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SISSEJUHATUSEKS ÜLESANNETE  LAHENDAMISEST 
 
Lahenduse vajalike osadena nimetatakse tavaliselt järgmisi osi 
I Ülesandest arusaamine 
   * Andmete analüüs 
      Mis on antud? Mida vaja leida? 
   * Skemaatiline üleskirjutamine 
      Tee joonis, mis vastab tingimustele (suhted elementide vahel peavad olema 
õiged), tabelid, võta kasutusele sobiv tähistus. 
II Lahendusidee otsimine 
    *  Ülesannet lugedes  proovi määrata ülesande liik 
    * Kui tundsid ära tuttavat liiki standardse ülesande, siis kasuta tema 
lahendamiseks teadaolevat üldist reeglit. 
    * Kui ülesanne pole standardne, siis on soovitatav: 
a) ülesandest eraldada standardseid alaülesandeid või jaotada ülesanne 
standardseteks alaülesanneteks (jaotusmeetod) 
b) viia tingimusse sisse abielemendid, abiparameetrid, abikonstruktsioonid 
(abielementide meetod) 
c) ülesanne ümber formuleerida, asendada teise, samaväärse ülesandega 
(modelleerimismeetod) 
III Lahenduse teostus 
 Lahenduskäik tuleb kirja panna selgelt, piisavalt põhjendada, nii et lugedes saaks 
sellest aru. Kontrollida tuleb  iga sammu õigsust. 
IV Tagasivaade 
* Lahenduse kontroll 
* Ülesande uurimine - millistel tingimustel on see lahenduv, kui palju lahendeid on 
igal juhul? 
    * Vastuse formuleerimine 
    * Lahenduse analüüs - kas pole teist ratsionaalsemat lahendust? Kas ülesannet 
saab üldistada? Milliseid järeldusi saab sellest lahendusest teha? 
 
    Need on osad, milledest peaks koosnema ülesande lahendus. Vaadeldes 
eelnevat loetelu, hinda, millised osad neist võib leida Sinu lahendustest. Loomulikult 
ei pea kõik need osad olema kirja pandud, kuid vähemalt mõttes läbi tehtud küll. 
Püüa uurida ka lahendusmeetodit, näed, et need kolm põhilist võtet - jaotus, 
abielementide ja modelleerimismeetod lubavad lahendada enamikku ülesannetest. 
Keeruline on vaid õige lahendusmeetodi valik konkreetse ülesande jaoks.  
 



3 

 

On selge, et lahendusmeetodi valikul eksitakse ja lahendades tehakse vigu, aga 
eks öelda ju - vigadest õpitakse.  ☺  
On aga ka selge, et mida rohkem oled ülesandeid lahendanud seda rohkem oled 
kokkupuutunud erinevate ülesannetega ja seda suurema hulga ülesannete kohta 
saad öelda, et see on juba „standardne ülesanne“ ja õige tee valik on kergem.  
Nii mõnigi geomeetria ülesanne muutub kohe selgemaks kui joonist täiendada. 
Selleks, et aga näha, et millistest konstruktsioonidest võiks kasu olla, tuleb proovida 
ja vaadata, milliste joonte lisamisest tekib veel täiendavaid teadmisi, mis aitavad 
jõuda vastuseni või aitavad tõestada ülesandes küsitut.  
 

Käesolevas materjalis vaatame ülesandeid, kus lahendamisel kasutame 
põhiliselt kolmnurga kesklõigu omadust, aga vaja läheb ka paljusid teisi 
teadmisi. 
Lahendades/uurides läbi kõik toodud näiteülesanded ja nende lahendused 
peaksite edaspidi kergemini ära tundma ülesande, kus saab kasutada 
kolmnurga kesklõigu omadust ja millistest abikonstruktsioonidest võib 
seejuures kasu olla. 
 
 

VAJAMINEVAD TEADMISED 
 
* Punkti kaugus sirgest: punkti kauguseks sirgest nimetatakse lühimat vahemaad 
punktist sirgeni. 
* Lõigu projektsioon sirgel: lõigu kõiki punkte läbivate ning 
antud sirgega ristuvate sirgete ja selle sirge lõikepunktide hulk. 
(Joonisel lõigu AB projektsioon sirgel s on A’B’. ) 
* Peegeldus sirgest on teisendus, mis kujutab punkti antud 
sirge suhtes sümmeetriliseks punktiks. 
Sümmeetrilised punktid asuvad sümmeetriateljega risti oleval sirgel ning need  
asuvad sümmeetriateljest võrdsetel kaugustel.  
 

B

s
B’

A

A’  
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* Kaasnurgad: kaks nurka,  mis saadakse kahe sirge lõikamisel kolmandaga ning 
mille haarad lõikajal on samasuunalised ja teised haarad paiknevad ühel pool 
lõikajat. 
(Joonisel on kaasnurkadest näiteks nurgad 1 ja 5.) 
* Põiknurgad: kaks nurka, mis saadakse kahe sirge lõikamisel 
kolmandaga ning mille haarad lõikajal on vastassuunalised ja teised 
haarad paiknevad teine teisel pool lõikajat. 
(Joonisel on kaasnurkadest näiteks nurgad 3 ja 2.) 
* Lähisnurgad: kaks nurka, mis saadakse kahe sirge lõikamisel 
kolmandaga ning mille haarad lõikajal on vastassuunalised ja teised haarad 
paiknevad ühel pool lõikajat. 
(Joonisel on kaasnurkadest näiteks nurgad 2 ja 4.) 
 
* Kui kahte paralleelset sirget lõigata kolmanda sirgega, siis kaasnurgad on 

võrdsed,  põiknurgad on võrdsed ning lähisnurkade summa on 180°.   
 
* Kaks sirget on paralleelsed parajasti siis, kui nende lõikumisel kolmanda sirgega 
tekivad võrdsed põiknurgad. 
 
* Kaks sirget on paralleelsed parajasti siis, kui nende lõikumisel kolmanda sirgega 

tekivad lähisnurgad, mille summa on 180°. 
 
 
 
 
* Kumer nelinurk: nelinurka nimetatakse kumeraks, kui tema ühegi külje pikendus 
ei lõika nelinurga ühtegi külge.  Kumera nelinurga kõik sisenurgad on väiksemad kui 
180°. 
* Rööpkülik: nelinurk, mille vastasküljed on paralleelsed. 

Kui nelinurgas on üks paar võrdseid ja paralleelseid vastaskülgi, siis see 
nelinurk on rööpkülik. 

Rööpküliku  omadused: 
* Vastasküljed on võrdsed 
* Vastasnurgad on võrdsed 
* Lähisnurkade summa on sirgnurk 
* Diagonaalid poolitavad teineteist 
* Diagonaal jaotab rööpküliku kaheks võrdseks kolmnurgaks 
* Romb: rööpkülik, mille kõik küljed on võrdsed. 

1 2

3 4

5 6
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Lisaks rööpküliku omadustele on rombil  järgmised omadused: 
* Rombi diagonaalid on risti ja poolitavad rombi nurgad. 
* Ristkülik: rööpkülik, mille kõik neli nurka on võrdsed. 
Lisaks rööpküliku omadustele on ristkülikul  järgmine omadus: 
* Ristküliku diagonaalid on võrdsed  
* Ruut: rööpkülik, mille kõik neli külge ja kõik neli nurka on võrdsed. 
Definitsiooni põhjal on ruut nii ristkülik kui ka romb.  
Järelikult on ruudul kõik rööpküliku, ristküliku ja rombi omadused. 
 
* Kesknurk: ringjoone kahe raadiuse vaheline nurk. 
 
* Piirdenurk: nurk, mille tipp asetseb ringjoonel ja mille haarad lõikavad ringjoont. 
Piirdenurga sees oleva kaare kohta öeldakse, et piirdenurk toetub sellele kaarele. 
 

* Piirdenurk võrdub poolega samale kaarele toetuvast kesknurgast.   
* Võrdsetele kaartele toetuvad piirdenurgad on võrdsed. 
* Diameetrile toetuv piirdenurk on täisnurk. 
 
* Nurgapoolitaja: kiir, mis lähtub nurga tipust ja poolitab nurga, st. jaotab selle 
kaheks võrdseks nurgaks.  
 

* Nurgapoolitaja iga punkt asetseb nurga haaradest võrdsel kaugusel. 
 
* Keskristsirge: antud lõiguga selle keskpunktis ristuv sirge. 
 
* Keskristsirge iga punkt on lõigu otspunktidest võrdsel kaugusel. 
 
* Kolmnurga ümberringjoon: ringjoon, mis läbib kolmnurga kõiki tippe.  
 

Kolmnurga ümberringjoone keskpunktiks on külgede keskristsirgete 
lõikepunkt. Täisnurkse kolmnurga ümberringjoone keskpunkt ühtib 
hüpotenuusi keskpunktiga. 
 

* Kaht kolmnurka nimetatakse võrdseteks, kui nad sobival viisil üksteise peale 
paigutatult ühtivad.  Sellised kolmnurgad on kujult ja suuruselt ühesugused. 

1. Kui ühe kolmnurga kolm külge on vastavalt võrdsed teise kolmnurga kolme küljega, siis 
need kolmnurgad on võrdsed (tunnus KKK).  

2. Kui ühe kolmnurga kaks külge ja nendevaheline nurk on vastavalt võrdsed teise 
kolmnurga kahe külje ja nendevahelise nurgaga, siis need kolmnurgad on võrdsed ( 
tunnus KNK).  
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3. Kui ühe kolmnurga külg ja selle lähisnurgad on vastavalt võrdsed teise kolmnurga 
külje ja selle lähisnurkadega, siis need kolmnurgad on võrdsed (tunnus NKN).  

4. Kui ühe kolmnurga kaks külge ja pikema külje vastasnurk on vastavalt võrdsed teise 
kolmnurga kahe külje ja pikema külje vastasnurgaga, siis need kolmnurgad on võrdsed 
(tunnus KKN).  

 
* Kolmnurga MEDIAAN ehk küljepoolitaja: kolmnurga tippu vastaskülje 
keskpunktiga ühendav lõik. 
 
 

* Kolmnurga mediaanid lõikuvad kõik ühes punktis (kolmnurga 
raskuskeskmes), mis jagab iga mediaani suhtes 2 : 1.  
 
 
 
 
* KOLMNURGA KESKLÕIK: kolmnurga kahe külje keskpunkte ühendav lõik.  
 
* Kolmnurga kesklõik on paralleelne kolmnurga ühe küljega ja tema pikkus 
võrdub poolega selle külje pikkusest.  
 
Tõestus: Vaatleme kolmnurka ABC ja olgu külgede 

AC ja BC keskpunktid vastavalt D ja E. Seega DE on 

kolmnurga kesklõik. Pikendame kesklõiku DE 

iseenda pikkuse võrra üle punkti E. Nii saame lõigu 

DF = 2 · DE. Ühendame punkti F kolmnurga tipuga 

B. Vaatleme kolmnurki DEC ja BFE. Kuna CE = EB, 

DE = EF ja ∠DEC = BEF siis need kaks kolmnurka peavad olema võrdsed. Seega 

BF = DC = AD. Kuna nurgad DCE ja EBF on võrdsed põiknurgad, siis lõigud BF ja 

AD on paralleelsed. Seega nelinurgas ABFD on paar võrdseid ja paralleelseid 

vastaskülgi ja järelikult see nelinurk on rööpkülik. Kuna see on rööpkülik, siis on 

selge, et AB ja DF on paralleelsed ja võrdsed. Kuna DF = 2 · DE, siis DE = 0,5 · AB. 

Seega tõesti kolmnurga kesklõik on paralleelne kolmnurga ühe küljega ja selle 

pikkus on pool selle külje pikkusest.  

 
 
 

A B

C

F
ED

 



7 

 

 
Näiteülesanded kolmnurga kesklõigu omaduste kasutamise kohta 
 
 

Näide 1. Tõesta, et kolmnurga kesklõigud jaotavad 

kolmnurga neljaks võrdseks kolmnurgaks. 
 
Lahendus: Olgu meil kolmnurk ABC ja selle kesklõikude 
pikkused olgu a, b ja c. Kuna AB = 2c, BC = 2a ja AC = 2b. 
Siis kõikide kolmnurkade külgede pikkused on a, b ja c. 
Seega kõik neli kolmnurka on võrdsed.  
 
 

Näide 2. Nelinurga diagonaalid on pikkustega a ja b. Leia nelinurga külgede 

keskpunktide ühendamisel tekkiva nelinurga ümbermõõt. 
 
Lahendus: Olgu antud nelinurk ABCD ning AC = a ning BD = b. Olgu külgede AB, 
BC, CD ja AD keskpunktid vastavalt M, N, K ja L.  Kuna MN ja KL on kolmnurkade 
ABC ja ADC kesklõigud, siis MN = KL = 0,5 · ACD = 0,5a. Analoogiliselt saame 
NK = ML = 0,5b. Seega nelinurga ümbermõõt on a + b.  
 
 

Näide 3. Tõesta, et mis tahes nelinurga külgede keskpunktide ühendamisel  tekib 

rööpkülik. 
 
Lahendus: Olgu nelinurga ABCD külgede keskpunktid 
vastavalt M, N, K ja L. Kuna MN on kolmnurga ABC 
kesklõik, siis MN = 0,5 · AC ja MN on paralleelne 
küljega AC. Analoogiliselt saame, et KL = 0,5 · AC ja 
KL on paralleelne lõiguga AC. Järelikult MN = KL ja 
need on paralleelsed, millest järeldub, et nelinurk 
MNKL on rööpkülik. 
 
 

A
a

B

b

C

c

 

A

B

K

N

M

L D

C
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Näide 4. Jaota mis tahes kolmnurk kolmeks osaks nii, et neist 

kolmest osaks saaks moodustada ristküliku. 
 
Lahendus: Joonestades kolmnurgale kesklõigu, jaotub kolmnurk 
trapetsiks ja kolmnurgaks. Joonestades sellele kolmnurgale 
nüüd kõrguse, olemegi kolmnurga jaotanud kolmeks ja neist 
osadest saab moodustada ristküliku (vt. joonist). Põhjenda, et nii 
moodustub ristkülik. 
 

Näide 5. Täisnurkse kolmnurga ABC kaatetil 

AC on märgitud punkt M nii, et see jaotab selle 
kaateti kaheks võrdseks osaks. Hüpotenuusil 
BC on märgitud punkt D nii, et lõik MD on risti 
hüpotenuusiga. Leia kolmnurga ABC pindala,  
kui MD = 3,5 cm ja BC = 10 cm.  
(ol. piirkonnavoor 2008, 9. kl test) 
 
Lahendus 1. Joonestame tipust A kolmnurga kõrguse AK. Kuna DM ja AK on 
paralleelsed ning punkt M jaotab külje CA pooleks, siis DM on kolmnurga CAK 
kesklõik ja DM = 7 cm. Kolmnurga pindala on (CB · KA) : 2 = 7 · 10 : 2 = 35 cm2. 
 
Lahendus 2: Kolmnurga BCM pindala on 0,5 · 10 · 3,5 cm2.  
Kolmnurga ABC pindala on kolmnurga BCM pindalast kaks korda suurem, sest 
tema alus AC on kaks korda pikem, kuid kõrgused on samad. Otsitav pindala on 
seega  35 cm2 .  
 
 

Näide 6. Kõõlud AC ja BC on risti ning nende keskpunkte ühendava lõigu pikkus 

on 10. Leia ringjoone diameetri pikkus. 
 
Lahendus: Kuna kõõlud AC ja BC on risti, siis AB peab olema diameeter, sest 
piirdenurgale ACB vastav kesknurk peab olema suurusega 180°. Seega on AC ja 

CB keskpunkte ühendav lõik paralleelne diameetriga ja võrdub poolega sellest. 
Järelikult on diameeter pikkusega 20. 
 
 

 

AC
M

D

B
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Näide 7. Kumera nelinurga külgede AB, BC, CD ja DA külgede keskpunktid on 

vastavalt P, Q, R ja S. Punkt M asub nelinurga ABCD sees nii, et nelinurk APMS on 
rööpkülik. Tõesta, et nelinurk CRMQ on rööpkülik. 
Lahendus: Sirge PM läbib külje AB keskpunkti ja on 
paralleelne kolmnurga ABD küljega AD. Järelikult 
sirge PM lõikub lõiguga BD selle keskpunktis. 
Analoogiliselt sirge SM läbib lõigu BD keskpunkti. 
Seega peab punkt M olema diagonaali BD 
keskpunkt. Sel juhul MQ ja RM on kolmnurga BCD 
kesklõigud. Seega QM on paralleelne DC-ga ja RM 
on paralleelne lõiguga CB, järelikult CRMQ on 
rööpkülik. 
 
 

Näide 8.  Tõesta, et mis tahes nelinurga vastaskülgede keskpunktid ja selle 

nelinurga diagonaalide keskpunktide ühendamisel moodustub rööpkülik. 
 
Lahendus:  Olgu nelinurga ABCD külgede AB 
ja CD külgede keskpunktid vastavalt L ja K 
ning diagonaalide AC ja BD keskpunktid olgu 
vastavalt M ja N. Sel juhul on LM kolmnurga 
CAB kesklõik  ja NK kolmnurga CBD 
kesklõik. Seega LM = 0,5 · CB = KN ja LM, 
CD ja KN on paralleelsed. Seega nelinurga 
MLNK vastasküljed ML ja KN on võrdsed ja 
paralleelsed. Järelikult nelinurk MLNK on 
rööpkülik. 
 
 
 
 

Näide 9. Teravnurkse kolmnurga nurkadest B ja C tõmmatud kõrgused on 

vastavalt pikkustega 7 ja 9. Mediaani AM pikkus on 8. Punktid P ja Q on punkti 
M peegeldused vastavalt sirgetest AC ja AB. Leia nelinurga APMQ ümbermõõt. 
 
Lahendus: Olgu BB1 ja CC1 kolmnurga ABC kõrgused ja BB1 = 7 ja CC1 = 9 ning 
punktid K ja N vastavalt lõikude MP ja MQ keskpunktid. Sel juhul MK ja MN on 

A
P

S

D

C

B

M

Q

R

 

A

B

N

L

D C

M

K
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kolmnurkade CBB1 ja CBC1 kesklõigud. Seega MP = 2MK = 2 · 
2
1 BB1 = BB1 = 7 

ja MQ = 2MN = 2 · 
2
1  CC1 = CC1 = 9. Kuna AQ = AM = 8 ja AP = AM = 8, siis 

nelinurga APMQ ümbermõõt on 7 + 9 + 8 + 8 = 32. 
 

Näide 10. Tõesta, et täisnurkse kolmnurga täisnurgast tõmmatud mediaani pikkus 

on võrdne kaatetite keskpunkte ühendava lõigu pikkusega. 
 
Lahendus 1: Olgu meil täisnurkne kolmnurk hüpotenuusiga AB. Olgu hüpotenuusi 
keskpunkt M ja kaatetite AC ja BC keskpunktid vastavalt K ja N. Siis MK ja MN on 
kolmnurga ABC kesklõigud ning MK on paralleelne BC, MN on paralleelne AC. 
Kuna AC on risti BC-ga, siis MK on risti AC-ga ja MN on risti BC-ga. Järelikult 
nelinurk CNMK on ristkülik ja ristküliku diagonaalid KN ja CM on võrdsed.  
 
Lahendus 2: Olgu tähistus sama, mis lahenduse 1 korral. Kuna NK on 
hüpotenuusiga AB paralleelne kesklõik, siis NK on pool hüpotenuusi ehk 
NK = AM = MB. Samas kuna CM on mediaan, siis  AM = MB = CM. Järelikult NM ja 
CM on võrdsed.  
 

 

Näide 11. Kolmnurga ABC külg AB on pikem küljest AC ja on teada, et 

∠CAB = 40°. Punkt D asub küljel AB nii, et BD = AC. Lõikude BC ja AD keskpunktid 

on vastavalt M ja N. Leia nurga BNM suurus. 
 
Lahendus: Joonestame läbi punkti C sirgega MN paralleelse sirge ja lõikugu see 
sirgega AB punktis K. Kuna punk M on lõigu BC keskpunkt ja MN on paralleelne 
CK-ga, siis MN on kolmnurga BCK kesklõik. Seega KN = BN. Kuna N on lõigu AD 
keskpunkt, siis AK = BD = AC. Järelikult kolmnurk ACK on võrdhaarne. Kuna nurk 
BAC on võrdhaarse kolmnurga ACK välisnurk, siis 
 ∠BNM = ∠BKC = 0,5 · ∠BAC = 20°. 

 
 

Näide 12.  Kolmnurga ABC külje BC pikkus on a. Leia mediaanide CN ja BM 

keskpunkte ühendava lõigu pikkus.   
 
Lahendus: Olgu mediaanide BM ja CN keskpunktid vastavalt K ja L. Olgu F lõigu 
MC keskpunkt, siis FL on kolmnurga MCN kesklõik ning KF on kolmnurga BMC 
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kesklõik. Seega lõigud FL, MN, BC ja KF on kõik paralleelsed. Seega punktid K, L 
ja F peavad asuma ühel ja samal sirgel.  
Järelikult KL = KF – FL = 0,5 · BC – 0,5 · MN = 0,5 · a – 0,25 · a = 0,25 · a. 
 
 

Näide 13. Kumera nelinurga ABCD külgede AB ja CD keskpunkte ühendava lõigu 

pikkus on 1. Sirged BC ja AD on risti. Leia diagonaalide AC ja BD keskpunkte 
ühendava lõigu pikkus. 
 
Lahendus: Olgu külgede AB ja CD külgede 
keskpunktid vastavalt M ja N ja diagonaalide AC 
ja BD keskpunktid vastavalt P ja Q. Siis MP on 
kolmnurga ABC kesklõik ja QN on kolmnurga 

DBC kesklõik. Seega MP = 
2
1 BC = QN ja MP, BC 

ja QN on paralleelsed. Seega nelinurk MPNQ on 
rööpkülik. Selle lähisküljed MP ja MQ on paralleelsed sirgetega BC ja AD, seega 
MP ja MQ on risti. Järelikult MPNQ on ristkülik. Kuna ristküliku diagonaalid on 
võrdsed, siis PQ = MN = 1.   
 
 

Näide 14. Kolmnurga ABC külgedel BC, CA ja AB on märgitud punktid A’, B’ ja C’ 

nii, et  ∠AC’B’ = ∠B’A’C, ∠CB’A’ = ∠A’C’B ja ∠BA’C’ = ∠C’B’A.  

Tõesta, et punktid A’, B’ ja C’ on kolmnurga külgede keskpunktid. 
 
Lahendus: Nurgad ∠AC’A’ ja ∠AB’A’ on võrdsed kuna nende kaasnurgad ∠CB’A’ ja 

∠A’C’B on võrdsed. Nurgad ∠B’AC’ ja ∠B’A’C’ on võrdsed, sest 

∠B’AC’ + ∠C’B’A + ∠AC’B’ = 180° ja ∠B’A’C’ + ∠BA’C’ + ∠B’A’C = 180° (Summad 

∠C’B’A + ∠AC’B’ ja ∠BA’C’ + ∠B’A’C on võrdsed). Järelikult AB’A’C’ on rööpkülik 

(sest nelinurgal on kaks paari võrdseid vastasnurki) ja järelikult AC’ = B’A’. 
Analoogiliselt saab näidata, et BA’B’C’ on rööpkülik ja järelikult C’B = B’A’. Järelikult 
AC’ = C’B, mis tähendab, et punkt C’ on külje AB keskpunkt. 
Analoogiliselt saab näidata, et B’ ja A’ on kolmnurga külgede keskpunktid. 
 
 

A
N

P

Q

B
M

C

D
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Näide 15.  Punktid A ja B asuvad ringjoonel keskpunktiga O nii, et kaare AB 

suurus on 60°. Kaarel AB on märgitud punkt M. Tõesta, et sirge, mis läbib lõikude 

MA ja OB keskpunkte on risti sirgega, mis läbib lõikude MB ja OA keskpunkte. 
 
Lahendus: Olgu nelinurga AMBO külgede AM, MB, 
BO ja AO külgede keskpunktid vastavalt P, D, Q ja E. 
Seega PDQE on rööpkülik. Kuna kolmnurk AOB on 
võrdkülgne, siis 
 PD = 0,5 · AB = 0,5 · AO = 0,5 · OM = DQ.  
Järelikult PDQE on romb. Seega PQ ja DE on risti.  
 
 

Näide 16.  Kolmnurga ABC nurga B välisnurga poolitajal asub punkt M nii, et lõik 

AM on risti selle poolitajaga ning nurga C välisnurga poolitajal on punkt P nii, et lõik 
AP on risti selle poolitajaga. Tõesta, et lõigu MP pikkus on pool kolmnurga ABC 
ümbermõõdust. 
 
Lahendus: Olgu sirgete AM ja AP 
lõikepunktid sirgega BC vastavalt 
K ja L. Kuna kolmnurkade KBA ja 
CLA nurgapoolitajad  BM ja CP 
osutuvad ka nende kolmnurkade 
kõrgusteks, siis järelikult need kolmnurgad on võrdhaarsed BK = AB ja CL = AC. 
Järelikult lõigu KL pikkus on võrdne kolmnurga ABC ümbermõõduga. Kuna 
kolmnurgad KBA ja CLA on võrdhaarsed, siis kõrgused  MB ja CP osutuvad ka 
mediaanideks. Seega M ja P on vastavalt lõikude KA ja LA keskpunktid ning 
järelikult lõik MP on kolmnurga KLA kesklõik, mille pikkuseks on pool lõigu KL 
pikkusest ehk siis pool kolmnurga ABC ümbermõõdust.  
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Näide 17. Kolmnurga ABC mediaan CM on sama 

pikk kui külg AB. Külgede AC ja AB pikendustel 
vastavalt üle tippude A ja B on märgitud punktid 
vastavalt D ja E nii, et AD = AC ja BE = MB. 
Tõesta, et sirged DM ja CE on risti. 
 
Lahendus: Olgu lõigu CM keskpunkt N. Sel juhul 
on AN ja NB kolmnurkade DCM ja ECM 
kesklõigud. Järelikult AN ja DM on paralleelsed 
ning BN ja CE on paralleelsed. Kolmnurgas ANB 
on mediaan NM võrdne poolega küljest AB, millest 
järeldub, et ∠ANB = 90°. Kuna AN ja DM on paralleelsed ja  BN ja CE on 

paralleelsed, siis ka DM ja CE on risti.  

 

Näide 18. Olgu kolmnurga ABC külje AB keskpunkt D. 

Küljele BC on märgitud punkt E nii, et ∠CEA = ∠BED. Leia 
suhe AE : DE. 
 
Lahendus: Joonestame läbi punkti D küljega BC 
paralleelse sirge. Lõikugu see sirge lõiguga AE punktis F. 
Sel juhul on F lõigu AE keskpunkt. Kolmnurk DEF on 

võrdhaarne kuna ∠DFE = ∠BEF = ∠DEC = ∠FDE.  
Järelikult AE : DE = AE : FE = 2. Seega suhe on 2 : 1. 
 

Näide 19.  Täisnurkses kolmnurgas ABC on K hüpotenuusi AB keskpunkt ning M 

selline punkt kaatetil BC, et BM = 2 · MC. Tõesta, et ∠MAB = ∠MKC.  
(talvine lahtine võistlus 2007, noorem rühm) 
 
Lahendus 1. Olgu A’ selline punkt kaateti AC 
pikendusel üle täisnurga tipu C, et A’C = AC. Siis 
kolmnurk A’BA on võrdhaarne alusega A’A ning BC 
on selle kolmnurga mediaan ja M mediaanide 
lõikepunkt. Seega paikneb punkt M lõigul A’K. Et KC 
on kolmnurga A’BA kesklõik, siis  KC  ja BA on 
paralleelsed ning 

  ∠MAB = ∠MA’B = ∠KA’B = ∠A’KC = ∠MKC.  
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Lahendus 2. Et täisnurkse kolmnurga hüpotenuusi keskpunkt on ühtlasi kolmnurga 
ümberringjoone keskpunkt, siis CK = BK = AK. Kolmnurk KBC on võrdhaarne, 

mistõttu ∠KBC = ∠KCB. Kolmnurk BMA on sarnane kolmnurgaga CMK, sest 

∠ABM = ∠MCK ning lisaks BM = 2·CM ja BA = 2 · CK. Järelikult on nende 
kolmnurkade  

nurgad ∠MAB ja ∠MKC võrdsed. 
 
Lahendus 3. Olgu N lõigu MB keskpunkt. Et KN on kolmnurga BAM 

kesklõik, siis KN ja AM on paralleelsed ja ∠NKB = ∠MAB. Teiselt poolt, et MC = NB 

ja kolmnurk KCB on võrdhaarne, siis ∠MKC = ∠NKB. 
 
 

Näide 20.  Rombi ABCD teravnurga A suurus on 45°. Külje AB projektsioon küljele 

AD on 12. Leia rombi diagonaalide lõikepunkti kaugus küljest CD. 
 
Lahendus: Olgu punkti B projektsioon küljel AD tähistatud punktiga M. Teada on, et 

AM = 12. Kuna täisnurkse kolmnurga AMB teravnurga A suurus on 45°, siis 
BM = AM. Olgu P ja Q rombi keskpunkti projektsioonid vastavalt külgedele AD ja 
CD. Kolmnurgad ODP ja ODQ võrdsed, sest need on täisnurksed kolmnurgad,  
mille hüpotenuusid ning üks selle lähisnurkadest on võrdsed (rombi diagonaal 
poolitab rombi nurga).  Järelikult OQ = OP. Aga kuna OP on kolmnurga ABM 

kesklõik, siis OP = 
2
1 BM = 

2
1 AM = 6. 

 

Näide 21. Kolmnurga ABC küljel BC on märgitud punkt K. Tähega N on märgitud 

lõigu BK keskpunkt on tähistatud tähega N ja lõigu AC keskpunkt tähega M. 

Lõikude NM ja AK lõikepunkt on tähistatud tähega L. Teada on, et ∠NLK = ∠LNK. 
Tõesta, et lõigud AK ja BC on võrdsed. 
 
Lahendus 1: Märgime tähega X külje AB keskpunkti. Sel 
juhul XM on kolmnurga ABC kesklõik ja MX on paralleelne 
küljega BC ning moodustab pool sellest. Lõik XN on 
kolmnurga ABK kesklõik ja XN on paralleelne küljega AK 
ning moodustab pool sellest. Seega kui näitame, et XN ja 
MX on võrdsete pikkustega, siis on võrdsete pikkustega ka 
lõigud AK ja CB.  

Vaadates paralleelseid sirgeid MX ja BC ja lõiku MN näeme, et ∠CNM = ∠NMX, 
sest need on põiknurgad. Vaadates paralleelseid sirgeid AK ja XN ja lõiku MN, 
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näeme, et ∠KLN = ∠MNX, sest need on põiknurgad. Kuna on teada, et 

∠NLK = ∠LNK.  Siis kolmnurk MNX on võrdhaarne, kus haarad on MX ja KX.    
 
Lahendus 2: Vaja on näidata, et AK = CB ehk 
AL + LK = CK + KN + NB Ülesandes antud tingimuste 
põhjal teame, et KL = KN = NB, seega on vaja näidata, et 
kehtib võrdus AL = CN.  
Lõigul MN märgime punkti O nii, et OC = OM.  
Vaatame kolmnurki AML ja CON. 

Kuna nurgad ∠CMO ja ∠MOC on võrdsed, siis on võrdsed ka nurgad ∠AML ja 

∠CON. Nurk ∠MLA on nurga ∠KLN tippnurk ja seega ∠MLA = ∠KLN = ∠LNK. 
Kuna AM = MC = CO, siis kolmnurkades AML ja CON on võrdsed kaks nurka 
(järelikult ka kolmandad nurgad on võrdsed) ning üks külg. Järelikult need 
kolmnurgad peavad olema võrdsed. Seega AL = CN. 
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Ülesanded iseseisvaks lahendamiseks (MAA02-II) 
 
Ülesanne 1. (5p) Kolmnurk ABC on teravnurkne. Punkt D asub lõigul AB nii, et CD 
on kolmnurga kõrgus. Tõesta, et kui ühendada lõikude AD, DB, BC ja AC 
keskpunkid, siis tekib ristkülik. 
 
Ülesanne 2. (5p) Ristküliku ABCD diagonaalil DB on märgitud punkt K nii, et AK ja 
DB on risti ning KB = 3 · DK. Ristküliku diagonaalide lõikepunkti kaugus küljest AB 
on 2. Leia ristküliku diagonaali pikkus. 
  
Ülesanne 3. (5p) Poolringjoone diameeter on AB. Sellel poolringjoonel on märgitud 
kaks erinevat punkti C ja D. Punkti A peegeldus lõigu CD keskpunkti suhtes on E. 
Tõesta, et sirged BE ja CD on risti. 
 

Ülesanne 4. (5p) Kaks ringjoont, millede keskpunktide vaheline kaugus on a, 
lõikuvad punktides A ja B ning ringjoonte keskpunkte ühendav lõik lõikub lõiguga 
AB. Ringjoontele on joonestatud vastavalt diameetrid AC ja AD.  Leia lõikude BC ja 
BD pikkuste summa. 
 
Ülesanne 5. (5p) Olgu kumera nelinurga ABCD külgede AD ja CB külgede 
keskpunktid vastavalt P ja Q ning diagonaalide AC ja BD keskpunktid vastavalt M ja 
N. Tõesta, et kui MN ja PQ on risti, siis DC = AB. 
 


