
Φάςθ 3: Άρτιεσ – Περιττζσ ςυναρτιςεισ 

 

Φφλλο Εργαςίασ 2: Περιττζσ Συναρτιςεισ 

 

Αφοφ χωριςτείτε ςε ομάδεσ των 2-3 ατόμων υλοποιείςτε τισ παρακάτω δραςτηριότητεσ.  

 

Δραςτθριότθτα 1 (Δθμιουργία του οριςμοφ περιττισ ςυνάρτθςθσ: ςυναρτθςιακι ςχζςθ) 

Στο διαδραςτικό ςχήμα «Γραφική παράςταςη περιττήσ ςυνάρτηςησ» υλοποιείςτε τα εξήσ: 

1. Μετακινείςτε το δρομζα α μζχρι να πάρει την τιμή 1 και ςυμπληρώςτε τον παρακάτω 

πίνακα τιμών τησ ςυνάρτηςησ f: 

x -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 

y=f(x)         

 

2. Τι παρατηρείτε ςτον παραπάνω πίνακα;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Ειςάγετε ςτο Διαδραςτικό ςχήμα όλα τα ςημεία τησ γραφικήσ παράςταςησ τησ f  που 

βρήκατε παραπάνω. Για να γίνει αυτό πληκτρολογήςτε ςτη ςτήλη Β του φφλλου εργαςίασ  

τισ αντίςτοιχεσ με το x τιμζσ τησ f(x). Κατόπιν μαρκάρετε όλα τα κελιά των ςτηλών Α και Β 

που περιζχουν τιμζσ, πατήςτε δεξί κλικ και επιλζξτε Δημιουργία -> Λίςτα ςημείων. Αν κάτι 

δεν υλοποιήθηκε όπωσ ζπρεπε πατήςτε το κουμπί Ανανζωςη  που βρίςκεται ςτην 

πάνω-δεξιά γωνία και επαναλάβετε τη διαδικαςία. Τι παρατηρείτε για τα ςημεία αυτά;  

4. Πατήςτε το κουμπί Ανανζωςη  που βρίςκεται ςτην πάνω-δεξιά γωνία. Ακολοφθωσ 

επιλζξτε οποιαδήποτε τιμή του δρομζα α διαφορετική από το μηδζν και επαναλάβετε τα 

παραπάνω βήματα 1-3.  Τι προκφπτει από τη ςφγκριςη των ευρημάτων; 



………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Ο ςυμβολιςμόσ των ςυντεταγμζνων ενόσ ςθμείου Μ με το ηεφγοσ (α,β) δθλώνει ότι θ 

τετμθμζνθ (που αντιςτοιχεί ςτον άξονα x'x) είναι το α και θ τεταγμζνθ (που αντιςτοιχεί 

ςτον άξονα y'y) είναι το β. Είναι γνωςτό από προθγοφμενεσ τάξεισ ότι αν επιπλζον το 

ςθμείο M ανικει ςτθ γραφικι παράςταςθ μιασ ςυνάρτθςθσ f τότε το β=f(α), δθλαδι 

M(α,β)=M(α, f(α)). 

Με τη βοήθεια του παραπάνω ςχολίου ποια ςυναρτηςιακή ςχζςη (δηλαδή ςχζςη μεταξφ 

των ςυμβόλων f και x) πιςτεφετε ότι ικανοποιεί μία ςυνάρτηςη ςυμμετρική ωσ προσ την 

αρχή των αξόνων;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Δραςτθριότθτα 2 (Δθμιουργία του οριςμοφ περιττισ ςυνάρτθςθσ: πεδίο οριςμοφ) 

1. Με βάςη το διαδραςτικό ςχήμα «Γραφική παράςταςη περιττήσ ςυνάρτηςησ» το μηδζν 

ανήκει ςτο πεδίο οριςμοφ τησ ςυνάρτηςησ f (για οποιαδήποτε τιμή του 0a  ); 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Στο διαδραςτικό ςχήμα «Γραφική παράςταςη περιττήσ ςυνάρτηςησ» επιλζξτε το κουτί με 

την ζνδειξη «Τροποποίηςε το Πεδίο Οριςμοφ». Ποιο είναι το πεδίο οριςμοφ τησ 

ςυνάρτηςησ f; 

       κ , μ μ , λ , ,     

3. Επιλζξτε να μεταβάλετε το πεδίο οριςμοφ τησ f μετακινώντασ τουσ δρομείσ κ,  λ και μ. 

Ποια χαρακτηριςτικά ζχει το πεδίο οριςμοφ όταν ζχουμε ςυμμετρία τησ γραφικήσ 

παράςταςησ τησ f ωσ προσ την αρχή των αξόνων; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


