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ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Να γράψετε και να  σχεδιάσετε γραφικές παραστάσεις (ορισμένες σε διάστημα ή σε ένωση 

διαστημάτων):  

1. Σχέσης που δεν είναι συνάρτηση. 

2. Συνάρτησης με πεδίο ορισμού το (-2,3]. 

3. Συνάρτησης με σύνολο τιμών το (-1,2]. 

4. Συνάρτησης με πεδίο ορισμού το (-2,3] και σύνολο τιμών το[-5,2). 

5. Συνάρτησης που δεν έχει ακρότατα στο   . 

6. Συνάρτησης με πεδίο ορισμού το (-2,3] και σύνολο τιμών το   . 

7. Συνάρτησης f που  δεν διατηρεί πρόσημο και της  συνάρτησης f  . 

8. Δυο ίσων συναρτήσεων. 

9. Δυο συναρτήσεων που γίνονται ίσες στο κοινό πεδίο ορισμού τους. 

10. Δυο συναρτήσεων που δεν υπάρχει υποδιάστημα του   που να είναι  ίσες. 

11. Δυο μη σταθερών συναρτήσεων με πεδίο ορισμού το [-1,2] και να δώσετε και την γραφική 

παράσταση του αθροίσματός τους. 

12. Δυο μη σταθερών συναρτήσεων με πεδίο ορισμού το [-1,2] και να δώσετε και την γραφική 

παράσταση της διαφοράς  τους. 

13. Δυο μη σταθερών συναρτήσεων με πεδίο ορισμού το (0, ) και να δώσετε και την γραφική 

παράσταση του γινομένου τους. 

14. Δυο μη σταθερών συναρτήσεων με πεδίο ορισμού το (0, )  και να δώσετε και την γραφική 

παράσταση του πηλίκου τους . 

15. Δυο μη σταθερών συναρτήσεων με πεδίο ορισμού το (0, ) και να δώσετε και την γραφική 

παράσταση της σύνθεσής  τους. 

16. Δυο μη σταθερών συναρτήσεων f,g  με πεδίο ορισμού το (0, ) και να δώσετε και την 

γραφική παράσταση της f g  και g f ώστε αυτές να μην είναι ίσες . 

17. Μιας συνάρτησης 1-1. 

18. Μιας γνησίως αύξουσας συνάρτησης. 

19. Μιας συνάρτησης που να μην είναι ούτε γνησίως αύξουσα ούτε γνησίως φθίνουσα στο πεδίο 

ορισμού της. 

20. Μιας συνάρτησης που να είναι γνησίως φθίνουσα κατά διαστήματα και που δεν είναι 

γνησίως φθίνουσα στο πεδίο ορισμού της. 

21. Μιας συνάρτησης που είναι 1-1 και δεν είναι γνησίως μονότονη. 

22. Μιας συνάρτησης που κάθε παράλληλη στον χ΄χ την τέμνει σε δυο ακριβώς σημεία. 

23.  Μιας συνάρτησης που δεν είναι σταθερή και υπάρχει οριζόντια ευθεία που να την τέμνει σε 

άπειρα σημεία. 

24. Μιας συνάρτησης αντιστρέψιμης και της αντίστροφή της στο ίδιο σύστημα αναφοράς που τα 

κοινά τους σημεία να είναι πάνω στην ευθεία ψ=χ. 

25. Μιας συνάρτησης αντιστρέψιμης και της αντίστροφή της στο ίδιο σύστημα αναφοράς που 

έχουν και κοινά σημεία που δεν ανήκουν πάνω στην ευθεία ψ=χ. 

ΟΡΙΑ  

26. Μιας συνάρτησης ώστε το 1 να μην ανήκει στο πεδίο ορισμού της και να υπάρχει το 
x 1
limf(x)


 . 

27. Μιας συνάρτησης ώστε το 1 να μην ανήκει στο πεδίο ορισμού της και να μην  υπάρχει το 

x 1
limf(x)


 . 

28. Μιας συνάρτησης ώστε να μην  είναι καλά ορισμένο το 
x 1
limf(x)


. 
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29. Μιας συνάρτησης ώστε το 1 να ανήκει στο πεδίο ορισμού της,  να υπάρχει το 
x 1
limf(x)


 και 

x 1
limf(x)


f(1)   

30. Μιας συνάρτησης ώστε το 1 να ανήκει στο πεδίο ορισμού της,  να υπάρχει το 
x 1
limf(x)


 και 

x 1 x 1
lim f(x) f(1) lim f(x)

  
  . 

31. Μιας συνάρτησης ώστε το 1 να ανήκει στο πεδίο ορισμού της,  να υπάρχει το 
x 1
limf(x)


 και 

x 1 x 1 x 1
lim f(x) f(1) lim f(x) lim f(x)

    
   . 

32. Μιας συνάρτησης ώστε να υπάρχει το 
x 1
lim f(x)


 και να μην υπάρχει το 
x 1
limf(x)


. 

33. Δυο συναρτήσεων που κοντά στο 1 να είναι f(x)<g(x) και 
x 1 x 1
limf(x) limg(x)
 

 . 

34. Δυο συναρτήσεων που κοντά στο 1 να είναι f(x)<g(x) και 
x 1 x 1
limf(x),limg(x)
 

.να μην υπάρχουν. 

35. Τριών συναρτήσεων που κοντά στο 1 να είναι f(x)<g(x)<h(x) και 
x 1 x 1
limf(x) limh(x)
 

 . 

36. Δυο συναρτήσεων f,g ώστε να υπάρχει το 
x 1
limf(x)


, να μην υπάρχει το  
x 1
limg(x)


και όμως να 

υπάρχει το 
x 1
lim[f(x).g(x)]


. 

37. Συνάρτησης f  με 
x 1
limf(x)


  ,  
x 3
limf(x)


  . 

38. Συνάρτησης f  με 
x 1
lim f(x)


  ,  

x 1
lim f(x)


  . 

39. Συνάρτησης f  με 
x
lim f(x)


  ,  
x
lim f(x)


  . 

40. Συνάρτησης f  με 
x
lim f(x)


  ,  
x
lim f(x)


  . 

41. Συνάρτησης f  με 
x
lim f(x) 1


 ,  
x
lim f(x)


  . 

42. Συνάρτησης f  με 
x
lim f(x) 1


 ,  
x
lim f(x) 2


  . 

43. Συνάρτησης f  με 
x
lim f(x)


να μην υπάρχει. 

44. Συνάρτησης συνεχούς 

45. Συνάρτησης με ένα σημείο ασυνέχειας. 

46. Συνάρτησης με πεδίο ορισμοί το {1}  που να έχει ένα σημείο ασυνέχειας. 

47. Συνάρτησης συνεχούς στο [-1,2] και ασυνεχούς στο -1 και στο 2. 

48. Συνάρτησης που να ισχύει το θεώρημα Bolzano. 

49. Συνάρτησης που να έχει ρίζα το 1 και να μην ισχύει το  θεώρημα Bolzano για κανένα 

διάστημα [α,β] με το 1  (α,β). 

50. Συνάρτησης που να είναι συνεχής στο (α,β] και f(α).f(β)<0 και όμως να μην έχει ρίζα στο (α,β). 

51. Συνάρτησης που να είναι συνεχής στο [α,β]-
2

 
 


  και f(α).f(β)<0 και όμως να μην έχει 

ρίζα στο (α,β). 

52. Συνάρτησης που να ισχύει το θεώρημα ενδιάμεσων τιμών στο [1,2]. 

53. Συνάρτησης που να είναι συνεχής στο (α,β] και να μην ισχύει το θεώρημα ενδιάμεσων τιμών. 

54. Συνάρτησης που να είναι συνεχής στο [α,β]-
2

 
 


  και όμως να μην ισχύει το θεώρημα 

ενδιάμεσων τιμών. 

55. Μιας συνάρτησης που να ισχύει το θεώρημα μέγιστης ελάχιστης τιμής στο [1,4] 
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56. Συνάρτησης που να είναι συνεχής στο (α,β] και να μην ισχύει το θεώρημα μέγιστης ελάχιστης 

τιμής. 

57. Συνάρτησης που να είναι συνεχής στο [α,β]-
2

 
 


  και όμως να μην ισχύει το θεώρημα 

μέγιστης ελάχιστης τιμής. 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 

58. Συνάρτησης με πεδίο ορισμού το (-1,3] που να μην είναι παραγωγίσιμη στο 2 αλλά να είναι 

συνεχής στο 2. 

59. Συνάρτησης που η εφαπτόμενή της σε ένα σημείο της να αφήνει την γραφική παράσταση 

εκατέρωθεν της εφαπτομένης (με εξαίρεση το σημείο επαφής) 

60. Συνάρτησης που να υπάρχει το 
x 1

f(x) f(1)
lim

x 1




 και όμως η f να μην είναι παραγωγίσιμη στο 1. 

61. Δυο συναρτήσεις που να έχουν σε κοινό τους σημείο κοινή εφαπτομένη. 

62. Δυο συναρτήσεις που να έχουν κοινή εφαπτομένη (όχι σε κοινό τους σημείο). 

63. Δυο συναρτήσεων που ενώ δεν είναι παραγωγίσιμες το άθροισμά τους είναι παραγωγίσιμη 

συνάρτηση. 

64.  Συνάρτησης που ο ρυθμός μεταβολής του είναι θετικός. 

65. Συνάρτησης που ο ρυθμός μεταβολής του αυξάνει. 

66. Συνάρτησης που να ισχύει το θεώρημα του Rolle στο [α,β]. 

67. Συνάρτησης που να είναι συνεχής στο (α,β], παραγωγίσιμη στο (α,β) με f(α)=f(β) και όμως να 

μην ισχύει το θεώρημα του Rolle στο [α,β]. 

68. Συνάρτησης που να είναι συνεχής στο [α,β], παραγωγίσιμη στο (α,β) με f(α)  f(β) και όμως 

να ισχύει το αποτέλεσμα του  θεωρήματος  του Rolle στο [α,β]. 

69. Συνάρτησης που να ισχύει το ΘΜΤ στο [α,β]. 

70. Συνάρτησης που να είναι συνεχής στο (α,β] Df  , παραγωγίσιμη στο (α,β) και όμως να 

μην ισχύει το ΘΜΤ  στο [α,β]. 

71. Συνάρτησης με πεδίο ορισμού το  ,  που η παράγωγος είναι μηδέν για κάθε χ του πεδίου 

ορισμού τους. 

72. Συνάρτησης μη σταθερής που η παράγωγος είναι μηδέν για κάθε χ του πεδίου ορισμού τους. 

73. Συναρτήσεων που να έχουν την ίδια παράγωγο ενώ οι συναρτήσεις δεν είναι ίσες. 

74. Συνάρτησης μη σταθερής και της παραγώγου της. 

75. Μιας συνάρτησης και της παραγώγου της  που να είναι f(x)<0 και η f΄(χ)>0.  

76. Συνάρτηση που να είναι παραγωγίσιμη στο    και γνησίως αύξουσα που όμως δεν ισχύει 

f (x) 0  για κάθε χ πραγματικό. 

77. Μιας συνάρτησης που να έχει ολικό ελάχιστο αλλά όχι ολικό μέγιστο.  

78. Μιας συνάρτησης που να έχει και ολικό μέγιστο και ολικό ελάχιστο με πεδίο ορισμού το    

79. Μιας συνάρτησης γνησίως αύξουσας που να έχει και ολικό ελάχιστο και ολικό μέγιστο. 

80. Μιας συνάρτησης που να έχει τοπικό ελάχιστο και μέγιστο και να μην έχει ολικά ακρότατα. 

81. Μιας συνάρτησης που να έχει τοπικό ελάχιστο να μην έχει τοπικό μέγιστο και να μην έχει 

ολικά ακρότατα. 

82. Μιας συνάρτησης για την οποία ισχύει το θεώρημα Fermat. 

83. Μιας συνάρτησης που να είναι παραγωγίσιμη στο πεδίο ορισμού της να έχει ακρότατο στο 

0x   και η παράγωγος να μην μηδενίζεται στο 0x . 

84. Μιας συνάρτησης που να έχει ακρότατο στο 0x  εσωτερικό σημείο του πεδίου ορισμού και 

όμως να μην ισχύει το θεώρημα Fermat. 

85. Μιας συνάρτησης που να έχει κρίσιμα σημεία και να μην έχει ακρότατα. 
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86. Μιας συνάρτησης κοίλης και μιας κυρτής συνάρτησης στο   . 

87. Μιας συνάρτησης που να έχει σημείο καμπής και να σχεδιάσετε την εφαπτομένη της στο 

σημείο καμπής. 

88. Μιας συνάρτησης που στο 0x  ισχύει ότι 0f (x ) 0   και στο 0x  δεν έχω σημείο καμπής. 

89. Μιας συνάρτησης που να έχει δυο κατακόρυφες ασύμπτωτες. 

90. Να μην έχει ασύμπτωτες. 

91. Να έχει στο   οριζόντια και στο πλάγια. 

92. Να έχει πεδίο ορισμού το { 1}   και να έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη μόνον την χ=1. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ 

93. Μιας συνεχούς συνάρτησης όπου να φαίνεται ο ορισμός του εμβαδού χωρίου μεταξύ Cf, χ΄χ, 

χ=α, χ=β με f(χ)   0 

94. Μιας συνεχούς συνάρτησης όπου να φαίνεται ο ορισμός του f(x)dx




 . 

95.  Μιας συνεχούς συνάρτησης όπου το f(x)dx




 ταυτίζεται με το εμβαδόν χωρίου μεταξύ Cf, χ΄χ, 

χ=α, χ=β. 

96. Μιας συνεχούς συνάρτησης όπου το f(x)dx




 είναι αντίθετο με το εμβαδόν χωρίου μεταξύ Cf, 

χ΄χ, χ=α, χ=β. 

97. Μιας συνεχούς συνάρτησης όπου το f(x)dx




 δεν είναι ίσο ούτε είναι αντίθετο με το εμβαδόν 

χωρίου μεταξύ Cf, χ΄χ, χ=α, χ=β. 

98. Μιας συνεχούς μη σταθερής συνάρτησης στο [α,β] όπου το f(x)dx




 =0. 

99. Μιας συνεχούς συνάρτησης περιττής στο   και από το σχήμα να υπολογίσετε το  
1

1

f(x)dx


 . 

100. Μιας συνεχούς περιοδικής συνάρτησης και να αποδείξετε γραφικά ότι 
T

T

f(x)dx f(x)dx
 

 

  . 

101. Να κάνετε τη γραφική παράσταση μιας συνεχούς συνάρτησης που f(x)dx 0




 και 

που η f δεν είναι θετική στο [α,β]. 

102. Δυο συναρτήσεων και να δείξετε γραφικά ότι ισχύει 

f(x) g(x)dx f(x)dx g(x)dx
  

  

     . 

103. Δυο συναρτήσεων και να δείξετε γραφικά ότι δεν 

ισχύει f(x).g(x)dx f(x)dx. g(x)dx
  

  

   . 

104. Μιας συνάρτησης μη σταθερής και της αρχικής της. 


