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Μονοτονία 

Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης 

γραφική παράσταση απαντήστε στις ερωτήσεις.

i)    Το  πεδίο ορισμού της f είναι:  

ii)   Το  σύνολο τιμών της f είναι: 

iii) Να γράψετε τα διαστήματα στα οποία είναι η συνάρτηση γνησίως αύξουσα και εκείνα στα 

οποία είναι γνησίως φθίνουσα ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….

iv) Βρείτε για ποιες τιμές του χ η 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

v) Είναι η f άρτια ή περιττή και γιατί; ……………………………………………………………

…………………………………

…………………………………………………………………………………………

.............................................................................................................................
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Μονοτονία – άρτια – περιττή  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1Ο

Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f.

γραφική παράσταση απαντήστε στις ερωτήσεις.

είναι:   Α = ……………… 

είναι:   f(Α)= ……………… 

Να γράψετε τα διαστήματα στα οποία είναι η συνάρτηση γνησίως αύξουσα και εκείνα στα 

οποία είναι γνησίως φθίνουσα ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….

Βρείτε για ποιες τιμές του χ η f παρουσιάζει ακρότατα και τις τιμές αυτών των ακροτάτων. 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

άρτια ή περιττή και γιατί; ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

.............................................................................................................................
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Παρατηρώντας τη 

Να γράψετε τα διαστήματα στα οποία είναι η συνάρτηση γνησίως αύξουσα και εκείνα στα 

οποία είναι γνησίως φθίνουσα ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….

παρουσιάζει ακρότατα και τις τιμές αυτών των ακροτάτων. 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

άρτια ή περιττή και γιατί; ……………………………………………………………

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

.........................................................................................................................................................
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Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης 

γραφική παράσταση απαντήστε στις ερωτήσεις.

i)    Το  πεδίο ορισμού της f είναι:  

ii)   Το  σύνολο τιμών της f είναι: 

iii) Να γράψετε τα διαστήματα στα οποία είναι η συνάρτηση γνησίως αύξουσα και εκείνα στα 

οποία είναι γνησίως φθίνουσα ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….

iv) Βρείτε για ποιες τιμές του χ η 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

v) Είναι η f άρτια ή περιττή και γιατί; ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………

.............................................................................................................................
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2Ο

Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f.

γραφική παράσταση απαντήστε στις ερωτήσεις.

είναι:   Α = ……………… 

είναι:   f(Α)= ……………… 

Να γράψετε τα διαστήματα στα οποία είναι η συνάρτηση γνησίως αύξουσα και εκείνα στα 

οποία είναι γνησίως φθίνουσα ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….

Βρείτε για ποιες τιμές του χ η f παρουσιάζει ακρότατα και τις τιμές αυτώ

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

άρτια ή περιττή και γιατί; ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

.............................................................................................................................
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Παρατηρώντας τη 

Να γράψετε τα διαστήματα στα οποία είναι η συνάρτηση γνησίως αύξουσα και εκείνα στα 

οποία είναι γνησίως φθίνουσα ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….

παρουσιάζει ακρότατα και τις τιμές αυτών των ακροτάτων.  

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

άρτια ή περιττή και γιατί; ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………….

.........................................................................................................................................................
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Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης 

γραφική παράσταση απαντήστε στις ερωτήσεις.

i)    Το  πεδίο ορισμού της f είναι:  

ii)   Το  σύνολο τιμών της f είναι: 

iii) Να γράψετε τα διαστήματα στα οποία είναι η συνάρτηση γνησίως αύξουσα και εκείνα στα 

οποία είναι γνησίως φθίνουσα ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….

iv) Βρείτε για ποιες τιμές του χ η 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

v) Είναι η f άρτια ή περιττή και γιατί; ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

.............................................................................................................................
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3Ο

Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f. Παρατηρώντας τη 

γραφική παράσταση απαντήστε στις ερωτήσεις.

είναι:   Α = ……………… 

είναι:   f(Α)= ……………… 

Να γράψετε τα διαστήματα στα οποία είναι η συνάρτηση γνησίως αύξουσα και εκείνα στα 

οποία είναι γνησίως φθίνουσα ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….

Βρείτε για ποιες τιμές του χ η f παρουσιάζει ακρότατα και τις τιμές αυτώ

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

άρτια ή περιττή και γιατί; ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

.............................................................................................................................
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Παρατηρώντας τη 

Να γράψετε τα διαστήματα στα οποία είναι η συνάρτηση γνησίως αύξουσα και εκείνα στα 

οποία είναι γνησίως φθίνουσα ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….

παρουσιάζει ακρότατα και τις τιμές αυτών των ακροτάτων.  

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

άρτια ή περιττή και γιατί; ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

.........................................................................................................................................................
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4Ο

Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f. Παρατηρώντας τη 

γραφική παράσταση απαντήστε στις ερωτήσεις. 

i)    Το  πεδίο ορισμού της f είναι:   Α = ……………… 

ii)   Το  σύνολο τιμών της f είναι:   f(Α)= ……………… 

iii)  Να γράψετε τα διαστήματα στα οποία είναι η συνάρτηση γνησίως αύξουσα και εκείνα στα 

οποία είναι γνησίως φθίνουσα …………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………….

Είναι η συνάρτηση f γνησίως μονότονη; (Δικαιολογήστε την απάντησή σας)……………….. 

………………………………………………………………………………………………….

iv)  Βρείτε για ποιες τιμές του χ η f παρουσιάζει ακρότατα και τις τιμές αυτών των ακροτάτων.  

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

v) Είναι η f άρτια ή περιττή και γιατί; …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

.........................................................................................................................................................
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