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Matematyka jest miarą wszystkiego. 
Arystoteles 

 

Drogi Uczniu! 

Otrzymujesz następne zestawy zadań powtórzeniowych. Zakres materiału, którego dotyczą zadania 

(zamknięte i otwarte) to potęgi.  

 

25.05.2020 

 

TEMAT: Powtórki przed egzaminem (5) – Potęgi.  

 

W zeszycie przedmiotowym zapisz TEMAT LEKCJI oraz rozwiązania zadań wybranych przez siebie tak, 

aby stanowiły przekrój omawianego zagadnienia i różnorodność typów zadań. 

 

Temat w podręczniku dla klasy VIII – str. 33-37 oraz zadania w zeszycie ćwiczeń, a także tematy 

z klas programowo niższych 

TEORIA 

Co to jest potęga? 

Potęgą liczby a o wykładniku naturalnym n nazywamy taki iloczyn 

n czynników, z których każdy jest równy liczbie a. 

 

Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach 

 

 

Potęgowanie potęgi   
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Pamiętaj, że wzory czytamy, stosujemy od strony lewej do prawej i odwrotnie od prawej do lewej!!! 

 
 

Potęga o wykładniku ujemnym 

Dla a  0, p  0 i q  0 oraz n – liczba naturalna przyjmujemy, że 

 

Zapis liczby za pomocą notacji wykładniczej 

Zamiana na notację wykładniczą składa się z dwóch kroków: 

1) Przesunięcie przecinka w liczbie tak by jej wartość mieściła się pomiędzy 1 a 10. Powstaje liczba a. 

Uwaga: Gdy liczba nie ma przecinka, zachowujemy się tak, jakby znajdował się on za liczbą. 

2) Ustalenie wykładnika liczby 10, który jest równy liczbie miejsc, o które musieliśmy przesunąć 

przecinek. Jeżeli przesuwaliśmy w lewo wykładnik będzie dodatni, a jeżeli w prawo wykładnik 

będzie ujemny. Powstaje wykładnik n. 

Na koniec zapisujemy rezultat w formie:  a  10n 

gdzie: 1  a  10 

 n – liczba całkowita 
 

1.Potęga o wykładniku całkowitym 

https://epodreczniki.pl/a/potega-o-wykladniku-calkowitym/D17jhHK5G 

2.Działania na potęgach o wykładniku całkowitym 

https://epodreczniki.pl/a/dzialania-na-potegach-o-wykladniku-calkowitym/D9bQywvMQ 

3. Działania na potęgach o wykładniku całkowitym. Część I 

https://epodreczniki.pl/a/dzialania-na-potegach-o-wykladniku-calkowitym-czesc-i/Db9mIMIpX 

4.Działania potęgach. Część II 

https://epodreczniki.pl/a/dzialania-na-potegach-czesc-ii/Dgh4d2b0G 

4.Notacja wykładnicza liczb 

https://epodreczniki.pl/a/notacja-wykladnicza-liczb/DRv3Os382 

https://epodreczniki.pl/a/potega-o-wykladniku-calkowitym/D17jhHK5G
https://epodreczniki.pl/a/dzialania-na-potegach-o-wykladniku-calkowitym/D9bQywvMQ
https://epodreczniki.pl/a/dzialania-na-potegach-o-wykladniku-calkowitym-czesc-i/Db9mIMIpX
https://epodreczniki.pl/a/dzialania-na-potegach-czesc-ii/Dgh4d2b0G
https://epodreczniki.pl/a/notacja-wykladnicza-liczb/DRv3Os382
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WYKORZYSTANE ZASOBY 
✓ http://scholaris.pl/ 

✓ https://slideplayer.pl/slide/13325949/ 

✓ http://www.matematykam.pl/notacja_wykladnicza.html 

✓ https://www.matemaks.pl/potega-o-wykladniku-ujemnym.html 

✓ https://epodreczniki.pl/  

✓ Podręcznik Matematyka z plusem 8, GWO 

✓ Zeszyt ćwiczeń Matematyka z plusem 8, GWO 

✓ Makowski A., Masłowska D., Masłowski T., Mentzen E., Nodzyński P., Zbiór zadań i testów 

gimnazjalnych do egzaminu z matematyki, Wyd. Aksjomat 

 

 

Życzę siły, wytrwałości i trafnych odpowiedzi. 

Powodzenia! Do spotkania na konsultacjach! 

http://scholaris.pl/zasob/53662
https://slideplayer.pl/slide/13325949/
http://www.matematykam.pl/notacja_wykladnicza.html
https://www.matemaks.pl/potega-o-wykladniku-ujemnym.html
https://epodreczniki.pl/

























