
Wielomiany 

1. Oblicz sumę współczynników i wyraz wolny wielomianu W(x): 

a)    19131710715 143112)(  xxxxxW  

b)    387171198319115117 1181911617)(  xxxxxxxW . 

2. Wykonaj dzielenie wielomianów: 

a)    1:122 3524568  xxxxxxxx  

b)    1:12 8152389151724  xxxxxxxxxxx  

3. Wykaż, że liczba 1  jest podwójnym pierwiastkiem wielomianu 

1122784)( 234  xxxxxW . 

4. Wykaż, że liczba 2  jest potrójnym pierwiastkiem wielomianu 

15222810676)( 2345  xxxxxxW . 

5. Wykaż, że liczby 1 oraz 2  są podwójnymi pierwiastkami wielomianu 

682042096622183)( 23456  xxxxxxxW . 

6. Nie wykonując dzielenia wyznacz resztę z dzielenia wielomianu W(x) przez dwumian 

V(x), gdy: 

a) 247383)( 234  xxxxxW , 3)(  xxV  

b) 6535)( 23456  xxxxxxxW , 1)(  xxV  

7. Nie wykonując dzielenia wykaż, że wielomian W(x) jest podzielny przez wielomian 

V(x), gdy: 

a) 10132)( 23  xxxxW , 23)( 2  xxxV  

b) 001694)( 234  xxxxxW , 107)( 2  xxxV  

8. Wyznacz resztę z dzielenia wielomianu )(xW  przez wielomian 652  xx , wiedząc, 

że 5)2( W  oraz 0)3( W . 

9. Wyznacz resztę z dzielenia wielomianu )(xW  przez wielomian 1074 23  xxx , 

wiedząc, że 15)2( W ,  8)5( W  oraz, że liczba 1 jest miejscem zerowym tego 

wielomianu. 

10. Dla jakiej wartości parametru k wielomiany 33)( 23  xxxxW  i 

kxxxP  23 52)(  są podzielne przez ten sam dwumian? 

11. Wiedząc, że reszty z dzielenia wielomianów 3742)( 234  xxxxxW  oraz  

10132)( 234  xxxxxP  przez dwumian kx   są takie same, znajdź liczbę k. 

12. Wyznacz współczynniki a, b, c tak, aby wielomiany P(x) i Q(x) były równe 

a) cbxaxxxP  52)( 23 , 4)2()3()( 23  xcaaxxbxQ  

b) 254)( 23  xxaxxP ,    cxbxxQ 
2

)(  

13. Wyznacz współczynniki c i d wielomianu dcxxxxW  23 4)( , wiedząc, że 

liczba 1 jest dwukrotnym pierwiastkiem wielomianu W(x). 

14. Na rysunku przedstawiony jest wykres pewnego wielomianu stopnia czwartego. Podaj 

wzór tego wielomianu, korzystając z danych podanych na rysunku. 



         a)                     b) 

 

 

 

15. Wielomian Q(x) jest ilorazem z dzielenia bez reszty wielomianu  

W(x) = x
5
 + 4x

4
 – 4x

3
 – 22x

2
 + 3x + 18 przez wielomian P(x) = x

2
 – x – 2. 

a) Wyznacz wielomian Q(x).                b) Rozwiąż nierówność Q(x)  0. 

17.Rozwiąż równania: 

a) 02137 23  xxx      b) 043  xx         c) 067 234  xxxx  

d) 01241553 2345  xxxxx  e) 113  xx    f) 0223  xxx  

18. Rozwiąż nierówności: 

a) (2x + 5)(2 – x)
3
(x + 3)

2
(x – 1)  0;        b) x

3
 + 3x

2
 – 9x – 27  0. 

c) 06116 23  xxx             d) 233  xx                    e) xxx 33   

19. Znajdź te wartości parametru p, dla których równanie 08 23  pxxx  ma trzy różne 

rozwiązania. 

20. Dla jakich wartości parametru m równanie 06 24  mxx  ma cztery różne rozwiązania? 

21. Dla jakich wartości parametru m równanie 024  mmxx  ma dwa różne rozwiązania? 

22. Dla jakich wartości parametru k nierówność 0124  kxx  jest prawdziwa dla każdej 

liczby rzeczywistej x? 

23. Dla jakich wartości parametru m równanie       012543 223  xmxmxx  ma 

cztery różne rozwiązania? 

24. Nie wykonując dzielenia, wyznacz resztę z dzielenia wielomianu 53)( 24  xxxW  

przez wielomian    132  xxx . 

 


