
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ (ΑΣΚΗΣΕΙΣ) 

 

 

1. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=
)1xln(

1
2 

.  

i) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f. 

ii) Να δείξετε ότι το 1 ανήκει στο σύνολο τιμών της f. 

 

2. Έστω η συνάρτηση f(x)=x2-2 και η ευθεία ε: y=αx+β. 

i) Να βρείτε τα σημεία τομής της Cf με τους άξονες. 

ii) Αν η Cf και η ε τέμνονται πάνω στην ευθεία ζ: x=1 και η ε διέρχεται από το σημείο 

Α(-1,3) να βρείτε τα α,β. 

 

3. Δίνονται οι συναρτήσεις f(x)=lnx2 και g(x)=2lnx. 

i) Να εξετάσετε αν οι f και g είναι ίσες. 

ii) Αν δεν είναι ίσες να βρείτε το ευρύτερο δυνατό υποσύνολο του  στο οποίο ισχύει 

f(x)= g(x). 

 

4. Έστω οι συναρτήσεις f(x)= 1ex   και g(x)=
2x

1x




. 

Να βρείτε τις συναρτήσεις f+g και 
g

f
. 

 

5. Έστω οι συναρτήσεις f, g: , για τις οποίες ισχύει f(x)=g(x)+x2-4 για κάθε 

x. Να βρείτε τη σχετική θέση των Cf και Cg.  

 

6. Έστω οι συναρτήσεις f, g για τις οποίες ισχύει g(x)=f2(x)-2f(x)+x2+3 για κάθε 

x. Να δείξετε ότι η Cg τέμνει τον θετικό ημιάξονα Οy. 

 

7. Έστω η συνάρτηση f: Α για την οποία ισχύει f2(x)-f(x)-1=x(x-1) για κάθε 

xΑ. Να δείξετε ότι η Cf δεν τέμνει τον άξονα x΄x. 

 

8. Να βρείτε τη συνάρτηση f:  για την οποία ισχύει f2(x)=4ex(f(x)-ex) για κάθε 

x. 

 

9. Να βρείτε τις συναρτήσεις f, g: , για τις οποίες ισχύει 

f2(x)+g2(x)+1=2(f(x)ημx-g(x)συνx) για κάθε x. 

 

10. Έστω οι συναρτήσεις f(x)=ln(x-1) και g(x)= x . Να βρείτε τις συναρτήσεις:  

i) gf και ii) ff.  

 

11. Έστω οι συναρτήσεις f(x) =ex-x και g(x)=
2x

x3


. Nα βρείτε τις συναρτήσεις:  

i) fg και ii) gg.  

 

12. Έστω η συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το Α=(-1,2]. Να βρείτε το πεδίο ορισμού 

της συνάρτησης i) f(2x-1) και ii) f(x2).  

 



13. Να βρείτε συνάρτηση f τέτοια ώστε να ισχύει:  

i) (fg)(x)=ex+x2-1 αν g(x)=x-1. 

ii) (gf)(x)= xεφ  αν g(x)= 1x2  . 

 

14. Να εκφράσετε τη συνάρτηση f ως σύνθεση δύο ή περισσότερων συναρτήσεων, αν 

i) f(x)=e-x, ii) f(x)=συν3(2x)+1.  

 

15. Δίνεται η συνάρτηση f:  για την οποία ισχύει f(x-3)-2f(1-x)=x2-2x για κάθε 

x. Να βρείτε τη συνάρτηση f. 

 

16. Έστω η συνάρτηση f:  για την οποία ισχύει f(x2+2)+f(3x)=0 για κάθε x. 

Να δείξετε ότι η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα x΄x σε δύο τουλάχιστον 

σημεία. 

 

17. Έστω μία συνάρτηση f:  για την οποία ισχύει f(f(x))=2x-1 για κάθε x.  

i) Να δείξετε ότι f(2x-1)=2f(x)-1, x. 

ii) Να δείξετε ότι η εξίσωση f(x)=1 έχει μία τουλάχιστον ρίζα. 

 

 


