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1. Funkcje - wprowadzenie
Powiedzmy, że mamy zbiór X i zbiór Y . Jeśli każdemu elementowi zbioru X przyporządkujemy
jakiś element zbioru Y , możemy powiedzieć, że zdefiniowaliśmy na zbiorze X funkcję o wartościach
w zbiorze Y . Piszemy wtedy

f : X → Y
Jeśli weźmiemy sobie jakiś element x ∈ X, któremu przyporządkowaliśmy element y ∈ Y ,

mówimy , że y jest wartością funkcji f w punkcie x i piszemy

f(x) = y

Zbiór X nazywamy dziedziną funkcji f , zbiór Y jej przeciwdziedziną, element x argumentem,
element y = f(x) wartością a wyrażenie f(x) = . . . wzorem funkcji.

2. Uwagi
1. KAŻDY argument musi mieć przyporządkowaną wartość.

2. Dwa lub więcej różnych argumentów może mieć przyporządkowaną tę samą wartość.

3. Nie każdy element zbioru Y musi być wartością funkcji f . Możemy na przykład wszystkim
argumentom przypisywać jedną, z góry ustaloną wartość.

4. By w pełni zdefiniować funkcję musimy z góry określić jej dziedzinę i przeciwdziedzinę. Jeśli
dwie funkcje mają tę samą dziedzinę, ten sam zbiór wartości i są zadane tym samym wzorem
a ich dziedziny się różnią, są różne (choć bardzo do siebie podobne).

Definicja 0.1 Mówimy, że funkcja jest różnowartościowa, gdy w różnych punktach ma różne war-
tości a więc jej wartości nie powtarzają się.

Definicja 0.2 Mówimy, że funkcja jest "na", gdy zbiór jej wartości jest równy przeciwdziedzinie
a więc gdy przyjmuje wszystkie "możliwe" wartości.

Będziemy się zajmować funkcjami określonymi na zbiorze liczb rzeczywistych R o wartościach
w tym samym zbiorze. Interesują nas zatem funkcje f : R → R. Ponieważ zbiór R jest natu-
ralnie uporządkowany, tzn. umiemy powiedzieć, że jedna liczba jest większa od drugiej, możemy
zdefiniować następujące właściwości, które fonkcja może mieć lub nie.

Definicja 0.3 Mówimy, że funkcja jest rosnąca gdy wraz ze wzrostem argumentu, rosną jej war-
tości, tzn.

x1 < x2 ⇒ f(x1) < f(x2)

Definicja 0.4 Mówimy, że funkcja jest malejąca gdy wraz ze wzrostem argumentu, maleją jej
wartości, tzn.

x1 < x2 ⇒ f(x1) > f(x2)

Jeśli w definicji 0.3 zastąpimy napis f(x1) < f(x2) napisem f(x1) ¬ f(x2) dostaniemy definicję
funkcji niemalejącej. Jeśli w definicji 0.4 zastąpimy napis f(x1) > f(x2) napisem f(x1)  f(x2)
dostaniemy definicję funkcji nierosnącej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że funkcja może nie spełniać
żadnej z tych definicji.
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3. Zadania
1. Czy jeśli każdemu człowiekowi na świecie przyporządkujemy jego samochód to otrzymamy

funkcję między zbiorem wszystkich ludzi a zbiorem wszystkich samochodów?

2. Czy jeśli każdemu samochodowi na świecie przyporządkujemy jego właściciela, to otrzymamy
funkcję między zbiorem wszystkich samochodów a zbiorem wszystkich ludzi?

3. Czy jeśli każdemu człowiekowi przyporządkujemy jego wzrost wyrażony w kilometrach, to
otrzymamy funkcję między zbiorem wszystkich ludzi, a zbiorem liczb naturalnych?

4. Jak można wyobrażać sobie funkcje, jak o nich myśleć?

5. Czy jeśli każdemu trójkątowi na płaszczyźnie przyporządkujemy jego pole, otrzymamy funk-
cję? Jeśli tak to między jakimi zbiorami? Czy jest to funkcja rosnąca lub malejąca? Jaki ma
zbiór wartości?

6. Niech funkcja f : R → R będzie zadana wzorem f(x) = 0 Jaka jest jej dziedzina, przeciw-
dziedzina, zbiór wartości. Czy f jest rosnąca? Malejąca? Nierosnąca? Niemalejąca?

7. To samo dla funkcji:

(a) f(x) = x,

(b) f(x) = x+ 7,

(c) f(x) = −5x+ 1500100900,
(d) f(x) = x2 + 2,

(e) f(x) = 2x3 + 5x2 + 3x+ 5,

(f) f(x) = x3,

(g) f(x) = 1x ,

(h) f(x) = 2
x2 ,

(i) f(x) =
√
x.

W tym zadaniu warto zastanowić się czy: f : R→ R?

8. Które z funkcji pojawiających się na tej liście są różnowartościowe? Które są "na"?

9. Czy funkcja, która jest rosnąca musi być różnowartościowa? Czy musi być na? To samo dla
funkcji niemalejącej.

10. Narysuj wykresy funkcji pojawiających się na tej liście.
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