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Το πεδίο ορισµού της f
είναι το σύνολο Af
των τετµηµένων των
σηµείων της Cf .

1. Στο παρακάτω σύστηµα συντεταγµένων δίνεται η γραφική παράσταση µιας
συνάρτησης f .

Κάθε κατακόρυφη
ευθεία τέµνει τη
γραφική παράσταση
της f το πολύ σε ένα
σηµείο. Αυτό
συµβαίνει διότι για
κάθε x ∈ Af
αντιστοιχίζεται ένα ακριβώς y ∈ R

Η τιµή της f στο x0
είναι η τεταγµένη του
σηµείου τοµής της
ευθείας x = x0 και
της Cf .

(αʹ) Να προσδιορίσετε το πεδίο ορισµού της συνάρτησης f .
(ϐʹ) Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τιµών :
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(γʹ) Να ϐρείτε τα σηµεία τοµής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f
µε τους άξονες.
(δʹ) Να προσδιορίσετε τα διαστήµατα του πεδίου ορισµού στα οποία η συνάρτηση παίρνει αρνητικές τιµές.
2. Στο παρακάτω σχήµα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f .
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Το σύνολο τιµών της f
είναι το σύνολο των
τεταγµένων των
σηµείων της cf .
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(αʹ) Να ϐρείτε το πεδίο ορισµού της συνάρτησης f .

Οι τετµηµένες των

(ϐʹ) Να ϐρείτε το σύνολο τιµών της συνάρτησης f .

σηµείων τοµής της Cf
µε τον άξονα x0 x είναι
οι λύσεις της εξίσωσης
f(x) = 0, µε x ∈

(γʹ) Να ϐρείτε τις τιµές :

Af .
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Αν 0 ∈ Af , τότε η
τεταγµένη του σηµείου
τοµής της Cf µε τον
y0 y είναι η τιµή f (0).

(δʹ) Να λύσετε τις εξισώσεις :

f(x) = 0, f(x) = 1 και f(x) = −2.
Οι λύσεις της
ανίσωσης f(x) > 0,
µε x ∈ Af , είναι οι
τετµηµένες των
σηµείων της Cf που
ϐρίσκονται πάνω από
τον άξονα x0 x.

(εʹ) Να λύσετε τις ανισώσεις :

f(x) > 0 και f(x) > 1.
3. Στο παρακάτω σχήµα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f
και g.

Οι λύσεις της ανίσωσης

Οι λύσεις της εξίσωσης

f(x) > g(x),µε
x ∈ Af ∩ Ag , είναι

f(x) = g(x), µε
x ∈ Af ∩ Ag , είναι

οι τετµηµένες των
σηµείων της Cf που
ϐρίσκονται πάνω από
τη Cg .

οι τετµηµένες των
σηµείων τοµής της Cf
µε την Cg .

(αʹ) Να ϐρείτε το πεδίο ορισµού των συναρτήσεων f και g.
(ϐʹ) Να λύσετε την εξίσωση f(x) = g(x).
(γʹ) Να λύσετε την ανίσωση f(x) < g(x).
4. ∆ίνονται οι συναρτήσεις

g(x) = x − 9 και f(x) = x2 − 4x + α, α ∈ R.

Το σηµείο M(α, β)
ανήκει στη γραφική
παράσταση της f αν
και µόνο αν
f(α) = β .
∆ηλαδή, M(α, β) ∈

Cf ⇔ f(α) = β.

(αʹ) Αν το σηµείο M (1, −8) ανήκει στη γραφική παράσταση της συνάρτησης
f , να υπολογίσετε την τιµή του α.
(ϐʹ) Αν α = −5, να ϐρείτε :
i. τα κοινά σηµεία της Cf µε τους άξονες,
ii. τα κοινά σηµεία των Cf και Cg ,
iii. τις τετµηµένες των σηµείων της Cf που ϐρίσκονται κάτω από την Cg .
¨Η Ϲωή αξίζει µόνο για δύο πράγµατα : για να µελετά κανείς Μαθηµατικά και για να
τα διδάσκει¨
S. D. Poisson, 1781 - 1840, Γάλλος µαθηµατικός.
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