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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ  

 

1. Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της στήλης Α σε ένα στοιχείο από 

τη στήλη Β 

Στήλη Α Στήλη Β 

1.         

2.        α.        

3.   

4.  β .     δεν ορίζεται 

5.   

6.  γ.    

 

2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σ-Λ 

Α.     

Β.     

Γ.    Το διπλάσιο του  είναι το  

Δ.    Το μισό το  είναι το  

 
3. Υπολογίστε την πλευρά τετραγώνου εμβαδού 144 cm2  
 
4. Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς είναι διαφορετικός από τους  
     άλλους; 

   α) ,  ,  ,  ,        β) ,  ,  ,  ,  ,  ·  

 
5. Ποιοι από τους παρακάτω αριθμούς είναι ίσοι; 

      i)  α= ,   β= ,   γ= ,   δ= ,   ε= ,   στ=  

     ii)  α= + ,   β= · ,   γ= ,   δ= ,   ε=  

 
6. Να υπολογιστούν οι τιμές των παραστάσεων 

     α)  2  

     β)  ( ) ( ):[( ]   

     γ)  Aν  και  να υπολογίσετε  την τιμή της 
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           παράστασης Α =  

 

7. Να βρείτε μία δεκαδική προσέγγιση του   «με το χέρι» δηλαδή  

     χωρίς να χρησιμοποιήσετε αριθμομηχανή, υπολογιστή, κινητό κτλ 
8. Αν το εμβαδόν του τετραγώνου ΑΒΓΔ είναι 80 cm2 και του ΑΕΖΗ 
     45 cm2, να αποδείξετε ότι η περίμετρος του ορθογωνίου τριγώνου  

     ΑΔΕ είναι 12 . 

                                        Γ                             Β                                                 

                                          
 
                                       
                                       Δ                              Α        
 
                                                                   Ε           Ζ 
 

9. Δίνεται ορθογώνιο ΑΒΓΔ με ΑΒ=  cm και εμβαδόν 24 cm2. 

     Nα βρείτε α) ΒΓ               Α                                                  Β 
                         β) ΑΓ 
 
 
                                                   Δ                                                   Γ 
 
10. Να συγκρίνετε τους αριθμούς: 

       α)     και   2    

       β)      και   

       γ)       και       

       δ)    1   και       

       ε)       και   

 
 
11. Να κάνετε τις πράξεις : 

       α)      

       β)         
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       γ)   

       δ)  3  

       ε)   

 

12. Να αντιστοιχίσετε τις παραστάσεις  της στήλης Α με τις συζυγείς 

      τους στη στήλη Β. 

Στήλη Α Στήλη Β 

Α)       1.       

Β)       2.        

            Γ)  3.          

      Δ)       4.      

 5.            

 6.    

 7.            

 
13. Να μετατρέψετε τα παρακάτω κλάσματα σε ισοδύναμα με ρητό  
        παρονομαστή. 

        Α)           Β)           Γ)           Δ)          Ε)    

 
14. Nα χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σ-Λ 

        Α)  =  

        Β)   Αν x , τότε =  

        Γ)      

        Δ)   Αν x , τότε  

 
 

15. Nα δείξετε ότι ο αριθμός  είναι ρητός. 

        Ομοίως αν x, y είναι θετικοί ρητοί, να δείξετε ότι ο αριθμός 

        ( )2  είναι ρητός. 
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16. Να βρείτε την τιμή της παράστασης  Α =   όπου   οι  

        λύσεις των παρακάτω εξισώσεων : 

       i)            ii)   

 

17. Να δικαιολογήσετε γιατί ισχύει :  i)  για κάθε xєR 

                                                                       ii)  για κάθε xєR 

18. Δίνεται ότι . Nα βρείτε τον . 

 
 

19. Aν   να βρείτε την τιμή της παράστασης  

Α =  

 
20. Aν   να απλοποιήσετε την παράσταση  

Α =  

 
21. Nα αποδείξετε ότι :    

   α) ο αριθμός   είναι τετραγωνική ρίζα του αριθμού  

   β) ο αριθμός   είναι τετραγωνική ρίζα του αριθμού  

          

 

22. i) α) Να αποδείξετε ότι  , α   

            β) Να υπολογίσετε τις ρίζες  ,     

      ii) α) Για κάθ  αποδείξετε ότι   

            β) Να αποδείξετε ότι   

 

23. Aν ισχύουν   και  , να  

        αποδείξετε ότι :  

 
24. Θεωρούμε τους πραγματικούς αριθμούς α και β για τους οποίους  

        ισχύει ότι :  

        i) Nα υπολογίσετε τους α και β 
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       ii) Nα αποδείξετε ότι :   

 

25. Αν  να αποδείξετε ότι  

        i) Ποια είναι η ελάχιστη τιμή της παράστασης  ; 

       ii) Για ποια τιμή του x η παράσταση αυτή παίρνει την ελάχιστη  
            τιμή της; 


