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Πως βρίσκουμε το πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης  

Αν η συνάρτηση έχει παρονομαστή, βάζουμε περιορισμό ο παρονομαστής να είναι 
διάφορος του μηδενός (δηλαδή έχουμε να λύσουμε μία εξίσωση).  

Αν η συνάρτηση έχει ρίζα, βάζουμε περιορισμό το υπόριζο να είναι μεγαλύτερο ή 
ίσο του μηδενός (δηλαδή έχουμε να λύσουμε μία ανίσωση).  

Αν η συνάρτηση έχει πολλούς παρονομαστές ή πολλές ρίζες ή και τα δύο, τότε 
βάζουμε έναν περιορισμό για κάθε παρονομαστή και έναν περιορισμό για κάθε 
ρίζα, λύνουμε κάθε περιορισμό χωριστά και στο τέλος βρίσκουμε τις κοινές τους 
λύσεις.  

Αν η συνάρτηση δεν έχει ούτε παρονομαστές, ούτε ρίζες, τότε δεν βάζουμε κανέναν 
περιορισμό, οπότε το πεδίο ορισμού είναι ολόκληρο το σύνολο των πραγματικών 
αριθμών.  

 

Πως βρίσκουμε τα σημεία στα οποία η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης 
τέμνει τους άξονες 

1. Για να τέμνει η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης y=f(x) τον άξονα x΄x θα 
πρέπει η τεταγμένη y να είναι ίση με 0. Οπότε, για να βρούμε που τέμνει η γραφική 
παράσταση της y=f(x) τον άξονα x΄x, θέτουμε y=0 (δηλαδή έχουμε να λύσουμε μία 
εξίσωση).  

2. Για να τέμνει η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης y=f(x) τον άξονα y΄y θα 
πρέπει η τετμημένη x να είναι ίση με 0. Οπότε, για να βρούμε που τέμνει η γραφική 
παράσταση της y=f(x) τον άξονα y΄y, θέτουμε x=0 (δηλαδή έχουμε να λύσουμε μία 
εξίσωση).  

 

Πως βρίσκουμε πότε η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης βρίσκεται πάνω ή 
κάτω από τον άξονα x΄x 

1. Για βρίσκεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f(x) πάνω από τον άξονα 
x΄x θα πρέπει οι τιμές της να είναι θετικές, δηλαδή θα πρέπει να ισχύει f(x)>0. 
Οπότε για να βρούμε για ποιες τιμές του x η γραφική παράσταση της f(x) είναι πάνω 
από τον άξονα x΄x θέτουμε f(x)>0 (δηλαδή έχουμε να λύσουμε μία ανίσωση).  

2. Για βρίσκεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f(x) κάτω από τον άξονα x΄x 
θα πρέπει οι τιμές της να είναι αρνητικές, δηλαδή θα πρέπει να ισχύει f(x)<0. Οπότε 
για να βρούμε για ποιες τιμές του x η γραφική παράσταση της f(x) είναι κάτω από 
τον άξονα x΄x θέτουμε f(x)<0 (δηλαδή έχουμε να λύσουμε μία ανίσωση).  

 



Πως βρίσκουμε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων δύο συναρτήσεων  

Για να έχουν οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f(x) και g(x) κοινό σημείο 
θα πρέπει για μία τιμή του x να έχουν την ίδια τιμή y, δηλαδή θα πρέπει να ισχύει 
f(x) = g(x). Οπότε, για να βρούμε τα κοινά σημεία δύο συναρτήσεων f(x) και g(x), 
θέτουμε f(x) = g(x) (δηλαδή έχουμε να λύσουμε μία εξίσωση).  

 

Πως βρίσκουμε πότε η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης βρίσκεται πάνω ή 
κάτω από τη γραφική παράσταση μιας άλλης συνάρτησης 

1. Για βρίσκεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f(x) πάνω από τη γραφική 
παράσταση μιας άλλης συνάρτησης g(x), θα πρέπει οι τιμές της f(x) να είναι 
μεγαλύτερες από τις τιμές της g(x), δηλαδή θα πρέπει να ισχύει f(x) > g(x). Οπότε για 
να βρούμε για ποιες τιμές του x η γραφική παράσταση της f(x) είναι πάνω από τη 
γραφική παράσταση της g(x), θέτουμε f(x) > g(x) (δηλαδή έχουμε να λύσουμε μία 
ανίσωση). 

2. Για βρίσκεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f(x) κάτω από τη γραφική 
παράσταση μιας άλλης συνάρτησης g(x), θα πρέπει οι τιμές της f(x) να είναι 
μικρότερες από τις τιμές της g(x), δηλαδή θα πρέπει να ισχύει f(x) < g(x). Οπότε για 
να βρούμε για ποιες τιμές του x η γραφική παράσταση της f(x) είναι κάτω από τη 
γραφική παράσταση της g(x), θέτουμε f(x) < g(x) (δηλαδή έχουμε να λύσουμε μία 
ανίσωση). 

 


