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Pojęcie funkcji

523. Wykres przedstawia zależność mię-
dzy polem powierzchni całkowitej a pro-
mieniem podstawy puszki o objętości
0,5 litra. Korzystając z wykresu, odpo-
wiedz na poniższe pytania (odpowiedzi
podaj w przybliżeniu).

a) Jaki jest promień podstawy puszki,
o polu powierzchni całkowitej 4 dm2?

b) Jakie jest najmniejsze możliwe pole
powierzchni puszki? Jaki jest wówczas
promień podstawy puszki?

c) Dla jakich długości promienia po-
le powierzchni puszki maleje wraz ze
wzrostem promienia, a dla jakich roś-
nie?

524. Odczytaj z wykresów:

a) Jaka była średnia temperatura kwietnia 1990 r.?

b) W jakich miesiącach 1990 r. średnia temperatura była ujemna?

c) W jakich miesiącach 2075 r. przewiduje się średnią temperaturę wyższą niż
15◦C?

d) O ile stopni wzrośnie średnia temperatura czerwca w latach 1990–2075?

e) Czy wzrost średniej temperatury między 1990 r. a 2075 r. będzie większy w le-
cie, czy w zimie?

f) Okres wegetacyjny to okres, w którym średnia temperatura miesięczna jest więk-
sza od 5◦C. O ile miesięcy dłuższy będzie okres wegetacyjny w Polsce w 2075 r.
w porównaniu z rokiem 1990?
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525. Odczytaj z wykresu:

a) O ile wzrosła liczba ludności między
1100 r. a 1200 r.?

b) W którym wieku liczba ludności prze-
kroczyła 500 mln?

c) Na wykresie widać efekty działania
epidemii dżumy zwanej „czarną śmier-
cią”. W którym wieku panowała ta epi-
demia?

526. Dla każdej z funkcji określonych poniżej za pomocą tabelki ustal:

a) dziedzinę,

b) zbiór wartości funkcji,

c) wartość najmniejszą i największą,

d) wartość dla argumentu 1,

e) dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartość 2,

f) miejsca zerowe funkcji,

g) dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie.

x 1 2 3 4 5 6

f (x) 1 0 1 2 3 4

x 1 2 3 4 5 6

g(x) −3 5 0 1 2 0

x −3 −2 −1 0 1 2 3

h(x) −2 1 −2 0 2 −1 2

x 10 12 14 16 18 20

s(x) 0 2 4 6 8 0

527. Znajdź miejsca zerowe funkcji, która każdej liczbie rzeczywistej x przypo-
rządkowuje:

a) liczbę o 1 większą od x, c) liczbę o 1 większą od |x|,
b) kwadrat liczby x, d) liczbę o 5 mniejszą od

√
|x|.

528. Funkcja określona jest w następujący sposób:

Każdej dodatniej liczbie naturalnej przyporządkowujemy jej odwrotność.

a) Jaką wartość przyjmuje funkcja dla argumentu 52?

b) Dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartość 0,01?

c) Czy funkcja przyjmuje wartość 1,5?

d) Utwórz tabelkę funkcji dla jednocyfrowych dodatnich liczb naturalnych.

e) Na podstawie tabeli z punktu d) sporządź wykres funkcji.

f) Czy istnieje wartość najmniejsza lub największa tej funkcji?

g) Znajdź zbiór wartości tej funkcji.
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