
1 ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Β2 ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ) 

 

1.Αν 
3 2P(x) 2x αx 11x 6     και x-3 είναι παράγοντας του Ρ(x) :  

α) Να δείξετε ότι α=-3 

β) Να λύσετε την εξίσωση Ρ(x)=0  

γ) Av 
3 2Q(x) x 3x 8x 8     λύστε την ανίσωση P(x) Q(x)  

 

2.Δίνεται το πολυώνυμο  
 3 2Ρ(x)=x 4x α 2 x+β+5  

 

Να βρείτε τα α,β  ώστε το Ρ(x) να έχει παράγοντα το x+1 και η διαίρεση Ρ(x) : 

(x-1) να δίνει υπόλοιπο u=4.  

Αν α=3 και β=1 να λύσετε την ανίσωση P(x)<0   

 

3.Θεωρούμε το πολυώνυμο  3 2P(x) x (α β)x α 2β 6 x+2β-1+3α       

i) Αν το x-1 είναι παράγοντας και η διαίρεση του Ρ(x) με x+1 δίνει υπόλοιπο u=8, να 

δείξετε ότι α=3 και β=-1. 

ii) Να λυθεί η εξίσωση Ρ(x)=0  

 

 4.Δίνεται η  εξίσωση x
5
+x

4
+κx+λ=0 

i) Να υπολογιστούν οι τιμές των κ και λ, ώστε η εξίσωση να έχει διπλή ρίζα το -1   

ii) Να βρεθούν οι υπόλοιπες ρίζες της εξίσωσης 

iii) Να λυθεί η ανίσωση x
5
+x

4
+κx+λ≤0 

 

5.Δίνεται το πολυώνυμο  3 2P(x) x x α 2 x β 5       

α) Ποιός είναι ο βαθμός του πολυωνύμου και ποιός ο σταθερός του όρος ;   

β) Αν το x-1 είναι παράγοντας του P(x) και το υπόλοιπο της διαίρεσης του Ρ(x) με το 

x+2 ισούται με 6, να βρείτε τα α και β 

γ) Αν α=-2 και β=-3    

i) Να λυθεί η εξίσωση Ρ(x)=0  

ii) Να βρείτε για ποιές τιμές του x η γραφική παράσταση της πολυωνυμικής 

συνάρτησης Ρ(x) βρίσκεται κάτω από τον άξονα x΄x.  

 

6.Δίνεται το πολυώνυμο Ρ(χ)= (α+1)χ
3 

+ βχ
2
+χ-1.  Αν το χ-1 είναι παράγοντας του 

Ρ(χ), και η τιμή του Ρ(χ) για χ=-1 είναι 2, τότε: 

1. Nα αποδείξετε ότι α=-3 και β=2 

2. Να βρείτε τις τιμές του χ για τις οποίες η γραφική παράσταση της συνάρτησης 

Ρ(χ), βρίσκεται κάτω από τον χχ’ 

3.Ρ(χ):2x-1  να κάνετε την διαίρεση και να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης 

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΟΥΛΗ 



 


