktøy: TI-Nspire 

Skriv inn: solve(((3*log(abs(x))-3))/(log(abs(x))+1)<1,x) og trykk Enter. Resultatet ble:

    

Oppgave 2.61 c) side 72. Verktøy: TI-InterActive
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Du kan bruke en egen symbolmeny for å få Eulerkonstanten e. Klikk på det avmerkede 
ikonet på verktøylinja for å få fram dette tastaturet.

Symbolmenyen ser slik ut:

Skriv inn uttrykket: Solve((2e^x-3)/(e^x-1)=e^x/2,x) og trykk Enter. Resultatet blir:

                                                                                                                                  
                                                                                       
Oppgave 2.73 c) side 76. Verktøy: TI-NSpire 

Skriv inn: solve((2*ln(x)-3)/(ln(x)+1)<2,x) og trykk Enter. Resultatet blir:

    
Kapittel 3

Oppgave 3.56, side 98. Verktøy: TI-Nspire, Sharp EL-506, TI 30XII eller Casio fx-82ES

TI-Nspire: 

• Skriv inn nPr(9,6) og trykk Enter.
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Sharp EL-506:

• Trykk på ON oppe til høyre, for å slå på kalkulatoren
• Trykk på 9
• Trykk på 2nd F og på 6 for å få fram nPr
• Trykk på 6
• Trykk på =

Casio fx-82ES:

• Trykk på ON oppe til høyre, for å slå på kalkulatoren
• Trykk på 9
• Trykk på Shift og på gangetegnet x for å få fram nPr
• Trykk på 6
• Trykk på =

TI-30 X-IIB:

• Trykk på ON nede til venstre, for å slå på kalkulatoren
• Trykk på CLEAR
• Trykk på 9
• Trykk på PRB-tasten 

(OBS. Pass på at du ikke er i STAT-mode. Klikk evt. 2nd STATVAR først)
• Trykk Enter (=), fordi då står på nPr
• Trykk på 6
• Trykk på Enter (=)

Oppgave 3.59, side 99. Verktøy: TI-Nspire, Sharp EL-506, TI 30XII eller Casio fx-82ES

TI-Nspire: 

• Skriv inn 11! og trykk Enter. Resultatet blir:

Sharp EL-506:

• Trykk på ON oppe til høyre, for å slå på kalkulatoren
• Skriv inn 11
• Trykk på 2nd F og på 4 for å få fram n!
• Trykk på =
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Casio fx-82ES:

• Trykk på ON oppe til høyre, for å slå på kalkulatoren
• Skriv inn 11
• Trykk på Shift og deretter på x-1 – tasten, for å få fram x!
• Trykk på =

TI-30 X-IIB:

• Trykk på ON nede til venstre, for å slå på kalkulatoren
• Trykk på CLEAR
• Skriv inn 11
• Trykk på PRB-tasten 
• Trykk to ganger på høyrepil-tasten for å komme til!
• Trykk på Enter (=) to ganger

Oppgave 3.61, side 102. Verktøy: TI-Nspire, Sharp EL-506, TI 30XII eller Casio fx-82ES

TI-Nspire: 

• Skriv inn nCr(27,4) og trykk Enter. Resultatet blir:

Sharp EL-506:

• Trykk på ON oppe til høyre, for å slå på kalkulatoren
• Skriv inn 27
• Trykk på 2nd F og på 5 for å få fram nCr
• Trykk på 4
• Trykk på =

Casio fx-82ES:

• Trykk på ON oppe til høyre, for å slå på kalkulatoren
• Skriv inn 27
• Trykk på Shift og deretter på delingstegntasten, for å få fram nCr
• Trykk på 4
• Trykk på =
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TI-30 X-IIB:

• Trykk på ON nede til venstre, for å slå på kalkulatoren
• Trykk på CLEAR
• Skriv inn 27
• Trykk på PRB-tasten 
• Trykk på høyrepil-tasten for å komme til nCr
• Trykk på Enter (=) 
• Trykk på 4
• Trykk Enter (=)

Oppgave 3.75, side 110. Verktøy: TI-Nspire

Her er det viktig å huske på at vi kan ha fra 0 til 500 treff på Kr.F-
velgere. Vi starter derfor med å lage liste fra 0 til 500. 

Klikk på arbeidsflaten og velg Sett inn Lister og regneark.
Klikk i celle A1, skriv: 0 og trykk Enter.
Klikk i celle A2, skriv: =A1+1 og trykk Enter.
Klikk på og hold nede venstre musetast i nedre, høyre hjørne av 
celle A2. Dra nedover slik at formelen i celle A2 blir kopiert nedover 
minst til A50. 

Klikk i celle B1
Klikk her
Velg Stat fordelinger
og Binomisk Pdf
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Skriv inn opplysningene slik det går fram av bildet under. Klikk OK og trykk Enter.
Kopier formelen nedover til minst B50, slik du gjorde for kolonne A.

Klikk og dra i høyre kant av kolonne B slik at denne kolonnen blir bredere. Da blir det 
lettere å lese av verdiene.

Klikk i celle C1. Gjenta det samme som du gjorde i celle B1, bortsett fra at du nå bruker 
Binomsk Cdf. Fyll inn opplysningene slik bildet nedenfor viser.

Klikk OK, trykk Enter og kopier formelen nedover til minst C50.

Nå er det bare å lese av svarene på oppgave 3.75 ut fra tabellen og litt enkel 
subtraksjonsregning.
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Oppgave 3.86, side 117. Verktøy: Sharp EL-506, TI 30XII eller Casio fx-82ES

Obs:   Alle disse oppgavene kan løses med TI-Nspire også. Det gjør du ved å bruke de 
          samme kommandoene som forklart i oppgave 3.56 og 3.61

1) Ved en hypergeometrisk modell blir utregningen her: 

30 20

5 3

50

8

0,303

   ⋅       =
 
  

 

Bruk fremgangsmåten forklart for de ulike kalkulatorene i oppgave 3.56 til å 
skrive inn (30 nCr 5)*(20 nCr 3)/(50 nCr 8). Trykk Enter.

(Casio fx-82ES viser dette som (30C5)*(20C3)/(50C8).)

2) Ved en binomisk modell blir utregningen her: 
5 38

5

3 2 0,279
5 5

     ⋅ ⋅ =          

Bruk samme fremgangsmåte som i 1) for å skrive (8 nCr 5). Du kan velge om du 
vil bruke brøktastene eller deletegnet. Det siste er gjerne det raskeste. Da blir 
skrivemåten på kalkulatorene:

(8 nCr 3)*(3/5)^5*(2/5)^3 
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Oppgave 3.88, side 117. Verktøy: Sharp EL-506, TI 30XII eller Casio fx-82ES

Utregningen for en hypergeometrisk modell blir: 

(3000 nCr 5)*(2000 nCr 3)/(5000 nCr 8)=0,279

Alle de tre kalkulatorene klarer å regne med så store tall som for eksempel 5000 nCr 8.

Utregningene for en binomisk modell blir som før: 

(8 nCr 3)*(3/5)^5*(2/5)^3 = 0,279

Vi ser at ved så mange elever å velge mellom blir ikke feilen merkbar om vi bruker en 
binomisk modell. Sannsynligheten blir lite forandret ved hvert uttrekk.

12



Kapittel 4

Oppgave 4.31, side 128. Verktøy: TI-Nspire

• Åpne programmet, klikk på Arbeidsområdet og klikk på Legg til Grafer og 
geometri.

• Klikk på ikonet som er nest lengst til venstre, og velg deretter Skjul akser. Du kan 
også velge Skjul kommandolinje.

• Klikk på sirkelikonet og velg deretter Sirkel.

• Klikk på arbeidsområdet der du vil at sentrum i sirkelen skal være. Dra sirkelen 
utover og klikk når du har fått passe stor radius.

• Klikk på ikonet for punkt, velg Punkt på og plasser
tre punkter på sirkelen, omtrent slik figuren nedenfor til høyre viser.

På figuren til høyre er det satt navn på punktene. 
Dette skjer ikke automatisk, men utføres slik:

Klikk på ikonet lengst til venstre, velg Tekst og klikk 
      etter tur på ønsket sted på arbeidsflaten. 
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                                                    OBS. Pass på at punktet du ønsker å navngi blir 
                                          mørkere (markert) før du klikker og plasserer
                                          teksten. Da blir teksten (i dette tilfellet en
                                         bokstav) knyttet til punktet og flytter seg 
                                         sammen med dette.

Når du har skrevet inn en bokstav i tekstruten, 
trykker du Enter. Da kan du flytte på
Tekstboksene ved å bruke flytteverktøyet 
Peker.

• Klikk på ikonet for punkt og velg Linjestykke. Trekk deretter linjer mellom 
punktene, slik figuren nedenfor viser. Det gjør du ved å klikke på et punkt, slippe 
og så klikke på neste punkt.

• Nå gjenstår det bare å måle ∠  CAD  og ∠  CBD 
Det gjør vi ved å klikke på ikonet for måling
og velge Vinkel.
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Klikk på punktene C, A og D i den rekkefølgen. Klikk der du vil ha verdien på 
           vinkelen skrevet. Klikk deretter på punktene C, B og D. Klikk der du vil ha verdien 

           skrevet.

Vi ser at vinklene er målt i radianer. Innstillingene kan vi også lese av oppe i 
høyre hjørne av programvinduet.

Vi skifter til grader ved å klikke på Fil, Dokumentinnstillinger, og skifte fra radianer 
til grader i menyen som dukker opp.

• Du kan justere antallet desimaler ved å høyreklikke på tallet som viser 
vinkelstørrelsen. Velg Attributter og juster antallet desimaler ved å klikke på 
pilene.
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• Klikk på ikonet for flytting (Peker), flytt på ett av punktene B, C eller D. Se hva 
forholdet mellom vinklene er.

• Klarer du ut fra dette å lage en regel om forholdet mellom sentralvinkelen CAD 
og periferivinkelen CBD?
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Oppgave 4.  41, side 131. Verktøy: TI-Nspire  

• Åpne programmet, klikk på Arbeidsområdet og klikk på Legg til Grafer og geometri.

• Dersom aksene viser, klikker du på ikonet som er nest lengst til venstre, og velger 
deretter Skjul akser. Du kan også velge Skjul kommandolinje.

• Klikk på sirkelikonet og velg deretter Sirkel.

• Klikk på arbeidsområdet der du vil at sentrum i sirkelen skal være. Dra sirkelen utover og 
klikk når du har fått passe stor radius.

• Klikk på ikonet for å sette inn punkt. 
Klikk på et sted til høyre for sirkelen.   

• Klikk på ikonet for punkt og bla deg nedover til du finner ikonet for å tegne en stråle.
Tegn to stråler fra punktet utenfor sirkelen, omtrent slik figuren nedenfor viser.
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• På figuren ovenfor viser skjæringspunktene mellom strålene og sirkelen.  Disse får vi 
fram slik: Klikk på ikonet for punkt, velg Skjæringspunkt(er), klikk på sirkelen og 
deretter på den ene strålen.Gjenta det samme for den andre strålen.

• Nå skal vi navngi punktene. Velg ikonet for peker          
og velg deretter ikonet for å sette inn tekst.

OBS. Pass på at punktet du ønsker å navngi blir 
mørkere (markert) før du klikker og plasserer 

      teksten. Da blir teksten (i dette tilfellet en bokstav)
knyttet til punktet og flytter seg sammen med dette.

Gjenta navngivningen for alle punktene.

• Med tekstikonet aktivt, kan du klikke et passende sted oppe i høyre hjørne på 
arbeidsflaten og skrive BC= Trykk Enter.

Klikk på ikonet for å måle og velg lengde.
Klikk på punktet B og deretter på punktet C.
Klikk der du vil ha plassert måleresultatet.

Du kan finstille teksten ved å bruke piltasten for flytting. Gjenta for de andre lengdene og 
plasser resultatene slik figuren nedenfor viser.
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• Nå skal vi lage to formler for produktene BC ⋅ BD og BE ⋅ BF  
Bruk tekstverktøyet og skriv BC ⋅ BD  Du må ikke ta med = i formelen.
Klikk på dette ikonet         og velg Beregn. Klikk på formelen BC ⋅ BD
Klikk på BC=11,03 cm for å definere variabelen bc og på  BD=16,47 cm for å definere 
variabelen bd.      

I den prøveversjonen av TI-Nspire som vi laget denne løsningen med, gikk det ikke å ta 
bort nevningene cm på lengdene. Vi valgte derfor å ha nevning på produktene også.
For å få til dette, valgte vi tekstverktøyet og skrev ” =                 cm^2” slik at produktet 
var mellom = og cm2. Du kan flytte på teksten med pekerverktøyet for å finjustere 
plasseringen.

Resultatet ble slik:

Gjenta dette for det andre produktet.
Vi kaller disse like produktene for ”punktets potens”.

Det ferdige resultatet i denne løsningen, ser da slik ut:
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Oppgave 4.  51, side 136. Verktøy: TI-Nspire  

• Åpne programmet, klikk på Arbeidsområdet og klikk på Legg til Grafer og geometri.

• Dersom aksene viser, klikker du på ikonet som er nest lengst til venstre, og velger 
deretter Skjul akser. Du kan også velge Skjul kommandolinje.

• Klikk på sirkelikonet og velg deretter Trekant. 

• Klikk på tre punkter på arbeidsflaten, der du vil at hjørnene i trekanten skal være.
I dette programmet trenger du ikke avslutte figuren ved å klikke til slutt i det punktet du 
startet med.

• Velg dette ikonet og deretter ikonet for Midtpunkt.
Klikk etter tur på sidene i trekanten for å få
midtpunktene der.

• Velg ikonet for linjestykke, og trekk linjestykker
mellom hjørnene og midtpunktene på sidene.
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• Nå vil vi finne skjæringspunktet for medianene.
Klikk på ikonet for punkt og velg Skjæringspunkt(er)

                                           Klikk på to av medianene.
                                            Vi har nå fått på plass skjæringspunktet.

• Klikk på ikonet lengst til venstre, velg Tekst og velg etter tur hvert av punktene du vil 
navngi. 

                                             OBS. Pass på at punktet du ønsker å navngi blir  
                                             mørkere (markert) før du klikker og plasserer teksten.

                                                  Da blir teksten (i dette tilfellet en bokstav) knyttet til 
                                           punktet og flytter seg sammen med dette.

• Vi kan gjerne avslutte med å bruke tekstverktøyet til å skrive inn en overskrift og en 
forklarende tekst til oppgavene.
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Oppgave 4.  61, side 139. Verktøy: TI-Nspire  
 

• Åpne programmet, klikk på Arbeidsområdet og klikk på Legg til Grafer og geometri.

• Dersom aksene viser, klikker du på ikonet som er nest lengst til venstre, og velger 
deretter Skjul akser. Du kan også velge Skjul kommandolinje.

• Klikk på sirkelikonet og velg deretter Trekant. 

• Klikk på tre punkter på arbeidsflaten, der du vil at hjørnene i trekanten skal være.

• Velg dette ikonet og deretter V. rett Bisektor (Midtnormal)  Klikk etter tur på sidene i 
trekanten.

• Dersom vi ønsker å prikke eller stiple midtnormalene, høyreklikker vi på dem (etter tur), 
velger Attributter og forandrer linjestilen ved hjelp av pilene. (Se figuren over.)

• Nå vil vi finne skjæringspunktet for midtnormalene.

Klikk på ikonet for punkt og velg Skjæringspunkt(er)

                                                         Klikk på to av midtnormalene.
                                                       Vi har nå fått på plass skjæringspunktet.
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• Klikk på ikonet lengst til venstre, velg Tekst og velg etter tur hvert av punktene du vil 
navngi. 

                                             OBS. Pass på at punktet du ønsker å navngi blir  
                                             mørkere (markert) før du klikker og plasserer teksten.

                                                  Da blir teksten (i dette tilfellet en bokstav) knyttet til 
                                           punktet og flytter seg sammen med dette.

• Vi kan forandre lengdene på midtnormalene ved å føre pekerverktøyet til en av endene og 
forlenge eller forkorte den valgte linjen.

• Klikk på ikonet for sirkel, velg Sirkel, klikk i punktet S og deretter i et av punktene A, B 
eller C. Vi har da fått dannet en omskrevet sirkel for trekanten ABC.

• Vi kan gjerne avslutte med å bruke tekstverktøyet til å skrive inn en overskrift og en 
forklarende tekst til oppgavene.
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Oppgave 4.  71, side 140. Verktøy: TI-Nspire  

• Åpne programmet, klikk på Arbeidsområdet og klikk på Legg til Grafer og geometri.

• Dersom aksene viser, klikker du på ikonet som er nest lengst til venstre, og velger 
deretter Skjul akser. Du kan også velge Skjul kommandolinje.

• Klikk på sirkelikonet og velg deretter Trekant. 

• Klikk på tre punkter på arbeidsflaten, der du vil at hjørnene i trekanten skal være.

• Velg dette ikonet og klikk deretter på Vinkelrett. Klikk på et av hjørnene og den 
motstående siden. Gjenta dette for alle hjørnene i trekanten.

• Klikk på dette ikonet for å få skjæringspunktene mellom ei side i trekanten og den 
vinkelrette linja. Gjenta for alle sidene. Figuren kan nå se slik ut:
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• Vi skal nå trekke linjestykker mellom punktene som utgjør høydene i trekanten. Da 
velger vi punktikonet og deretter Linjestykke. Klikk på to punkter som utgjør en høyde og 
gjenta for alle høydene.

• Det ser ikke ut som vi har forandret noe på figuren, men nå kan vi skjule de vinkelrette 
hjelpelinjene og bare vise linjestykkene. Det gjør vi ved å velge dette ikonet:

                  

            Klikk på linjene utenfor trekanten. Da vises aksekorset og linjene du skjuler som 
            svake grå linjer. Klikk på pekerikonet for å skifte til normal visning.

• Dersom vi ønsker å prikke eller stiple høydene, høyreklikker vi på dem (etter tur), velger 
Attributter og forandrer linjestilen ved hjelp av pilene. (Se figuren over.)
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• Nå vil vi finne skjæringspunktet for høydene.

Klikk på ikonet for punkt og velg Skjæringspunkt(er)
            Klikk på to av høydene.
            Vi har nå fått på plass skjæringspunktet.

• Klikk på ikonet lengst til venstre, velg Tekst og velg etter tur hvert av punktene du vil 
navngi. 

                                             OBS. Pass på at punktet du ønsker å navngi blir  
                                             mørkere (markert) før du klikker og plasserer teksten.

                                                  Da blir teksten (i dette tilfellet en bokstav) knyttet til 
                                           punktet og flytter seg sammen med dette.

• Vi kan gjerne avslutte med å bruke tekstverktøyet til å skrive inn en overskrift og en 
forklarende tekst til oppgavene.
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Oppgave 4.73, side 141. Verktøy: TI-Nspire

• Åpne programmet, klikk på Arbeidsområdet og klikk på Legg til Grafer og geometri.

• Dersom aksene viser, klikker du på ikonet som er nest lengst til venstre, og velger 
deretter Skjul akser. Du kan også velge Skjul kommandolinje.

• Klikk på sirkelikonet og velg deretter Trekant. 

• Klikk på tre punkter på arbeidsflaten, der du vil at hjørnene i trekanten skal være.

• Kombiner nå det du har gjort for å finne medianene (4.51) , midtnormalene (4.61) og 
høydene (4.71). Kall skjæringspunket for medianene for M, skjæringspunktet for 
midtnormalene for N og skjæringspunktet for høydene for H.

• Klikk på dette ikonet og velg Linje. Klikk så på to av de tre punktene M, N og H.

             

• Om vi vil kan vi gjøre denne linja tykkere ved å høyreklikke på den og velge Attributter.  
Vi justerer tykkelsen ved å klikke på disse pilene som figuren ovenfor viser.
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• Vi kan gjerne avslutte med å bruke tekstverktøyet til å skrive inn en overskrift og en 
forklarende tekst til oppgavene.
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Oppgave 4.81, side 143. Verktøy: TI-Nspire

• Åpne programmet, klikk på Arbeidsområdet og klikk på Legg til Grafer og geometri.

• Dersom aksene viser, klikker du på ikonet som er nest lengst til venstre, og velger 
deretter Skjul akser. Du kan også velge Skjul kommandolinje.

• Klikk på sirkelikonet og velg deretter Trekant. 

• Klikk på tre punkter på arbeidsflaten, der du vil at hjørnene i trekanten skal være.

• Nå skal vi navngi punktene. Velg ikonet for peker          
og velg deretter ikonet for å sette inn tekst.

OBS. Pass på at punktet du ønsker å navngi blir 
mørkere (markert) før du klikker og plasserer 

      teksten. Da blir teksten (i dette tilfellet en bokstav)
knyttet til punktet og flytter seg sammen med dette.

Gjenta dette for alle punktene.

• Så skal vi tegne halveringslinjene for vinklene i trekanten. Det gjør vi slik:
Klikk på dette ikonet og velg Vinkel-halveringslinje.
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• For å halvere vinkelen A, klikker du etter tur på punktene B, A og C.
For å halvere vinkelen B, klikker du etter tur på punktene C, B og A.
For å halvere vinkelen C, klikker du etter tur på punktene A, C og B. 

• Nå vil vi finne skjæringspunktet for halveringslinjene.Klikk på ikonet for punkt og velg 
Skjæringspunkt(er)

                                                         Klikk på to av halveringslinjene.
                                                       Vi har nå fått på plass skjæringspunktet.

• Vi kan forandre lengdene på halveringslinjene ved å føre pekerverktøyet til en av endene 
og forlenge eller forkorte den valgte linja.

• Dersom vi ønsker å prikke eller stiple halveringslinjene, høyreklikker vi på dem (etter 
tur), velger Attributter og forandrer linjestilen ved hjelp av pilene. 
(Se figuren under.)

                                                            

• Nå bruker vi fremgangsmåten som er beskrevet i løsningen av oppgave 4.71 til
å nedfelle høyden fra S til AB. Denne høyden kaller vi r. 

• Nå vil vi finne skjæringspunktet for midtnormalene.

Klikk på ikonet for punkt og velg Skjæringspunkt(er)

                                                         Klikk på to av midtnormalene.
                                                       Vi har nå fått på plass skjæringspunktet.

• Klikk på ikonet lengst til venstre, velg Tekst og velg etter tur hvert av punktene du vil 
navngi. 
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                                             OBS. Pass på at punktet du ønsker å navngi blir  
                                             mørkere (markert) før du klikker og plasserer teksten.

                                                  Da blir teksten (i dette tilfellet en bokstav) knyttet til 
                                           punktet og flytter seg sammen med dette.

• Vi kan forandre lengdene på midtnormalene ved å føre pekerverktøyet til en av endene og 
forlenge eller forkorte den valgte linjen.

• Vi lager så en sirkel med sentrum i S og med radius lik den nedfelte høyden.
Det gjør vi ved å klikke på dette ikonet, velge sirkel, klikke i S og dra sirkelen 

nedover til fotpunktet D for høyden og klikke igjen. Deretter kan vi stiple høyden i 
sirkelen, som vi ser er innskrevet i trekanten ABC. 

• Vi kan gjerne avslutte med å bruke tekstverktøyet til å skrive inn en overskrift og en 
forklarende tekst til oppgavene.
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