
Επαναληπτικές ασκήσεις στα πολυώνυμα 
 
1.Να βρεθεί πολυώνυμο P(x) δευτέρου βαθμού ώστε να ισχύει P(x)–P(x–1) = x 
και P(0)=0.  
 
2. Δίνονται τα πολυώνυμα P(x)=(x–1)50 και Q(x)=x50–1. Να εξετάσετε αν:  
α) κάποιο από τα πολυώνυμα έχει ρίζα το 0.  
β) τα πολυώνυμα είναι ίσα.  
 
3. Να βρεθεί πολυώνυμο Π(πρώτου βαθμού P(x) ώστε P(P(x))=x–1.  
 
4. Να βρεθεί ο βαθμός του πολυωνύμου P(x)=(3x2–x)8(x2–1)+x6–2.  
 
5. Να βρείτε πολυώνυμο P(x) ώστε να ισχύει P(x)+[P(x)]2=2x(2x+3)+2.  
 
6. α) Να βρείτε όλα τα πολυώνυμα P(x) για τα οποία ισχύει 
[P(x)]2=x4+6x3+5x2–12x+4.  
β) Να λύσετε την εξίσωση x4+6x3+5x2–12x+4=0.  
 
7. Να βρείτε πολυώνυμο P(x) ώστε να ισχύει P(x–1)=(x–1)2.  
 
8. Για ποιες τιμές των α, β R, το πολυώνυμο P(x)=αx5+βx4+1 έχει παράγοντα 
το (x–1)2;  
 
9. Να αποδείξετε ότι το πολυώνυμο P(x)=vxv+2–vxv+1–vx+v, όπου ν θετικός 
ακέραιος, διαιρείται με το (x–1)2.  
 
10. Δίνεται πολυώνυμο P(x). Να αποδείξετε ότι οι διαιρέσεις P(x+1):(x–1) και 
P(6x+20):(x+3) έχουν το ίδιο υπόλοιπο.  
 
11. Για ποιες τιμές των α, βR, το πολυώνυμο P(x)=xv+1–xv+βx+α έχει 
παράγοντα το (x–1)2;  
 
12. Να αποδείξετε ότι:  
α) το πολυώνυμο P(x) διαιρείται με το (x–α)(x–β) αν και μόνο αν διαιρείται με 
καθένα από τα x–α και x–β, όπου α, βR και αβ.  
β) το πολυώνυμο (x–1)2v+xv–1 διαιρείται με το x2–x.  
 
13. Για ποιες τιμές των κ, λR, το πολυώνυμο P(x)=x4+κx3–λx2–x+κ+1 έχει 
παράγοντα το x2+x–2.  
 
14. Ένα πολυώνυμο P(x) διαιρούμενο με x–1 δίνει υπόλοιπο 2 και διαιρούμενο 
με x+3 δίνει υπόλοιπο 30. Να βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης του P(x) με το 
(x–1)(x+3).  
 
15. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=2x4+11x3+19x2+16x+12=0. Να βρείτε για ποιες 
τιμές του x η γραφική παράσταση της f(x)  
α) τέμνεται με τον άξονα x’x.  
β) βρίσκεται κάτω από τον άξονα x’x.  



 
16. α) Για ποιες τιμές των α, βR το πολυώνυμο P(x)=6x4+βx3–2αx2+2x+1 έχει 
παράγοντες τα x–1/2 και x+1/3;  
β) Για τις τιμές αυτές να λύσετε την εξίσωση P(x)=0. 
γ) Για τις ίδιες τιμές να λύσετε την ανίσωση P(x)0.  
 
17. Να λυθεί η εξίσωση (x3–6x2+6x+11)2–10(x3–6x2+6x+4)–49=0.  
 
18. Να λυθεί η εξίσωση (x2–4)3+2(x2–4)2–5(x2–4)–6=0.  
 

19. Να λυθεί η εξίσωση 3εφ3(x+
𝜋

4
)+(3–4√3)εφ2(x+

𝜋

4
)+(3–4√3) εφ(x+

𝜋

4
)+3=0.  

 

20. Να λυθεί η εξίσωση ημ3(2x–
𝜋

3
)+2συν2(2x–

𝜋

3
)–ημ(2x–

𝜋

3
)=0.  

  


