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Άσκηση 1 

 

Έστω η συνάρτηση με . 

Α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες για 

κάθε . 

Β) Να βρεθούν οι τιμές του ώστε η συνάρτηση με να έχει ελάχιστο 

στο .  

Γ) Αν  

α) να λύσετε την ανίσωση  

β) να βρείτε τα σημεία στα οποία η γραφική παράσταση της τέμνει τους άξονες 

και  

γ) να λύσετε την εξίσωση  

δ) να βρείτε τα διαστήματα όπου η γραφική παράσταση της είναι πάνω από την 

ευθεία  

ε) να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από την κορυφή της παραβολής 

και το σημείο στο οποίο η τέμνει τον  

 

Άσκηση 2 

 

Δίνεται η συνάρτηση  

Α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της και να απλοποιήσετε τον τύπο της 

Β) Να αποδείξετε ότι η είναι περιττή 

Γ) Να βρείτε τη μονοτονία της σε καθένα από τα διαστήματα του πεδίου ορισμού της. 

Δ) Να βρείτε (εφ΄ όσον υπάρχουν) τα σημεία όπου η τέμνει τις ευθείες , 

, ή  

Ε) Να λύσετε την ανίσωση  

Στ) Να αποδείξετε ότι τα σημεία , , και είναι 

συνευθειακά. 

Ζ) Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της  

 

Άσκηση 3 

Δίνεται η συνάρτηση με .  

Α) Να αποδείξετε ότι για κάθε τιμή του η γραφική παράσταση της συνάρτησης τέμνει 

τον άξονα σε σταθερό σημείο  

Β) Να αποδείξετε ότι για κάθε τιμή του η γραφική παράσταση της συνάρτησης έχει 

τουλάχιστον ένα κοινό σημείο με τον άξονα , με σταθερή τετμημένη 
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Γ) Να βρείτε τις τιμές του για τις οποίες τη εξίσωση έχει δύο ομόσημες 

ρίζες 

Δ) Να βρείτε τις τιμές του για τις οποίες η γραφική παράσταση της , εφάπτεται στην 

ευθεία  

Ε) Έστω και είναι τα κοινά σημεία της γραφικής παράστασης της 

συνάρτησης , με τον τότε: 

α) να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου είναι  

β) να βρείτε τις τιμές του για τις οποίες είναι  

Στ) Αν , να κάνετε πίνακα μονοτονίας και ακροτάτων της  

 

Άσκηση 4 

 

Δίνεται η συνάρτηση : με  

Α) Να βρεθούν οι τιμές του ώστε  

Β) Αν τότε: 

α) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης  

β) Να βρείτε την απόσταση των σημείων και  

γ) Να βρείτε τα σημεία όπου η γραφική παράσταση της , τέμνει τους άξονες και 

 
δ) Να λύσετε την ανίσωση  

ε) Να βρείτε τη μονοτονία της σε καθένα από τα διαστήματα του πεδίου ορισμού της 

στ) Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της  

 

Άσκηση 5 

 

Δίνεται η συνάρτηση με και . 

Γνωρίζουμε ότι για η έχει ελάχιστο το . 

Α) Να βρείτε τα και  

Β) Αν και τότε:  

α) Να λύσετε την εξίσωση  

β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης με  

γ) Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της συνάρτησης  

δ) Να αποδείξετε ότι  

ε) Να βρείτε τα σημεία στα οποία η γραφική παράσταση της τέμνει τους άξονες 

στ) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από την κορυφή της παραβολής 

και το σημείο που η γραφική παράσταση της τέμνει το θετικό ημιάξονα  

 



Άσκηση 6η 

Δίνεται το τριώνυμο , όπου λ πραγματικός 

αριθμός. 

α. Να αποδείξετε ότι η διακρίνουσα του τριωνύμου ισούται με: Δ = 4(λ – 5)(λ – 3). 

β. Να βρείτε για ποιες τιμές του πραγματικού αριθμού λ το τριώνυμο έχει δύο ρίζες 

πραγματικές και άνισες. 

γ. Αν , είναι οι άνισες ρίζες του τριωνύμου, να βρείτε το λ αν ισχύει: 

= 0,75 

δ. Να βρείτε τις τιμές του ώστε για κάθε πραγματικό αριθμό x. 

Ε να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης  

Στ Αν η συνάρτηση να έχει άξονα συμμετρίας την ευθεία τότε 

α) Να βρείτε το  

β) Να αποδείξετε ότι η κορυφή της παραβολής και τα σημεία και 

είναι συνευθειακά  

Ζ Να βρείτε τις τιμές του ώστε η συνάρτηση να έχει πεδίο ορισμού το 

 

 

Άσκηση 7 

Δίνεται η συνάρτηση  

Α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης  

Β) Να αποδείξετε ότι η είναι περιττή 

Γ) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης  

Δ) Να βρείτε τα σημεία (εφ όσον υπάρχουν) στα οποία η τέμνει τους άξονες  

Ε) Να αποδείξετε ότι το σημείο είναι το μέσον του ευθυγράμμου τμήματος με 

άκρα τα σημεία και  

Στ) Να λύσετ ε την εξίσωση  

Ζ) Να αποδείξετε ότι η δεν έχει κοινά σημεία με τη διχοτόμο της και γωνίας 

των αξόνων. 

 

Άσκηση 8 

 

 

Δίνεται η συνάρτηση  

 

1) Να λυθεί ως προς x η εξίσωση g(α)=0 

 

2) Να λυθεί (ως προς x) η εξίσωση:  



 

3) Να δείξετε ότι ισχύει g(α)>0 για κάθε πραγματικό αριθμό x. 

 

4) Να αποδείξετε ότι (2) για κάθε πραγματικό αριθμό  

 

5) Να λυθεί η παραπάνω ανίσωση (2) 

 

Άσκηση 9 

 

Δίνεται η συνάρτηση με  

Α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της 

Β) Να αποδείξετε ότι  

Γ) Να αποδείξετε ότι η είναι περιττή 

Δ) Να λύσετε την ανίσωση  

Ε) Να αποδείξετε ότι για κάθε  

Στ) Να βρείτε τη μονοτονία της σε καθένα από τα διαστήματα του πεδίου ορισμού της. 

Ζ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης  

Η) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης  

 

Άσκηση 10 

 

Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο .  

 

1) Να λυθεί η εξίσωση  

 

2) Να λυθούν οι εξισώσεις α) , β) και γ)  

 

3) Να λυθεί η εξίσωση  

 

4) Να δείξετε ότι για κάθε  

 

5) Να λυθούν οι ανισώσεις α)  και β)  

 

Θέμα 11 

 

Δίνεται η εξίσωση (1) 

 



α) Δείξτε ότι η διακρίνουσα της εξίσωσης είναι Δ =  

 

β) Να δείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες για κάθε τιμή του 

πραγματικού k 

 

γ) Να δείξετε ότι για τις τιμές του k που η διακρίνουσα παίρνει την ελάχιστη τιμή της , 

οι ρίζες της εξίσωσης (1) είναι αντίθετες.Ποιές είναι αυτές ; 

 

δ) Έστω οι δύο άνισες ρίζες της για ποιές θετικές τιμές του πραγματικού k ισχύει 

; 

 

Άσκηση 12 

 

Έστω η συνάρτηση με  

Α) Να βρείτε το ώστε η εξίσωση έχει μοναδική ρίζα. 

Β) Για , να βρείτε τις τιμές του για τις οποίες η ανίσωση είναι αληθής 

για κάθε  

Γ) Αν η εξίσωση έχει δύο πραγματικές ρίζες τότε: 

α) Να βρείτε συναρτήσει του τα και  

β) Να αποδείξετε ότι  

γ) Να λύσετε την ανίσωση ως προς  

Δ) Αν , να μελετήσετε τη μονοτονία της συνάρτησης 

 

Ε) Να βρείτε το ώστε η συνάρτηση να εφάπτεται στον άξονα  

Στ) Να βρείτε τις τιμές του ώστε η συνάρτηση να έχει πεδίο ορισμού 

το  

 

Άσκηση 13 

 

Δίνονται οι συναρτήσεις και 

όπου α,β,γ με . 

 

1) Να δείξετε ότι η εξίσωση g(x)=0 (1) έχει δύο πραγματικές και άνισες λύσεις. 

 

2)Να δείξετε ότι οι λύσεις της (1) είναι και . 

 

3) Αν η εξίσωση f(x)=0 έχει δύο ρίζες αντίθετες τότε α) να βρεθούν οι λύσεις αυτές και 

β) να βρεθεί το πρόσημο της λύσης της εξίσωσης (1) . 

 



4) Αν η εξίσωση f(x)=0 έχει δυο πραγματικές και άνισες λύσεις τις τότε να δείξετε 

ότι και  

 

Άσκηση 14 

Δίνεται η συνάρτηση , , η οποία διέρχεται από το σημείο 

 
Α Να αποδείξετε ότι  

Β Να αποδείξετε ότι η είναι γνήσια φθίνουσα 

Γ Να αποδείξετε ότι  

Δ Να βρείτε την απόσταση των σημείων στα οποία η γραφική παράσταση της τέμνει 

τους άξονες 

Ε Να βρείτε τις κοινές λύσεις των εξισώσεων και  

Στ Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση έχει άξονα συμμετρίας τον 

 

Ζ Να αποδείξετε ότι  

 

'Ασκηση 15 

 

Δίνεται η εξίσωση (1) με και  

 

a) Δείξτε ότι η εξίσωση (1) δεν είναι ποτέ αδύνατη. 

 

β) Πότε η εξίσωση (1) έχει μια διπλή λύση και ποιά είναι ; 

 

γ) Eξηγήστε γιατί η εξίσωση με άγνωστο το x έχει 

για κάθε τιμή του πραγματικού k , δύο άνισες λύσεις ; 

 

δ) 'Εστω oι λύσεις της (1) , 

ι) υπολογίστε την τιμή της παράστασης  

 

ιι) αν και το άθροισμα είναι λύση της (1) , υπολογίστε την τιμή της 

παράστασης  

 

Άσκηση 16 

 

Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο και . 

 

Να προσδιοριστεί ο πραγματικός α ώστε α) η εξίσωση f(x)=0 δεν έχει πραγματικές 



λύσεις, β) η εξίσωση f(x)=0 έχει τουλάχιστον μία ρίζα. 

2) Αν S,P το άθροισμα και το γινόμενο των ριζών της f(x)=0 για Δ>0, να βρεθεί ο 

πραγματικός α ώστε =P 

3) Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της συνάρτησης g με τύπο όταν 

. 

4) Να λυθούν οι εξισώσεις α) , 

β) και 

γ) . 

5) Για να υπολογίσετε α) το , β) να λυθεί η εξίσωση  και γ) 

Να λυθεί ως προς x η εξίσωση . 

 

Άσκηση 17 

Δίνεται η συνάρτηση και η εξίσωση  

Α Να αποδείξετε ότι η έχει δύο ρίζες άνισες και ομόσημες 

Β Να υπολογίσετε τις παραστάσεις  

Γ Να βρείτε τα σημεία στα οποία η ευθεία τέμνει τους άξονες και 

 
Δ Να αποδείξετε ότι τα σημεία , και είναι κορυφές ισοσκελούς 

τριγώνου 

Ε Αν οι ρίζες της εξίσωσης είναι κατά μία μονάδα μεγαλύτερες 

από τις αντίστοιχες ρίζες της , να βρείτε τους αριθμούς  

Μίλτος  

Στ Να αποδείξετε ότι :  

 

Άσκηση 18 

 

Δίνεται η συνάρτηση με και η 

συνάρτηση όπου οι λύσεις της εξίσωσης g(x)=0. 

 

1) Να βρεθούν οι λύσεις . 

 

2) Αν και , 

 

α) Να λυθεί ως προς λ η εξίσωση f(0)=f(1) 

β) Να λυθεί ως προς λ η ανίσωση  

γ) Να λυθεί η εξίσωση . 

δ) Να δείξετε ότι η γραφική παράσταση της g και η γραφική παράσταση της f τέμνονται 

σε δύο σημεία. 



ε) Να βρεθεί το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζει η ευθεία (ε):  με 

τους άξονες και  

 

'Ασκηση 19 

 

Δίνεται η εξίσωση (1) όπου α , παράμετρος . 

 

α) Υπολογίστε την διακρίνουσά της 

 

β) Δείξτε ότι η εξίσωση έχει πάντα πραγματικές λύσεις . Για ποιά τιμή του α αυτές οι 

λύσεις είναι άνισες ; 

 

γ) Αν είναι οι ρίζες της (1) ,  

 

ι) Υπολογίστε την τιμή του α 

 

ιι) Υπολογίστε το γινόμενο  

 

ιιι) Υπολογίστε τις τιμές του k 

 

ιν) Να λυθεί η εξίσωση (1) 

 

v) Να λυθούν οι εξισώσεις : 

 

A)  

 

B)  

 

Άσκηση 20η 

 

Δίνεται η συνάρτηση , με πραγματικοί αριθμοί. 

 

α) Αν η γραφική παράσταση της συνάρτησης διέρχεται από τα σημεία και 

να προσδιορίσετε τα . 

 

β) Για και τότε:  

i) Nα λύσετε την εξίσωση:  

ii) Να λύσετε την ανίσωση:  

iii) iii) Να λύσετε την ανίσωση:  

 



Άσκηση 21 

 

Δίνεται η συνάρτηση  

Α) Να αποδειχθεί ότι η εξίσωση έχει πραγματικές ρίζες, για κάθε . 

Β) Aν είναι οι ρίζες της εξίσωσης της εξίσωσης τότε  

α) να εκφράσετε συναρτήσει του την παράσταση  

β) να βρείτε για ποιες τιμές του ισχύει ότι 

 

γ) να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης  

δ) να ελέγξετε αν η συνάρτηση είναι άρτια ή περιττή 

Γ) Αν η συνάρτηση έχει άξονα συμμετρίας την ευθεία τότε 

α) Να αποδείξετε ότι  

β) Να λύσετε την εξίσωση  

 

Άσκηση 22 

 

Δίνεται η εξίσωση (1) 

 

α) Αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει λύση για κάθε τιμή του πραγματικού m 

 

β) Για ποιές τιμές του m η εξίσωση (1) έχει δύο λύσεις με ; 

 

γ) Έστω και έστω το άθροισμα και το γινόμενο των ριζών της (1) , 

αντίστοιχα . Να δείξετε ότι  

 

. 

 

δ) Για ποιές τιμές του m η εξίσωση (1) έχει λύση το 1 ; 

 

ε) Έστω , δείξτε ότι τότε η εξίσωση(1) θα έχει δύο άνισες λύσεις , απο τις 

οποίες μόνο μια θα είναι ακέραια .  

 

ps: αν υπάρχουν λάθη ζητώ συγγνώμη. 

 

Άσκηση 23 

 

Δίνονται οι ευθείες : και : όπου ο είναι 

πραγματικός αριθμός. 

Α) Να εξετάσετε αν υπάρχει τιμή του ώστε οι ευθείες να ταυτίζονται. 



Β) Αν οι ευθείες και δεν είναι οριζόντιες τότε : 

α) Να βρείτε τα σημεία και στα οποία οι και τέμνουν τους άξονες και 

αντίστοιχα  

β) Να βρείτε το ώστε για την απόσταση να ισχύει ότι  

Γ) Για  

α) Να βρείτε το κοινό σημεία της ευθείας με τον άξονα  

β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι σκαληνό. 

β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου  

γ) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τα και  

δ) Να βρείτε αν υπάρχει σημείο της που να είναι συμμετρικό κάποιου σημείου της 

ως προς άξονα συμμετρίας τον  

 

Άσκηση 24 

 

Δύο ποδηλάτες ο Μίλτος και Στάθης  έχουν να διανύσουν από 10 διαδρομές ο καθένας. 

Ο Μίλτος τις διαδρομές και ο Στάθης τις διαδρομές 

όπου λ φυσικός αριθμός. Αν "προσομοιώσουμε" τις διαδρομές  

αντίστοιχα με τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων 

και να απαντήσετε στα εξής: 

 

α) Για ποιές τιμές του λ οι διαδρομές είναι ανηφορικές; 

 

β) Για ποια τιμή του λ δε θα συναντηθούν ποτέ ο Μίλτος και ο Στάθης; 

 

γ) Για ποιά τιμή του λ ο Μίλτος θα κουραστεί περισσότερο; 

 

Άσκηση 24 
Δύο ποδηλάτες ο Μίλτος και ο Στάθης έχουν να διανύσουν από 5 διαδρομές ο 
καθένας. Ο Μίλτος τις διαδρομές και ο Στάθης τις διαδρομές όπου 

. Αν "προσομοιώσουμε" τις διαδρομές αντίστοιχα με τις 

γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων και 

όπου , να απαντήσετε στα εξής: 
α) Για ποιές τιμές του λ οι διαδρομές είναι ανηφορικές; 
β) Για ποια τιμή του λ δε θα συναντηθούν ποτέ ο Μίλτος και ο Στάθης; 
γ) Για ποιά τιμή του λ ο Μίλτος θα κουραστεί περισσότερο από το Στάθη; 
δ) Αν οι δυο μας φίλοι θέλουν να ξεδιψάσουν στην μοναδική πηγή που βρίσκεται 

στο σημείο ποια διαδρομή πρέπει να ακολουθήσει ο καθένας; 
ε) Αν ο Μίλτος ακολουθήσει τη διαδρομή και ο Στάθης τη διαδρομή ποιο 
θα είναι το σημείο συνάντησης τους; 
Παρατηρήσεις: οι αποστάσεις (x) εκφράζονται σε χιλιόμετρα και το (-) δηλώνει 
αντίθετη κατεύθυνση. 
 



Άσκηση 25 

 

Δίνεται η συνάρτηση με . 

α. Να βρείτε το πλήθος των σημείων τομής της γραφικής παράστασης της με τους 

άξονες για τις διάφορες τιμές του πραγματικού αριθμού . 

β. Να βρείτε τις πραγματικές τιμές του ώστε η η εξίσωση να έχει δυο άνισες 

πραγματικές ρίζες με . 

γ. Αν ονομάσουμε και τις συναρτήσεις που προκύπτουν από την για 

και αντίστοιχα, να λυθεί η ανίσωση . 

δ.Για να λυθεί η ανίσωση . 

ε.Να βρείτε τα σημεία τομής των ευθειών και 

όταν ισχύει ότι . 

 

 

 


