
Συναρτήσεις  Ανάλογα – Αντιστρόφως Ανάλογα Ποσά 
 

1) Τι λέγεται Συνάρτηση; 
Συνάρτηση ονοµάζεται η διαδικασία(σχέση) µε την οποία κάθε τιµή της µεταβλητής x 
αντιστοιχίζεται σε µία µόνο τιµή της µεταβλητής y. Λέµε ότι "η µεταβλητή y 
εκφράζεται ως συνάρτηση της µεταβλητής x". 
 

2) Τι ονοµάζουµε τύπο µιας συνάρτησης; 
 Τύπο συνάρτησης ονοµάζουµε τον µαθηµατικό τύπο που συνδέει τις µεταβλητές 

(µεγέθη) µεταξύ τους. 
 

3) Τι ονοµάζουµε πίνακα τιµών µιας συνάρτησης; 
 O πίνακας που µας δείχνει τις αντίστοιχες τιµές της µίας µεταβλητής ως προς την 

άλλη, ονοµάζεται πίνακας τιµών της συνάρτησης. 
 

4) Τι ονομάζουμε τετμημένη, τεταγμένη, συντεταγμένες ενός σημείου Μ; Τι ονομάζουμε 
 ορθογώνιο σύστημα αξόνων και τι τεταρτημόρια; 
 Oνοµάζουµε τετµηµένη του σηµείου Μ τον  

αριθµό που αντιστοιχεί στο ίχνος της καθέτου 
προς τον x΄x και τεταγµένη του Μ τον αριθµό 
που αντιστοιχεί στο ίχνος της καθέτου προς 
τον y΄y.  

 Στο σχήμα μας το Μ έχει τετμημένη το 4 
και τεταγμένη το 3. 
Oι δύο αριθµοί µαζί λέγονται συντεταγµένες 
του σηµείου Μ και γράφουµε Μ (3,4). 
Oι άξονες x΄x και y΄y ονοµάζονται σύστηµα 
ορθογωνίων αξόνων ή πιο απλά  
σύστηµα αξόνων. 
Το σύστηµα αξόνων χωρίζει το επίπεδο σε 4 γωνίες,  
που κάθε µια ονοµάζεται τεταρτηµόριο. 
 

5) Τι ονομάζεται γραφική παράσταση συνάρτησης; 
 Γραφική παράσταση µιας συνάρτησης, µε την οποία ένα µέγεθος y εκφράζεται ως  
 συνάρτηση ενός άλλου µεγέθους x, ονοµάζεται το σύνολο όλων των σηµείων του 

επιπέδου µε συντεταγµένες (x, y). 
 

6) Ποιος τύπος μας δίνει την απόσταση δύο σημείων Α(xΑ, yΑ) και Β(xΒ, yΒ) ; 
  

A 
 

7) Η συνάρτηση y=αx. Ποσά ανάλογα 
 ∆ύο ποσά λέγονται ανάλογα, όταν πολλαπλασιάζοντας τις τιµές του ενός ποσού µε  

έναν αριθµό, πολλαπλασιάζονται και οι αντίστοιχες τιµές του άλλου ποσού µε τον  
ίδιο αριθµό. 
Αν δύο ποσά είναι ανάλογα, τότε οι τιµές y του ενός εκφράζονται ως συνάρτηση των 
τιµών x του άλλου µε την ισότητα  y = α · x 
Στα ανάλογα ποσά, ο λόγος των τιµών του ενός προς τις αντίστοιχες τιµές του 
άλλου είναι σταθερός, δηλαδή αν x και y είναι οι αντίστοιχες τιµές, τότε ο λόγος 
είναι σταθερός. 
Η γραφική παράσταση της συνάρτησης y = α · x είναι µία ευθεία που διέρχεται από 
την αρχή 0 των αξόνων.  
 

8) Τι ονομάζουμε κλίση μιας ευθείας; 
 Κλίση της ευθείας y = αx ονοµάζεται ο σταθερός λόγος       που είναι ίσος µε α. 
 
 



9) Τι γνωρίζετε για την συνάρτηση y = αx+β; 
Η γραφική παράσταση της συνάρτησης y = αx + β, όπου x πραγµατικός αριθµός και 
β ≠0, είναι µια ευθεία παράλληληπρος τη γραφική παράσταση της συνάρτησης 
y = αx, που τέµνει τον άξονα y΄y στο σηµείο (0,β). 
Κάθε εξίσωση της µορφής αx + βy = γ, µε α ≠0 ή β ≠0 παριστάνει ευθεία. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) Η συνάρτηση           . Ποσά αντιστρόφως ανάλογα. 
 
 ∆ύο ποσά λέγονται αντιστρόφως ανάλογα, όταν πολλαπλασιάζοντας τις τιµές του 

ενός ποσού µε έναν αριθµό, διαιρούνται οι αντίστοιχες τιµές του άλλου µε τον ίδιο 
αριθµό. 
Αν α ≠0 είναι το σταθερό γινόµενο δύο αντιστρόφως ανάλογων ποσών x και y, τότε  
το y εκφράζεται ως συνάρτηση του x από τον τύπο 
 
Αν δύο ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα, τότε το γινόµενοτων αντίστοιχων τιµών  
τους είναι σταθερό. 
Η γραφική παράσταση της συνάρτησης όπου α ≠0 λέγεται υπερβολή και αποτελείται 
από δύο κλάδους που βρίσκονται: 
– Στο 1o και στο 3o τεταρτηµόριο των αξόνων, όταν α > 0. 
– Στο 2o και στο 4o τεταρτηµόριο των αξόνων, όταν α < 0. 

 
11) Ιδιότητες της υπερβολής.  
  

Η υπερβολή             , x≠0 έχει 
 
 1. κέντρο συµµετρίαςστην αρχή 0 των αξόνων 

2. άξονες συµµετρίαςτις διχοτόµους των γωνιών των αξόνων, δηλαδή τις ευθείες µε 
εξισώσεις y = x και y = –x 
3. ασύµπτωτες τους άξονες x΄x και y΄y, δηλαδή οι κλάδοι µιας υπερβολής όσο και 
να προεκτείνονται δεν τέµνουν τους άξονες x΄x και y΄y. 
 
 


