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7. Potęga o wykładniku naturalnym

Temat: Zastosowanie własności

potęgowania do przekształcania wyrażeń

Cele lekcji:
Uczeń potrafi:
� mnożyć, dzielić, potęgować potęgi o jednakowych podstawach,
� mnożyć, dzielić potęgi o jednakowych wykładnikach,
� obliczyć wartość wyrażenia zawierającego potęgę.

Metody i formy pracy:
� praca wspólnym frontem,
� praca w grupach,
� praca indywidualna.

Pomoce dydaktyczne:
� układanki w załącznikach (rozciąć)
� karta pracy,
� rzutnik multimedialny,
� podręcznik Matematyka Europejczyka, klasa 1.

Czas pracy: 1 godzina dydaktyczna.

Przebieg lekcji:
I etap
Praca wspólnym frontem.

Celem tej pracy jest przypomnienie i powtórzenie podstawowych wła-
sności potęgowania.

Uczniowie wspólnie w zeszytach i na tablicy wykonują przekształcenia
wyrażeń.

Zadanie 1
Zapisz w postaci jednej potęgi.
a) 5 37 7 7� �
b) 10 48 : 8
c) 2 3(5 )
d) 5 4 2(3 3 ) : 3�
e) 13 4 510 : (10 10 )�



SCEN ARIUSZ E LEKCJI  D O W YBR AN YCH TEMATÓW 87

Zadanie 2
Zapisz w postaci potęgi
a) liczby dwa 5 3(4 8) :16�
b) liczby trzy 3 2 2(27 3 ) : 9�

Zadanie 3
Podane wyrażenia przekształć do najprostszej postaci.
a) 3 3 3(5 6 ) : 3�
b) 8 3 324 : (8 3 )�
c) 5 5 5 5(48 : 6 ) : (16 : 2 )

Zadanie 4
Podane wyrażenia zapisz w postaci jednej potęgi. Określ, czy dla każdej
wartości zmiennej x wyrażenie ma sens liczbowy.

a) � � � �
� �

4 32 2

25

x x

x

�

b) � �
� �

33 2 4

63 3 2

:

:

x x x

x x x

�

�

II etap
Praca w grupach 2-osobowych.

Celem tej pracy jest wykorzystanie własności potęgowania do rozwią-
zywania prostych zadań.

Zadaniem uczniów jest ułożenie domina lub układanki. Jest to praca
zróżnicowana:
� (uczniowie, których umiejętności matematyczne są niewielkie

rozwiązują zadanie nr 1 - układają domino według wzoru zawartego
w załączniku nr 1);
zad. 1. Uzupełnijcie poniższy schemat, używając prostokątów
— kostek domina. Nie wszystkie kostki musicie wykorzystać.

� uczniowie, których umiejętności są wyższe rozwiązują zadanie nr 2
- otrzymują do ułożenia układankę według wzoru zawartego
w załączniku nr 2;
zad. 2 . Z otrzymanych figur ułóż trzy kwadraty, łącząc figury na
podstawie pewnej wspólnej cechy. Uwaga, niektórych figur jest za dużo!
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� uczniowie, którzy mają umiejętności wyższe niż przeciętne rozwiązują
zadanie nr 3, otrzymują do ułożenia układankę według wzoru
zawartego w załączniku nr 3.
 zad. 3. Z trójkątów ułóżcie trzy kwadraty, łącząc figury na podstawie
pewnej wspólnej cechy.

Sprawdzenie prac uczniów odbywa się w formie samokontroli. Nauczy-
ciel wyświetla prawidłowe rozwiązania.

III etap
Praca w grupach 4-osobowych.

Celem pracy jest poszukiwanie strategii rozwiązania przedstawionego
problemu.

Uczniowie rozwiązują zadanie o sposobie rozchodzenia się plotki (za-
łącznik nr 4).

Sposób rozwiązania problemu przedstawiają na plakatach po wykona-
niu zadania.

Każda grupa omawia swoją strategię.

IV etap
Ocenianie.

Nauczyciel ocenia uczniów, którzy szczególnie wyróżnili się w pracy.
Zwraca uwagę na to, by byli to uczniowie o różnym poziomie umiejętności
matematycznych.

V etap
Praca domowa: zadanie 6/179 z podręcznika, utrwalające nabyte umiejętności.
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Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4
Rozwiążcie podane zadanie. Strategię rozwiązania tego zadania przedstaw-
cie na plakacie.

Zadanie.
Andrzej, Bogdan, Kasia i Paulina, rozmawiając ze sobą, stworzyli nie-

prawdziwą wiadomość. Postanowili, że wypuszczą ją w świat, czyli zbadają,
jak rozchodzi się plotka. Każde z nich przekaże tę wiadomość następnego
dnia tylko trzem osobom, prosząc, by one postąpiły w ten sam sposób.
Żadna osoba po przekazaniu wiadomości trzem kolejnym osobom z nikim
więcej na ten temat nie rozmawia. Ile osób usłyszy plotkę w ciągu 5 dni?
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