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            ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ   

 

 
Α.4.2 

 
H συνάρτηση 

 
 y = αx2 + βx + γ  

 
με α ≠ 0 

  

 

Το 

 

23
Ο
 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

 

περιλαμβάνει 

 

 ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 

ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΑΡΑΒΟΛΗ 

 Α    Θα κατασκευάσουμε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης  

3x4x2y 2  . 

Βήμα 1 : Για αρχή να αναγνωρίσουμε τους συντελεστές α, β και γ.  

Βήμα 2 : Υπολογίστε την παράσταση  


α2

β
……..……. (σε επόμενη τάξη θα 

δείτε και την εξήγηση, τώρα μόνο θα την χρησιμοποιήσουμε). Βάζουμε το 

αποτέλεσμα σαν κεντρική τιμή του x στον πίνακα τιμών.     

       

Βήμα 3 : Συμπληρώνουμε τιμές του χ,  συμμετρικά ως προς αυτήν.  

Βήμα 4 : Για  x = 0, 1, -1, 2, -2  βρείτε Τα αντίστοιχα  y  

 και συμπληρώστε τον πίνακα τιμών:         

      χ                -2 -1    0 1 2 

      y      

Βήμα 5 : Τοποθετήστε τα σημεία που έχουν  

συντεταγμένες τους αριθμούς του πίνακα            

στο διπλανό ορθοκανονικό σύστημα αξόνων. 

      Ενώνοντάς τα φτιάχνεται η παραβολή, που  

είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης για  

όλους τους πραγματικούς αριθμούς.  

Ερώτηση : H συνάρτηση έχει μέγιστο ή ελάχιστο; 

 Πόσο είναι αυτό και για ποιό χ ; 

Απάντηση :  Έχει  ………………  το y = ……… για  χ = 

……… 

χ

y

1-1-2 0
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Ερώτηση : Ποιές οι συντεταγμένες της  κορυφής ;                     Απάντηση :  (… 

, …) 

Ερώτηση : Ποιός είναι ο άξονας συμμετρίας της παραβολής; 

Απάντηση :  Η ευθεία  ………… .              

 

 Ζ      

Συμπληρώστε τις προτάσεις: 

Η παραβολή μετακινείται προς τα πάνω όταν το γ  μ………………  και προς  

τα ………..  όταν το γ  ……………… . Είναι στραμμένη προς τα πάνω και επομένως 

παρουσιάζει ελ……..… όταν α …… 0. 

 

Και προς τα ………… επομένως παρουσιάζει …………… όταν  α …… 0. 

Η τετμημένη της κορυφής είναι ίση με  
.....2

.....




. 

 

  Έχει άξ………  σ……………… μία κατ….…………… ε………… , που τέμνει τον 

άξονα χ στο  
... .. ....

.........


 .   

 

 Για α>0, όταν το  α  …………………   η παραβολή  «αν……………» ,  

 

 και «…………»  όταν το α ………………… . 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 

1. Να γίνει η γραφική παράσταση της συνάρτησης y=x2-αx+β αν ξέρουμε ότι διέρχεται από 

τα σημεία Α(0, 5) και Β(1, 0). 

 

2. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων: 

α) y=x2-x-6 -2x3 β) y=2x2-8x-6 -1x5 

 

3. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων στο ίδιο σύστημα αξόνων, όταν 

-3χ3 των: α) y=-3x2+2, β) y=-3x2+3, γ) y=-3x2-2 

 

4. Δίνετε η συνάρτηση y=0,25x2+β. Να γίνει η γραφική παράσταση όταν το διάγραμμά της 

διέρχεται α) Από το σημείο (0,2). β) Από το σημείο (0,-2). 

 

5. Δίνεται η συνάρτηση y=α(x-2)2. Να γίνει η γραφική παράστασή της αν ξέρουμε ότι το 

σημείο (3,-2) ανήκει στη γραφική της παράσταση. 
 

6. Δίνεται η συνάρτηση y=αx2+2x-1. Να κάνετε την γραφική της παράσταση αν το 

διάγραμμα διέρχεται από το σημείο (2,5). 

 

7. Να γίνει η γραφική παράσταση της συνάρτησης y=x2-αx+β αν ξέρουμε ότι διέρχεται από 

τα σημεία (0,5) και (1,0). 
 

8. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των 

συναρτήσεων: y=x2-5x, y=-2x2+4x,

 y=x2+x 

y=-5x2+10, y=3x2-6x, y=-2x2-2x 

 

9. Α. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας ε, που διέρχεται από τα σημεία Α(1, 3) και 

Β(-1,5). 

Β. Να βρεθούν τα σημεία τομής της ε και της παραβολής ψ=χ2+2. 

 

10. Δίνεται η παραβολή ψ=λχ2+(κ-1)χ+6. Να προσδιοριστούν τα κ, λ αν γνωρίζετε πως η 
5 1 

παραβολή για χ= 
2  

παίρνει ελάχιστη τιμή ψ=− 
4

. 

 

11. Δίνεται η παραβολή ψ=(2μ+1)χ2 + 5. 

Α. i. Να βρεθούν οι τιμές του μ για τις οποίες η παραβολή βρίσκεται κάτω από το άξονα χχ’. 
ii. Να βρεθούν οι τιμές του μ για τις οποίες η παραβολή παρουσιάζει ελάχιστο. Β. Να 

βρείτε την τιμή του μ, ώστε η παραβολή να διέρχεται από το σημείο Α(-2,12). 
Γ. Για την τιμή του μ που υπολογίσατε στο ερώτημα Β , να συμπληρώστε τον 

παρακάτω πίνακα τιμών της παραβολής : 

Χ 
 

 

−√2 -1 5√3   

Ψ    2 4 

http://blogs.sch.gr/iraidos/


            ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                      Γ΄  ΤΑΞΗ 
 

Επιμέλεια αρχείου: Ηλίας Ράιδος  Καθηγητής Μαθηματικών.                                             E-mails:raidosi@yahoo.gr  

                                                           http://blogs.sch.gr/iraidos/                                                          iraidos@gmail.com 

Σελίδα 5 από 8 

 

 

12. Δίνεται η παραβολή ψ=3χ2-5χ-2. Να βρεθούν: 

Α. Οι συντεταγμένες της κορυφής Κ. 
Β. Η μέγιστη ή η ελάχιστη τιμή 
της. Γ. Ο άξονας συμμετρίας της. 

Δ. Τα σημεία τομής της με τους άξονες. 
 

13. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης με τύπο y=χ2+αχ+β, αν είναι 

γνωστό ότι η γραφική της παράσταση τέμνει τον άξονα y’y στο σημείο (0, 8) και η 
κορυφή της παραβολής είναι το σημείο K ( 1, 2)., 

14. Α. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που περνάει από το σημείο τομής των ευθειών 

χ=4, γ=4 και την αρχή των αξόνων. 

Β. Να βρείτε τον αριθμό κ ώστε η ευθεία ε1: y=(κ2 -2κ+2)χ+4 να είναι παράλληλη προς 
την ευθεία γ=χ. 
Γ. Αν κ=1 να σχεδιάσετε την ει και να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου που 
σχηματίζει (η ε1) με τους άξονες. 

 

15. Δίνονται οι συναρτήσεις: ψ=2χ2+αχ+β και ψ =αχ-β. Αν το σημείο Α(1, 2) είναι κοινό 

σημείο των γραφικών τους παραστάσεων τότε: 

Α. Να βρεθούν τα α,β 

Β. Να βρεθεί το άλλο κοινό σημείο των γραφικών τους παραστάσεων. 

 

16. Δίνεται η συνάρτηση: y=f(χ)=αχ2+βχ-6 

A. Αν η γραφική της παράσταση διέρχεται από τα σημεία Α(-2, 8) και Β(1, -10) να 

βρεθούν οι τιμές των α και β. 

B. Για τις τιμές των α και β που θα βρείτε να λυθεί η εξίσωση: f(χ)=0. 

Γ. Αν ρ είναι η μικρότερη ρίζα της εξίσωσης f(χ)=0 να υπολογιστεί η τιμή της 

παράστασης: A=ρ2004+ρ2005. 
 

17. Να αποδείξετε ότι: 

Α. Από όλα τα ορθογώνια παραλληλόγραμμα που έχουν την ίδια περίμετρο, 
μεγαλύτερο εμβαδό έχει το τετράγωνο. 
Β. Από όλα τα ορθογώνια που έχουν το ίδιο εμβαδό, μικρότερη περίμετρο έχει το 
τετράγωνο. 

 

18. Ένα ορθογώνιο έχει περίμετρο 200cm. 

A. Αν χ είναι το πλάτος του ορθογωνίου να εκφράσετε το εμβαδόν του ως συνάρτηση 

του χ. 

B. Να βρείτε τις τιμές Ε(4), Ε(10). και 

Γ. Να κάνετε την γραφική παράσταση της συνάρτησης. 
Δ. Στη συνέχεια από την γραφική παράσταση της συνάρτησης να βρείτε το ορθογώνιο που 

έχει το μέγιστο εμβαδόν. 
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

1. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης 2x3xy 2   και να 

βρείτε το ελάχιστο της συνάρτησης και τον άξονα συμμετρίας της. 
 
2. Δίνεται η συνάρτηση f(x) = x 2 + x + 1 . 

  α. Σε ποιο σημείο τέμνει τον άξονα x΄x ; 

 β. Σε ποιο σημείο τέμνει τον άξονα y΄y ; 

 γ. Ποιος είναι ο άξονας συμμετρίας της παραβολής ; 

 δ. Ποια είναι η κορυφή της παραβολής ;    

 ε. Να γίνει η γραφική παράσταση. 
 

3. Δίνεται η συνάρτηση f(x) = −x 2 + 2x − 1 . 

  α. Σε ποιο σημείο τέμνει τον άξονα x΄x ; 

 β. Σε ποιο σημείο τέμνει τον άξονα y΄y ; 

 γ. Ποιος είναι ο άξονας συμμετρίας της παραβολής ; 

 δ. Ποια είναι η κορυφή της παραβολής ;    

 ε. Να γίνει η γραφική παράσταση. 
 

4. Δίνεται η συνάρτηση f(x) = 
1x

xx 23




. 

 α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της. 

 β. Να απλοποιήσετε τον τύπο της. 

 γ. Να σχεδιάσετε την γραφική της παράσταση. 

 δ. Να βρεθεί ο άξονας συμμετρίας της. 
 

5. Να σχεδιάσετε την παραβολή 2xαy   αν αυτή διέρχεται από το σημείο: 

 α. Α (2, −6) β. Β ( −1, 4) 
 

6. Να σχεδιάσετε την παραβολή βxαy 2   αν αυτή διέρχεται από το σημείο Α (2, 

2) και την αρχή των αξόνων. 
 

7. Να γίνει η γραφική παράσταση της συνάρτησης βxαxy 2  , αν γνωρίζετε ότι 

διέρχεται από το σημείο (1, 3) και από την αρχή των αξόνων. 
 

8. Να γίνει η γραφική παράσταση της συνάρτησης βxαy 2  , αν είναι γνωστό ότι 

διέρχεται από τα σημεία Α (0, 2) και Β (1, 1) . 
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  Κορυφή & Ακρότατα 
 
9. Αν είναι γνωστό ότι η παραβολή y = x2 + κx + λ διέρχεται από τα σημεία   Ο (0, 0) 

και Α (1, 4) , τότε: 

  α. Να υπολογίσετε τα κ, λ . 

 β. Σε ποια σημεία τέμνει τους άξονες x΄x και y΄y ; 

 γ. Παρουσιάζει μέγιστο ή ελάχιστο και σε ποιο σημείο ; 

 δ. Ποια ευθεία αποτελεί άξονα συμμετρίας της παραβολής ; 
 

10. Δίνεται η παραβολή y = 2x3
2

1α











. Να βρείτε για ποιες τιμές του α η παραβολή 

έχει ελάχιστο. 
 

11. Δίνεται η παραβολή y = 2x
3

3κ2

2

1κ







 



. Να βρείτε για ποιες τιμές του κ η 

παραβολή έχει μέγιστο. 
 
12. Δίνεται η παραβολή y = (2λ − 1)x 2 − 3x + 7 . Να βρείτε για ποιες τιμές του λ έχει 

μέγιστο. 
 
13. Για ποια τιμή του λ η συνάρτηση y = 2x 2 − 2(2λ + 1) έχει γραφική παράσταση 

παραβολή, με κορυφή την αρχή των αξόνων; 
 

14. Να βρεθεί ο λ ώστε η συνάρτηση y = 






 


5

11λ
λ27x

2

3 2  να έχει γραφική 

παράσταση παραβολή με κορυφή την αρχή των αξόνων. 
 

15. Δίνεται η παραβολή  y = 2x1
6

α31











. Να βρείτε για ποιες τιμές του α βρίσκεται 

κάτω από τον άξονα x΄x . 
 
16. Δίνεται η συνάρτηση y = x2 − 2κx + κ 2 + κ + 1 . Να βρείτε τον κ αν η συνάρτηση 

έχει ελάχιστο τον αριθμό –4. Στη συνέχεια, να βρείτε την κορυφή της. 
 
17. Να βρείτε το μέγιστο ή ελάχιστο και την κορυφή των συναρτήσεων : 

 α. f(x)= x 2 − 2x β. f(x) = x 2 − 3x + 2 

 γ. y = − x 2 + 2x + 8 
 
18. Να βρείτε τις τιμές του λ, ώστε οι εξισώσεις y = (λ − 1)x 2 και y = (2λ + 3)x 2 να 

παριστάνουν παραβολές συμμετρικές ως προς τον άξονα x΄x . 
 
 Διάφορες 
 
19. Για ποιές τιμές των λ, κ η παραβολή y = (λ − 1)x 2 − 5x + 2κ − 6 διέρχεται απο τα 

σημεία Δ (1, 2) και Ε(0, 6) . 
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20. Δίνεται η παραβολή y = x 2 + κx + λ . 

  α. Να βρείτε τους κ,λ αν είναι γνωστό ότι τα  σημεία Ο(0, 0) και Α(4, 4) 
βρίσκονται πάνω στην γραφική παράσταση της παραβολής. 

 β. Ποιά η εξίσωση της ευθείας η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων και 
από την κορυφή της παραπάνω παραβολής; 

 
21. Να βρεθεί η εξίσωση της παραβολής η οποία έχει κορυφή το Ο(0, 0) και διέρχεται 

από το σημείο Α(2, −8) . Στη συνέχεια, να βρεθεί η εξίσωση της συμμετρικής της, 

ως προς τον άξονα x΄x, και να γίνει η γραφική της παράσταση για −5  x  −3 . 
 
22. Δίνεται ορθογώνιο με περίμετρο 12 και μήκος x. 

 α. Να εκφράσετε το εμβαδόν του ορθογωνίου ως συνάρτηση του x. 

 β. Να σχεδιάσετε την γραφική παράσταση της συνάρτησης αυτής. 

 γ. Πότε το ορθογώνιο έχει μέγιστο εμβαδόν; 
 
23. Ένα ορθογώνιο τρίγωνο έχει κάθετες πλευρές με μήκη x και 4 − x. 

 α. Να εκφράσετε το εμβαδόν του ορθογωνίου ως συνάρτηση του x. 

  β. Να βρείτε την μέγιστη τιμή του εμβαδού του τριγώνου. 
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