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Zadania z wielomianami

Kilka faktów:

Twierdzenie 1. Je±li W (x) jest wielomianem o wspóªczynnikach caªkowitych, a n, k s¡ caª-
kowite, to:

n− k|W (n)−W (k).

Twierdzenie 2. Je±li dwa wielomiany P i Q, oba stopnia n, maj¡ takie same warto±ci w n+1
punktach, to P (x) = Q(x) dla wszystkich liczb rzeczywistych.

Twierdzenie 3. Ka»dy wielomian stopnia n ma dokªadnie n pierwiastków zespolonych (licz¡c z
krotno±ciami). Je±li wielomian ma wspóªczynniki rzeczywiste, to pierwiastki prawdziwie zespo-
lone (tzn. nierzeczywiste) ª¡cz¡ si¦ w pary b¦d¡ce pierwiastkami nierozkªadalnych trójmianów
kwadratowych.

Uwaga 4. Je±li wielomian jest niedodatni (lub nieujemny) w pewnym otoczeniu swojego pier-
wiastka, to pierwiastek ten jest parzystej krotno±ci.

1. Wielomian o wspóªczynnikach caªkowitych daje przy dzieleniu przez wielomian x2 −
12x+ 11 reszt¦ 990x− 889. Wykaza», »e wielomian ten nie ma pierwiastków caªkowi-
tych.

2. Znale¹¢ wszystkie wielomiany W o wspóªczynnikach rzeczywistych, maj¡ce nast¦pu-
j¡c¡ wªasno±¢: je±li x+ y jest liczb¡ wymiern¡, to W (x) +W (y) jest liczb¡ wymiern¡.

3. Wielomian P (x) = a0 + a1x+ ...+ anx
n speªnia warunki P (1) = 0 oraz P (x) ≥ 0 dla

ka»dego x ∈ R. Dowie±¢, »e

an + 2an−1 + ...+ (n− 1)a0 = 0.

4. Dla ka»dej liczby dodatniej wyznaczy¢ liczb¦ pierwiastków wielomianu x3+(a+2)x2−
x− 3a.

5. Wyznaczy¢ te liczby caªkowite nieujemne n, dla których istnieje taki wielomian W
stopnia n o wspóªczynnikach rzeczywistych, »e W (x) > W ′(x) dla ka»dego rzeczywi-
stego x.

6. Udowodni¢, »e je±li wielomian o wspóªczynnikach caªkowitych przyjmuje warto±¢ 1 dla
czterech ró»nych argumentów caªkowitych, to dla »adnego argumentu caªkowitego nie
przyjmuje warto±ci −1.

7. Niech c b¦dzie tak¡ liczb¡ rzeczywist¡, »e wielomian

P (x) = x5 − 5x3 + 4x− c

ma pi¦¢ ró»nych pierwiastków rzeczywistych x1, x2, x3, x4, x5. Wyznacz, w zale»no±ci
od c, sum¦ warto±ci bezwzgl¦dnych wspóªczynników wielomianu

Q(x) = (x− x21)(x− x22)(x− x23)(x− x24)(x− x25).
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8. Dane s¡ wielomiany W1(x),W2(x), ...,Wn(x) stopnia co najmniej 1, o wspóªczynnikach
caªkowitych. Wykaza¢, »e dla pewnej liczby caªkowitej a wszystkie liczby

W1(a),W2(a), ...,Wn(a)

s¡ zªo»one.
9. Dana jest liczba naturalna m > 0 oraz wielomian P (x) stopnia dodatniego o wspóª-

czynnikach caªkowitych maj¡cy co najmniej trzy ró»ne pierwiastki caªkowite. Dowie±¢,
»e wielomian P (x) + 5m ma co najwy»ej jeden pierwiastek caªkowity.

10. Niech F,G,H b¦d¡ takimi wielomianami stopnia co najwy»ej 2n+1 o wspóªczynnikach
rzeczywistych, »e:
(a) Dla wszystkich liczb rzeczywistych x mamy

F (x) ≤ G(x) ≤ H(x).

(b) Istniej¡ takie ró»ne liczby rzeczywiste x1, x2, ..., xn »e

F (xi) = H(xi) dla i = 1, 2, ..., n.

(c) Istnieje liczba rzeczywista x0 ró»na od x1, x2, ..., xn dla której

F (x0) +H(x0) = 2G(x0).

Dowie±¢, »e dla wszystkich x ∈ R zachodzi:

F (x) +H(x) = 2G(x).

11. Wielomian o wspóªczynnikach rzeczywistych przyjmuje w przedziale [a, b] (gdzie a < b)
tylko warto±ci dodatnie. Udowodni¢, »e istniej¡ takie wielomiany P oraz Q1, ..., Qm ,
»e

W (x) = P (x)2 + (x− a)(b− x)

m∑
i=1

Qi(x)
2

dla ka»dej liczby rzeczywistej x.
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