
Средно општинско училиште “Методи Митевски – Брицо” Делчево  

 

Тема "Полиноми" - Наставно ливче  
 

Деливост на полиноми 

1.Одреди го остатокот на делењето на полиномот f(x) со биномот g(x) ако 

 

а) 3)(,852)( 35  xxgxxxxf  б) 1)(,123)( 34  xxgxxxxf  

в) 2)(,132)( 234  xxgxxxxxf   

2.Дали полиномот 1243)( 23  xxxxf  е делив со биномот 

а) x+1  б) x-2  в) x+2  г) x-3 

3.Најди го коефициентот m  за да полиномот 852)( 23  mxxxxf при делење со 

а) x-2 дава остаток 6  б) x-3 дава остаток 5 

4.Најди ги коефициентите a и b  за да полиномот 42)( 23  bxaxxxf  при делење со x-1 

дава остаток 8, а при делење со x+3 дава остаток 4. 

5. За кои вредности на а и b полиномот 6)( 23  bxaxxxf  е делив со полиномот 23)( 2  xxxg  

6. За кои вредности на m и n полиномот nxmxxxf  52)( 23  е делив со полиномот 

2)( 2  xxxg  

7.Полиномот cbxaxxxf  23)(  е делив со полиномот 23)( 2  xxxg , а при делењето со x+1  

дава остаток -24. Одреди ги коефициентите а,b и c. 

8. Најди полином од втор степен таков што f(1)=2,  f(2)=-1,  f(3)=4. 

9 .Најди полином од трет степен таков што f(-1)=0,  f(0)=3, f(1)=-4, f(2)=-15. 
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