
IV FIGURY GEMETRYCZNE – część 1 odpowiedzi. 

1. Prosta 

Jest to linia która nie ma początku ani końca. Przez jeden punkt może przejść nieskończenie 

wiele prostych jednak przez dwa różne punkty tylko jedna. Proste oznaczamy małymi 

literami alfabetu. 

Półprosta 

Posiada ona początek, ale nie ma końca lub odwrotnie nie ma początku ale ma koniec. 

Początek lub koniec (w zależności co ma ta półprosta) oznaczamy dużą literą alfabetu. 

Odcinek 

Jego długością jest odległość pomiędzy dwoma punktami które są jego początkiem i 

końcem. Końce oznaczane są dużymi literami alfabetu. 

 Punkt 

Punkt to pojęcie niedefiniowalne, to miejsce gdzie przecinają się proste, odcinki. Punkt 

oznaczamy dużą literą alfabetu. 

2.  Odcinki i proste są do siebie wtedy równoległe, gdy nie mają ze sobą żadnego punktu 

wspólnego. Leżą względem siebie w równej odległości.  

 

Odcinki i proste są do siebie prostopadłe, gdy przecinają się względem siebie pod 

kątem prostym. Możemy to sprawdzić za pomocą ekierki. 

 

 

 



3. Aby dokonać pomiaru konkretnego przedmiotu, należy w pierwszej kolejności 

zdecydować się na przyrząd odpowiedni do wielkości przedmiotu. Jeśli badany 

przedmiot jest bardzo mały, to wystarczy odpowiednio przyłożyć nawet najkrótszą 

linijkę. Natomiast, gdy przedmiot jest większy, to wybieramy dłuższą linijkę, lub miarę  

np. krawiecką . 

4. Prostokąt  to wielokąt o 4 wierzchołkach i 4 bokach. Boki są parami równoległe i 

równej długości, a wszystkie kąty są proste. 

 
Kwadrat to prostokąt o równych bokach. 

 
5. Przekątna wielokąta to odcinek, który łączy jego dwa wierzchołki i nie jest jego 

bokiem. 

 
6. Wielokąt to figura, która ma tyle samo boków co kątów. Każdy jej bok jest odcinkiem. 

Przykłady wielokątów: trójkąt, kwadrat, prostokąt, trapez, pięciokąt, sześciokąt, … 

7. Podstawowa  zamiana jednostek: 

1 cm = 10 mm 

1 dm = 10 cm 

1 m = 100 cm 



1 m = 10 dm 

1 km = 1000 m 

8. Obwód wielokąta to suma długości wszystkich jego boków.  

Przed sumowaniem należy zwrócić uwagę czy boki są podane w tych samych 

jednostkach. Jeśli tak nie jest, to przed dokonujemy zamiany na jedną wybraną 

jednostkę. 

9. Figury nazywamy symetrycznymi jeśli posiadają oś symetrii względem, której 

przekształcają się na siebie, tworzą tzw. lustrzane odbicie względem tej prostej. 

 
10.  Okrąg to zbór wszystkich punktów płaszczyzny leżących w odległości promienia od 

środka okręgu. 

Koło to zbiór wszystkich punktów płaszczyzny leżących w odległości mniejszej lub 

równej promienia od środka koła. Okrąg to brzeg koła. 

 

 
Promień (okręgu lub koła) to odcinek o początku w środku (okręgu , kole) a końcu na 

brzegu okręgu. 

Średnica (okręgu/koła ) to cięciwa przechodząca przez środek (okręgu/koła). 



Cięciwa (okręgu/koła) to odcinek łączący dwa dowolne punkty na okręgu. 

 

11.  Skala informuje nas o ile razy są powiększone lub pomniejszone wymiary danego 

przedmiotu. 

Skala 1:1 oznacza rzeczywisty (faktyczny) wymiar przedmiotu. 

Skala 1: 3 oznacza, że dany przedmiot został trzykrotnie pomniejszony w stosunku do 

oryginału. 

Skala 2:1 oznacza, że dany przedmiot został dwukrotnie powiększony w stosunku do 

oryginału.  

12.  Skalę wykorzystujemy do sporządzania map i planów. Na mapach stosuje się różne 

sposoby zapisu skali. 

Skala liczbowa np. 1 : 100 

Skala liniowa 

 

Skala mianowana  np. 1 cm – 100 m (czytamy 1 centymetrowi odpowiada 100 

metrów) 

 

 


