
Funcions polinòmiques: gràfica i factorització 
 

Per començar aquestes activitats, suposem que ja saps factoritzar un polinomi. És a 

dir, per exemple, donat el polinomi  P(x) = x⁴ - 3x³ + x² + 3x - 2 saps trobar les seves 
arrels i l’escrius factoritzat així:  

  P(x) = x⁴ - 3x³ + x² + 3x – 2 = (x - 1)² (x + 1) (x - 2)  

 
Amb aquestes activitats ens proposem anar un pas més enllà. Ara has de considerar 
aquests polinomis com a funcions i estudiar la relació que hi ha entre les arrels del 
polinomi i els talls amb l’eix d’abscisses. 
 
Primera fase: observació 

 
ACTIVITAT 1 

 
Per aquesta activitats has d’accedir a  
 
http://geogebra.pepbujosa.info/FunPoli/MenuCalc/PoliMenuCalcpag.html 
 
o bé al fitxer de GeoGebra PoliMenuCalc.ggb adjunt. 

 
 

 
 
a) Selecciona l’exemple 1 i fes que només quedi visible la fórmula i la gràfica. 

a1) Troba les arrels del polinomi i factoritza’l 

http://geogebra.pepbujosa.info/FunPoli/MenuCalc/PoliMenuCalcpag.html


a2) Quina relació hi ha entre les arrels i els talls amb l’eix d’abscisses? Per què? 

Activant les caselles corresponents sempre pots comprovar si els teus càlculs són 
correctes. 
 
b) Selecciona l’exemple 2. 

b1) Quina és la principal diferència entre aquesta gràfica i la de l’exemple 
anterior? Com es reflecteix en la seva factorització? 

 

c) Selecciona l’exemple 3. 

c1) Troba les arrels del polinomi i factoritza’l. Indica la multiplicitat. 

c2) Fixa’t en la forma com la gràfica talla l’eix d’abscisses. Comenta la diferència 
entre aquesta forma i la dels exemples anteriors en relació a la multiplicitats 
de les arrels. 

c) Repeteix les reflexions anteriors amb els exemples 4, 5, 6, 7 i 8. 

 

 
 
Segona fase: generalització 
 
A partir d’aquesta activitat i per aquests exemples, hauràs comprovat que: 
 

 Els punts de tall amb l’eix d’abscisses coincideixen amb les arrels del polinomi 

 L’orientació de la gràfica depèn del signe del coeficient de la variable amb el 
grau més alt. 

 La manera de tallar l’eix d’abscisses depèn de la multiplicitat de cada arrel. 
 
A continuació anem a generalitzar aquestes conclusions a totes les funcions 
polinòmiques. 
 
 
ACTIVITAT 2 

 
Per aquesta activitats has d’accedir a  
 
http://geogebra.pepbujosa.info/FunPoli/PoliFacto/PoliFacto42pag.html 
 
o bé al fitxer de GeoGebra Factor42.ggb adjunt. 
 

http://geogebra.pepbujosa.info/FunPoli/PoliFacto/PoliFacto42pag.html


 
 
 
Per començar, prem el botó Tot a zero. En la finestra de la dreta pots triar les arrels 

que ha de tenir la funció polinòmica que vols representar i les seves multiplicitats. 
Començarem treballant amb el 0 com a única arrel. 
 
a) Mou el punt lliscant  de l’arrel 0 i fes que tingui multiplicitat 1, 2, 3 i 4. Descriu 

com talla l’eix d’abscisses en funció de la multiplicitat. 

b) Repeteix l’exercici canviant el signe, amb el punt lliscant vermell, i descriu com 
és l’orientació de la gràfica segons el signe. 

c) A continuació fes que la multiplicitat de l’arrel 0 sigui 2 i ves variant la multiplicitat 
de l’arrel -2. A la part inferior de la finestra de la dreta surten les expressions del 
polinomi factoritzat i operat. Descriu el que observes fent també canvis de signe. 

d) Generalitza el procés per a qualsevol arrel i treu les conclusions finals. 

 
 
 
Tercera fase: comprensió 

 
En les activitats anteriors ja hauràs comprovat  i generalitzat la relació que hi ha 
entre la multiplicitat d’una arrel i la manera de tallar la gràfica l’eix d’abscisses. A 
continuació faràs un pas més cap a la comprensió d’aquesta propietat. 
 
ACTIVITAT 3 

 
Per aquesta activitats has d’accedir a  
 
http://geogebra.pepbujosa.info/FunPoli/Multiplicitat/Multiplicitatpag.html 
 
o bé al fitxer de GeoGebra Multiplicitat42.ggb adjunt. 

http://geogebra.pepbujosa.info/FunPoli/Multiplicitat/Multiplicitatpag.html


 
 
Aquí tens la gràfica d’una funció polinòmica amb les expressions completa i 
factoritzada. Les seves arrels, de multiplicitat 1, estan representades pels punts 
vermells. Al costat de cada punt tens escrits els monomis corresponents que 
s’obtenen en la factorització. 
 
a) Desplaça, lentament, el punt vermell situat sobre el nombre 1 fins a fer-lo 

coincidir amb el del -1 i observa com va canviant tot. Descriu el que has 
observat, tant pel que fa a la gràfica com pel que fa a la factorització i la 
multiplicitat de les arrels. 

b) Abans de comprovar-ho, escriu què creus que passarà si desplaces el punt 
vermell del -2 al -1. A continuació, comprova-ho. 

c) Repeteix l’exercici fins fer coincidir les quatre arrels en un sol punt. Observa la 
gràfica, la multiplicitat de les arrels i la factorització. 

 

 

Quarta fase: de la fórmula a la gràfica 
 
Una vegada que ja has treballat les propietats abans descrites, és el moment que 
practiquis la transformació de l’expressió algebraica d’una funció cap a la seva 
gràfica. 
 
ACTIVITAT 4 

 
Per aquesta activitats has d’accedir a  
 



http://geogebra.pepbujosa.info/FunPoli/PoliGenral/PoliGeneralpag.html 
 
o bé al fitxer de GeoGebra PoliGeneral.ggb adjunt. 

 

 
 
Aquí teniu la gràfica d’una funció polinòmica, les seves arrels i la seva factorització. 
Desactiveu les opcions Gràfica, Arrels i Factorització. 

 
Donades les funcions següents, factoritzeu-les i representeu-les gràficament 
(esquema) en paper i després comproveu les solucions a l’ordinador. 
 
a)   f(x) = -x3 – 2 x2 + x + 2  b)   g(x) = x4 +3x3 + x2 – 3x – 2 
c)   h(x) = x3 + 2x2 + x  d)   i(x) = -x5 + 4x3 + 2x2 – 3x – 2 
 
 
Cinquena fase: de la gràfica a la fórmula 
 
Ara toca fer el camí a la inversa. Donada una gràfica d’una funció polinòmica no 
gaire complicada hauràs de trobar la seva expressió algebraica. 
 
 
ACTIVITAT 4 

 
Per aquesta activitats has d’accedir a  
 
http://geogebra.pepbujosa.info/FunPoli/Graform/GraForm40pag.html 
 
o bé al fitxer de GeoGebra GraForm40.ggb adjunt. 
 

http://geogebra.pepbujosa.info/FunPoli/PoliGenral/PoliGeneralpag.html
http://geogebra.pepbujosa.info/FunPoli/Graform/GraForm40pag.html


 
 
 

Ara es tracta de prémer el botó Gràfica nova i deduir quina és la seva fórmula. Per 
comprovar si està bé, l’hauràs d’introduir a la casella corresponent amb forma 
completa o factoritzada. Si no te’n surts, pots veure la solució, activant la casella. 
 
A practicar! 
 
 
 
 


