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MNOHOČLENY 

 

Základní pojmy: 

 

výraz, definiční obor výrazu, hodnota výrazu 

mnohočlen ( polynom) s jednou proměnnou, člen, koeficient a stupeň mnohočlenu, uspořádání 

mnohočlenu, hodnota mnohočlenu, nulový bod (kořen) mnohočlenu, opačný mnohočlen  

početní operace s mnohočleny – součet, rozdíl, součin, podíl  

umocnění mnohočlenu (dvojčlenu), rozklad mnohočlenu na součin – vytýkání, vzorce   

 

Přehled vzorců a vztahů: 

 

Umocňování dvojčlenu: 

 

                   

                  

                        

                        

 

Rozklad mnohočlenu:                          

                                                                  

                                                                   

                                                                            

 

Příklad 1: 

 

Dělte dané mnohočleny:                         . 

 

Řešení: oba mnohočleny před samotným dělením uspořádáme sestupně a pak dělíme 
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Příklad 2: 

 

Který z výrazů je nutno přičíst k výrazu          , aby vznikl výraz         ? 

 

Řešení:  oba výrazy umocníme pomocí vzorců, porovnáme a zjistíme hledaný výraz 

                                     

                                                     

                                      

Výrazy se liší o výraz          a ten tedy musíme přidat k původnímu výrazu. 

 

Příklad 3: 

 

Rozložte na součin:    a)                        b)                

 

Řešení:      a) při rozkladu využijeme vytýkání a vzorce                                 

                                                             

                                                                         

 

                  b) při rozkladu využijeme vytýkání a vztah pro rozklad trojčlenu         

                                                               

 

Úkoly: 

 

1. Jsou dány mnohočleny:                           . 

Určete: a)         
 

 
             

             b)           

       

2. Zjednodušte a výsledný mnohočlen uspořádejte vzestupně: 

a)                              

b)                            

 

3. Vynásobte a zjednodušte: 

a)                                

b)                             

c)                        
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4. Dělte a určete, pro která reálná čísla má dělení smysl: 

a)                      

b)                        

c)                        

 

5. Rozhodněte, zda jsou nebo nejsou (ANO/NE) daná tvrzení pravdivá: 

a)                  

b)                      

c)                         

 

6. Umocněte: 

a)                   

b)            

c)            

 

7. Upravte: 

a)                

b)                

 

8. Rozložte na součin: 

a)                

b)               

c)                       

d)           

e)                 

f)           

g)           

h)           

 

9. Dokažte, že platí:                    

 

10. Rovnost                           platí pro všechna     Určete 

hodnoty parametrů    . 
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VÝSLEDKY:      

1.     
 

 
     ,  2. a)            , b)   , 3. a)          , b)      , c)         4. 

a)           , b)               
 

 
, c)           

  

   
    , 5. a) ano, b) 

ne, c) ano, 6. a)                          , b)                             c) 

                       , 7.             , b)               8. a) 

           b)                    c)                d)             e) 

             f)              g)              h)              10.         
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Materiál je určen pro bezplatné užívání pro potřebu výuky a vzdělávání na všech typech škol a 

školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Dílo smí být dále šířeno 
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