
W Królestwie Geometrii mieszkał sobie punkt A. Był on bardzo ciekawski i 
wszystko chciał wiedzieć. Gdy tylko zobaczył jakąś linię, zaraz pytał: - Jak się ta 
linia nazywa? Czy jest ona długa, czy krótka? 
Pewnego razu punkt pomyślał: Jak wiele tracę, tkwiąc ciągle w tym samym miejscu! 
Wyruszam w podróż. Jak pomyślał, tak zrobił. Wszedł na prostą. Szedł po niej 
bardzo długo. W końcu zmęczył 
się, stanął i powiedział: 

― Jak długo mam tak iść? Czy daleko jeszcze do końca tej prostej? 
Prosta roześmiała się: 

― Och, punkcie! Wcale nie dojdziesz do końca: nie wiesz, że prosta nie ma 
końca? 

― To ja zawracam – powiedział punkt A. – Na pewno poszedłem nie w tę 
stronę, co trzeba. 

― Z drugiej strony też nie ma końca. Linia prosta wcale nie ma końców.  
Punkt zmartwił się  

― To jak to: będę szedł i szedł bez końca? 
― Jeżeli nie chcesz iść bez końca, to wezwijmy na pomoc nożyczki. 
― O, tak, tak – ucieszył się punkt A. – Ale po co? 
― Zaraz zobaczysz – odpowiedziała prosta. 

Nożyczki zjawiły się natychmiast.  
― Ciach, ciach i przecięły prostą – krzyknął punkt. – Jest koniec, brawo! A 

czy można zrobić koniec z drugiej strony? 
― Czemu nie – zgodziły się nożyczki. 
― Jakie to ciekawe! – zawołał punkt A. – Co to się zrobiło z mojej prostej! Z 

jednej strony 
koniec, z drugiej strony koniec. Jak to się nazywa? 

― To jest odcinek – powiedziały nożyczki. – Właśnie, punkcie, jesteś na 
odcinku prostej. 

― Odcinek, odcinek prostej – z zadowoleniem powtarzał punkt, spacerując 
po odcinku 
tam i z powrotem. 

― Zapamiętam tę nazwę. Fajnie być na odcinku. Ale prosta też mi się 
podobała. Szkoda, 
że jej już nie ma. Przecież teraz, zamiast prostej, mam odcinek i jeszcze 
dwa te… nie wiem 
jak to się nazywa. Też odcinki? 

― Nie – odpowiedziały nożyczki. – Przecież one mają tylko z jednej strony 
koniec, a z drugiej strony końca nie ma. Nazywają się inaczej. 

― A jak się nazywają? 
― Półproste. 

Punkt zawołał z radością: 
― One są podobne do promieni słońca. 

I pobiegł dalej szukać nowych figur w tym ciekawym Królestwie Geometrii… 
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1. Z jakimi figurami spotkał się punkt A? 

……………………………………………………………………………... 

2. Wypełnij tabelę, która jest poniżej wpisując w pierwszą kolumnę nazwy 

wszystkich figur geometrycznych poza punktem A, o których jest mowa  

w opowiadaniu 

Nazwa figury Ilość końców 

  

  

  

  

 

3. Znajdź w tekście i przepisz jak punkt A opisał odcinek. 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

4. Z czym bohater opowiadania porównał półproste?  

……………………………………………………………………………... 

5. Kto w opowiadaniu był przewodnikiem głównego bohatera? 

……………………………………………………………………………... 

6. Ile razy nożyczki udzieliły pomocy? 

……………………………………………………………………………... 

7. Dlaczego punkt A był zmęczony spacerem po prostej?  

……………………………………………………………………………... 

8. Wymyśl tytuł dla tego opowiadania 

……………………………………………………………………………... 
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