
Definicja pierwiastka: 

Poniższy zapis czytamy: 

√𝒂𝒏  = b,  gdy 𝒃𝒏 = a 

„Pierwiastek n-tego stopnia z liczby a równa się b, gdy b do potęgi n-tej jest równe a” 

W tej definicji: 

n – stopień pierwiastka 

a – liczba podpierwiastkowa 

b – pierwiastek n-tego stopnia z liczby a, wynik pierwiastkowania 

Jak obliczać pierwiastki?  

Na początku zastanawiasz się, jaki jest stopień pierwiastka?  

W zapisie √8
3

  jest on jawnie podany. To ta mała trójeczka decyduje, że jest to pierwiastek trzeciego 

stopnia inaczej pierwiastek sześcienny. 

Gdy nie ma jawnie zapisanego stopnia pierwiastka to wiemy, że jest to pierwiastek 2-go stopnia, czyli 

pierwiastek kwadratowy.  

Zerknij na równoważność zapisów: √9
2

 = √9 

 

Zaczynając przygodę z pierwiastkami powtórz tabliczkę mnożenia oraz tzw. tabliczkę 

pierwiastkowania. Wówczas obliczanie pierwiastków nie będzie Ci straszne. 

 

 



Poznaj najważniejsze wzory na pierwiastki, które wykorzystasz do rozwiązywania zadań. Niektóre są 

silnie związane z potęgowaniem, ponieważ pierwiastkowanie jest działem odwrotnym do 

potęgowania. 

 

Szacowanie pierwiastków kwadratowych, sześciennych 

Jak można oszacować √50? 

Szukasz dwóch pierwiastków leżących na osi liczbowej najbliżej danego szacowanego pierwiastka. 

Szukane pierwiastki muszą się pierwiastkować do liczby całkowitej. Jeden z nich musi być większy, a 

drugi mniejszy od szacowanego pierwiastka. 

W naszym przypadku większym pierwiastkiem jest √64, zaś mniejszym √49. Stąd otrzymujemy 

nierówność: 

√49 < √50 < √64 

Jak już wspomniałem pierwiastki ograniczające szacowany pierwiastek muszą się pierwiastkować do 

liczby całkowitej, zatem mamy: 

√49 < √50 < √64 

7 < √50 < 8 

W tym momencie oszacowaliśmy √50 . Możemy powiedzieć, że leży on na osi liczbowej między 

liczbą 7, a 8. Choć nie trudno zauważyć, że √50 leży bliżej liczby 7, niż liczby 8. Bo liczba 50 leży 

bliżej liczby 49 ,niż liczby 64. 

 



Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka 

I sposób wyłączania czynnika przed znak pierwiastka 

√18 = √3 ∙ 3 ∙ 2 = 3√2 

Rozkładasz liczbę podpierwiastkową 18 na iloczyn liczb pierwszych. Liczby pierwsze to takie, które 

mają dwa dzielniki: 1 i samą siebie. Możesz to zrobić za pomocą tzw. „kreski” (patrz rys. wyżej). 

Zauważasz, że liczba 18 zostanie zastąpiona pod pierwiastkiem przez iloczyn: 3⋅3⋅2.  

Z wyrażenia: √3 ∙ 3 otrzymujesz liczbę „3” wyłączoną przed znak pierwiastka. Liczba 2 nie 

pierwiastkuje się więc zostanie pod pierwiastkiem stąd 3√2 

II sposób wyłączania czynnika przed znak pierwiastka 

√18 = √9 ∙ 2 = 3√2 

Drugi sposób polega na rozłożeniu liczby, w tym wypadku 18 na taki iloczyn, aby jedna z liczb się 

pierwiastkowała. Tą liczbą w naszym przypadku jest oczywiście „9”.  
„9” się pierwiastkuje i otrzymujemy z niej wyłączoną liczbę „3”. 

 Liczba „2” nie pierwiastkuje się zatem zostaje pod znakiem pierwiastka stąd 3√2 

 

 

Mnożenie i dzielenie pierwiastków w zadaniach 

 

 



 

 

Dodawanie i odejmowanie pierwiastków,  

w których liczby podpierwiastkowe są identyczne polega na dodaniu lub odjęciu liczb stojących przed 

pierwiastkami i przepisaniu danego pierwiastka. 

Tak jak pokazuje ilustracja możesz traktować pierwiastki jak jaja. Jedno jajo dodać trzy jaja to 

razem cztery jaja. Analogicznie wykonujemy dodawanie i odejmowanie pierwiastków. 

 

 

 

 



 

 

W innych przykładach dodawanie i odejmowanie pierwiastków polega na wyłączeniu czynnika 

przed znak pierwiastka. W efekcie takiego działania otrzymujesz wyrażenia z takimi samymi 

liczbami pod znakiem pierwiastka. 

 

 

Jak usunąć niewymierność z mianownika – zadania 

 

https://matfiz24.pl/pierwiastki/wylaczanie-czynnika-znak-pierwiastka
https://matfiz24.pl/pierwiastki/wylaczanie-czynnika-znak-pierwiastka

