
Temat 50. Monotoniczność funkcji. 
 
Będziemy wiedzieć:  
- co to jest funkcja monotoniczna i przedziałami monotoniczna; 
Będziemy znać:  
- definicję funkcji rosnącej, malejącej, stałej, nierosnącej i niemalejącej; 
Będziemy potrafić:   
- określić monotoniczność funkcji na podstawie jej wykresu; 
- narysować wykres funkcji o zadanych kryteriach monotoniczności; 
- zbadać monotoniczność funkcji określonej wzorem. 
 
Funkcja jest monotoniczna, jeśli jest rosnąca, malejąca, stała lub nierosnąca, czy niemalejąca. 
 
Funkcja liczbowa f: X→Y:   
- jest funkcją rosnącą jeśli dla dowolnych argumentów x1, x2X z nierówności x1<x2 wynika nierówność f(x1)<f(x2) 

              
 

- jest funkcją malejącą jeśli dla dowolnych argumentów x1, x2X z nierówności x1<x2 wynika nierówność f(x1)>f(x2) 

           
- jest funkcją stałą jeśli dla dowolnych argumentów x1, x2X zachodzi równość f(x1)=f(x2) 

 
- jest funkcją niemalejącą jeśli dla dowolnych argumentów x1, x2X z nierówności x1<x2 wynika nierówność f(x1)f(x2)  

 
- jest funkcją nierosnącą jeśli dla dowolnych argumentów x1, x2X z nierówności x1<x2 wynika nierówność f(x1)f(x2)  

 
Funkcja stała jest jednocześnie niemalejąca i nierosnąca. 
 



Powyższe definicje odnoszą się do całej dziedziny, ale mogą też odnosić się do zbioru zawierającego się w tej dziedzinie (np. 
tylko część wykresu będzie rosnąca czy malejąca). 
Wtedy definicję należałoby nieco rozbudować:  
Funkcja liczbowa f: X→Y jest funkcją rosnącą w zbiorze A, AX, wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnych argumentów x1, x2A 
z nierówności x1<x2 wynika nierówność f(x1)<f(x2). 
 
Zapis skrócony:  
f:X→Y jest funkcją rosnącą w zbiorze A, AX⋀ 𝑓(𝑥1) < 𝑓(𝑥2)𝑥1𝑥2∈𝐴  

 
Zbadaj, jaką funkcją – rosnącą, malejącą czy stałą – jest funkcja określona w zbiorze liczb całkowitych wzorem:  
a) f(x) = x-1 funkcja rosnąca 
b) f(x) = 3x funkcja rosnąca 
c) f(x) = -x+3 funkcja malejąca (współczynnik a ujemny) 

d) f(x) = √2    funkcja stała 
 
Warto zwrócić uwagę na sposób przeprowadzania dowodów w podręczniku (str. 149) dotyczących monotoniczności 
określonych funkcji. 

Wykaż, że funkcja f:R→R dana wzorem 𝒇(𝒙) =
𝟏
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Założenie: x1, x2R i x1<x2; 
 
Teza: f(x1)<f(x2) 
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Uzasadnij, że funkcja f:R→R dana wzorem f(x)=-2x+6 jest malejąca (ćwicz 1 str 150 z podręcznika do matematyki Nowej Ery) 
Teza i założenie: jak wyżej. 
Dowód:  
𝑥1 < 𝑥2/∙ 2  

2𝑥1 < 2𝑥2/∙ (−1) Mniejsza liczba dodatnia zamieniona na przeciwną staje się większą liczbą ujemną 

2𝑥1 > 2𝑥2/+6  
2𝑥1 + 6 > 2𝑥2 + 6  
 
Mając wykres funkcji, można łatwo wyznaczyć przedziały monotoniczności. 
Dla funkcji przedstawionej powyżej jako nierosnąca:  
(-;-2) jest stała 
⟨−2; +∞) jest malejąca. 

 
Dla funkcji przedstawionej powyżej jako niemalejąca: 
(−∞; −3) ∩ ⟨2; +∞) jest stała 
⟨−3; 2⟩ jest rosnąca. 
 
Funkcje niemonotoniczne 

 
Funkcja przedstawiona na wykresie obok, nie jest monotoniczna. 

W przedziale ⟨−5; 3
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⟩ jest niemalejąca, a w przedziale ⟨3
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; +∞) jest malejąca. 

 
Funkcja ta jest jedynie monotoniczna przedziałami, ale nie jest monotoniczna w 
całej swojej dziedzinie, ponieważ jest zarówno przedział, kiedy jest niemalejąca i 
przedział, kiedy jest nierosnąca. 
 
Wszystkie przykłady powyżej przedstawiały  funkcje monotoniczne w całej 
dziedzinie. 
 
Inne przykłady funkcji niemonotonicznych: 𝑓(𝑥) = 𝑥2    𝑙𝑢𝑏    𝑓(𝑥) = |𝑥| 
 


