
Temat 7: Pierwiastek kwadratowy 
 
Będziemy wiedzieć:  
- że z wyłączeniem liczb zespolonych, nie ma kwadratowych pierwiastków z liczb ujemnych; 
(liczby zespolone rozszerzają zakres liczb rzeczywistych o tzw. jednostkę urojoną i w takim zakresie istnieje możliwość wyciągnięcia pierwiastka z liczby ujemnej) 

Będziemy znać:  
- definicję pierwiastka kwadratowego z liczby nieujemnej; 
Będziemy potrafić:  
- wykonywać działania na pierwiastkach kwadratowych; 
- wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka kwadratowego; 
- stosować prawa działań na pierwiastkach kwadratowych; 
- usunąć niewymierność z mianownika; 
- oszacować przybliżoną wartość podanych wyrażeń z pierwiastkiem kwadratowym; 
- skonstruować odcinki o długości pierwiastków kwadratowych z kolejnych liczb naturalnych, tzw. Ślimak Teodorosa. 
 

Definicja pierwiastka kwadratowego z liczby nieujemnej a zakłada:  
 

√𝒂 = 𝒃 , 𝒈𝒅𝒚 𝒃𝟐 = 𝒂 ∧  𝒃 ≥ 𝟎 
 

Jest obojętne czy przyjmiemy a>0 czy a<0 dla √𝑎2 , bo i tak wynik, czyli b będzie dodatnie zgodnie z definicją, zatem: 
 

√𝑎2 = {
𝑎 𝑑𝑙𝑎 𝑎 ≥ 0

−𝑎 𝑑𝑙𝑎 𝑎 < 0
} 

 
Jeśli np. a = -3, to wynikiem jest –a (liczba przeciwna), czyli 3. 
Nie jest jednak obojętne jaki znak przyjmie liczba będąca wynikiem obliczenia pierwiastka kwadratowego, ponieważ z definicji 
musi to być zawsze liczba większa lub równa 0. 

Równanie √9𝑥2 = −3𝑥 na pierwszy rzut oka może sugerować, że nie spełnia założeń definicji, bo mogłoby się zdarzyć, że b<0, 
dlatego należy ograniczyć zakres możliwych x: x0. Wtedy, jeśli podstawimy np. x=-3, to otrzymamy wynik dodatni: 9.  
 

Nie uwzględniając liczb zespolonych, można stwierdzić, że nie istnieją pierwiastki kwadratowe z liczb ujemnych, ponieważ:  

𝑔𝑑𝑦 𝑏 = √−6, 𝑡𝑜 𝑏2 = −6  , a to nie jest prawda, ponieważ nie ma takiego b, które podniesione do potęgi drugiej dałoby liczbę 
ujemną. 
 

Z pierwiastkami są związane następujące prawa:  

√𝑎 ∙ 𝑏 = √𝑎 ∙ √𝑏;  𝑎, 𝑏 ≥ 0 Pierwiastek iloczynu liczb jest równy iloczynowi 
pierwiastków tych liczb 
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Pierwiastek ilorazu liczb jest równy ilorazowi 
pierwiastków tych liczb 

 

Przy obliczeniach związanych z pierwiastkami pomocna jest umiejętność wyłączania czynnika przed znak 

pierwiastka, można to zapisać jako: √𝑎2𝑏 = 𝑎√𝑏. 
Gdy liczba pod pierwiastkiem jest na tyle duża, że trudno znaleźć czynnik, który należy wyłączyć przed znak 
pierwiastka, wtedy dobrze jest tę liczbę rozłożyć na czynniki pierwsze i połączyć w pary (dla pierwiastka 
kwadratowego) liczby, które się powtarzają. 

Przykład:  √720 = √2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 5 = 12√5 
 

W matematyce przyjęta jest zasada, aby ostateczna postać wyniku nie zawierała w mianowniku liczby pod 
pierwiastkiem (jest to tzw. usuwanie niewymierności z mianownika ułamka). 

Przykład: 
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W niektórych przypadkach pomocna jest jeszcze czynność odwrotna, czyli włączanie czynnika pod znak 
pierwiastka. 

Przykład dla pierwiastka kwadratowego: 3√7 = √32 ∙ 7 = √63 
 

By wartość pierwiastka umieścić na osi liczbowej, najlepiej zawsze liczbę podpierwiastkową rozłożyć na czynniki 
pierwsze i wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka. Wartości pierwiastków kwadratowych z małych liczb 

podpierwiastkowych są na ogół znane, np. √2 ≅ 1,41, √3 ≅ 1,73, √5 ≅ 2,24, √7 ≅ 2,65, √8 ≅ 2,83.  
 

Bardzo ciekawym sposobem konstrukcyjnego wyznaczania pierwiastków kwadratowych z kolejnych 
liczb naturalnych jest tzw. Ślimak Teodorosa, zwany czasem Ślimakiem Pitagorasa, bo jego zasada 

konstrukcji opiera się na twierdzeniu Pitagorasa. 
Ciekawostką jest, że stworzył go niemiecki matematyk: Jakob Heinrich Anderhub. 

Konstruowane są kolejno trójkąty począwszy od bazowego, którego przyprostokątne są 
równe 1, kolejne trójkąty mają wciąż jedną z przyprostokątnnych równą 1, a drugą 
równą przeciwprostokątnej poprzedniego trójkąta.  

 
 

 


