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Οι πολυωνυμικζσ εξιςϊςεισ ζχουν μορφι:  

 

 

Για τθν επίλυςι τουσ δεν υπάρχει μια ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ, αλλά διάφορεσ 

προτεινόμενεσ πορείεσ, που άλλοτε βοθκοφν και άλλοτε όχι.  

Η ςυνθκζςτερα χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ είναι θ παρακάτω:1

 

                                                             
1 Αν για παράδειγμα ζνασ από τουσ διαιρζτεσ του ςτακεροφ όρου του αρχικοφ πολυωνφμου ιταν ο 
αρικμόσ 2, και ενϊ ελζγχκθκε, δεν μθδζνιηε το πολυϊνυμο, αυτό μασ οδθγεί ςτο  ςυμπζραςμα ότι το 
2 δεν αποτελεί ρίηα (λφςθ), οφτε του διαιρζτθ που λάβαμε από το ςχιμα Horner, επομζνωσ το 2 δεν 
κα επανελεγχκεί.  

βιμα 1 
•Προςδιορίηουμε τουσ διαιρζτεσ του ςτακεροφ όρου α0  (για παράδειγμα αν ο 
ςτακερόσ όροσ είναι το 8, οι διαιρζτεσ του είναι οι αρικμοί ±1, ±2, ±4, ±8) 

βιμα 2 

•Δοκιμάηουμε ζναν-ζναν τουσ διαιρζτεσ, αντικακιςτϊντασ τθν τιμι τουσ ςτο x. 
Αν κάποιοσ από αυτοφσ μθδενίςει το πολυϊνυμο, ςθμαίνει ότι αποτελεί ρίηα 
(λφςθ) του πολυωνφμου.  

βιμα 3 
•Για τθν τιμι που προςδιορίςαμε να μθδενίηεται το πολυϊνυμο, κάνουμε 
ςχιμα Horner. 

βιμα 4 
•Γράφουμε ςε παραγοντοποιθμζνθ μορφι το πολυϊνυμο. 

βιμα 5 

•το πολυϊνυμο που λάβαμε ωσ πθλίκο από το ςχιμα Horner, 
επαναλαμβάνουμε τα βιματα 1 ωσ 4, ξεκινϊντασ αυτι τθ φορά με δοκιμζσ 
που εξαιροφν όςεσ τιμζσ δεν μθδζνιςαν το αρχικό πολυϊνυμο1 
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Σο ςχιμα Horner είναι μια χριςιμθ, εφκολθ και γριγορθ μζκοδοσ για να 

προςδιορίςουμε το πθλίκο και το υπόλοιπο τθσ διαίρεςθσ ενόσ πολυωνφμου 

οποιουδιποτε βακμοφ, με ζνα πολυϊνυμο πρϊτου βακμοφ. υμπεραίνουμε λοιπόν 

ότι ο διαιρζτθσ κα πρζπει υποχρεωτικά να είναι τθσ μορφισ α  β.  

Για το ςχιμα Horner χρθςιμοποιοφμε τουσ ςυντελεςτζσ των πολυωνφμων. Αν 

κάποια ενδιάμεςθ δφναμθ (μεταξφ του μονωνφμου τθσ μζγιςτθσ δφναμθσ και του 

ςτακεροφ όρου) απουςιάηει, κεωροφμε ότι ο ςυντελεςτισ του ςυγκεκριμζνου όρου 

είναι μθδζν (0) και ΔΕΝ ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΣΑΙ.  

τθ κζςθ του διαιρζτθ χρθςιμοποιοφμε τθν τιμι του x που τον μθδενίηει, δθλαδι 

 
β

α
.  

παράδειγμα 

Να προςδιοριςτεί το πθλίκο και το υπόλοιπο τθσ διαίρεςθσ του πολυωνφμου 

Ρ( )          με το πολυϊνυμο  ( )      

λφςθ 

Παρατθροφμε ότι ςτο πολυϊνυμο P(x), απουςιάηει το μονϊνυμο του   , επομζνωσ 

ο ςυντελεςτισ του είναι 0. 

Καταγράφουμε το Horner: 

Ρ( )                                   ( )      
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Β ςχιμα Horner 

 (  )  (  )  (  )      

   

     

   

 Αυτοί οι αρικμοί κα 

αποτελζςουν τουσ 

ςυντελεςτζσ των όρων του 

πθλίκου. Σο πθλίκο κα είναι 

κατά ζνα βακμό μικρότερο ςε 

ςχζςθ με τον διαιρετζο.  

 Εδϊ βάηουμε τθν 

τιμι του x θ οποία 

μθδενίηει τον 

διαιρζτθ 

 Αυτόσ ο τελευταίοσ 

αρικμόσ, αποτελεί το 

υπόλοιπο τθσ διαίρεςθσ 

του P(x) με το Q(x) 
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Η λογικι του Horner είναι θ εξισ: 

Σον πρϊτο από τουσ ςυντελεςτζσ τον αφινουμε αναλλοίωτο και απλϊσ τον 

«κατεβάηουμε». Από εκεί και πζρα, κάκε φορά που «ανθφορίηουμε», 

πολλαπλαςιάηουμε με τθν τιμι του x που μθδενίηει τον διαιρζτθ και κάκε φορά που 

κατεβαίνουμε προςκζτουμε ςτον αντίςτοιχο ςυντελεςτι, τον αρικμό που ζχει 

προκφψει ακριβϊσ από κάτω του. 

Με βάςθ λοιπόν αυτά, για τθ ςυγκεκριμζνθ διαίρεςθ λάβαμε: 

 ( )          (      )(   )    

 

 

 

 

 

 

 

Αν το υπόλοιπο τθσ διαίρεςθσ δφο πολυωνφμων προκφψει μθδζν, τότε θ διαίρεςι 

τουσ είναι τζλεια. 

Ζτςι, προκφπτουν οι παρακάτω ιςοδφναμεσ προτάςεισ: 

 

 Αυτό είναι το πθλίκο. 

Πρόκειται για πολυϊνυμο 

κατά ζνα βακμό πιο μικρό 

από τον διαιρετζο (που ιταν 

3ου βακμοφ), με ςυντελεςτζσ 

όρων 1, -1 και -1, όπωσ 

προζκυψαν από το ςχιμα 

Horner. 

 Αυτόσ είναι ο 

διαιρζτθσ 

 Αυτό είναι το 

υπόλοιπο 

 
Σο P(x) διαιρείται 

(ακριβϊσ) με το 

x-ρ 

 

Ρ(ρ)=0 
Σο P(x) ζχει 

παράγοντα το 

  ρ 

Ρ(Ø)|(  ρ) 

  


