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ΟΔΗΓΙΕΣ
 Αυτό το κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις συναρτήσεις. Επειδή η έννοια της 
συνάρτησης είναι θεμελιώδης στο λογισμό, έχουμε διαχωρίσει τη σχετική ύλη για 
συνέχεια, όρια και άλλες ιδιότητές για να την εξετάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. 
Έτσι, ο φοιτητής πρέπει να μελετήσει προσεκτικά ένα μέρος του κεφαλαίου 2 του 
ΑΜ και συγκεκριμένα τις εξής ενότητες: Συναρτήσεις, Γραφική παράσταση συ-
ναρ τήσεως, Φραγμένες συναρτήσεις, Μονότονες συναρτήσεις, Αντίστροφες συ-
ναρ τήσεις, Πρωτεύουσες τιμές, Μέγιστα και ελάχιστα, Είδη συναρτήσεων, Ειδικές 
υπερβα τικές συναρτήσεις. Οι υπόλοιπες ενότητες μπορούν να αφεθούν για αργό-
τερα.

 Οι σημειώσεις που δίνονται σε αρχεία pdf είναι σημαντικές και συμπληρώνουν 
την ύλη ώστε συνιστάται στο φοιτητή να μελετήσει προσεκτικά το περιεχόμενό τους. 
Ο στόχος του φοιτητή πρέπει να είναι η κατανόηση του αυστηρού μαθηματικού 
περιεχόμενου της συνάρτησης και η ικανότητα εκτίμησης της σχέσης αλληλεξάρ-
τησης μεταξύ του πεδίου ορισμού και του πεδίου τιμών. 

 Το αρχείο Note301G.pdf αναφέρεται στους διάφορους ορισμούς της συνάρτησης 
και μερικές βασικές παρατηρήσεις. Ο φοιτητής πρέπει να μάθει και τους τρεις 
ορισμούς και να προσπαθήσει να δει πώς κάθε συνάρτηση που δίνεται στο ΑΜ ή 
στις σημειώσεις ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ορισμού.

 Η ύλη αυτού του κεφαλαίου καλύπτεται με τα προβλήματα 1-9 του ΑΜ και 
εκείνα του αρχείου Problems3G.pdf. Ο φοιτητής πρέπει να τα μελετήσει όλα και 
να κατανοήσει κάθε λεπτομέρεια. Αυτό θα τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει παρό-
μοιες περιπτώσεις αργότερα στα άλλα κεφάλαια, όπου οι λεπτομέρειες θα παρα-
λείπονται.

 Οι ασκήσεις του ACEs3G.pdf δίνουν έμφαση στις τιμές, το πεδίο ορισμού, το 
πεδίο τιμών και τα φράγματα μιας συνάρτησης. Προσπαθήστε να απαντήσετε σε 
όλες αυτές τις ασκήσεις και, αν αποτύχετε σε μερικές, ξαναπροσπαθήστε πριν δείτε 
τις απαντήσεις. Ιδιαίτερη προσπάθεια πρέπει να καταβάλετε στην άσκηση 4 για να 
συνδέσετε τις συναρτήσεις που δίνονται με τις γραφικές παραστάσεις, αρχίζοντας 
από τις απλούστερες και χρησιμοποιώντας τιμές και συμμετρίες. Στο τέλος, πρέπει 
να είστε ικανοί να σχεδιάζετε περίπου τη γραφική παράσταση μιας απλής συνάρ-
τησης χωρίς υπολογισμούς. Εξασκηθείτε σε αυτό και με το πρόβλημα 38 του ΑΜ. 
Επίσης λύστε τα προβλήματα 40, 42, 44 και 49 του ΑΜ.

 Αυτό το κεφάλαιο βάζει τις εννοιολογικές βάσεις στις οποίες θα στηριχθούν 
εκτεταμένοι υπολογισμοί στα επόμενα κεφάλαια.


