
Matematyka, klasa 7, rok szkolny 2019/2020 
 

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z matematyki jest zgodny z podstawą 
programową oraz obowiązującym w szkole Wewnątrzszkolnym Systemem 
Oceniania (WSO) zawartym w Statucie. 
Przedmiotowy system oceniania 1 

I. Ogólne zasady oceniania uczniów: 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela 
postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego poziomu 
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i 
realizowanych w szkole programów nauczania, opracowanych zgodnie z nią. 

2. Nauczyciel: 
• informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym 

zakresie; 
• udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
• motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce; 
• dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych 
uzdolnieniach ucznia. 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
4. Szkoła udostępnia uczniowi i rodzicowi sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia 

w następującej formie: 
- oryginały – na lekcjach (do wglądu ucznia) oraz podczas zebrań i konsultacji (do 
wglądu rodzica lub prawnego opiekuna), 
- kopie – w formie papierowej lub elektronicznej na prośbę ucznia lub rodzica. 
Kopie prac pisemnych uczniów zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej nie 
mogą być udostępniane osobom trzecim.  

5. Uczniowie otrzymują prace pisemne do wglądu i poprawy w czasie zajęć 
dydaktycznych.  

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 
ustaloną ocenę pisemnie lub ustnie. 
 

II. Sposoby oceniania wiedzy i umiejętności uczniów: 
Ocenie podlegają (waga oceny cząstkowej): 

1) prace pisemne - sprawdziany  (waga 5), 
2) kartkówki (waga 3 lub 4), 
3) zadania domowe (waga 3), 

– brak zadania domowego po wykorzystaniu tzw. „np” (waga 2 - ocena 
niedostateczna), 

4) odpowiedzi ustne (waga 3), 
5) projekt, zadania dodatkowe (waga 3), 
6) praca na lekcji:  ćwiczenia praktyczne, praca w grupach, aktywność (waga 3),  

Uczeń może być nagradzany za pracę na lekcji plusami lub minusami. Plus może otrzymać za aktywną 
postawę na zajęciach i przygotowanie do zajęć. Minus uczeń może uzyskać za brak zaangażowania na 
lekcji Po otrzymaniu pięciu znaków są one zamieniane są na oceny: 
 pięć plusów – ocena bardzo dobra,  
cztery plusy i jeden minus to dobry, 
 trzy plusy i dwa minusy to dostateczny, 
 dwa plusy i trzy minusy to dopuszczający,  
jeden plus i cztery minusy oraz pięć minusów – ocena niedostateczna. 



7) konkursy: 
– udział w konkursach (waga 1, ocena cząstkowa – bardzo dobry), 
– osiągnięcie sukcesu w konkursie (waga 3 – 5, ocena cząstkowa – celujący). 

Przy ocenianiu prac pisemnych na punkty (wg skali punktowej) obowiązuje następująca 
skala procentowa i wynikające z niej oceny cząstkowe:  
 - 100% - celujący; 

– co najmniej 90% - bardzo dobry; 
– co najmniej 75 % - dobry; 
– co najmniej 50% - dostateczny;  
– co najmniej 30% - dopuszczający; 
– poniżej 30% - niedostateczny.  

 
1. Sprawdzian* przeprowadza się w formie pisemnej,  a jego celem jest sprawdzenie 

wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu. 

 Sprawdzian planuje się na zakończenie każdego działu. 
 Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. 
 Przed każdym sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy. 
 Każdy sprawdzian poprzedza lekcja (lub dwie lekcje) powtórzeniowa. 
 Nauczyciel zobowiązany jest do poprawy i zwrotu prac ocenionych w ciągu 2 

tygodni od daty wykonania (napisania) sprawdzianu.  
2. Kartkówki* przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie 

wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego 3 ostatnich tematów. 
Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie 
programowym kartkówki. 

3. Zadanie domowe* jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania 
wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji. 

 Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w 
formie zleconej przez nauczyciela. 

 Brak pracy domowej oceniany jest zgodnie z umową nauczyciela z uczniami, przy 
uwzględnieniu zapisów w Statucie: Uczeń ma prawo dwa razy w półroczu nie 
mieć odrobionego zadania domowego.  
Informację braku zadania domowego uczeń powinien zgłosić nauczycielowi na 
początku lekcji. 

 Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę 
samodzielność, poprawność i estetykę wykonania. 

4. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. 
Oceniając odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę: 
 zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 
 prawidłowe posługiwanie się pojęciami, 
 zawartość merytoryczną wypowiedzi, 
 sposób formułowania wypowiedzi. 

5. Projekt, zadania dodatkowe* obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, 
prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, 
prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: wartość 
merytoryczną pracy,  estetykę wykonania, wkład pracy ucznia, sposób prezentacji, 
oryginalność i pomysłowość pracy. 



6. Praca ucznia na lekcji  może podlegać ocenie. Uczeń może być oceniony m.in. za 
samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, wykonanie zdania praktycznego, krótką 
prawidłową odpowiedź ustną i przygotowanie do lekcji.2 

7. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych 
i międzyszkolnych, są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO. 
 

* Podczas zapisywania prac pisemnych (sprawdziany, kartkówki , zadania domowe ) nie 
korzystamy ze zmazywalnych długopisów.  
 

III. Kryteria wystawiania oceny po I półroczu oraz na koniec roku 
szkolnego: 

Szczegółowe kryteria wystawienia oceny klasyfikacyjnej określa WSO.  
Ocena półroczna i roczna jest wystawiana na podstawie średniej ważonej ocen 
cząstkowych wg poniższej skali. Zasady poprawy oceny ustala nauczyciel. 

średnia ważona ocen cząstkowych ocena półroczna lub roczna 
0 – 1,69 niedostateczny 

1,70 – 2,49 dopuszczający 

2,50 – 2,69 
dopuszczający z możliwością poprawy 

oceny na dostateczny 
2,70 – 3,49 dostateczny 

3,50 – 3,69 
dostateczny z możliwością poprawy 

oceny na dobry 
3,70 – 4,49 dobry 

4,50 – 4,69 
dobry z możliwością poprawy oceny  

na bardzo dobry 
co najmniej 4,70 bardzo dobry 

a) co najmniej 5,50 albo 

b) co najmniej 5,30 i uzyskanie znaczących 

osiągnięć w konkursach zewnętrznych 

albo 

c) co najmniej 4,70 i uzyskanie tytułu 

laureata lub finalisty w Wojewódzkim 

Konkursie Przedmiotowym; 

celujący 

 
IV. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen: 
1. W przypadku nieobecności ucznia podczas sprawdzianu lub kartkówki uczeń otrzymuje wpis 

"nb" do dziennika  elektronicznego i ma obowiązek napisać pracę w terminie uzgodnionym z 
nauczycielem (na lekcji lub w innym umówionym terminie). W przypadku niedotrzymania 
umówionego z nauczycielem terminu uczeń pisze sprawdzian lub kartkówkę na kolejnej 
lekcji matematyki.  

2. W ciągu półrocza uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę niedostateczną oraz cztery 
niezadowalające go oceny. 

3. Oceny z prac pisemnych poprawiane są na sprawdzianach/kartkówkach poprawkowych w 
terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  Niepojawienie się w umówionym terminie 
skutkuje stratą szansy na poprawę.  

4. Ocenę niedostateczną z pracy domowej uczeń może poprawić wykonując tę pracę ponownie i 
przedstawiając nauczycielowi na kolejnej lekcji. 

5. Ocena poprawiona otrzymuje  wagę od 2 niższą niż waga wyjściowa. 
6. Po zgłoszeniu braku zadania uczeń jest zobowiązany do jego uzupełnienia na kolejną lekcję. 

Niewykonanie zaległego zadania domowego jest traktowane jak kolejny brak zadania. 



7. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej półrocznej lub rocznej regulują 
przepisy WSO i rozporządzenia MEN. 

 

V. Wymagania na poszczególne oceny dla klasy 7 

DZIAŁ I – LICZBY  
Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 
- zna znaki używane do zapisu liczb w systemie rzymskim 
- rozpoznaje liczby podzielne przez 2, 5, 10, 100, 3, 9, 4 
- rozpoznaje, czy liczba jest liczbą pierwszą czy złożoną 
- zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane 
- zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego skończonego 
- porównuje ułamki dziesiętne 
- stosuje prawidłową kolejność wykonywania działań 
- stosuje podstawowe prawa działań 
- wykonuje działania (także sposobem pisemnym) na ułamkach dziesiętnych  
- wykonuje działania na ułamkach zwykłych 
- odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej 
- wskazuje liczby wymierne na osi liczbowej 
- wskazuje na osi liczbowej liczby mniejsze bądź większe od ustalonej liczby 
Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli:  
- zapisuje za pomocą znaków rzymskich liczby do 3000 
- odczytuje liczby zapisane w systemie rzymskim 
- rozkłada liczby na czynniki pierwsze 
- znajduje NWD i NWW dwóch liczb 
- określa liczebność zbiorów liczb wśród podanego zakresu liczb 
- wyznacza resztę z dzielenia liczb naturalnych 
- zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego nieskończonego okresowego 
- porównuje liczby wymierne 
- zaokrągla liczby z podaną dokładnością 
- stosuje prawa działań 
- wykonuje działania arytmetyczne na liczbach całkowitych 
- zamienia jednostki 
- oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych zawierających ułamki zwykłe i dziesiętne 
- oblicza odległość między dwiema liczbami na osi liczbowej 
- zapisuje w postaci nierówności zbiór zaznaczony na osi liczbowej 
- oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego wartość bezwzględną liczby 
- oblicza średnią arytmetyczną dwóch liczb 
- oblicza środek odcinka 
Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 
- wykorzystuje prawa działań na liczbach całkowitych do rozwiązywania problemów 
w kontekście praktycznym 
- stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście 
praktycznym 
- szacuje wartości wyrażeń arytmetycznych 
- wykorzystuje szacowanie do rozwiązywania zadań tekstowych 
- oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających ułamki zwykłe i dziesiętne 
Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą/celującą, jeśli:  
- rozwiązuje zadania tekstowe, w których zaokrągla liczby 
- rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące liczb 
- rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem ułamków zwykłych i dziesiętnych 
- oblicza wartości skomplikowanych wyrażeń arytmetycznych 
DZIAŁ 2. PROCENTY 
Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 



- zamienia ułamki dziesiętne skończone na ułamki zwykłe 
- zamienia ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne skończone 
- przedstawia część danej liczby w postaci ułamka 
- w prostych przypadkach oblicza liczbę na podstawie danego jej ułamka 
- podaje przykłady zastosowania procentów w życiu codziennym 
- w prostych przypadkach zamienia procenty na ułamki 
- w prostych przypadkach zamienia ułamki na procenty 
- w prostych przypadkach oblicza procent danej liczby 
- w prostych przypadkach określa, jaki procent figury zaznaczono 
- oblicza nowe ceny po podwyżce lub obniżce o dany procent 
- w prostych przypadkach odczytuje dane z diagramów  
- rysuje diagram słupkowy 
Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli:  
- zamienia procenty na ułamki 
- zamienia ułamki na procenty 
- oblicza liczbę na podstawie danego jej ułamka 
- oblicza w pamięci 1%, 10%, 25%, 50%, 75% danej liczby 
- oblicza procent danej liczby 
- określa, jaki procent figury zaznaczono 
- w prostych przypadkach oblicza, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba 
- w prostych przypadkach oblicza liczbę, mając dany jej procent 
- w prostych przypadkach oblicza, o ile procent obniżono, podwyższono cenę, mając cenę 
początkową lub końcową 
- odczytuje informacje z diagramów 
Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 
 - oblicza nowe ceny po podwyżce lub obniżce o dany procent 
- oblicza, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba 
- oblicza liczbę, mając dany jej procent 
- wykonuje obliczenia związane z VAT, ceną brutto i netto 
- oblicza odsetki dla lokaty rocznej 
- oblicza zysk z lokat i akcji, koszty kredytów 
- oblicza stężenia procentowe roztworów 
- oblicza nowe ceny po wielokrotnych podwyżkach lub obniżkach 
- rozróżnia punkty procentowe i procenty 
- rysuje odpowiedni diagram do danej sytuacji 
Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą/celującą, jeśli:  
- rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące obliczania procentu danej liczby 
- rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące obliczania, jakim procentem jednej liczby jest druga 
liczba 
- rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące obliczania liczby na podstawie danego procentu 
- stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania bardziej złożonych zadań tekstowych 
- za pomocą równań rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące procentów 
- rozwiązuje zadania tekstowe zawierające diagramy 
- odczytuje informacje z kilku wykresów, poprawnie je porównuje i interpretuje 
DZIAŁ 3. TRÓJKĄTY 
Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 
- zna położenie dwóch prostych względem siebie na płaszczyźnie 
- wskazuje kąty: wierzchołkowe, przyległe, odpowiadające, naprzemianległe 
- rozpoznaje kąty: proste, pełne, półpełne, ostre, rozwarte 
- rozpoznaje figury przystające 
- wskazuje najdłuższy i najkrótszy bok trójkąta o danych kątach 
- wskazuje najmniejszy i największy kąt trójkąta o danych bokach 
Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli:  
- korzysta z zależności pomiędzy kątami utworzonymi przez prostą przecinającą dwie proste 



równoległe 
- zna i stosuje twierdzenie o równości kątów wierzchołkowych  
- zna i stosuje zależność między kątami przyległymi 
- zna i stosuje warunek istnienia trójkąta 
- zna i stosuje własności trójkąta równoramiennego 
Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 
 - rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące kątów 
- zna cechy przystawania trójkątów i korzysta z nich w prostych przypadkach 
- korzysta z warunku istnienia trójkątów i wie, kiedy zachodzi w nim równość 
- przeprowadza proste dowody geometryczne 
Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą/celującą, jeśli:  
- uzasadnia przystawanie trójkątów 
- rozwiązuje zadania z treścią dotyczące trójkątów przystających 
- przeprowadza dowody geometryczne 
 
DZIAŁ 4. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 
Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 
- poprawnie czyta proste wyrażenia algebraiczne 
- poprawnie zapisuje proste wyrażenia algebraiczne podane słownie 
- oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych w prostych przypadkach 
- rozpoznaje jednomian 
- porządkuje jednomian 
- podaje współczynnik liczbowy jednomianu uporządkowanego 
- rozpoznaje jednomiany podobne 
- rozpoznaje sumę algebraiczną 
- redukuje wyrazy podobne w prostych przypadkach 
- dodaje i odejmuje sumy algebraiczne w prostych przypadkach 
Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli:  
- poprawnie czyta trudniejsze wyrażenia algebraiczne 
- poprawnie zapisuje trudniejsze wyrażenia algebraiczne podane słownie 
- zapisuje proste zależności w zadaniach tekstowych za pomocą wyrażeń algebraicznych 
- oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych w trudniejszych przypadkach 
- zapisuje proste zależności w zadaniach tekstowych za pomocą wyrażeń algebraicznych 
i oblicza ich wartość liczbową 
- przedstawia jednomiany w postaci uporządkowanej w trudniejszych przypadkach 
- redukuje wyrazy podobne w trudniejszych przypadkach 
- zapisuje proste zależności w zadaniach tekstowych za pomocą sumy algebraicznej i redukuje 
wyrazy podobne 
- poprawnie opuszcza nawiasy w wyrażeniach algebraicznych 
- dodaje i odejmuje sumy algebraiczne 
- mnoży sumę algebraiczną przez liczbę 
- mnoży jednomiany 
Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 
 - zapisuje i nazywa złożone wyrażenia algebraiczne 
- zapisuje trudniejsze zależności w zadaniach tekstowych za pomocą wyrażeń algebraicznych 
- stosuje dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych w prostych zadaniach tekstowych 
- mnoży sumę algebraiczną przez jednomian  
- stosuje mnożenie sum algebraicznych przez jednomian w prostych zadaniach tekstowych 
- mnoży sumy algebraiczne w prostych przypadkach 
Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą/celującą, jeśli:  
- zapisuje złożone zależności w zadaniach tekstowych za pomocą wyrażeń algebraicznych 
- zapisuje skomplikowane zależności w zadaniach tekstowych za pomocą wyrażeń 
algebraicznych i oblicza ich wartość liczbową 
- zapisuje złożone zależności w zadaniach tekstowych za pomocą sumy algebraicznej i redukuje 



wyrazy podobne 
- stosuje dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych w zadaniach tekstowych 
- stosuje mnożenie sum algebraicznych przez jednomian w zadaniach tekstowych 
- wyłącza przed nawias wspólny czynnik liczbowy 
- mnoży sumy algebraiczne 
DZIAŁ 5. RÓWNANIA 
Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 
- podaje przykłady równań 
- sprawdza, czy dana liczba spełnia równanie 
- rozpoznaje równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą 
- opisuje prostą sytuację życiową za pomocą równania 
- rozwiązuje proste równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą 
Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli:  
- opisuje sytuację życiową za pomocą równania  
- podaje przykład równania, które spełnia dana liczba 
- rozpoznaje równania równoważne 
- rozwiązuje proste równania metodą równań równoważnych 
- rozwiązuje proste zadania tekstowe za pomocą równań 
- rozpoznaje proporcję 
- zapisuje ilorazy w postaci proporcji 
- rozpoznaje wielkości wprost proporcjonalne 
- podaje przykłady wielkości wprost proporcjonalnych 
- przekształca proste wzory 
Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 
- rozwiązuje trudniejsze równania metodą równań równoważnych 
 - rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań 
- wykorzystuje proporcje do rozwiązywania zadań tekstowych 
- rozwiązuje równania zawierające proporcje 
- przekształca wzory 
Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą/celującą, jeśli:  
- przekształca wzory i podaje niezbędne założenia 
- rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności 
DZIAŁ 6. WIELOKĄTY 
Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 
- rozpoznaje wielokąty foremne 
- rozróżnia czworokąty: prostokąt, kwadrat, romb, równoległobok, trapez, deltoid 
- zna wzory na pole trójkąta i znanych czworokątów 
- oblicza pola wielokątów w prostych przypadkach 
- odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych 
- zaznacza w układzie współrzędnych punkty o danych współrzędnych 
- rozpoznaje, w których ćwiartkach układu współrzędnych leżą dane punkty 
Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli:  
- stosuje własności kątów i przekątnych w czworokątach 
- oblicza miary kątów w trójkątach i czworokątach 
- oblicza pola wielokątów 
- zamienia jednostki pola 
- rysuje trójkąty i czworokąty w układzie współrzędnych i oblicza ich pole 
- wyznacza współrzędne środka odcinka 
- dla danych punktów kratowych A i B znajduje inne punkty kratowe należące do 
prostej AB 
Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 
- stosuje własności trójkątów i czworokątów do rozwiązywania zadań 
- rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące kątów w wielokątach 
- oblicza pola wielokątów narysowanych na płaszczyźnie 



- stosuje własności trójkątów i czworokątów do rozwiązywania zadań 
- rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące pól wielokątów 
- znajduje współrzędne końca odcinka, gdy dane są współrzędne jego drugiego końca oraz 
środka 
Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą/celującą, jeśli:  
- oblicza miary kątów wewnętrznych i zewnętrznych wielokątów foremnych 
- oblicza pola wielokątów w układzie współrzędnych 
DZIAŁ 7. POTĘGI: 
Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 
- zapisuje w postaci potęgi liczb całkowitych iloczyn tych samych czynników i odwrotnie 
- oblicza potęgi liczb całkowitych o wykładniku naturalnym 
- zapisuje w postaci potęgi iloczyn tych samych czynników i odwrotnie 
- oblicza potęgi o wykładniku naturalnym 
- zapisuje w postaci jednej potęgi i oblicza iloczyn oraz iloraz potęg o tej samej podstawie 
- zapisuje w postaci jednej potęgi potęgę potęgi i ją oblicza 
- zapisuje w postaci jednej potęgi i oblicza iloczyn oraz iloraz potęg o tym samym wykładniku 
Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli:  
- zapisuje liczbę w postaci iloczynu potęg liczb pierwszych 
- oblicza wartości wyrażeń zawierających potęgi liczb całkowitych 
- określa znak potęgi bez wykonywania obliczeń 
- oblicza wartości wyrażeń zawierających potęgi 
- zapisuje potęgę w postaci iloczynu lub ilorazu potęg o tej samej podstawie 
- zapisuje potęgę w postaci iloczynu lub ilorazu potęg o tym samym wykładniku 
- zapisuje potęgę w postaci potęgi potęgi 
- zapisuje liczby w notacji wykładniczej 
Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 
- zapisuje liczbę w postaci potęgi o podanym wykładniku i podstawie będącej liczbą całkowitą 
- zapisuje liczbę w postaci potęgi o podanym wykładniku 
- doprowadza do najprostszej postaci wyrażenia zawierające potęgi 
- mnoży i dzieli liczby zapisane w notacji wykładniczej o wykładnikach całkowitych dodatnich 
- porównuje potęgi o tej samej podstawie albo o tym samym wykładniku 
Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą/celującą, jeśli:  
- oblicza wartości złożonych wyrażeń, w których występują potęgi liczb całkowitych 
- oblicza wartości złożonych wyrażeń, w których występują potęgi 
- rozwiązuje zadania z treścią dotyczące mnożenia i dzielenia potęg o tej samej podstawie 
- dodaje i odejmuje liczby zapisane w notacji wykładniczej 
- rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące potęg i notacji wykładniczej 
- dodaje i odejmuje wyrażenia zawierające potęgi o tej samej podstawie 
- porównuje potęgi 

 


