
Monotoniczność funkcji 

Funkcja jest monotoniczna, jeżeli jest rosnąca, malejąca, albo stała. 

 

➢ Funkcję nazywamy rosnąca jeżeli wraz ze wzrostem argumentów rosną także 
wartości funkcji. 

Przykładowe wykresy funkcji rosnącej:  

 

Zauważcie, że na każdym wykresie wartości funkcji są coraz większe.  
Odczytajmy np. z pierwszego wykresu wartości funkcji dla x=-2, wartość funkcji w tym punkcie 
wynosi y=-5, a teraz sprawdźmy jaką wartość osiąga funkcja dla argumentu x=1. Wartość ta 
wynosi y=1.    

 

 

 



➢ Funkcję nazywamy malejącą,  jeżeli wraz ze wzrostem argumentów wartości 
funkcji maleją. 

Przykładowe wykresy funkcji malejącej:  

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ Funkcję nazywamy stałą, jeżeli dla wszystkich argumentów przyjmuje tą samą 
wartość.  

Przykłady funkcji stałej:  

 

 

 

 

Wyróżniamy również funkcje:  

➢ NIEMALEJĄCE 
Funkcję nazywamy niemalejącą kiedy jest rosnąca lub stała. 
Przykład funkcji niemalejącej:  

 



➢ NIEROSNĄCE 
Funkcję nazywamy nierosnącą kiedy jest malejąca lub stała. 
Przykład funkcji nierosnącej:  

 

➢ NIEMONOTONICZNE  (monotoniczne przedziałami)  
Funkcję nazywamy niemonotoniczną, gdy na pewnych przedziałach jest rosnąca, 
a na pewnych malejąca. 
W takim przypadku można ewentualnie mówić, że funkcja jest monotoniczna 
przedziałami. Oto przykłady funkcji niemonotonicznych: 
 

1. Funkcja 𝑓(𝑥) = 𝑥2nie jest monotoniczna. Jest malejąca dla 𝑥 ∈ (−∞; 0 > a 
rosnąca dla 𝑥 ∈ 0; +∞). 

 



2. Funkcja 𝑓(𝑥) = |𝑥| nie jest monotoniczna. Jest malejąca dla 𝑥 ∈ (−∞, 0 >, a 
rosnąca dla 𝑥 ∈ 0, +∞). 

 

 

Przykład:  

Określ monotoniczność funkcji przedstawionej na rysunku: 

 

 



Powyższa funkcja jest 

a) rosnąca w przedziale < −2; 1)  
 
Zauważ, że w tym przedziale argumenty ( czyli 𝑥) zwiększają się od wartości −2 
do 1 Wartości funkcji dla argumentów z tego przedziału również rosną od  
𝑦 = −2 do 𝑦=4 na końcu przedziału.  
 

b) stała w przedziale <2; 4) 
 
W tym przedziale dla każdego argumentu  ( czyli 𝑥) wartości funkcji są zawsze 
takie same równe y=4. 
 

c)  malejąca w przedziale (4; 6 > 
 
W  przedziale (4; 6 >   argumenty ( czyli 𝑥) zwiększają się od wartości 4 do 6. 
Wartości funkcji dla argumentów z tego przedziału maleją od wartości 𝑦 = 6 na 
początku przedziału do 𝑦 = 4 na końcu przedziału.  

 


