
СОУ “Методи Митевски – Брицо” Делчево

Тема "Полиноми " - Наставно ливче Полиноми со цели и рационални коефициенти

Декартово правило за одредување можен број на позитивни и негативни реални нулиНека f(x) е полином со реални коефициенти .
Бројот на позитивни нули на f(x) е еднаков со бројот k на промените на знакот на следниот член наf(x) или број кој е помал од за парен број.
Бројот на негативи нули на f(x) е еднаков со бројот m на промените на знакот на следниот член на f(-x) или број кој е помал од m за парен број.
Теорема 1. Секоја цела нула на полиномот f(x) со цели коефициенти е делител на слободниот член наполиномот
Теорема 2. Ако полиномот со цели коефициенти f(x) има рационална нула q

p , каде што p и q се заемнопрости, тогаш p е делител на слободниот член a0, a q е делител на водечкиот коефициент аn наполиномот f(x).
Теорема 3. Секоја рационална нула на полиномот f(x) со цели коефициенти и со водечки коефициента0=1 е цел број.
Теорема 4. Ако за x=0 и x=1 полиномот цо цели коефициенти f(x) има непарни вредности, тогаш тојполином нема цели нули.1.Одреди го бројот на позитивни и негативни реални нули на полиномот со Декартово правилоа) 6555)( 234  xxxxxfб) 78532)( 235  xxxxxfв) 7123124)( 234  xxxxxfг) 81873)( 23  xxxxf2.Најди ги целобројните корени (ако постојат) на полиномота) 1228)( 234  xxxxxfб) 65442)( 2345  xxxxxxf3.Одреди ги рационалните нули на полиномота) 374)( 23  xxxxfб) 2553)( 234  xxxxxf
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