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Lược đồ Hocne 

Lược đồ Hocne - một trong những công cụ bổ trợ đắc lực cho việc phân tích nhân tử của phương trình khi 

đã nhẩm được nghiệm. Nếu bạn chưa biết hãy xem ngay nhé. Nó sẽ giúp bạn rất nhiều đấy  

Công dụng:  

Dùng để chia một đa thức bậc n có dạng anx
n
 + an-1x

n-1 
+…+a0 cho biểu thức (x-a)  

Lợi dụng khả năng chia đa thức nhanh chóng, sõ đồ Hoc-ne thường được dùng nhiều nhất trong việc giải 

phương trình bậc 3 (hay bậc cao hơn), khi ta đã biết được một nghiệm của phương trình (đề cho hay tự 

nhẩm) 

Cách chia: 
Giả sử ta có đa thức x

3
 + 2x

2
 – 5x - 6. Bây giờ, ta muốn chia đa thức này cho biểu thức (x-2). 

Ta lần lượt thực hiện các bước sau: 
- Lần lượt viết các hệ số của đa thức lên một hàng ngang, và số a nằm bên trái, như bảng sau: (Với b0=a0, 

các b khác tìm bằng câu thần chú: Lấy đầu nhân trước ,cộng trên) 

  a0 =1 a1=2 a2 =-5 a3 =-6 

a = 2 b0 = a0 = 1 b1= 2.1+2 = 4 b2 = 2.4+(-5)= 3 b3 = 2.3 + (– 6) = 0 

Ở đây, có một lưu ý nhỏ: Vì bạn chia cho đa thức (x-2) nên số a là 2, nếu đa thức chia là (x+2) thì số a 

phải là -2 vì  x – (-2) = x + 2 

Bạn hãy nhớ câu thần chú: "Cắt đầu đem xuống". Vì số 1 đứng đầu, ta đem số 1 xuống hàng dưới (b0 = 

a0 = 1) 

Số 1 chạy xuống dưới, thấy số 2, liền chạy đến ôm số 2. Ta lấy 2*1.  Hai đứa này ở chung vẫn thấy buồn, 

nên nó chạy lên hàng trên, kéo hệ số tiếp theo xuống. Bây giờ, ta có 2*1+2=4. (Lấy đầu nhân trước ,cộng 

trên). Ta đem số 4 này xuống hàng dưới. 

Tương tự, ta xem số a như một cô gái đẹp, mỗi số mới ở hàng dưới là một chàng trai. Mỗi chàng trai mới 

xuất hiện ở hàng dưới đều chạy đến ôm cô gái đẹp đó (số a, trong ví dụ này là số 2), rồi nhảy lên trên, 

cộng với hệ số trên để tạo thành một số mới ở hàng dưới. Cứ tiếp tục như thế cho đến số cuối cùng. 

Cuối cùng, ta có: (x
3
+2x

2
–5x-6):(x-2)=x

2
+4x+3  Hay (x

3
+2x

2
–5x-6)=(x-2).(x

2
+4x+ 3) 

Áp dụng: 

Bây giờ, giả sử đề yêu cầu giải phương trình bậc ba: x
3
 + 5x

2
 + 2x -8 =0, ta làm như sau: 

- Bấm máy (hoặc tính tổng các hệ số để nhẫm nghiệm) 
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- Sau khi nhẩm được nghiệm x=1, ta chia đa thức (x
3
+5x

2
+2x-8) cho (x-1). Dùng sơ đồ Horner ta được kết 

quả như sau: 

  a0 =1 a1=5 a2 =2 a3 =-8 

a = 1 b0 = a0 = 1 b1= 1.1+5 = 6 b2 = 1.6+2 = 8 b3 = 1.8 + (– 8) = 0 

Nên: x
3
 + 5x

2
 + 2x -8 = (x-1)(x

2
+6x+8). Bây giờ, ta chỉ việc giải phương trình bậc hai x

2
+6x+8=0, bạn sẽ 

dễ dàng tìm được 2 nghiệm còn lại là x2=-2 và x3=-4 

Lưu ý: Trong việc giải pt nếu làm đúng thì số cuối cùng của hàng thứ 2 phải là số 0, nếu khác số 0 thì 

nghĩa là bạn có chỗ nào đó làm sai, nên coi kĩ lại. 

 


