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Θέματα για Λύση 

1.Na βρείτε για ποιές τιμές του λ,η συνάρτηση : 

α)f(x)=(8-2λ)χ2 παρουσιάζει ελάχιστο. 

β)f(x)=(|λ|-3)χ2 παρουσιάσει μέγιστο. 

2.Να βρείτε για ποιές τιμές του λ,η συνάρτηση: 

α)f(x)=(3-λ)x2 είναι γνησίως αύξουσα στο (-⁄ ,0]. 

β)f(x)=(|λ|-1)χ2 είναι γνησίως αύξουσα στο [0,+ ⁄ ). 

γ)f(x)=(λ2+3λ+2)χ2 είναι γνησίως φθίνουσα στο (⁄ -,0] 

δ)f(x)=(6λ2+7λ+1)χ2 είναι γνησίως φθίνουσα στο [0,+ ⁄ ) 

3. Να βρείτε για ποιές τιμές του μ,η συνάρτηση: 

a) 3μ+6f(x)= χ    είναι γνησίως αύξουσα στο (0,+ ⁄ ). 

β) 
2μ 5μ-14f(x)= χ

,    είναι γνησίως φθίνουσα στο (-⁄ ,0). 

γ) 
24μ 4μ+1f(x)= χ

,    είναι γνησίως φθίνουσα στο (0,+ ⁄ ) 

δ)  
2μ 4μ+10f(x)= χ

,   είναι γνησίως αύξουσα στο (-⁄ ,0). 

4. Να βρείτε για ποιές τιμές του μ,η γραφική παράστασητης συνάρτησης: 

α) 
1-|μ+3|f(x)= χ  βρίσκεται στο 1ο και 3ο τεταρτημόριο. 

β)  
2μ +4μ+3f(x)= χ   βρίσκεται στο 2ο λαι 4ο τεταρτημόριο. 

5.Στο ίδιο συστημα συντεταγμένων να παραστήσετε γραφικά τις συναρτήεις: 

a)f(x)=x2      g(x)=x2+1   h(x)=(x-1)2 

β)f(x)=-x2  g(x)=-x2-2    h(x)=-(x+1)2 
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6. Στο ίδιο συστημα συντεταγμένων να παραστήσετε γραφικά τις συναρτήεις: 

a) 
4 4 4

f(x)=   g(x)= -3      h(x)=
x x x+1

 

7.Η γραφική παράσταση της συνάρτησης : 

|a-1|-1f(x)= x  

διέρχεται απ’ο το σημείο Μ(-2,-1)  και η συνάρτηση g(x)=ax2 παρουσιάζει μέγιστο. 

α)Να βρείτε το α. 

β)Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των f και   g. 

8.Δίνεται η συνάρτηση: 

2x -2 x<1
f(x)= 2 x 1
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α)Να βρείτε το πεδίο ορισμου της f. 

β)Να σχεδιάσετε την γραφική παράσταση. 

γ)Με την βοήθεια της γραφικής παράστασης να βρείτε την μονοτονία και τα 
ακρότατα. 

9. Δίνεται η συνάρτηση: 

2x x [-2,1)
f(x)= 1 x [1,+ )

x

ì üï ïï ïï ïï ïí ýï ïï ïï ïï ïî þ
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α) Να βρείτε το πεδίο ορισμου της f και να κάνετε την γραφική παράσταση. 

β) Με την βοήθεια της γραφικής παράστασης να βρείτε την μονοτονία και τα 
ακρότατα. 

 

 

 

 
 


