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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 

   

 

Πολυωνυμικές συναρτήσεις 

20.1  ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 

Ονομάζουμε ρητή ακέραια εξίσωση νιοστού (n) βαθμού ως προς τη μεταβλητή x την εξίσωση η οποία μπορεί να γρα-

φεί στη μορφή 

0
01

2

2

1

1
=+++++

−

−

−

−

axaxaxaxa
n

n

n

n

n

n
� , 0≠

n
a  

όπου n είναι θετικός ακέραιος και 
nn

aaaaa  , , , , ,
1210 −

…  σταθερές. 

Επομένως, οι εξισώσεις 05324
23

=−+− xxx , 02
4

12
=+− xx  και 083

4
=−−+ xx  είναι ρητές ακέραιες ε-

ξισώσεις ως προς x, 3ου, 2ου, και 4ου βαθμού αντίστοιχα. Παρατηρήστε ότι σε κάθε εξίσωση οι εκθέτες της μεταβλη-

τής x είναι θετικοί και ακέραιοι, ενώ οι συντελεστές είναι σταθερές (πραγματικοί ή μιγαδικοί αριθμοί). 

Ο συντελεστής του όρου με τη μεγαλύτερη δύναμη ονομάζεται αρχικός συντελεστής, ενώ το a0 ονομάζεται στα-

θερός όρος. 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε μόνο ρητές ακέραιες εξισώσεις. 

Ένα πολυώνυμο νιοστού (n) βαθμού ως προς τη μεταβλητή x είναι μια συνάρτηση του x η οποία μπορεί να γρα-

φεί στη μορφή 

0)(
01

2

2

1

1
=+++++=

−

−

−

−

axaxaxaxaxP
n

n

n

n

n

n
� , 0≠

n
a  

όπου n θετικός ακέραιος και 
nn

aaaaa   ,  , ,  ,  ,
1210 −

…  σταθερές. Έτσι η συνάρτηση 0)( =xP  είναι μια ρητή ακέραια 

εξίσωση νιοστού (n) βαθμού ως προς x. 

Αν 653)( 23
−++= xxxxP , τότε 366)2(5)2()2(3)2( 23

−=−−+−+−=−P . 

Αν 82)( 2
−+= xxxP , τότε 3528525)5( −=−+=P . 

Κάθε τιμή του x η οποία μηδενίζει τη συνάρτηση )(xP  ονομάζεται ρίζα της εξίσωσης 0)( =xP . Άρα το 2 είναι 

ρίζα της εξίσωσης 06523)( 23

=−−−= xxxxP , καθώς 0610824)2( =−−−=P . 

20.2  ΡΙΖΕΣ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 

Α. Θεώρημα του υπολοίπου. Αν το r είναι μια οποιαδήποτε σταθερά και το πολυώνυμο )(xP  διαιρείται με τον όρο 

)( rx − , τότε το υπόλοιπο είναι ).(rP  

 Για παράδειγμα, αν το πολυώνυμο 832)( 23

+−−= xxxxP  διαιρείται με τον όρο 1+x , τότε 1−=r  και το υπό-

λοιπο 48132)1( =++−−=−= P . Δηλαδή, 
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1

4
)(

1

832 23

+

+=

+

+−−

x
xQ

x

xxx
, όπου )(xQ  είναι ένα πολυώνυμο ως προς x. 

Β. Θεώρημα παραγοντοποίησης. Αν r είναι μια ρίζα της εξίσωσης 0)( =xP , δηλαδή αν 0)( =rP , τότε ο όρος 

)( rx −  είναι παράγοντας της )(xP . Αντίστροφα, αν ο όρος )( rx −  είναι παράγοντας της )(xP , τότε το r είναι 

ρίζα της εξίσωσης 0)( =xP , ή 0)( =rP . 

 Συνεπώς, οι αριθμοί 1, –2, –3 είναι οι τρεις ρίζες της εξίσωσης 064)( 23

=−++= xxxxP  καθώς 

0)3()2()1( =−=−= PPP . Τότε οι όροι )1( −x , )2( +x  και )3( +x  είναι παράγοντες της εξίσωσης 

64 23
−++ xxx . 

Γ. Συνθετική διαίρεση. Η συνθετική διαίρεση είναι μια απλοποιημένη μέθοδος διαίρεσης ενός πολυωνύμου )(xP  

με τον όρο rx − , όπου r είναι οποιοσδήποτε καθορισμένος αριθμός. Με αυτή τη μέθοδο μπορούμε να προσ-

διορίσουμε τις τιμές των συντελεστών του πηλίκου και να βρούμε εύκολα την τιμή του υπολοίπου. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 20.1. Διαιρέστε την παράσταση )145( 24
xxx −+  με τον όρο )4( +x  χρησιμοποιώντας συνθετική 

διαίρεση. 

Γράψτε τους όρους του διαιρετέου σε φθίνουσα σειρά δυνάμεων της μεταβλητής και συμπληρώστε τους όρους που 

λείπουν χρησιμοποιώντας την τιμή μηδέν για τους συντελεστές τους. γράψτε το διαιρέτη σε μορφή ax − . 

))4(()05140( 234
−−÷++−+ xxxxx  

Γράψτε το σταθερό όρο a του διαιρέτη στα αριστερά του συμβόλου  και τους συντελεστές του διαιρετέου στα δε-

ξιά του 

4− 051401 ++−+  

Κατεβάστε τον πρώτο όρο του διαιρέτη στην τρίτη γραμμή, αφήνοντας, προς το παρόν, μια κενή γραμμή. 

4−

1

051401 ++−+

 

Πολλαπλασιάστε τον όρο που βρίσκεται στη γραμμή του πηλίκου (στην τρίτη γραμμή) με το διαιρέτη, και γράψτε το 

γινόμενο στη δεύτερη γραμμή κάτω από το δεύτερο όρο της πρώτης γραμμής, προσθέστε τους αριθμούς της στήλης 

που σχηματίζεται, και γράψτε το άθροισμα ως δεύτερο όρο στη γραμμή του πηλίκου. 

4−

41

4

051401

−

−

++−+

 

Πολλαπλασιάστε τον τελευταίο όρο στα δεξιά της γραμμής του πηλίκου με το διαιρέτη, γράψτε το αποτέλεσμα κάτω 

από τον επόμενο όρο της επάνω γραμμής, προσθέστε, και γράψτε το άθροισμα στη γραμμή του πηλίκου. Συνεχίστε 

αυτή τη διαδικασία μέχρι όλοι οι όροι της επάνω γραμμής να έχουν στο κάτω μέρος τους έναν αριθμό. 

4−

123241

128164

051401

+−+−

+−+−

++−+

 

Η τρίτη γραμμή είναι η γραμμή του πηλίκου, όπου ο τελευταίος όρος της είναι το υπόλοιπο. Ο βαθμός πολυωνύμου 

του πηλίκου είναι κατά μία μονάδα μικρότερος από το βαθμό του διαιρετέου επειδή διαιρούμε με ένα γραμμικό παρά-

γοντα. Οι όροι της γραμμής του πηλίκου είναι οι συντελεστές των όρων του πολυωνύμου του πηλίκου. Σε αυτή την 

περίπτωση ο βαθμός του πολυωνύμου του πηλίκου είναι 3. 

Το πηλίκο και το υπόλοιπο της διαίρεσης )4()145( 24
+÷−+ xxxx  είναι 
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Δ. Θεμελιώδες θεώρημα της άλγεβρας. Κάθε πολυωνυμική εξίσωση 0)( =xP  έχει τουλάχιστον μία πραγματική ή 

μιγαδική ρίζα. 

 Έτσι η εξίσωση 023
57

=+− xx  έχει τουλάχιστον μία ρίζα. 

 Αλλά η 03)( =+= xxf  δεν έχει ρίζα, επειδή δεν υπάρχει κάποιος αριθμός r τέτοιος ώστε 0)( =rf . Καθώς 

αυτή η εξίσωση δεν είναι ρητή, το Θεμελιώδες θεώρημα δεν ισχύει. 

Ε. Ο αριθμός των ριζών μιας εξίσωσης. Κάθε ρητή ακέραια εξίσωση 0)( =xP  νιοστού (n) βαθμού έχει μόνο n ρί-

ζες. 

 Άρα η εξίσωση 081452 23
=−−+ xxx  έχει μόνο 3 ρίζες, δηλαδή τις 4 , ,2

2

1
−− . 

 Μερικές από τις n ρίζες μπορεί να είναι ίσες. Έτσι το 2 είναι μια τριπλή ρίζα της εξίσωσης έκτου βαθμού 

0)4()5()2( 23
=+−− xxx , το 5 είναι διπλή ρίζα της, και το –4 απλή ρίζα της εξίσωσης. δηλαδή, οι έξι ρίζες της 

εξίσωσης είναι οι 2, 2, 2, 5, 5, –4. 

20.3  ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 

Α. Μιγαδικές και άρρητες ρίζες 

(1) Αν ένας μιγαδικός αριθμός bia +  είναι ρίζα της ρητής ακέραιης εξίσωσης 0)( =xP  με πραγματικούς συ-

ντελεστές, τότε ο συζυγής μιγαδικός αριθμός bia −  είναι επίσης ρίζα της εξίσωσης. 

 Συνεπάγεται ότι κάθε ρητή ακέραιη εξίσωση περιττού βαθμού με πραγματικούς συντελεστές έχει τουλάχι-

στον μία πραγματική ρίζα. 

(2) Αν η ρητή ακέραιη εξίσωση 0)( =xP  με ρητούς συντελεστές έχει ρίζα το ba + , όπου a και b ρητοί α-

ριθμοί και b  άρρητος αριθμός, τότε το ba −  είναι επίσης ρίζα. 

Β. Θεώρημα των ρητών ριζών 

 Αν το cb , ένα ρητό κλάσμα με απλοποιημένους όρους, είναι ρίζα της εξίσωσης 

0
01

2

2

1

1
=+++++

−

−

−

−

axaxaxaxa
n

n

n

n

n

n
� , 0≠

n
a  

 με ακέραιους συντελεστές, τότε το b είναι παράγοντας του a0, ενώ το c είναι παράγοντας του an. 

 Έτσι, αν το cb  είναι μια ρητή ρίζα της εξίσωσης 02356
23

=−−+ xxx , τότε οι τιμές του b περιορίζονται στους 

παράγοντες του 2, που είναι οι αριθμοί 1± , 2± , ενώ οι τιμές του c περιορίζονται στους παράγοντες του 6, που 

είναι οι 1± , 2± , 3± , 6± . Άρα οι μοναδικές πιθανές ρητές ρίζες είναι οι 1± , 2± , 21± , 31± , 61± , και 32± . 

Γ. Θεώρημα ακέραιων ριζών 

 Αν μια εξίσωση 0)( =xP  έχει ακέραιους συντελεστές και αρχικό συντελεστή ίσο με 1: 

0
01

2

2

1

1
=+++++

−

−

−

−

axaxaxax
n

n

n

n

n

� , 

 τότε κάθε ρητή ρίζα της συνάρτησης 0)( =xP  είναι ακέραιος αριθμός και παράγοντας του a0. 

 Επομένως οι ρητές ρίζες της εξίσωσης 012112
23

=−−+ xxx , αν υπάρχουν, περιορίζονται στους ακέραιους 

παράγοντες του 12, οι οποίοι είναι οι 1± , 2± , 3± , 4± , 6± , 12± . 

Δ. Θεώρημα της ενδιάμεσης τιμής. 

 Αν η 0)( =xP  είναι πολυωνυμική εξίσωση με πραγματικούς συντελεστές, τότε μπορούμε να υπολογίσουμε κα-

τά προσέγγιση τις πραγματικές ρίζες της σχεδιάζοντας τη γραφική παράσταση της εξίσωσης )(xPy =  και προσ-

διορίζοντας τις τιμές της μεταβλητής x στα σημεία στα οποία η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα των x 
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( 0=y ). Σε αυτή τη διαδικασία είναι σημαντικό το γεγονός ότι αν οι τιμές )(aP  και )(bP  έχουν αντίθετα πρό-

σημα τότε η εξίσωση 0)( =xP  έχει τουλάχιστον μία ρίζα μεταξύ των τιμών ax =  και bx = . Αυτό το γεγονός 

βασίζεται στη συνέχεια της γραφικής παράστασης της εξίσωσης )(xPy =  όπου το )(xP  είναι ένα πολυώνυμο 

με πραγματικούς συντελεστές. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 20.2. Απομονώστε κάθε πραγματική ρίζα της εξίσωσης 4652)( 23
+−−= xxxxP  μεταξύ δύο δια-

δοχικών ακεραίων. 

Καθώς η εξίσωση 4652)( 23

+−−= xxxxP  είναι 3ου βαθμού, υπάρχουν το πολύ τρεις πραγματικές ρίζες. Θα αναζη-

τήσουμε τις πραγματικές ρίζες στο διάστημα –5 έως 5. Το διάστημα είναι τυχαίο και αν δεν μπορέσουμε να προσδιο-

ρίσουμε τις πραγματικές ρίζες σε αυτό, ίσως χρειαστεί να το επεκτείνουμε. Θα βρούμε την τιμή της εξίσωσης P(x) για 

κάθε ακέραιο του επιλεγμένου διαστήματος χρησιμοποιώντας συνθετική διαίρεση. Τα υπόλοιπα που δίνει η συνθετική 

διαίρεση είναι οι τιμές της P(x) που συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

x –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 

P(x) –341 –180 –77 –20 3 4 –5 –12 –5 28 99 

Προσέξτε ότι καθώς οι τιμές 20)2( −=−P  και 3)1( =−P  έχουν αντίθετα πρόσημα, συνεπάγεται από το Θεώρημα 

Ενδιάμεσης Τιμής ότι υπάρχει μια πραγματική ρίζα μεταξύ του –2 και του –1. Παρόμοια, καθώς 4)0( =P  και 

5)1( −=P , υπάρχει μια πραγματική ρίζα μεταξύ του 0 και του 1, και επειδή 5)3( −=P  και 28)4( =P  υπάρχει μια 

πραγματική ρίζα μεταξύ του 3 και του 4. Έχουμε απομονώσει τρεις πραγματικές ρίζες, επομένως έχουμε εντοπίσει 

όλες τις πραγματικές ρίζες της εξίσωσης P(x) 

Ο εντοπισμός όλων των πραγματικών ριζών δεν είναι πάντα δυνατός με αυτόν τον τρόπο επειδή ενδεχομένως να υ-

πάρχουν περισσότερες από μία ρίζες μεταξύ δύο διαδοχικών ακεραίων. Όταν υπάρχει άρτιος αριθμός ριζών μεταξύ 

δύο διαδοχικών ακεραίων το Θεώρημα της ενδιάμεσης τιμής δεν θα τις αποκαλύψει απλώς με χρήση ακέραιων τιμών 

του x. Το Θεώρημα της ενδιάμεσης τιμής δεν μπορεί να σας δώσει το πλήθος των ριζών που υπάρχουν στο διάστημα, 

αλλά απλώς ότι υπάρχει τουλάχιστον μία πραγματική ρίζα σε αυτό.    � 

Ε. Άνω και κάτω όρια πραγματικών ριζών 

 Ένας αριθμός a ονομάζεται άνω όριο ή άνω φράγμα των πραγματικών ριζών της εξίσωσης 0)( =xP  αν καμία 

ρίζα δεν είναι μεγαλύτερη του a. Ένας αριθμός b ονομάζεται κάτω όριο ή κάτω φράγμα των πραγματικών ριζών 

της 0)( =xP  αν καμία ρίζα δεν είναι μικρότερη του b. Το θεώρημα που ακολουθεί χρησιμεύει στον προσδιορι-

σμό των άνω και κάτω ορίων. 

 Έστω 0)(
0

2

2

1

1
=++++=

−

−

−

−

axaxaxaxP
n

n

n

n

n

n
� , όπου 

n
aaa  , ,

10
…  είναι πραγματικοί και 0>

n
a . Τότε: 

(1) Αν κατά τη συνθετική διαίρεση της εξίσωσης )(xP  με το ax − , όπου 0≥a , όλοι οι αριθμοί που προκύ-

πτουν στην τρίτη γραμμή είναι θετικοί ή μηδέν, τότε το a είναι το άνω όριο όλων των πραγματικών ριζών 

της συνάρτησης 0)( =xP . 

(2) Αν κατά τη συνθετική διαίρεση της εξίσωσης )(xP  με το bx − , όπου 0≤b , όλοι οι αριθμοί που προκύ-

πτουν στην τρίτη γραμμή είναι αλληλοδιάδοχα θετικοί και αρνητικοί (ή μηδέν), τότε το b είναι το κάτω ό-

ριο όλων των πραγματικών ριζών της 0)( =xP . 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 20.3. Βρείτε το διάστημα που περιέχει όλες τις πραγματικές ρίζες τής 652)( 23

+−= xxxP . 

Θα βρούμε τον ακέραιο b ο οποίος είναι το ελάχιστο άνω όριο των πραγματικών ριζών της εξίσωσης )(xP  και τον 

ακέραιο a ο οποίος είναι το μέγιστο κάτω όριο των πραγματικών ριζών της ).(xP  Όλες οι πραγματικές ρίζες θα βρί-

σκονται στο διάστημα [a, b]. Για να βρούμε τα a και b πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της συνθετικής διαίρε-

σης στην 652)( 23
+−= xxxP . 
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Αν διαιρέσουμε με τον αριθμό 3, οι αριθμοί της γραμμής του πηλίκου θα είναι όλοι θετικοί, επομένως το 3 είναι ο 

μικρότερος ακέραιος που είναι άνω όριο των πραγματικών ριζών της )(xP . Άρα 3=b . 

1− 2 5 0 6

2 7 7

2 7 7 1

− + +

− + −

− + −

 

Αν διαιρέσουμε με το –1, τότε το πρόσημο στην γραμμή του πηλίκου εναλλάσσεται, άρα, το –1 είναι ο μεγαλύτερος 

ακέραιος που είναι κάτω όριο των πραγματικών ριζών της )(xP . Συνεπώς, 1−=a . 

Οι πραγματικές ρίζες της εξίσωσης 652)( 23
+−= xxxP  βρίσκονται στο διάστημα (–1, 3) ή 31 <<− x . Επειδή 

0)1( ≠−P  και 0)3( ≠P , χρησιμοποιήσαμε συμβολισμό διαστημάτων που υποδηλώνει ότι κανένα από τα δύο ακραία 

σημεία δεν ισούται με μηδέν.    � 

ΣΤ. Ο Κανόνας των προσήμων του Ντεκάρτ 

 Αν οι όροι ενός πολυωνύμου )(xP  με πραγματικούς συντελεστές είναι διατεταγμένοι σε φθίνουσα σειρά δυνά-

μεων του x, τότε έχουμε μεταβολή προσήμου όταν δύο διαδοχικοί όροι έχουν διαφορετικό πρόσημο. Για παρά-

δειγμα, στο πολυώνυμο 1232
23

−+− xxx  έχουμε 3 μεταβολές προσήμου, ενώ στο 42462
2457

+−+−− xxxxx  

έχουμε 4 μεταβολές προσήμου. 

 Σύμφωνα με τον Κανόνα των προσήμων του Ντεκάρτ, ο αριθμός των θετικών ριζών της εξίσωσης 0)( =xP  

είναι είτε ίσος με τον αριθμό των μεταβολών προσήμου της )(xP  είτε μικρότερος από αυτόν τον αριθμό κατά 

ένα άρτιο ακέραιο. Ο αριθμός των αρνητικών ριζών της εξίσωσης 0)( =xP  είναι είτε ίσος με τον αριθμό των 

μεταβολών προσήμου της )( xP − , είτε μικρότερος από αυτόν τον αριθμό κατά ένα άρτιο ακέραιο. 

 Έτσι, στην εξίσωση 012322)( 259
=+−+−= xxxxxP  υπάρχουν 4 μεταβολές προσήμου της )(xP ˙ άρα το 

πλήθος των θετικών ριζών της εξίσωσης 0)( =xP  είναι 4, (4–2) ή (4–4). Επειδή στην εξίσωση 

01232212)(3)(2)(2)()( 259259

=++++−=+−−−+−−−=− xxxxxxxxxP  συμβαίνει μία μεταβολή προσή-

μου, η 0)( =xP  έχει μία μόνο αρνητική ρίζα. Επομένως υπάρχουν 4, 2, ή 0 θετικές ρίζες, 1 αρνητική ρίζα, και 

τουλάχιστον 4)14(9 =+−  μιγαδικές ρίζες. (Υπάρχουν 4, 6, ή 8 μιγαδικές ρίζες. Γιατί;) 

20.4  ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΡΙΖΩΝ 

Η επίλυση μιας πολυωνυμικής εξίσωσης 0)( =xP  με τις προηγούμενες μεθόδους δεν επιτρέπει πάντα τον προσδιορι-

σμό όλων των ριζών. Ο προσδιορισμός των άρρητων και φανταστικών ριζών έγινε προηγουμένως δυνατός επειδή 

μπορέσαμε και βρήκαμε δευτεροβάθμιους παράγοντες που επιλύονταν με τον τύπο της δευτεροβάθμιας εξίσωσης. Αν 

δεν μπορούμε να βρούμε τους δευτεροβάθμιους παράγοντες της εξίσωσης 0)( =xP , δεν είναι δυνατόν να προσδιορί-

σουμε τις φανταστικές ρίζες της· συχνά όμως μπορούμε να υπολογίσουμε κατά προσέγγιση μερικές από τις πραγματι-

κές ρίζες της. 

Για να υπολογίσουμε κατά προσέγγιση μια πραγματική ρίζα της 0)( =xP  πρέπει πρώτα να βρούμε ένα διάστη-

μα που περιέχει μια πραγματική ρίζα της 0)( =xP . Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το Θεώρη-

μα της ενδιάμεσης τιμής το οποίο μας επιτρέπει να βρούμε δύο αριθμούς a και b τέτοιους ώστε οι τιμές )(aP  και 

)(bP  να έχουν αντίθετα πρόσημα. Πρέπει να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε το Θεώρημα της ενδιάμεσης τιμής μέ-

χρι να απομονώσουμε την πραγματική ρίζα σε ένα διάστημα αρκετά μικρό, ώστε να επιτρέπει τον προσδιορισμό της 

με τον απαιτούμενο βαθμό ακρίβειας. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 20.4. Βρείτε μια πραγματική ρίζα της 083
3

=++ xx  με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων. 

Σύμφωνα με τον Κανόνα των προσήμων του Ντεκάρτ, η εξίσωση 83)( 2

++= xxxP  δεν έχει θετικές πραγματικές 

ρίζες, αλλά 1 αρνητική πραγματική ρίζα. 

Χρησιμοποιώντας συνθετική διαίρεση βρίσκουμε 6)2( −=−P  και 4)1( =−P , άρα σύμφωνα με το Θεώρημα της εν-

διάμεσης τιμής η εξίσωση 83)( 2

++= xxxP  έχει μία πραγματική ρίζα μεταξύ των –2 και –1. 

Θα χρησιμοποιήσουμε τώρα συνθετική διαίρεση και το Θεώρημα της ενδιάμεσης τιμής για να προσδιορίσουμε το 

δεκαδικό διάστημα που περιέχει τη ρίζα. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

x –1,0 –1,1 –1,2 –1,3 –1,4 –1,5 –1,6 –1,7 –1,8 –1,9 –2,0 

P(x) 4 3,37 2,67 1,90 1,06 0,13 –0,80 –2,01 –3,23 –4,56 –6 

Μπορούμε να δούμε ότι η τιμή )5,1(−P  είναι θετική, ενώ η )6,1(−P  είναι αρνητική, άρα η ρίζα βρίσκεται μεταξύ των 

–1,6 και –1,5. 

Τώρα θα ελέγξουμε το ψηφίο των εκατοντάδων χρησιμοποιώντας συνθετική διαίρεση στο διάστημα μεταξύ των  

–1,6 και –1,5. Δεν είναι απαραίτητο να προσδιορίσουμε όλες τις τιμές των εκατοντάδων, αλλά μόνο την αλλαγή προ-

σήμου μεταξύ δύο διαδοχικών τιμών. 

x –1,50 –1,51 –1,52 

P(x) 0,13 0,03 –0,07 

Βλέπουμε ότι η τιμή )51,1(−P  είναι θετική και η )52,1(−P είναι αρνητική, επομένως, σύμφωνα με το Θεώρημα της 

ενδιάμεσης τιμής, υπάρχει μια πραγματική ρίζα μεταξύ των –1,51 και –1,52. 

Καθώς η πραγματική ρίζα βρίσκεται μεταξύ των –1,51 και –1,52, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να προσδιορί-

σουμε αν θα στρογγυλοποιηθεί ως –1,51 ή ως –1,52. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να βρούμε την τιμή )515,1(−P , η 

οποία ισούται περίπου με –0,02. Επειδή η τιμή )515,1(−P  είναι αρνητική, ενώ η τιμή )51,1(−P  είναι θετική, γνωρί-

ζουμε ότι η ρίζα βρίσκεται μεταξύ των –1,515 και –1,510, και ότι όλοι οι αριθμοί οι οποίοι στρογγυλοποιούνται σε 

δύο δεκαδικά ψηφία σε αυτό το διάστημα είναι ίσοι με –1,51. 

Άρα, η μοναδική πραγματική ρίζα της 083
3

=++ xx  με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων είναι η –1,51.    � 

Για να υπολογίσετε κατά προσέγγιση τις πραγματικές ρίζες ενός πολυωνύμου με αριθμομηχανή με δυνατότητα 

γραφημάτων πρέπει να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες 

ανίχνευσης και μεγέθυνσης (trace and zoom) της αριθμομηχανής. Αφού σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συ-

νάρτησης, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ανίχνευσης και το Θεώρημα ενδιάμεσης τιμής για να εντοπίσετε το διάστη-

μα που περιέχει μια πραγματική ρίζα. Έπειτα χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μεγέθυνσης για να επικεντρωθείτε σε 

αυτό το διάστημα. Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανίχνευσης και μεγέθυνσης μέχρι να βρείτε δύο τιμές 

του x στρογγυλοποιημένες στον επιθυμητό βαθμό ακρίβειας, οι οποίες να δίνουν τιμές της συνάρτησης με αντίθετο 

πρόσημο. 

Λυμένα προβλήματα 

  1. Αποδείξτε το θεώρημα του υπολοίπου: Αν ένα πολυώνυμο )(xP  διαιρείται με την ποσότητα )( rx −  τότε το 

υπόλοιπο είναι )(rP . 

ΛΥΣΗ 

Στη διαίρεση του πολυωνύμου )(xP  με το )( rx − , έστω )(xQ  το πηλίκο και R (σταθερά), το υπόλοιπο. Εξ ορι-

σμού RxQrxxP +−= )(  )()( , είναι μια ταυτότητα για όλες τις τιμές του x. Αν υποθέσουμε ότι rx = , τότε 

RrR =)( . 

254 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ [ΚΕΦ. 20 



  2. Προσδιορίστε το υπόλοιπο R για κάθε μία από τις παρακάτω διαιρέσεις. 

(α) )2()41832( 23
−÷−−+ xxxx   124)2(18)2(3)2(2)2( 23

−=−−+== PR  

(β) )1()853( 34
+÷++− xxxx   785318)1(5)1(3)1()1( 34

=+−+=+−+−−−=−= PR  

(γ) ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+÷−+
2

1
)154( 23

xxx   
4

1
1

2

1
5

2

1
4

2

1
23

−=−⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−+⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−=⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−= PR  

(δ) xxxx ÷−+− )42( 23    4)0( −== PR  

(ε) )32(
2

3

9

4

27

8 23 −÷⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−+− xxxx  0

2

3
 

2

3

2

3

9

4

2

3

27

8

2

3
23

=−+⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
= PR  

(στ) )1()1( 358
−+÷+−− xxxx   11)()()()( 358358

+++=+−−−−−=−= iiiiiiiPR  

           211 =+−+= ii  

  3. Αποδείξτε το Θεώρημα παραγοντοποίησης: αν το r είναι ρίζα της εξίσωσης 0)( =xP , τότε η ποσότητα )( rx −  

είναι παράγοντας της )(xP ˙ και αντίστροφα αν το )( rx −  είναι παράγοντας της )(xP , τότε το r είναι ρίζα της 

εξίσωσης 0)( =xP . 

ΛΥΣΗ 

Στη διαίρεση της εξίσωσης )(xP  με το )( rx − , έστω )(xQ  το πηλίκο και R, μια σταθερά, το υπόλοιπο. Τότε 

RxQrxxP +−= )(  )()(  ή, σύμφωνα με το Θεώρημα του υπολοίπου, )()(  )()( rPxQrxxP +−= . 

Αν το r είναι ρίζα της εξίσωσης 0)( =xP , τότε 0)( =rP . Συνεπώς )(  )()( xQrxxP −= , ή το )( rx −  είναι πα-

ράγοντας της )(xP . 

Αντίστροφα, αν η ποσότητα )( rx −  είναι παράγοντας της εξίσωσης )(xP , τότε το υπόλοιπο της διαίρεσης της 

)(xP  με το )( rx −  είναι μηδέν. 

Άρα 0)( =rP , δηλαδή, το r είναι ρίζα της εξίσωσης 0)( =xP . 

  4. Αποδείξτε ότι το )3( −x  είναι παράγοντας του πολυωνύμου 242274)( 234
++−−= xxxxxP . 

ΛΥΣΗ 

024666310881)3( =++−−=P . Επομένως, η ποσότητα )3( −x  είναι παράγοντας του )(xP , το 3 είναι ρίζα 

του πολυωνύμου )(xP , και το 3 είναι ρίζα της εξίσωσης 0)( =xP . 

  5. (α) Είναι το –1 ρίζα της εξίσωσης 067)( 3
=−−= xxxP ; 

(β) Είναι το 2 ρίζα της εξίσωσης 072)( 24
=+−−= yyyyP ; 

(γ) Είναι το 2i ρίζα της εξίσωσης 012832)( 23
=+++= zzzzP ; 

ΛΥΣΗ 

(α) 0671)1( =−+−=−P . Συνεπώς το –1 είναι ρίζα της εξίσωσης 0)( =xP , και η ποσότητα [ ] 1)1( +=−− xx  

είναι παράγοντας του πολυωνύμου )(xP . 

(β) 1372816)2( =+−−=P . Άρα το 2 δεν είναι ρίζα της εξίσωσης 0)( =yP , και η ποσότητα )2( −y  δεν εί-

ναι παράγοντας του πολυωνύμου 72
24

+−− yyy . 

(γ) 01216121612)2(8)2(3)2(2)2( 23
=++−−=+++= iiiiiiP . Επομένως, το 2i είναι ρίζα της εξίσωσης 

0)( =zP , και η ποσότητα )2( iz −  είναι παράγοντας του πολυωνύμου )(zP . 
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  6. Αποδείξτε ότι το ax −  είναι παράγοντας του nn

ax − , όπου το n είναι οποιοσδήποτε θετικός ακέραιος. 

ΛΥΣΗ 

nn

axxP −=)( ˙ τότε 0)( =−=

nn

aaaP . Καθώς 0)( =aP , το ax −  είναι παράγοντας του nn

ax − . 

  7. (α) Αποδείξτε ότι το πολυώνυμο 55
ax +  διαιρείται ακριβώς με το ax + . 

(β) Ποιο είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης του 66
ay +  με το ay + ; 

ΛΥΣΗ 

(α) 55)( axxP +=
. τότε 5 5 5 5( ) ( ) 0P a a a a a− = − + = − + = . Καθώς 0)( =−aP , το πολυώνυμο 55

ax +  διαιρεί-

ται ακριβώς με την παράσταση ax + . 

(β) 66)( ayyP += . Υπόλοιπο 66666 2)()( aaaaaaP =+=+−=−= . 

  8. Αποδείξτε ότι η ποσότητα ax +  είναι παράγοντας του πολυωνύμου nn

ax −  όταν το n είναι άρτιος θετικός ακέ-

ραιος, ενώ δεν είναι παράγοντάς του όταν το n είναι περιττός θετικός ακέραιος. Υποθέστε ότι 0≠a . 

ΛΥΣΗ 

nn

axxP −=)( . 

Όταν το n είναι άρτιος αριθμός, 0)()( =−=−−=−
nnnn

aaaaaP . Καθώς 0)( =−aP , η ποσότητα ax +  είναι 

παράγοντας του nn

ax −  όταν το n είναι άρτιος αριθμός. 

Όταν το n είναι περιττός αριθμός, nnnnn

aaaaaaP 2)()( −=−−=−−=− . Καθώς 0)( ≠−aP , το nn

ax −  δεν διαι-

ρείται ακριβώς με το ax +  όταν το n είναι περιττός (το υπόλοιπο είναι n

a2− ). 

  9. Βρείτε τις τιμές του p για τις οποίες 

(α) το πολυώνυμο pxpxx 362
23

−+−  διαιρείται ακριβώς με το 2+x , 

(β) η διαίρεση )3()3( 24
−÷−+− xpxpx  δίνει υπόλοιπο 4. 

ΛΥΣΗ 

(α) Το υπόλοιπο είναι 07283124163)2(6)2()2(2 23
=−−=−−−−=−−+−−− ppppp . Τότε 4−=p . 

(β) Το υπόλοιπο είναι 43843)3(3 224
=−−=−+− pppp . Τότε 0803 2

=−+ pp , 0)163)(5( =+− pp , και 

316  ,5 −=p . 

10. Προσδιορίστε, χρησιμοποιώντας συνθετική διαίρεση, το πηλίκο και το υπόλοιπο της παρακάτω διαίρεσης. 

)2()258543( 345
−÷+−−− xxxxx  

ΛΥΣΗ 

Πηλίκο: 12223
234

+−−+ xxxx
 2

1122123

244246

2580543

+−−−+

−−−+

+−+−−
 

Υπόλοιπο: 1 

Η επάνω γραμμή αριθμών δίνει τους συντελεστές του διαιρετέου, όπου τα μηδενικά είναι συντελεστές των α-

πουσών δυνάμεων του x ( 2

0x ). Το 2 στο αριστερό άκρο είναι ο δεύτερος όρος του διαιρέτη με αλλαγμένο πρό-

σημο (καθώς ο συντελεστής του x του διαιρέτη είναι το 1). 

Γράφουμε τον πρώτο συντελεστή της επάνω γραμμής, το 3, πρώτο στην τρίτη γραμμή και στη συνέχεια τον 

πολλαπλασιάζουμε με το 2 του διαιρέτη. Τοποθετούμε το γινόμενο 6 πρώτο στη δεύτερη γραμμή και το προσθέ-
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τουμε με το υπερκείμενο –4 για να πάρουμε 2, που είναι ο επόμενος αριθμός της τρίτης γραμμής. Έπειτα, αυτό 

το 2 το πολλαπλασιάζουμε με το 2 του διαιρέτη. Τοποθετούμε το γινόμενο 4 στη δεύτερη γραμμή και το προ-

σθέτουμε με το υπερκείμενο –5 για να πάρουμε το –1 της τρίτης γραμμής, κ.λπ. Ο τελευταίος αριθμός της τρίτης 

γραμμής είναι το υπόλοιπο, ενώ όλοι οι άλλοι αριθμοί που βρίσκονται στα αριστερά του είναι οι συντελεστές 

του πηλίκου. 

Καθώς ο διαιρετέος και ο διαιρέτης είναι πολυώνυμα 5ου βαθμού και 1ου βαθμού αντίστοιχα, το πηλίκο είναι 

πολυώνυμο 4ου βαθμού. 

Μπορούμε να γράψουμε την απάντηση ως: 

2

1
12223

234

−

++−−+

x

xxxx . 

11. )4()5015242( 234
+÷++−− xxxxx  

ΛΥΣΗ 

   
4−

1015061

600244

50152421

−++−

−−+−

++−−

 Απάντηση: 
4

10
156

23

+

−+−

x

xx  

12. )3()4172( 24
+÷−− xxx  

ΛΥΣΗ 

   
3− 2 0 17 0 4

6 18 3 9

2 6 1 3 5

+ − + −

− + − +

− + − +

 Απάντηση: 
3

5
362

23

+

+−+−

x

xxx  

13. )21()1104( 23
−÷−+− xxxx  

ΛΥΣΗ 

   
21

25384

2342

11104

−−−

−−+

−+−

  Απάντηση: 
12

5
384

2

−

−−−

x

xx  

14. Δίνεται το πολυώνυμο 4026)( 23
+−−= xxxxP . Υπολογίστε (α) την τιμή )5(−P  και (β) την τιμή )4(P  χρησι-

μοποιώντας συνθετική διαίρεση. 

ΛΥΣΗ 

(α) 5−

225)5(

22553111

265555
40261

−=−

−+−

−+−

+−−

P

 

(β) 4

0)4(

01021

4084
40261

=

+−−

−−+

+−−

P

 

15. Λύστε την εξίσωση 060232
23

=−−+ xxx , αν γνωρίζετε ότι μια ρίζα της είναι το 5. 

ΛΥΣΗ 

5

01271

60355

602321

+++

+++

−−+

 Διαιρέστε το πολυώνυμο 60232
23

−−+ xxx  με 5−x . 

Η συμπτυγμένη εξίσωση είναι η 0127
2

=++ xx  και έχει ρίζες –3, –4. Οι τρεις ρίζες είναι οι 5, –3, –4. 
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16. Δύο ρίζες της εξίσωσης 0232
24

=−−− xxx  είναι οι –1 και 2. Λύστε την εξίσωση. 

ΛΥΣΗ 

1−

02111

2111

23201

+−−−

+++−

−−−+

 Διαιρέστε το πολυώνυμο 232
24

−−− xxx  με 1+x . 

Η πρώτη συμπτυγμένη εξίσωση είναι η 02
23

=−−− xxx . 

2

0111

222

2111

+++

+++

−−−

 Διαιρέστε το πολυώνυμο 2
23

−−− xxx  με 2−x . 

Η δεύτερη συμπτυγμένη εξίσωση είναι η 01
2

=++ xx  και έχει ρίζες 3
2

1

2

1
i±− . 

Οι τέσσερις ρίζες είναι οι 3
2

1

2

1
 ,2 ,1 i±−− . 

17. Προσδιορίστε τις ρίζες κάθε εξίσωσης. 

(α) 0)4)(2()1( 2
=++− xxx . Απάντ. 1 (διπλή ρίζα), –2, –4 

(β) 0)52()23)(12( 3
=−−+ xxx .  21− , 32  (τριπλή ρίζα), 25  

(γ) 0)152( 23
=−− xxx .   0 (τριπλή ρίζα), 5, –3 

(δ) 0)6)(31)(31( =−−+++ xxx . )31( −− , )31( +− , 6 

(ε) [ ] 0)1())(( 23

=++− xixix .  i±  (τριπλή ρίζα), –1 (διπλή ρίζα) 

(στ) 0)5()(3 24
=−+ nxmx .  –m(τετραπλή ρίζα), 5n  (διπλή ρίζα) 

18. Γράψτε την εξίσωση η οποία έχει μόνο τις παρακάτω ρίζες. 

(α) 3  ,1  ,5 −  (β) 21  ,41  ,2 −−  (γ) 32  ,2 ±±  (δ) i51  ,0 ± . 

ΛΥΣΗ 

(α) 0)3)(1)(5( =+−− xxx  ή 015133
23

=+−− xxx . 

(β) 0
2

1

4

1
)2( =⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+− xxx  ή 0

4

1

8

11

4

5
2

3
=−−−

xx

x , ή 0211108 23
=−−− xxx , 

η οποία έχει ακέραιους συντελεστές. 

(γ) ]3)2][(3)2)[(4()]32()][32()[2)(2( 2

−−+−−=+−−−+− xxxxxxx  

 0)14)(4(]3)2)[(4( 2222

=+−−=−−−= xxxxx , ή 041634
234

=−+−− xxxx . 

(δ) [ ][ ] [ ][ ] [ ] 0)262(25)1()5)1(5)1()51()51( 22

=+−=+−=+−−−=−−+− xxxxxixixxixixx ,  

ή 0262
23

=+− xxx . 

19. Σχηματίστε την εξίσωση με ακέραιους συντελεστές η οποία έχει μόνο τις παρακάτω ρίζες. 

(α) 
3

1
  ,

2

1
  ,1 −   (γ)   2

2

1
  ,3 ±± i  

(β) 1  ,
3

2
  ,

4

3
  ,0 −   (δ)   2 (διπλή ρίζα), –1. 
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ΛΥΣΗ 

(α) 0)13)(12)(1( =+−− xxx  ή 0176
23

=+− xx  

(β) 0)1)(23)(34( =+−− xxxx  ή 0611512
234

=+−− xxxx  

(γ) 0
2

1
)9(2

2

1
2

2

1
)3)(3( 22 =⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−+=⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−+− xxxxixix , 0)12)(9( 22

=−+ xx , 

 ή 09172
24

=−+ xx  

(δ) 0)1()2( 3
=+− xx  ή 08465

234
=−++− xxxx  

20. Κάθε αριθμός που δίνεται είναι ρίζα μιας πολυωνυμικής εξίσωσης με πραγματικούς συντελεστές. Ποιος άλλος 

αριθμός είναι ρίζα; (α) i2 , (β) i23±− , (γ) 23 i−− . 

ΛΥΣΗ 

(α) i2− , (β) i23−− , (γ) 23 i+− . 

21. Κάθε αριθμός που δίνεται είναι ρίζα μιας πολυωνυμικής εξίσωσης με ρητούς συντελεστές. Ποιος άλλος αριθμός 

είναι ρίζα; (α) 7− , (β) 324+− , (γ) 25
2

1
− . 

ΛΥΣΗ 

(α) 7 , (β) 324 −− , (γ) 25
2

1
+ . 

22. Εκτιμήστε την εγκυρότητα κάθε ενός από τα επόμενα συμπεράσματα. 

(α) Το ix = είναι ρίζα της εξίσωσης 067
3

=−+ ixx ˙ άρα το ix −=  είναι μια ρίζα της. 

(β) Το 23 i−  είναι ρίζα της εξίσωσης 05)325()321( 23
=+−+−+ xxx ˙ συνεπώς η 23 i+  είναι  

επίσης ρίζα. 

(γ) Το 21+−=x  είναι ρίζα της εξίσωσης 01)243()224()221( 234
=+−+−+−+ xxxx ˙ άρα η 

21−−=x  είναι ρίζα. 

ΛΥΣΗ 

(α) Το ix −=  δεν είναι απαραίτητα ρίζα, καθώς δεν είναι όλοι οι συντελεστές της εξίσωσης πραγματικοί αριθ-

μοί. Με αντικατάσταση μπορείτε να βρείτε ότι το ix −=  δεν είναι ρίζα. 

(β) Το συμπέρασμα είναι έγκυρο, καθώς η εξίσωση που δίνεται έχει πραγματικούς συντελεστές. 

(γ) Το 21−−=x  δεν είναι απαραίτητα ρίζα, καθώς δεν είναι όλοι οι συντελεστές της εξίσωσης ρητοί αριθ-

μοί. Αντικαθιστώντας μπορείτε να βρείτε ότι το 21−−=x  δεν είναι ρίζα. 

23. Γράψτε την πολυωνυμική εξίσωση μικρότερου δυνατού βαθμού με πραγματικούς συντελεστές, δύο ρίζες της 

οποίας είναι οι 2 και i31− . 

ΛΥΣΗ 

[ ][ ] 0)102)(2()31()31()2( 2
=+−−=+−−−− xxxixixx     ή    020144

23
=−+− xxx . 

24. Σχηματίστε την πολυωνυμική εξίσωση μικρότερου δυνατού βαθμού με ρητούς συντελεστές, δύο ρίζες της οποί-

ας είναι οι 51+−  και –6. 

ΛΥΣΗ 

0)6)(42()6)](51()][51([ 2

=+−+=+−−−+−− xxxxxx     ή    02488
23

=−++ xxx . 
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25. Σχηματίστε τη δευτεροβάθμια πολυωνυμική εξίσωση με ρητούς συντελεστές, δύο ρίζες της οποίας είναι οι (α) 

i5−  και 6 , (β) i+2  και 31− . 

ΛΥΣΗ 

(α) 0)6)(25()6)(6)(5)(5( 22
=−+=+−−+ xxxxixix      ή    015019

24
=−+ xx  

(β) [ ][ ] 2 2(2 ) (2 ) (1 3) (1 3) ( 4 5)( 2 2) 0x i x i x x x x x x⎡ ⎤ ⎡ ⎤− + − − − − − + = − + − − =⎣ ⎦ ⎣ ⎦  

 ή    0102116
234

=−−+− xxxx  

26. Βρείτε τις τέσσερις ρίζες της εξίσωσης 012
24

=++ xx . 

ΛΥΣΗ 

[ ] 0))(()1(12
22224
=−+=+=++ ixixxxx . Οι ρίζες είναι οι i, i, –i –i. 

27. Λύστε την εξίσωση 0362753
234

=−−+− xxxx , γνωρίζοντας ότι μία ρίζα της είναι καθαρός φανταστικός α-

ριθμός της μορφής bi, όπου b είναι ένας πραγματικός αριθμός. 

ΛΥΣΗ 

Αντικαθιστώντας x = bi, θα πάρουμε 0362753
234

=−−−+ bibibb . 

Αν εξισώσουμε τα πραγματικά και τα φανταστικά μέρη με το μηδέν: 

 0365
24

=−− bb , )4)(9( 22
+− bb  και 3±=b  καθώς το b είναι πραγματικός αριθμός. 

 0273
3

=− bb , 0)9(3 2
=−bb  και 3 ,0 ±=b . 

Η κοινή λύση είναι 3±=b ˙ άρα οι δύο ρίζες είναι οι i3±  και η παράσταση 9)3)(3( 2
+=+− xixix  είναι παρά-

γοντας του πολυωνύμου 362753
234

−−+− xxxx . Διαιρώντας μπορούμε να βρούμε τον άλλον παράγοντα, δη-

λαδή τον )1)(4(432
+−=−− xxxx , και τις άλλες δύο ρίζες, 4 και –1. 

Οι τέσσερις ρίζες είναι οι 1 ,4 ,3 −± i . 

28. Σχηματίστε την πολυωνυμική εξίσωση μικρότερου δυνατού βαθμού με ρητούς συντελεστές, μία ρίζα της οποίας 

είναι η (α) 23 − , (β) 12 −+ . 

ΛΥΣΗ 

(α) Έστω 23 −=x . 

 Αν υψώσουμε στο τετράγωνο και τα δύο μέρη, 6252623
2

−=+−=x  και 625
2

−=−x . 

 Υψώνοντας πάλι στο τετράγωνο, παίρνουμε 242510 24
=+− xx  και 0110

24
=+− xx . 

(β) Έστω 12 −+=x . 

 Αν υψώσουμε στο τετράγωνο και τα δύο μέρη, 2211222
2

−+=−−+=x  και 221
2

−=−x . 

 Υψώνοντας πάλι στο τετράγωνο, παίρνουμε 812 24
−=+− xx  και 092

24
=+− xx . 

29. (α) Γράψτε την πολυωνυμική εξίσωση μικρότερου δυνατού βαθμού με σταθερούς (πραγματικούς ή μιγαδι-

κούς) συντελεστές η οποία έχει ρίζες 2 και i31− . Συγκρίνετε με το προηγούμενο Πρόβλημα 23. 

(β) Γράψτε την πολυωνυμική εξίσωση μικρότερου δυνατού βαθμού με πραγματικούς συντελεστές η οποία έχει 

ρίζες –6 και 51+− . Συγκρίνετε με το προηγούμενο Πρόβλημα 24. 
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