
SPRAWDZIAN WIELOMIANY GRUPA I

Symbolem (P) oznaczono zadania z poziomu podstawowego, czyli na ocenę co najwyżej dostateczną, a symbolem (PP) zadania

z poziomu ponadpodstawowego, czyli na ocenę dobrą i bardzo dobrą.

Zad.1 (P) (3 pkt)

Dane są wielomiany: 3x5)x(G,2x5x)x(V,1x5x2x)x(W 223 +−=−+=−+−= . Wykonaj

wskazane działania i określ stopień wielomianu będącego wynikiem wykonanego działania:
=⋅+ )x(G)x(V2)x(W

Zad.2 (P) (1 pkt)

Wykonaj dzielenie wielomianów wykorzystując schemat Hornera )4x(:)12x11x6x( 23 −−+−

Zad.3 (P) (2 pkt)

Nie wykonując dzielenia wykaż, że wielomian 6xx4x)x(W 23 −++=  jest podzielny przez

dwumian 2x)x(P +=

Zad.4 (P) (1 pkt)

Nie wykonując dzielenia oblicz resztę z dzielenia wielomianu 1x3x5x2)x(W 23 −+−=  przez

dwumian 1x)x(P +=

Zad.5 (PP) (1 pkt)

Dla jakiego parametru a reszta z dzielenia wielomianu 1xx)3a(2x3)x(W 23 +−−+=  przez dwumian

2x)x(P −=  wynosi 7  ?

Zad.6 (PP) (2 pkt)

Dla jakich parametrów  a  i  b  pierwiastkiem wielomianu 20bx2ax5x)x(W 23 +−−=  jest liczba 5 oraz

wielomian ten jest podzielny przez dwumian 2x)x(P +=

Zad.7 (PP) (2 pkt)

Dla jakiego parametru m wielomian 22 x2)1mxx)(2x()x(W ++−+=  jest równy wielomianowi

2x5xx)x(V 23 +−+=

Zad.8 (a-1 pkt, b-1 pkt)
Napisz wielomian stopnia czwartego o danych pierwiastkach
a) (P) 3,0,1,2 − b) (PP) 2,1,3 −−

Zad.9(P) (2 pkt)

Wiedząc, że liczba )1(−  jest pierwiastkiem wielomianu 6xx4x)x(W 23 ++−=  znajdź pozostałe pierwiastki

tego wielomianu.

Zad.10 (a-1 pkt, b-2 pkt, c-2 pkt, d-3 pkt, e-3 pkt)
Rozwiąż równania i nierówności

a) (P) 23 x5x4 = b) (P) 0x12x7x 23 =+− c) (PP) 020x5x4x 23 =+−−

d) (P) 0)6x2)(1x)(2x( >−−+ e) (PP) 0)2x()x4(x 742 ≤+−

Nazwisko i imię kl. data ilość punktów ocena



SPRAWDZIAN WIELOMIANY GRUPA II

Symbolem (P) oznaczono zadania z poziomu podstawowego, czyli na ocenę co najwyżej dostateczną, a symbolem (PP) zadania

z poziomu ponadpodstawowego, czyli na ocenę dobrą i bardzo dobrą.

Zad.1 (P) (3 pkt)

Dane są wielomiany: 2x3)x(G,1x4x)x(P,1x2xx3)x(W 223 +−=−−=−+−= . Wykonaj

wskazane działania i określ stopień wielomianu będącego wynikiem wykonanego działania:
=⋅+ )x(P)x(G3)x(W

Zad.2 (P) (1 pkt)

Wykonaj dzielenie wielomianów wykorzystując schemat Hornera )3x(:)6x14x7x( 23 −−+−

Zad.3 (P) (2 pkt)

Nie wykonując dzielenia wykaż, że wielomian 4x7x4x)x(W 23 +++=  jest podzielny przez

dwumian 1x)x(P +=

Zad.4 (P) (1 pkt)

Nie wykonując dzielenia oblicz resztę z dzielenia wielomianu 2x4x2x)x(W 23 ++−=  przez

dwumian 2x)x(P +=

Zad.5 (PP) (1 pkt)

Dla jakiego parametru p reszta z dzielenia wielomianu 1x3x)1p(2x2)x(W 23 ++−+=  przez dwumian

3x)x(P −=  wynosi 64 ?

Zad.6 (PP) (2 pkt)

Dla jakich parametrów  a  i  b  pierwiastkiem wielomianu 18bx9axx)x(W 23 +−−=  jest liczba 2  oraz

wielomian ten jest podzielny przez dwumian 3x)x(P +=

Zad.7 (PP) (2 pkt)

Dla jakiego parametru p wielomian 22 x3)1pxx2)(3x()x(W −+−+=  jest równy wielomianowi

3x8x4x2)x(V 23 +−+=

Zad.8 (a-1 pkt, b-1 pkt)
Napisz wielomian stopnia trzeciego o danych pierwiastkach
a) (P) 1,0,2− b) (PP) 1,3 −

Zad.9 (P) (2 pkt)

Wiedząc, że liczba )2(−  jest pierwiastkiem wielomianu 6x5x2x)x(W 23 +−−=  znajdź pozostałe pierwiastki

tego wielomianu.

Zad.10 (a-1 pkt, b-2 pkt, c-2 pkt, d-3 pkt, e-3 pkt)
Rozwiąż równania i nierówności

a) (P) 23 x7x3 = b) (P) 0x15x8x 23 =+− c) (PP) 015x3x5x 23 =+−−

d) (P) 0)8x2)(2x)(3x( >−−+ e) (PP) 0)1x()x3(x 564 ≤+−

Nazwisko i imię kl. data ilość punktów ocena
skala ocen:

8 pkt  P ......................dop
12 pkt P .......................dst
12 pkt  P+5 pkt  PP ......db
12 pkt  P+8 pkt PP......bdb


