ΠΡΟΗΜΟ ΣΡΙΩΝΤΜΟΤ 2ου ΒΑΘΜΟΤ
Αλαξσηηέηαη θαλείο ηη αξηζκόο (ζεηηθόο ή αξλεηηθόο;) ζα βγεη αλ ζε
έλα ηξηώλπκν 2νπ βαζκνύ θάλνπκε αληηθαηάζηαζε ηνπ x κε έλαλ
πξαγκαηηθό αξηζκό.
Αο δώζνπκε έλα παξάδεηγκα. Έζησ ην ηξηώλπκν 2 x 2  3x  5 .
Αλ αληηθαηαζηήζνπκε ην x κε ηνλ αξηζκό 2 ην απνηέιεζκα ζα είλαη
ζεηηθό ή αξλεηηθό; Αλ δελ θάλνπκε ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ηηο
πξάμεηο δελ κπνξνύκε λα μέξνπκε ην ηειηθό απνηέιεζκα. Σπλεπώο,
θάλνληαο ηηο πξάμεηο, έρνπκε 2  22  3  2  5  2  4  6  5  8  6  5  9  0 .
Αλ ηώξα αληηθαηαζηήζνπκε ην x κε -1 ηη απνηέιεζκα ζα έρνπκε; Αο
δνύκε

2  (1)2  3  (1)  5  2  1  3  5  2  3  5  6  0 . Αλ κείλνπκε ζε

απηά ηα δύν παξαδείγκαηα κπνξεί λα νδεγεζνύκε ζηελ ππόζεζε όηη
αλ αληηθαηαζηήζνπκε ην x κε ζεηηθό αξηζκό ην απνηέιεζκα ζα είλαη
ζεηηθό ελώ αλ αληηθαηαζηήζνπκε ην x κε αξλεηηθό αξηζκό ηόηε ην
απνηέιεζκα είλαη αξλεηηθό. Όκσο πξνθεηκέλνπ λα βγνπλ, από έλα
πείξακα, αζθαιή ζπκπεξάζκαηα πξέπεη λα επαλαιεθζεί πάξα
πνιιέο θνξέο θαη εθόζνλ κηα αξρηθή ππόζεζή καο επαιεζεύεηαη
θάζε θνξά, ηόηε γηλόκαζηε όιν θαη πην ζίγνπξνη όηη ε ππόζεζε καο
αιεζεύεη. Αο κελ μερλάκε όηη αξθεί κία θνξά λα κελ επαιεζεπζεί ε
ππόζεζε γηα λα ηελ απνξξίςνπκε ή λα ηελ αλαπξνζαξκόζνπκε γηα
λα ηαηξηάδεη θαη κε ηα λέα δεδνκέλα. Αο επηρεηξήζνπκε ινηπόλ
αληηθαηάζηαζε ηνπ x θαη κε άιινλ αξηζκό. Αο βάινπκε ζηελ ζέζε
ηνπ x ην -6. Τόηε 2  (6)2  3  (6)  5  2  36  18  5  72  18  5  49  0 .
Άξα ε ππόζεζε καο δελ είλαη νξζή.
Θα πξέπεη λα πξνζεγγίζνπκε ην δήηεκα αιιηώο.
Τν ηξηώλπκν παξαγνληνπνηείηαη όηαλ ην Γ είλαη ζεηηθό ή κεδέλ ελώ
δελ παξαγνληνπνηείηαη όηαλ ην Γ είλαη αξλεηηθό, σζηόζν παίξλεη θαη
εθεί κία άιιε κνξθή. Αο δνύκε κία-κία ηηο πεξηπηώζεηο:
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 0 . Άξα κπνξνύκε λα θαηαιήμνπκε

ζην ζπκπέξαζκα όηη ην ηξηώλπκν 2νπ βαζκνύ είλαη πάληα νκόζεκν
(δειαδή έρεη ην ίδην πξόζεκν) ηνπ α αλ ε δηαθξίλνπζα ηνπ Γ είλαη
αξλεηηθή.
Αλ Δ=0 μέξνπκε όηη ην ηξηώλπκν έρεη κηα δηπιή ξίδα ηελ 
νπνία

γηα

ζπληνκία
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ηελ
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 x   x     ( x  xo ) . Αλ ζηελ ζέζε ηνπ x ζέζνπκε νπνηνλδήπνηε
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πξαγκαηηθό αξηζκό, κε εμαίξεζε ηελ ξίδα xν, ηόηε έρνπκε όηη

( x  xo )2  0 αθνύ ην x-xν είλαη πςσκέλν ζην ηεηξάγσλν. Άξα θαη ζε
απηή ηελ πεξίπησζε ην ηξηώλπκν είλαη νκόζεκν ηνπ α κε εμαίξεζε
ηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ ζέζε ηνπ x βάινπκε ηελ ξίδα xν, ζηελ νπνία
πεξίπησζε ην ηξηώλπκν κεδελίδεηαη.
Αλ Δ>0 μέξνπκε όηη ην ηξηώλπκν έρεη δύν πξαγκαηηθέο άληζεο ξίδεο
(έζησ ηηο x1, x2) θαη ηόηε έρνπκε  x 2   x     ( x  x1 )( x  x2 ) .
Δπεηδή μέξνπκε όηη νη ξίδεο είλαη άληζεο, ε κία ζα είλαη κεγαιύηεξε
ηεο άιιεο. Αο ππνζέζνπκε όηη x1<x2.
Θα δνύκε θαζώο αληηθαζηζηνύκε ην x κε δηάθνξνπο αξηζκνύο πην
πξόζεκν έρεη ην ηξηώλπκν.
Έζησ όηη ν αξηζκόο κε ηνλ νπνίνλ αληηθαζηζηνύκε ην x είλαη
κηθξόηεξνο από ηελ κηθξόηεξε ξίδα, δειαδή x< x1<x2. Τόηε x-x1<0
θαη x-x2<0 άξα (x-x1)(x-x2)>0. Απηό ζεκαίλεη όηη, αλ ην x είλαη έλαο
αξηζκόο πην κηθξόο από ηελ κηθξόηεξε ξίδα ηόηε ην ηξηώλπκν είλαη
νκόζεκν ηνπ α.
Έζησ όηη ν αξηζκόο κε ηνλ νπνίνλ αληηθαζηζηνύκε ην x είλαη κεηαμύ
ησλ δύν ξηδώλ, δειαδή x1<x<x2. Τόηε είλαη θαλεξό όηη x-x1>0 θαη
x-x2<0 άξα (x-x1)(x-x2)<0. Απηό ζεκαίλεη όηη, αλ ην x είλαη έλαο
αξηζκόο κεηαμύ ησλ δύν ξηδώλ ηόηε ην ηξηώλπκν είλαη εηεξόζεκν
(δειαδή έρεη αληίζεην πξόζεκν) ηνπ α.
Έζησ όηη ν αξηζκόο κε ηνλ νπνίνλ αληηθαζηζηνύκε ην x είλαη
κεγαιύηεξνο από ηελ κεγαιύηεξε ξίδα, δειαδή x1<x2<x. Τόηε
βιέπνπκε όηη x-x1>0 θαη x-x2>0 άξα (x-x1)(x-x2)>0. Απηό ζεκαίλεη
όηη αλ ην x είλαη έλαο αξηζκόο πην κεγάινο από ηελ κεγαιύηεξε ξίδα
ηόηε ην ηξηώλπκν είλαη νκόζεκν ηνπ α.
Φπζηθά αλ ν επηιεγκέλνο αξηζκόο είλαη κία από ηηο δύν ξίδεο ην
ηξηώλπκν κεδελίδεηαη.
Όια ηα πην πάλσ ζπλνςίδνληαη ζην αθόινπζν θαλόλα.
Το ππόζημο ηος ηπιωνύμος είναι πάνηα ίδιο με ηος α (κάθε
κανόναρ έσει και εξαιπέζειρ) εκηόρ από ηο διάζηημα μεηαξύ
ηων πιζών (αν ςπάπσει ηέηοιο διάζηημα) πος είναι ανηίθεηο,
και ζηιρ πίζερ ηος (αν ςπάπσοςν πίζερ) πος είναι μηδέν.

Δπίζεο κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε ην πην θάησ πνπ καο δίλεη ην
πξόζεκν ζηηο έμε δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο. Αλ Γ>0 ή Γ=0 ή Γ<0
ζε ζπλδπαζκό κε ην α<0 θαη α>0.
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Αλ έξζνπκε ζην αξρηθό
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Βξίζθνπκε ηελ δηαθξίλνπζα Γ ηνπ ηξησλύκνπ 2 x 2  3x  5 ε νπνία
είλαη ε    2  4  32  4  2  (5)  49 θαη θαηόπηλ ηηο ξίδεο ηνπ νη
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Τν ηξηώλπκν έρεη Γ>0 θαη α=2>0 άξα από ηνλ πίλαθα πην πάλσ
έρνπκε ηνλ πην θάησ πίλαθα ηηκώλ
Σπλεπώο πξνζαξκόδνληαο ηνλ πην
πξνβιήκαηόο καο έρνπκε ηνλ πίλαθα:

.
πίλαθα

ζηα

δεδνκέλα

ηνπ

Γηαπηζηώλνπκε όηη αλ ην x είλαη ίζν κε 2, ην νπνίν είλαη κεγαιύηεξν
ηνπ +1, ην ηξηώλπκν είλαη ζεηηθό, όπσο δηαπηζηώζακε θαη όηαλ
θάλακε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ αξρή θαη βξήθακε 9>0.
Δπίζεο αλ αληηθαηαζηήζνπκε ην x κε -1 πνπ είλαη κεηαμύ ησλ ξηδώλ,
ην ηξηώλπκν είλαη αξλεηηθό πξάγκα πνπ αλαθαιύςακε θαη ζηελ αξρή
(ην ηξηώλπκν βξήθακε όηη είλαη ίζν κε -6<0).
Τέινο, αλ ζηελ ζέζε ηνπ x ζέζνπκε ην -6, επεηδή απηό είλαη
κηθξόηεξν από ηελ ξίδα -5/2 βιέπνπκε όηη ην ηξηώλπκν είλαη ζεηηθό
θαη ην ίδην δηαπηζηώζακε θαη ζηελ αξρή όπνπ ππνινγίζακε ην
ηξηώλπκν ίζν κε 49>0.
Τα πην πάλσ κπνξνύκε
λα εθκεηαιιεπηνύκε γηα λα ιύλνπκε
αληζώζεηο δεπηέξνπ βαζκνύ. Ωο παξάδεηγκα ζα ιύζνπκε ηελ
αλίζσζε 2 x 2  3x  5  0 .
Όπσο δηαπηζηώζακε ήδε ν πίλαθαο ηηκώλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ηξησλύκνπ είλαη ν

Από ηνλ νπνίν βιέπνπκε όηη ην ηξηώλπκν είλαη αξλεηηθό αλ ζηελ
ζέζε ηνπ x ηνπνζεηήζνπκε νπνηνλδήπνηε αξηζκό αλάκεζα από ηηο
 5

ξίδεο ηνπ. Σπλεπώο έρνπκε 2 x 2  3x  5  0  x    , 1 
 2

Αλ ζέιακε λα ιύζνπκε ηελ 2 x 2  3x  5  0 ηόηε από ηνλ ίδην πίλαθα

5
ηηκώλ δηαπηζηώλνπκε όηη 2 x 2  3x  5  0  x  ( ,  )  ( 1, )
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