
POLYNOMY

1) (4 body) Vyberte polynom, který má dvojnásobný kořen:

a) x2-4 b) x2-4x+4 c) x2-4x-4 d) x2+4 e) x2+4x

2) (4 body) Vyberte polynom, který má trojnásobný kořen:

a) x3-3x2+3x+1 b) x3-1 c) x3+1 d) x2(x+1) e) x3-3x2+3x-1

3) (4 body) Jeden z kořenů polynomu p5(x)=-2x5-5x4+33x3-49x2+29x-6 je 

a) 5 b) –5 c) –4 d) –6 e) 3
2

4) (8 bodů) Podle Věty o racionálních kořenech polynomu je množina možných racionálních
kořenů polynomu p3(x)=3x3-11x2+8x+4 rovna
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5) (8 bodů) Kořeny polynomu p3(x) jsou čísla 3, 2i. Polynom p3(x) má tvar

a) x3-3x2-4x+12 b) x3-3x2+4x-12 c) x3-8x2+21x-18

d) x3-8x2-214x-+18 e) x3-3x2-2x+6

6) (8 bodů) Kořeny polynomu p4(x) jsou čísla 2,-2, 3i. Polynom p4(x) má tvar

a) x4-13x2+36 b) x4+13x2+36 c) x4+7x2-18

d) x4+11x2+18 e) x4+5x2-36

7) (4 body) Polynom p3(x)=x3+x2+5x 

a) se dá rozložit na součin polynomů 1. stupně. b) se nadá rozložit na součin polynomů.

c) se dá rozložit na součin polynomů 2. stupně. d) nemá žádné reálné kořeny.

e) se dá rozložit na součin polynomu 1. stupně a polynomu 2. stupně.

8) (4 body) Polynom p3(x)= -x3+x2+6x 

a) se dá rozložit na součin polynomů 1. stupně. b) se nadá rozložit na součin polynomů.

c) se dá rozložit na součin polynomů 2. stupně. d) nemá žádné reálné kořeny.

e) se dá rozložit na součin polynomu 1. stupně a polynomu 2. stupně.



9) (8 bodů) Koeficient a1 Newtonova interpolačního polynomu procházejícího body [-1,4],
[0,2] je 

a)-1 b) 4 c) –2 d) 2 e) -4

10) (8 bodů) Koeficient a2 Newtonova interpolačního polynomu procházejícího body [-1,4],
[0,2], [1,-1] je

a) 4 b) -2 c) 2
1 d) - 2

1 e) - 2
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11) (4 body) Lagranegeův interpolační polynom třetího stupně je jednoznačně určen

a) čtyřmi body        b) třemi body       c) dvěma body    d) pěti body     e) více než
dvěma body

12) (8 bodů) Výraz  2l2(x) Lagrangeova interpolačního polynomu procházejícího body [-2,4],
[1,2], [3,-1] má tvar
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13) (4 body) Legendreův polynom prvního stupně P1(x) je polynom

a) 2x b) 1 c) x d) x-1 e) 1-x

14) (8 bodů) Pro Legendreův polynom n-tého stupně Pn(x), n∈ℵ,  platí

a) Pn(x) je sudá funkce     b) Pn(0)=0       c) Pn(x)=x     d) Pn(x) je lichá funkce e) Pn(1)=1

1b),2e),3d),4c),5b),6e),7e),8a),9c),10d),11a),12b),13c),14e)


