
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ

1.   Εισαγωγή-Ορισμός  

Το τετράγωνο είναι ένα τετράπλευρο που έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ορθές (900). 
Όπως είναι γνωστό από την γεωμετρία αν έχουμε ένα τετράγωνο πλευράς  “α” τότε το εμβαδόν του (σκιασμένο 
κομμάτι) είναι α2  

                                                       Α            α             Β     

                                                      α                               α                 Εμβαδόν = α2

                                                      Γ           α                Δ

Παραδείγματα

Α                           Β

                                 5              Εμβαδόν = 52=25

Γ                           Δ

 
Α                           Β

                                 3             Εμβαδόν = 32=9

Γ                           Δ
 
Α                           Β

                                 8             Εμβαδόν = 82=64

Γ                           Δ



Το ερώτημα αυτό μπορεί να τεθεί και ανάποδα. Δηλαδή “αν ξέρουμε το εμβαδόν ενός τετραγώνου πόση είναι η 
πλευρά του ;”. Τότε θα πρέπει να βρούμε τον αριθμό που όταν τον υψώσουμε στο τετράγωνο θα μας δώσει το 
εμβαδόν.

Παραδείγματα
 
Α                           Β

                                x              Αφού το εμβαδόν είναι 16 τότε η πλευρά πρέπει να είναι x=4 επειδή 
                                             42=16

Γ                           Δ

Α                           Β

                                x              Αφού το εμβαδόν είναι 49 τότε η πλευρά πρέπει να είναι x=7 επειδή 
                                                 72=49

Γ                           Δ

Αυτό που βρίσκουμε τόση ώρα για πλευρά του τετραγώνου δεν είναι τίποτα άλλο από την τετραγωνική ρίζα των
εμβαδών.  Ήρθε η ώρα να δώσουμε τον ακριβή ορισμό.

Τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α, λέγεται ο αριθμός ο οποίο όταν υψωθεί στο τετράγωνο δίνει 
τον αριθμό α και συμβολίζεται με √a    

Μετάφραση ορισμού

Ας κάνουμε αυτή την έκφραση εξίσωση:
1. Η τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού α: √a
2. είναι: =
3. ο θετικός αριθμός: τον συμβολίζουμε με x
4. που όταν τον  υψώσουμε στο τετράγωνο: x2

5. μας δίνει τον α: =α

Οι δύο εξισώσεις που φτιάξαμε είναι √a=x και x2=a , οι οποίες σύμφωνα με τον ορισμό είναι ισοδύναμες (
⇔ ) √a=x⇔x2=a .  
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Ρίζες αριθμών από το 0 μέχρι το 20

√0=0 γιατί 02=0
√1=1 γιατί 12=1
√4=2 γιατί 22=4
√9=3 γιατί 32=9
√16=4 γιατί 42=16
√25=5 γιατί 52=25
√36=6 γιατί 62=36
√49=7 γιατί 72=49
√64=8 γιατί 82=64
√81=9 γιατί 92=81

                                        

√100=10 γιατί 102=100
√121=11 γιατί 112=121
√144=12 γιατί 122=144
√169=13 γιατί 132=169
√196=14 γιατί 142=196
√225=15 γιατί 152=225
√256=16 γιατί 162=256
√289=17 γιατί 172=289
√324=18 γιατί 182=324
√361=19 γιατί 192=361
√400=20 γιατί 202=400

   

2) Ρίζες και Παραστάσεις

Στα μαθηματικά υπάρχει μία αρχή που διέπει όλα τα κεφάλαια. Προσθέτουμε, αφαιρούμε, πολλαπλασιάζουμε και
διαιρούμε όμοια πράγματα. Λόγου χάρη αν έχουμε  ακέραιους με κλάσματα πρώτα μετατρέπουμε όλους τους 
αριθμούς σε ομώνυμα κλάσματα ή ακεραίους ανάλογα την άσκηση και μετά προχωράμε τις πράξεις. Αν έχουμε 
ακέραιους και δεκαδικούς πρώτα μετατρέπουμε τους αριθμούς σε δεκαδικούς και μετά κάνουμε τις πράξεις. 

Π  αραδείγματα  

A=
1
2−0,1+ 3

5+0,2

A=
1
2−

1
10+

3
5+

2
10

A=
5
10−

1
10 +

6
10 +

2
10

A= 5−1+6+2
10

A=
12
10

A=1,2

B=16,2+3,8−4+5,25 – 1
B=16,2+3,8−4,0+5,25−1,0
B=20,0−4,0+4,25
B=20,0+0,25
B=20,25

Έτσι όταν έχουμε ρίζες:
➢ Βήμα 1:   Πρώτα μετατρέπουμε τις ρίζες σε αριθμούς, όπου είναι δυνατόν.

➢ Βήμα 2:   Υπολογίζουμε την παράσταση σεβόμενοι την προτεραιότητα των πράξεων.

Σημείωση: Αργότερα θα μάθουμε τι γίνεται στην περίπτωση που δεν μπορούμε να 
υπολογίσουμε μία ρίζα.

1.

2.



Παραδείγματα

A=√25−2√16−√9+8−√4
A=5−2⋅4−3+8−2
A=5−8−3+8−2
A=5−3−2
A=5−5
A=0

B=√4 [3−2(√16+8)]
B=2[3−2 (4+8)]
B=2[3−2⋅12]
B=2[3−24 ]
B=2⋅(−21)
B=−42

Μία ειδική κατηγορία ασκήσεων στην ενότητα ρίζες και παραστάσεις είναι οι εμφωλευμένες ρίζες, δηλαδή 
ρίζες που βρίσκονται οι μία μέσα στην άλλη. Η μέθοδος που ακολουθούμε για να λύσουμε τέτοιες ασκήσεις είναι να
υπολογίζουμε την εσωτερικότερη ρίζα και σταδιακά να μεταβαίνουμε προς τα εξωτερική. Κατά την διαδικασία 
επίλυσης μπορεί μέσα στην ρίζα να προκύψουν διάφορες παραστάσεις. Τότε υπολογίζουμε τις παραστάσεις 
σεβόμενοι την προτεραιότητα των πράξεων.

Παραδείγματα

A=√√√256=√√16=√4=2

B=√25+3√2+√4+2⋅32

B=√25+3√2+2+2⋅32

B=√25+3√4+2⋅32

B=√25+3⋅2+2⋅32

B=√25+3⋅2+2⋅9
B=√25+6+18
B=√25+24
B=√49
B=7

    

Γ=√399+1
3
⋅√9

Γ=√399+1
3
⋅3

Γ=√399+1
3
⋅3
1

Γ=√399+1
Γ=√400
Γ=20
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3.   Ιδιότητες ριζών  

Οι παρακάτω ιδιότητες μας πληροφορούν ότι οι ρίζες “σπάνε” και “ενώνονται” όταν συνδέονται με τις πράξεις 
του πολλαπλασιασμού και τις διαίρεσης. Οι ανισότητες που υπάρχουν στις ιδιότητες θα εξηγηθούν στην ενότητα 
ρίζα και  πρόσημο.

→√a⋅β=√a⋅√ β με a , β≥0

→√ aβ=√a
√ β

με a≥0 , β>0

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι ρίζες δεν σπάνε στην πρόσθεση και την αφαίρεση. 

→√a+β≠√a+√β με a , β>0
→√a−β≠√a−√β με a , β>0

Οι παραπάνω ιδιότητες μας βοηθούν πάρα πολύ όταν έχουμε μεγάλα γινόμενα κάτω από τις ρίζες ή όταν 
θέλουνε να υπολογίσουμε τις τετραγωνικές ρίζες κλασμάτων. 

Παραδείγματα

1. √256⋅25=√256⋅√25=16⋅5=80
2. √812√81⋅81=√81⋅√81=9⋅9=81

3.√196
49

=√196
√49

=14
7

=2

4.√144
361

=√144

√361
=12

19

5.√(52−6⋅4)⋅(32−23)=√(52−6⋅4)⋅√32−23=√25−24⋅√9−8=√1⋅√1=1⋅1=1

6.√(62−5⋅√16)
(32−23)

=√(62−5⋅4)

√32−23
=√36−20

√9−8
=√16

√1
=4

1
=1

Αυτή η ιδιότητα εφαρμόζεται και ανάποδα καθώς μπορεί σε ένα γινόμενο ριζών ή σε ένα κλάσμα να μην 
υπολογίζεται η κάθε ρίζα ξεχωριστά αλλά όταν πολλαπλασιαστούν ή διαιρεθούν οι αριθμοί εντός των ριζών να  
οδηγηθούμε σε αριθμό με γνωστή ρίζα

Παραδείγματα

1)√2⋅√32=√2⋅32=√64=8
2)√5⋅√20=√52⋅20=√100=10

3)√300

√3
=√300

3
=√100=10

4 )√18

√2
=√18

2
=√9=3



4) Ρίζες και πρόσημο

Η πρώτη φράση που χρησιμοποιήθηκε στον ορισμό ήταν η τετραγωνική ρίζα ενός “θετικού αριθμού”, 
καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν μιλάμε για ρίζα μιλάμε για θετικούς αριθμούς, δηλαδή η ποσότητα κάτω από τη 
ρίζα ή όπως ονομάζεται το υπόριζο πρέπει να είναι ένας θετικός αριθμός. Για αυτό το λόγο δεν έχει νόημα να 
γράψουμε εκφράσεις της μορφής √−2 ,√−16
γιατί όλα αυτά σύμφωνα με τον ορισμό είναι λάθος. Για το λόγο αυτό όταν θέλουμε την ρίζα ενός οποιοδήποτε 
αριθμού για να είμαστε μαθηματικά σωστοί δηλώνουμε με μία ανισότητα ότι αυτός ο αριθμός πρέπει να είναι 
θετικός.

√a , με a≥0  

Η ανισότητα a≥0 επειδή δεν επιτρέπει στους αρνητικούς αριθμούς να χρησιμοποιηθούν σε μία ρίζα λέγεται 
περιορισμός.  Στα μαθηματικά θα συναντάμε πολύ συχνά περιορισμούς δίπλα σε ορισμούς ή γενικά σε 
μαθηματικές ασκήσεις γιατί θα μας εξασφαλίζουν ότι είμαστε μαθηματικά σωστοί σε αυτό που λέμε. Στην 
προηγούμενη ενότητα που διατυπώθηκαν οι ιδιότητες των ριζών αν προσέξετε χρησιμοποιήθηκαν και στις δύο 
ιδιότητες περιορισμοί.

→√a⋅β=√a⋅√ β με a , β≥0

→√ aβ=√a
√ β

με a≥0 , β>0

Στην πρώτη ιδιότητα με τον περιορισμό α , β≥0 εξασφαλίσαμε ότι στις υπόριζες ποσότητες απαγορεύεται να
χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε αρνητικός αριθμός. Στην άλλη ιδιότητα χρησιμοποιήθηκαν δύο περιορισμοί, ο
α≥0 και ο β>0 . Ο πρώτος χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει ότι κάτω από τη ρίζα δεν μπορεί να μπει 

αρνητικός αριθμός ενώ ο δεύτερος χρησιμοποιήθηκε για δύο λόγους, ο ένας είναι ότι κάτω από την ρίζα δεν μπορεί 
να μπει αρνητικός αριθμός και  ο άλλος είναι ότι δεν γίνεται να χρησιμοποιηθεί το μηδέν για παρονομαστή. Οι 
περιορισμοί είναι αγαπημένο θέμα σε θεωρητικές ασκήσεις τύπου “Σωστό – Λάθος”. Ας δούμε ορισμένες περίεργες 
περιπτώσεις ώστε να καταλάβουμε καλύτερα και τους περιορισμούς.

1.  Η έκφραση √−64 είναι λάθος γιατί το υπόριζο είναι αρνητικός.
2.  Η έκφραση √−(−64) είναι σωστή γιατί αν κάνουμε απαλοιφή παρενθέσεων θα έχουμε

√−(−64)=√64 όπου το υπόριζο είναι θετικό.
3.  Η έκφραση √25=5  είναι σωστή
4.  Η έκφραση  √25=−5 είναι λάθος γιατί η ρίζα δεν γίνεται να ισούται ποτέ με κάτι αρνητικό. Η ρίζα 

είναι πάντα θετικό αριθμός.
5. Η έκφραση όμως −√25=−5 είναι σωστή γιατί το “-” είναι έξω από την ρίζα.

5. Ρίζες και δυνάμεις

Υπάρχουν δύο ιδιότητες που συνδέουν τις ρίζες με τις δυνάμεις πάνω στις οποίες βασίζεται μία μεγάλη γκάμα 
ασκήσεων. Πριν τις διατυπώσουμε θα πρέπει να σκεφτούμε κάποια πράγματα και να θυμηθούμε ένα παλιό ορισμό. 
Παρατηρήστε τις παρακάτω δυνάμεις



Παραδείγματα

1. 12=1⋅1=1
2. (−1)2=(−1)⋅(−1)=1
3. 22=2⋅2=4
4. (−2)2=(−2)⋅(−2)=4
5. 32=3⋅3=9
6. (−3)2=(−3)⋅(−3)=9

Παρατηρούμε πως όποιον αριθμό και να υψώσουμε στο τετράγωνο το αποτέλεσμα που θα πάρουμε είναι 
θετικό, δηλαδή το τετράγωνο αλλά και όλες οι άρτιες δυνάμεις “κρύβουν” το πρόσημο. Αυτό βέβαια για τις 
ρίζες είναι πρόβλημα καθώς εμείς θέλουμε το υπόριζο να είναι πάντα θετικό.  Το πρόβλημα αυτό έρχονται να 
λύσουν οι δύο παρακάτω ιδιότητες.

→Αν α≥0 τότε (√a)2=a και √a2=a
→Για κάθε πραγματικόαριθμό α ισχύει√a2=|a|

H πρώτη ιδιότητα μας λέει ότι αν ξέρω πως ο αριθμός είναι θετικός ( α≥0 ) τότε όταν υψώσω την ρίζα στο 
τετράγωνο είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά η ρίζα θα φύγει. Η δεύτερη ιδιότητα μας λέει πως αν δεν ξέρουμε το 
πρόσημο του αριθμού τότε όταν διώξουμε τη ρίζα με το τετράγωνο θα βάλουμε τον αριθμό σε απόλυτο για να 
είμαστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα που θα πάρουμε είναι θετικός αριθμός.

Θυμίζουμε ότι η απόλυτη τιμή ενός πραγματικού αριθμού α συμβολίζεται με |a| και εκφράζει την απόσταση 
του αριθμού από το μηδέν. Για παράδειγμα:

1. Η απόσταση του 5 από την αρχή των αξόνων είναι |5|=5
2. Η απόσταση του -5 από την αρχή των αξόνων είναι |-5|=5
3. Η απόσταση του 3 από την αρχή των αξόνων είναι |3|=3
4. Η απόσταση του -3 από την αρχή των αξόνων είναι |-3|=3

                                    -5        -3              0                 3         5

Παραδείγματα

1.√42=4

2.√(−1.43)2=|−1.43|=1.43

3.√√(−16)2=√|−16|=√16=4

4.−√(−169)2=−|−169|=169

5.−√(−25)2=−|−25|=−25

                                    

1. √(−16)2

2. √√(−16)2

3. −4⋅√(25)2

4. 2⋅√(−81)2−18

5. −√(6)2

6. 3⋅√(−5)2+√52



6. Δεκαδικοί αριθμοί ή γινόμενα αριθμών με πολλαπλάσια του 10 και ρίζες

Πολλές φορές κάτω από τις ρίζες θα υπάρχουν είτε δεκαδικοί αριθμοί είτε αριθμοί που αποτελούν γινόμενα 
ακέραιων αριθμών με πολλαπλάσια του 10 που θα πρέπει να τους διαχειριστούμε όσο το δυνατόν ευκολότερα προς 
εμάς. Προκειμένου να γίνει αυτό θα χρειαστούμε κάποιες ιδιότητες ριζών και δυνάμεων. 

Π  αραδείγματα  

Οι παραπάνω αριθμοί μπορούν να γραφτούν ως γινόμενα ακεραίων με υποδιαιρέσεις της μονάδας ή 
πολλαπλάσια του 10.

1. 0,09=9*0,01
2. 0,0025=25*0,0001
3. 4900=49*100
4. 0,0225=225*0,0001
5. 640.000=64*10.000
6. 0,81=81*0,01
7. 16.000.000=16*1.000.000

Όμως ο τρόπος που γράψαμε τους παραπάνω αριθμούς μας αποκάλυψε πως οι αριθμοί μπορούν να γραφούν 
σαν γινόμενα δύο αριθμών εκ των οποίων ξέρουμε τη ρίζα του ενός καθώς
√49=7 ,√225=15 ,√64=8 , κ.λ.π.  Αν καταφέρουμε να γράψουμε και τον άλλο αριθμό σε μία μορφή που 

μπορούμε να υπολογίσουμε την ρίζα του τότε θα είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε τη ρίζα ολόκληρου του 
γινομένου

Οι υποδιαιρέσεις της μονάδας (0,1 0,01 0,001 0,0001, ...) γράφονται ως δυνάμεις που έχουν ως βάσει το 10 
και εκθέτη τον αντίθετο του αριθμού που δηλώνει το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων.

Τα πολλαπλάσια του 10 (10,100,1.000,10.000,100.000, 1.000.000, ...) γράφονται ως δυνάμεις  με βάση το 10 
και εκθέτη τον αριθμό που που δηλώνει το πλήθος των μηδενικών.

Παραδείγματα

1. 0,1=10−1

2. 0,01=10−2

3. 0,001=10−3

4. 0,0001=10−4

5. 0,00001=10−5

6. 0,000001=10−6

                     

1. 10=101

2. 100=102

3. 1.000=103

4. 10.000=104

5. 100.000=105

6. 1.000 .000=106

Με βάση τα παραπάνω οι προηγούμενοι αριθμοί γράφονται ως εξής:

1. 0,09=9∗0,01=9∗10−2

2. 0,0025=25∗0,0001=25∗10−4

3. 4900=49∗100=49∗102

4. 0,0225=225∗0,0001=225∗10−4

5. 640.000=64∗10.000=64∗104

6. 0,81=81∗0,01=81∗10−2

7. 16.000 .000=16∗1.000.000=16∗106



Για  να βρούμε την ρίζα των παραπάνω αριθμών θα χρησιμοποιήσουμε τρεις ιδιότητες

1)√a⋅β=√a⋅√β με a , β≥0
2)(αμ)ν=(αν)μ=α μ⋅ν

3)√a2=|a| ή √a2=a , για α≥0

1. Γράφουμε τον αριθμό σαν γινόμενο ενός αριθμού που ξέρουμε τη ρίζα επί μία δύναμή του 10.
√0,09=√9⋅10−2

2. Σπάμε την ρίζα στον πολλαπλασιασμό.
√0,09=√9⋅10−2=√9⋅√10−2

3. Γράφουμε τον εκθέτη της δύναμης του 10 σαν γινόμενο που ο ένα παράγοντας είναι το 2.

√0,09=√9⋅10−2=√9⋅√10−2=√9⋅√102⋅(−1)

4. Κάνουμε το 2 εξωτερικό εκθέτη σύμφωνα με την ιδιότητα της δύναμης (αμ)ν=(α ν)μ=αμ⋅ν

√0,09=√9⋅10−2=√9⋅√10−2=√9⋅√102⋅(−1)=√9⋅√(10−1)2

5. Υπολογίζουμε τη ρίζα του ακεραίου και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα √α 2=α , για α≥0  υπολογίζουμε 
τη ρίζα της δύναμης του 10.

√0,09=√9⋅10−2=√9⋅√10−2=√9⋅√102⋅(−1)=√9⋅√(10−1)2=3⋅10−1=3⋅0,1=0,3

1. √0,09=√9⋅10−2=√9⋅√10−2=√9⋅√102⋅(−1)=√9⋅√(10−1)2=3⋅10−1=3⋅0,1=0,3

2. √0,0025=√25⋅0,0001=√25⋅10−4=√25⋅√10−4=√25⋅√102⋅(−2)=√25⋅√(10−2)2=5⋅10−2=5⋅0,01=0,05

3. √4900=√49⋅100=√49⋅102=√49⋅√102=7⋅10=70

4. √0,0225=√225⋅0,0001=√225⋅10−4=√225⋅√10−4=√225⋅√102⋅(−2)=√225⋅√(10−2)2=15⋅10−2=15⋅0,01=0,15

5. √640.000=√64⋅10.000=√64⋅104=√64⋅√102⋅2=√64⋅√(102)2=8⋅102=8⋅100=800

6. √0,81=√81⋅0,01=√81⋅10−2=√81⋅√10−2=√81⋅√102⋅(−1)=√81⋅√(10−1)2=9⋅10−1=9⋅0,1=0,9

7. √16.000 .000=√16⋅1.000.000=√16⋅106=√16⋅√106=√16⋅√102⋅3=√16⋅√(103)2=4⋅103=4⋅1000=4000

Ο τρόπος που περιγράφτηκε μπορεί να είναι μαθηματικά ορθός αλλά είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος. Για το λόγο 
αυτό θα διατυπώσουμε ένα πιο απλό τρόπο να υπολογίζουμε ρίζες δεκαδικών και γινομένων πολλαπλασίων του 10. 
Το πρώτο βήμα και στου δύο τρόπους παραμένει το , δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ποιος ακέραιος “κρύβεται” 
στον αριθμό που θέλουμε να υπολογίσουμε. Αυτό γίνεται είτε δια της παρατηρήσεως είτε γράφοντας τον αριθμό 
σαν γινόμενο του ακεραίου και της υποδιαίρεσης της μονάδας ή του πολλαπλασίου του 10.

1. 0,09              Ακέραιος το 9
2.  0,0025        Ακέραιος το 25
3.  4900              Ακέραιος το 49
4. 0,0225        Ακέραιος το 225
5.  640.000        Ακέραιος το 64
6.  0,81              Ακέραιος το 81
7. 16.000.000 Ακέραιος το 16

Στην συνέχεια για να υπολογίσουμε τις ρίζες ακολουθούμε τους εξής απλούς κανόνες
➢ Η ρίζα ενός δεκαδικού αριθμού έχει τα μισά δεκαδικά ψηφία από ότι ο αριθμός
➢ Η ρίζα ενός γινομένου ακεραίου με πολλαπλάσιο του 10 έχει τα μισά μηδενικά από ότι το πολλαπλάσιο

του 10

1. √0,09  Ο ακέραιος είναι το 9 οπότε √9=3 . Επειδή το υπόριζο έχει 2 δεκαδικά ψηφία το 
αποτέλεσμα πρέπει να έχει 1 δεκαδικό άρα √0,09=0,3 .



2.  √0,0025 Ο ακέραιος είναι το 25 οπότε √25=5 . Επειδή το υπόριζο έχει 4 δεκαδικά ψηφία το 
αποτέλεσμα πρέπει να έχει 2 δεκαδικά άρα √0,0025=0,05 .

3.  √4.900 Ο ακέραιος είναι το 49 οπότε √49=7 . Επειδή το υπόριζο έχει 2 μηδενικά το αποτέλεσμα
πρέπει να έχει 1 μηδενικό άρα √4.900=70 .

4. √0,0225  Ο ακέραιος είναι το 225 οπότε √225=15 . Επειδή το υπόριζο έχει 4 δεκαδικά ψηφία το 
αποτέλεσμα πρέπει να έχει 2 δεκαδικά άρα √0,0225=0,15 .

5.  √640.000 Ο ακέραιος είναι το 64 οπότε √64=8 . Επειδή το υπόριζο έχει 4 μηδενικά το αποτέλεσμα
πρέπει να έχει 2 μηδενικά άρα √640.000=800 .

6.  √0,81 Ο ακέραιος είναι το 81 οπότε √81=9 . Επειδή το υπόριζο έχει 2 δεκαδικά ψηφία το 
αποτέλεσμα πρέπει να έχει 1 δεκαδικό άρα √0,81=0,9 .

7. √16.000.000  Ο ακέραιος είναι το 16 οπότε √16=4 . Επειδή το υπόριζο έχει 6 μηδενικά το 
αποτέλεσμα πρέπει να έχει 3 μηδενικά άρα √16.000.000=4000 .

7.     Η εξίσωση   x2=a

Στην προηγούμενες ενότητες αναλύσαμε διεξοδικά την ιδιότητα των άρτιων δυνάμεων να “κρύβουν” το 
πρόσημο. Επίσης από τις ιδιότητες είδαμε ότι “το τετράγωνο το σκοτώνει η ρίζα” και το αντίστροφο “η ρίζα 
σκοτώνει το τετράγωνο”. Με αυτά στο μυαλό μας πάμε να λύσουμε τις παρακάτω εξισώσεις:

1. x2=81
2. x2=25
3. x2=36

Αν σκεφτούμε λίγο θα δούμε ότι  οι παραπάνω εξισώσεις έχουν δύο λύσεις η κάθε μία, γιατί:

1. 92=81 και (−9)2=81 αρα x=9 ,−9
2. 52=25 και (−5)2=25 αρα x=5 ,−5
3. 62=36 και (−6)2=36 αρα x=6 ,−6

Άρα επίλυση των παραπάνω εξισώσεων βασίζεται στο να βρούμε τη ρίζα των αριθμών του δεξιού μέλους της 
εξίσωση. Έτσι η εξίσωση x2=α  μετασχηματίζεται σε |x|=√α . Το απόλυτο χρειάζεται καθώς όπως φαίνεται 
στα προηγούμενα παραδείγματα δεν ξέρουμε αν ο αριθμός α προέκυψε από θετικό ή αρνητικό x. Για να 
ολοκληρωθεί η επίλυση της εξίσωσης απλά λύνουμε τη εξίσωση του απολύτου |x|=√α⇒ x=√α ή x=−√α .

Παραδείγματα

 
1. x2=3
|x|=√3
x=√3 ή x=−√3

                            

2. x2+24=25
x2=25−24
x2=1
|x|=√1
|x|=1
x=1 ή x=−1

                                   

3. x2=81
|x|=√81
|x|=9
x=9 ή x=−9



                                   

4. 5 x2=x2+9
5 x2−x2=9
4 x2=9

x2=9
4

|x|=√9
4

|x|=√9

√4

|x|=3
2

x=3
2
ή x=−3

2

                         

5. x2+25=9
x2=9−25
x2=−16
Η εξίσωσηείναι αδύνατη

        

Προσοχή!!!! Η τελευταία εξίσωση είναι αδύνατη γιατί το x2  είναι πάντα ένας θετικός αριθμός ενώ το -16 είναι 
πάντα ένας αρνητικός αριθμός και δεν γίνεται ποτέ ένα θετικός να ισούται με έναν αρνητικό καθώς αποτελεί 
παραλογισμό.
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