
Ελισάβετ Γεµενετζή ΠΕ03 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 
1) Να βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης του  
    Ρ(x)= 4x2009-3x2008+2x2007+2006 µε το (x-1). 
 
2) Να υπολογίσετε το α ώστε το Ρ(x)=2x3-4x 2+α να έχει ρίζα το -1. 
 
3) Αν το Ρ(x)=2x 3+αx 2-βx +12 διαιρείται ακριβώς µε το (x2- x-6) ,να  
    βρεθούν τα α και β. 
 
4) Το υπόλοιπο της διαίρεσης του Ρ(x) δια του (x+2) είναι 5 , ενώ το   
     υπόλοιπο  της διαίρεσης µε το (x-1) είναι 2.  
    Να βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης Ρ(x):( x2+x-2). 
 
5) Να βρεθεί το πολυώνυµο Ρ(x) που αν διαιρεθεί µε το (x2+x+1) αφήνει  
    πηλίκο (2x-1) και υπόλοιπο (3x+5). 
 
6) Αν το πολυώνυµο Ρ(x)= x3+κx2-λx+6 έχει ρίζα το 1 και το υπόλοιπο της  
    διαίρεσης του µε το (x+1) είναι 8, να βρεθούν τα και οι ρίζες του  
    πολυωνύµου. 
 
7) Να προσδιορίσετε τους πραγµατικούς αριθµούς κ ,λ ώστε το  
   Ρ(x)= (κ2-λ2) x2009 +2(λ2-λ-κ) x+2 να έχει παράγοντα το (x-1). 
 
8) Έστω το Ρ(x)= κ2x3 -3κx2+κx+1 ,κ∈R. Για ποια τιµή του κ το υπόλοιπο  
    της διαίρεσης µε το  (x-1) είναι ίσο µε µηδέν. 
 
9) Να γραφεί το Ρ(x)=5x3+2x2-1 στην µορφή Ρ(x)=α+β(x-2)+γ(x-2)2+δ(x-2)3 
 

10) Να βρεθεί για ποιες τιµές των α ,β ,γ ,δ το πολυώνυµο  
    φ(x)=α(x-1)( x-2)( x-3) +β(x-1)(x-2)+γ(x-2)( x-3)+δ(x-3)( x-1) είναι το  
    µηδενικό. 
 
11) Να αποδείξετε ότι το Ρ(x)=(4x+5)2009+x2007 έχει παράγοντα το  (x+1). 
 
12) ∆ίνεται το πολυώνυµο Ρ(x)= x3–x2-4x+4 
α) Να αποδείξετε ότι ο αριθµός ρ=1 είναι ρίζα του πολυωνύµου. 
β) Να βρείτε το πηλίκο της διαίρεσης του πολυωνύµου Ρ(x) µε το  (x-1).  
γ) Να λύσετε την εξίσωση  x3+4=x2+4x 
δ) Να λύσετε την ανισωση Ρ(x)≥0 
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13) ∆ίνεται Ρ(x)=α x3+(β-1)x2-3x-2β+6, οπού α, β∈R . 
     α) Αν ο αριθµός 1 είναι του Ρ(x) και το υπόλοιπο της διαίρεσης του Ρ(x) µε   
         το (x+1) είναι ίσο µε 2 τότε να αποδείξετε ότι α=2 και β=4. 
 
14) ∆ίνεται Ρ(x)= x4 –x3-x2- x-2 , x∈R  
     α) Να αποδείξετε ότι το (x+1) είναι παράγοντας του Ρ(x) και να βρείτε το  
         πηλίκο της διαίρεσης του Ρ(x) µε το (x+1). 
     β) Όµοια για το (x-2) 
     γ) Να βρείτε τα διαστήµατα στα οποία η γραφική παράσταση της Ρ(x)   
         βρίσκεται πάνω από τον άξονα x’ x. 
 
15) ∆ίνεται η εξίσωση x3 –x2+κx+λ=0. Να προσδιορίσετε τους κ ,λ ώστε το  
      πολυώνυµο Ρ(x)= x3 –x2+κx+λ να έχει το 1 ρίζα πολλαπλότητας 2. Στη  
      συνέχεια να λύσετε την εξίσωση Ρ(x)=0. 
 
16) Το πολυώνυµο Ρ(x) διαιρούµενο µε το (x+2) δίνει  υπόλοιπο 7 ,  ενώ  
     διαιρούµενο µε το (x-3) δίνει υπόλοιπο -3. Να βρεθεί το υπόλοιπο της        
     διαίρεσης (x2-x-6). 
 
17) Αν για το Ρ(x) ισχύει Ρ(1)= Ρ(-1)=2, να βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης  
     µε το (x2-1). 
 
18) Αν ένα πολυώνυµο Ρ(x) διαιρεθεί µε το (x-1) δίνει υπόλοιπο 6,  
     αν διαιρεθεί µε το (x+1) δίνει υπόλοιπο 2 και αν διαιρεθεί µε το (x+2)     
     υπόλοιπο -18. Να  βρεθεί το υπόλοιπο της διαίρεσης του Ρ(x) µε το  
     g(x)=(x2-1)(x+2). 
 
19) Να υπολογίσετε τα α, β αν το Ρ(x)= 6x4 –7x3+αx2+3x+2 είναι διαιρετό µε  
     το (x2+x+β). 
 
20) Να βρεθούν τα α ,β ώστε το Ρ(x)= αx5+βx4+1 να διαιρείται ακριβώς µε το  
      Q(x)=x2-2x+1. Να βρεθεί το αντίστοιχο πηλίκο. 
 
21) Αν η διαίρεση του Ρ(x) δια του (x+1)(x-3)(x+2) δίνει υπόλοιπο  
      υ(x)=2x2+3x-1   . Να βρείτε τα υπόλοιπα των διαιρέσεων  
Ρ(x):(x+1) 
Ρ(x):(x-3) 
Ρ(x):(x+2) 
 
22) Να αποδείξετε ότι το Ρ(x)= x4 –5x3+6 x2- x-1 διαιρείται δια του (x-1)2 
και να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης. 


