
ZADANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO SPRAWDZIANU Z WIELOMIANÓW ROZSZERZENIE 
1. Funkcja  f określona jest wzorem  𝑓(𝑥) = 4𝑥4 − 4𝑥3 − 9𝑥2 + 𝑥 + 2 .    

a) Znajdź punkt przecięcia wykresu funkcji f  z osia OY.  
b) Znajdź, o ile istnieją, punkty przecięcia funkcji f z osia OX.  
c) Wyznacz te argumenty, dla których funkcje 𝑓(𝑥)  i  funkcja 𝑔(𝑥) = 7𝑥2 − 15𝑥 + 2  przyjmują 

tę samą wartość 
2. Na wykresie przedstawiono fragment wykresu wielomianu  f stopnia 3.  

  

Wiedząc, że  𝑓(−3) = 𝑓(−1) = 𝑓(3) = 0   oraz 𝑓(1) = 8   wykaż, że

. 

3. Wyznacz punkty wspólne wykresu wielomianu 𝑤(𝑥) = 𝑥3 − 3𝑥2 − 2𝑥 + 9  i prostej 

 
4. Dany jest wielomian 𝑤(𝑥) = 𝑥4 + 2𝑚𝑥3 + 4𝑥2  z parametrem .  

a) Wiedząc, że wykres tego wielomianu jest symetryczny względem prostej , wyznacz 
.  

b) Dla wyznaczonej wartości parametru uzasadnij, że nierówność    jest spełniona 
przez każdą liczbę rzeczywistą . 

5. Wielomian stopnia trzeciego , którego fragment wykresu przedstawiono na poniższym rysunku 

spełnia warunek . 

 

Wielomian  dany jest wzorem . Wykaż, że dla 

 



6. Dany jest wielomian .  

a) Oblicz resztę z dzielenia tego wielomianu przez dwumian  .  
b) Oblicz miejsca zerowe tego wielomianu.  

c) Rozwiąż nierówność  . 

7. Dla jakich wartości parametru nierówność     jest prawdziwa dla każdego 

? 

8. Rozwiąż nierówność            
 

9. Rozwiąż nierówność        

10. Pierwiastkami wielomianu        są tylko dwie liczby: 2 oraz (-3).               
a) Oblicz  i  .  
b) Zapisz wielomian w postaci czynników liniowych. 

11. Dla jakich wartości parametru równanie        ma 

rozwiązania, których suma jest dodatnia? 

12. Wyznacz te wartości parametru p , dla których równanie     ma 

dokładnie dwa różne pierwiastki 

13. Wielomian         ma trzy pierwiastki   ,    przy czym 

i .    Wyznacz i  

14. Dany jest wielomian     .  
a) Wyznacz pierwiastki tego wielomianu.  

b) Sprawdź, czy wielomiany    i 
są równe. 

15. Rozwiąż równanie             

 

 
16. Wyznacz wszystkie wartości parametru , dla których wielomian  

              ma 4 różne pierwiastki.  

17. Wyznacz wszystkie wartości parametru , dla których liczba 1 jest jedynym całkowitym 

pierwiastkiem wielomianu . 

18. Wielomian  jest określony wzorem      dla pewnych liczb 

pierwszych   oraz . Wiadomo, ze liczba    jest pierwiastkiem tego wielomianu. Oblicz  i  . 
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