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   PYTHAGORAAN PALAPELI 
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Piirrä geokolmiota tai harppia ja viivotinta apuna käyttäen suorakulmainen kolmio, jonka 
lyhyemmät sivut (eli kateetit) ovat pituudeltaan a ja b esimerkiksi 4 cm ja 3 cm. Pisintä sivua 
kutsutaan hypotenuusaksi. 
 
Piirrä ympärille neliöt siten, että neliöiden sivujen pituudet ovat yhtäsuuria kuin 
suorakulmaisen kolmion sivujen pituudet. 
 
Käyttäen esimerkkikuviota apuna ja piirrä apuviivat. Tällöin pienempiin neliöihin muodosuu 
viisi palaa; isompaan nelikulmio ja kaksi kolmiota ja pienempään nelikulmio ja kolmio. 
 
Leikkaa palat irti. 
 
Kokoa paloista neliö. 
 
Mitä huomaat tekemästäsi neliöstä ja hypotenuusan neliöstä? 
 
Mitä tarkoitaa lause: Suorakulmaisessa kolmiossa kateettien neliöiden summa on yhtäsuuri 
kuin hypotenuusan neliö? 
 
Kirjoita yhtälö neliöiden aloista. Päteekö edellä mainittu menetelmä kaikkiin kolmioihin? 
Entä kaikkiin suorakulmaisiin kolmioihin?       MR ✩ 92
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Tämä tarina on ollut osittain Dimensiossa syksyllä 92. 
Loppupuolen hankalempia tehtäviä ei ollut lehdessä. 
Palapeli on keväällä 93 julkaistavassa Mäkinen, Sivonen, 
Rahikka: Lukion lyhyt matematiikkakirjassa. 
 

 
DESTRUKTIVISTIS- KONSTRUKTIVISTINEN 
PYTHAGORAS 
 
Kokeilin palapeliä peruskoulun seitsemännellä luokalla kun harjoitte-
limme geokolmion käyttöä. 
Tämä teksti on seiskoille liian vaikea, mutta kun esitin asian taululle, 
niin lähes kaikki ymmärsivät idean. Puolet oppilaista pystyi 
piirtämään kuvion. Lopuille näytin asian toiseen kertaan taululla 
vaihe vaiheelta, jolloin lähes kaikki saivat kuvan aikaan.  
Ennen leikkaamista pyysin oppilaita merkitsemään paloihin merkin, 
jotta tiedetään onko pala käännetty vai ei. Lopputunnin aikana 
yritettiin rakentaa neliötä. Kukaan ei saanut neliötä valmiiksi, sillä en 
kertonut heille, että hypotenuusan neliötä voi käyttää 
rakentelupohjana.  
Kotitehtävänä useat saivat neliön valmiiksi. Tosin monilta olivat palat 
hävinneet ennen seuraavaa tuntia. 
Palaan saman ryhmän kanssa palapeliin uudelleen kun sopiva aika 
koittaa esimerkiksi kahdeksannella luokalla kun tutustumme 
lähemmin suorakulmaisen kolmioon. 
Olen käyttänyt palapeliä (en kyseistä paperia) lukion yleisellä 
matikalla ja se on toiminut suhteellisen hyvin. Lukiossa aika monet 
tuntevat jo Pythagoraan lauseen, joten palapelin rakentaminen on 
helpompaa. Tosin palojen kääntäminen nurin päin vaatii aikamoista 
kekseliäisyyttä. 
Uskon, että palapeliä/ongelmaa muuntelemalla sitä voi käyttää 
yläasteen ja lukion matikassa kaikilla luokilla. Lukio matikan 
opiskelijoille palapelistä saa mukavia lisätehtäviä, jotka liittyvät 
yhdenmuotoisuuteen ja maksimointiin. 
 
TEHTÄVIÄ: 
 0) Todista, että em. metodi toimii kaikissa suorakulmaisissa 
kolmioissa. 
 1) Miten a ja b tulee valita, jotta pienimmät kolmiot olisivat 
mukavan kokoisia?   
 2) Kirjoita molemmissa neliöissä olevien pienimpien 
kolmioiden ala a:n ja b:n lausekkeena.   
 3) Jos a on vakio, niin millä b:n arvolla pikkukolmioiden alat 
ovat suurimmat tai   
 4) pikkukolmioiden alojen summa on suurin?   
 5) Millä b:n arvolla pikkukolmioiden alat ovat yhtäsuuret?  
 100) Todista, että viisi palaa on pienin lukumäärä paloja. 
(Tietysti jos a=b, niin vähemmänkin riittää? ) 
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 101) Voisiko olla mahdollista ratkaista palapeli käyttämällä 
neljää palaa, joiden ei välttämättä tarvitse olla monikulmioita? 
 200) Leikkaa tasasivuinen kolmio paloiksi ja muodosta paloista 
neliö. 
 201) Leikkaa neliö paloiksi ja kokoa säännöllinen viisikulmio. 
 202) Todista, että mielivaltainen monikulmio voidaan muuntaa 
toiseksi monikulmioksi (monikulmioilla on sama ala) äärellisellä 
määrällä kolmioita. 
  
 
Kommentteja:   
 0) Todistuksen apuna voi käyttää Pythagoraan lauseen 
todistuksessa käytettävää apukuviota. Siirtelemällä palasia sopivasti 
näkee että menetelmä toimii. Kyseisellä menetelmällä ”keksin” tässä 
esitetyn konstruktion. Kuvan vasemmassa yläreunassa oleva neliö 
pyöritetään 180° ja siirretään alas kateetin neliöön. Keskellä oleva 
neliö käännetään toisin päin ja siirretään lyhyemmän kateetin neliöön. 
Katso kuva 0. 

 
 
     kuva 0 
  
 2) d kannattaa ratkaista yhdenmuotoisuuden avulla.  
 3) Jos b saa arvoja välillä  0 ≤  b ≤  a, niin isommassa neliössä 
pienin kolmio on suurimmillaan kun b = a/3 ja pienemässä neliössä 
kun  b = a.  Katso kuva 3. 
 4) Alojen summa on suurin, kun b = a/2. Katso kuva 4&5. 
 5) Alat ovat yhtäsuuret kun  b = a/2. 
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   kuva 3   kuva 4&5 
   

 100) Tälle en ole löytänyt todistusta edes siinä tapauksessa, että 
palapelin osien tulee olla monikulmioita.   
 101) Tämä lienee haastava tehtävä. 
 200) Neljä palaa riittää. 
 201) Tästä ongelmasta sain idean tähän palapeliin. Tehtävä ja 
ratkaisu löytyvät tehtäväkokoelmasta H. E. Dudeney: Amusement in 
mathematics, Dover, 1958. Pienin määrä paloja on viisi. Kirja on 
alunperin julkaistu 1917 ja siinä on runsaasti hienoja ongelmia.  
 202) Tämän todisti David Hilbert. Todistuksen idea löytyy M. 
Gardnerin kirjasta: More Mathematical Puzzles and Diversions, 
Penquin, 1982. Samassa kirjassa on myös tehtävän 200 ratkaisu. 
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