
   ΣΕΛΙΔΑ      ΑΠΟ 2     

 Αρωγή για το λύκειο                                                                                                                                         
  

 

1

  

 
 

 
1. Δίνονται ορισμένες στο ℝ συναρτήσεις f, g, h για τις οποίες ισχύουν οι 

σχέσεις 
f(x2) =|x| 

και   (g∘h)(x) = |x+1|+2. 
για κάθε xℝ. Αν η γραφική παράσταση της h είναι ευθεία που τέμνει τους 
άξονες x΄x, y΄y στα σημεία Α(-1,0), B(0,1) αντίστοιχα, τότε:  
α. να βρείτε τους τύπους των f, g. 
β. να ορίσετε την συνάρτηση f, απαλείφοντας από τον τύπο της g την 

απόλυτη τιμή. 
γ. να βρείτε το ευρύτερο υποσύνολο του ℝ στο οποίο οι f , g είναι ίσες. 

 
 

2. Δίνεται συνάρτηση f: ℝℝ  για την οποία για κάθε x, yℝ ισχύει 
f(x+y)=f(xy)+f(x)+f(y)+x2+y22xy. 

α. Nα αποδείξετε χωρίς να υπολογίσετε τον τύπο της f, ότι η f είναι άρτια. 
β. Nα βρείτε τον τύπο της f. 

 
 

3. Δίνονται συναρτήσεις f, g: ℝ*ℝ για τις οποίες για κάθε x0 ισχύουν οι 
σχέσεις  

ef(x) = x2eg(x) 

και                                       f2(x)+g2(x)  2(fg)(x). 
Δίνεται επιπλέον η συνάρτηση h(x) = lnx  
α.  Nα αποδείξετε ότι οι συναρτήσεις f και -g είναι ίσες. 
β.  Nα βρείτε το ευρύτερο υποσύνολο του ℝ στο οποίο οι f , h είναι ίσες. 

 
 

4. Δίνονται συναρτήσεις f, g, h : ℝℝ oι οποίες ικανοποιούν τις σχέσεις: 
 h(x1)  x  h(x+1)2 
 (g∘h)(x)=x2+x+1 
 (f∘f)(x)= g(x) 

Αποδείξτε ότι:  
α.  (fog)(x)= (gοf)(x) για κάθε xℝ. 
β.  o τύπος της g είναι ο g(x)=x2x+1. 
γ.  οι γραφικές παραστάσεις των f , g τέμνονται στην ευθεία y=x. 
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5. Δίνεται f: ℝℝ* για την οποία για κάθε x, yℝ ισχύει 

f(x+y)= f(x)f(y) 
α.  Να υπολογίσετε το f(0). 
β.  Να αποδείξετε ότι f(x)>0 για κάθε και xℝ.  
γ.  Έστω η συνάρτηση με τύπο 

g(x) = lnf(x)  
Αποδείξτε ότι: 
(i) g(x+y) = g(x)+ g(y) για κάθε x, yℝ 
(ii) η g είναι περιττή. 

δ.  Να αποδείξετε ότι    f(xy) =
)y(f
)x(f . 

 


