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Ένα ερώτηµα προς µαθηµατικούς:

Ποιο είναι το σπουδαιότερο θεώρηµα της
Ανάλυσης που διδάσκονται οι µαθητές της
Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης στην

Γ΄ Λυκείου; 



Έστω µια συνάρτηση f ορισµένη σε ένα διάστηµα ∆. Αν
• η f είναι συνεχής στο ∆ και
• f′(x) = 0 για κάθε εσωτερικό σηµείο x του ∆,

τότε η f είναι σταθερή σε όλο το διάστηµα ∆.

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ
Αρκεί να αποδείξουµε ότι για οποιαδήποτε x1, x2∈∆ ισχύει f(x1) = f(x2).
Πράγµατι
• Αν x1 = x2, τότε προφανώς f(x1) = f(x2).
• Αν x1 < x2, τότε στο διάστηµα [x1, x2] η f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις
του θεωρήµατος µέσης τιµής. Εποµένως υπάρχει ξ∈(x1, x2) τέτοιο, 
ώστε

(1)

Επειδή το ξ είναι εσωτερικό σηµείο του ∆, ισχύει f΄(ξ) = 0, οπότε, 
λόγω της (1), είναι f(x1) = f(x2). Αν x2 < x1, τότε οµοίως αποδεικνύεται
ότι f(x1) = f(x2). Σε όλες, λοιπόν, τις περιπτώσεις είναι f(x1) = f(x2).

(Μαθηµατικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου, σ.251)
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Χαρακτηριστικά του προηγούµενου θεωρήµατος

Έχει προφανή γεωµετρική ερµηνεία:
Αν f΄(x) = 0 σε κάθε x ενός διαστήµατος, τότε το αντίστοιχο
τµήµα της Cf θα έχει οριζόντια εφαπτοµένη σε κάθε σηµείο
του. Άρα το συγκεκριµένο τµήµα της Cf δεν µπορεί παρά να
είναι µια οριζόντια ευθεία.

Έχει προφανή φυσική ερµηνεία:
Έστω ότι η f εκφράζει την απόσταση που διανύει ένα
κινητό ως συνάρτηση του χρόνου και η f΄ την ταχύτητά του. 
Αν η ταχύτητα του κινητού είναι µηδέν σε κάποιο χρονικό
διάστηµα, τότε στο διάστηµα αυτό το σώµα παραµένει
ακίνητο. Άρα δεν υπάρχει µεταβολή της απόστασης που
διανύει (η απόσταση που είχε διανύσει µέχρι τότε
παραµένει σταθερή).



Έχει ένα “προφανές” αντίστροφο θεώρηµα:
“H παράγωγος µιας σταθερής συνάρτησης ισούται µε
µηδέν”
Η απόδειξη του αντίστροφου θεωρήµατος είναι άµεση
συνέπεια του ορισµού της παραγώγου: Αν f(x) = c, τότε

∆εν έχει καθόλου προφανή απόδειξη!
Για την απόδειξή του απαιτείται ένα από τα πιο ισχυρά
θεωρήµατα της Ανάλυσης, το Θεώρηµα Μέσης Τιµής του
∆ιαφορικού Λογισµού.

o o

o
o x x x xo o

f (x) f (x ) c cf (x ) lim lim 0x x x x→ →

− −′ = = =
− −



Έχει θεµελιώδη µαθηµατική σηµασία:

Στο θεώρηµα αυτό στηρίζεται ο χαρακτηρισµός του
συνόλου των “παραγουσών” µιας συνάρτησης σε ένα
διάστηµα, που είναι το θεµέλιο του Ολοκληρωτικού
Λογισµού.

ΠΟΡΙΣΜΑ
Έστω δύο συναρτήσεις f, g ορισµένες σε ένα διάστηµα ∆.
Αν • οι f, g είναι συνεχείς στο ∆ και

• f΄(x) = g΄(x) για κάθε εσωτερικό σηµείο του ∆,
τότε υπάρχει σταθερά c τέτοια, ώστε για κάθε x∈∆ να
ισχύει

f(x) = g(x) + c



Σχόλια µαθηµατικών για το προηγούµενο
θεώρηµα:

Ο καθένας που έχει διδάξει Ανάλυση γνωρίζει ότι το
θεώρηµα αυτό είναι η ουσία της θεωρίας. Είναι τόσο
φανερό διαισθητικά ώστε το µόνο πράγµα που δεν
καταλαβαίνει κανείς είναι γιατί η απόδειξή του
προϋποθέτει τόσα πολλά.

(H. Freudenthal: Mathematics as an Educational Task, σ.573)

… η πρωταρχική χρήση του Θεωρήµατος της Μέσης Τιµής
στην Ανάλυση είναι η απόδειξη του προηγούµενου
πορίσµατος…

(K. Anderson & D. Hall, Elementary Real Analysis, σ.149)



(M. Spivak, Calculus, σ.167)

Όταν έγινε η εισαγωγή της παραγώγου, τονίσαµε ότι η f΄(x) 
δεν είναι

για κάποιο συγκεκριµένο h, αλλά µόνο ένα όριο αυτών των
αριθµών καθώς το h προσεγγίζει το 0. Αισθάνεται κανείς
αυτό το γεγονός µε οδυνηρό τρόπο όταν προσπαθεί να
εξάγει πληροφορίες για την f από πληροφορίες που έχει
για την f΄.
Την απλούστερη και πιο απογοητευτική εικόνα των
δυσκολιών που αντιµετωπίζουµε µας παρέχει το επόµενο
ερώτηµα:
Αν f΄(x) = 0 για όλα τα x, πρέπει η f να είναι µια σταθερή

συνάρτηση;

f (x h) f (x)
h

+ −



Είναι αδύνατο να φανταστούµε ότι θα µπορούσε η f να
είναι κάτι άλλο, και αυτή η βεβαιότητα ενισχύεται
εξετάζοντας τη φυσική ερµηνεία – αν η ταχύτητα ενός
κινητού είναι πάντοτε 0, τότε ασφαλώς το κινητό πρέπει
να παραµένει ακίνητο! Όµως είναι δύσκολο ακόµη και να
ξεκινήσουµε µια απόδειξη ότι µόνο οι σταθερές
συναρτήσεις ικανοποιούν την f΄(x) = 0 για όλα τα x. Η
υπόθεση f΄(x) = 0 το µόνο που σηµαίνει είναι ότι

και δεν είναι καθόλου προφανές µε ποιο τρόπο θα
µπορούσε κανείς να χρησιµοποιήσει τις πληροφορίες
σχετικά µε το όριο για να εξάγει πληροφορίες σχετικά µε
τη συνάρτηση.
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Η πρώτη απόδειξη του θεωρήµατος µε τον ορισµό της
παραγώγου (A.L. Cauchy, 1823)

Αν f΄(x) = 0 για κάθε x στο διάστηµα [α, β], τότε: 

Άρα για κάθε ε > 0 υπάρχει ένα δ > 0 τέτοιο ώστε

δηλαδή (1),

για όλα τα h µε 0 < h < δ και όλα τα x στο διάστηµα από το α µέχρι
το β – h.

h 0
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Άρα, για όλα τα h µε 0 < h < δ και όλα τα x στο διάστηµα από το α
µέχρι το β – h, ισχύει:

(1)hε f (x h) f (x) hε− < + − <

∆ιαιρούµε το διάστηµα [α, β] σε ν ίσα τµήµατα µήκους h < δ µε τα σηµεία
α = xo , x1 = α+h, x2 = α+2h, …, xν = α+νh = β

(δηλαδή το ν και το h επιλέγονται έτσι ώστε να είναι νh = β–α)
Εφαρµόζοντας την (1) στα υποδιαστήµατα [xo, x1 ], [x1, x2],…, [xν–1, xν] 
έχουµε:

–hε < f(xi + h) – f(xi) < hε (i = 0, 1, …, ν–1)
Με πρόσθεση των ανισοτήτων αυτών κατά µέλη προκύπτει ότι

–νhε < f(β) – f(α) < νhε ή
–(β–α)ε < f(β) – f(α) < (β–α)ε

Επειδή η τελευταία ανισότητα ισχύει για οποιονδήποτε (αυθαίρετα
µικρό) θετικό αριθµό ε, συµπεραίνουµε ότι

f(β) – f(α) = 0   ή f(β) = f(α).
Αυτό ισχύει επίσης και αν αντί του β χρησιµοποιήσουµε οποιοδήποτε
άλλο σηµείο του [α, β], γεγονός που αποδεικνύει ότι η συνάρτηση f είναι
σταθερή.



Η πρώτη αυστηρή απόδειξη του θεωρήµατος, σε µια
επιστολή του H.A. Schwarz στον G. Cantor

Hottingen κοντά στη Ζυρίχη
25 Φεβρουαρίου 1870

Αγαπητέ Georg,
Το γεγονός ότι σου έγραψα χθες δια µακρών δεν είναι λόγος για να µη
σου γράψω πάλι σήµερα. ∆ιότι έχω κάτι το οποίο είµαι σίγουρος ότι
θα σε ενδιαφέρει. Πριν λίγες ώρες ανακάλυψα αυτό που νοµίζω ότι
είναι η πρώτη αυστηρή απόδειξη του ακόλουθου θεωρήµατος:

Αν για κάθε x τέτοιο ώστε α ≤ x ≤ b, είναι
τότε η F(x) είναι σταθερή.
Τις επόµενες βοηθητικές προτάσεις τις έχω λάβει από µια διάλεξη του
Καθηγητή Weierstrass την οποία παρακολούθησα το 1861.
Έστω ότι x είναι µια συνεχής µεταβλητή µε φράγµατα α και b, f(x) µια
συνεχής, πεπερασµένη, µονότιµη συνάρτηση της x µε παράγωγο f΄(x) 
η οποία είναι επίσης συνεχής, πεπερασµένη και µονότιµη.
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Οι βοηθητικές προτάσεις του Schwarz

Ι. Λήµµα. Αν για µια συγκεκριµένη τιµή xo στο εσωτερικό
του διαστήµατος, η παράγωγος της συνάρτησης f(x) δεν
είναι µηδέν, τότε υπάρχουν πάντοτε τιµές της x στην
περιοχή του xo για τις οποίες η f(x) είναι µεγαλύτερη του
f(xo), καθώς επίσης τιµές για τις οποίες η f(x) είναι
µικρότερη του f(xo).

ΙΙ. Λήµµα. Αν για δύο συγκεκριµένες τιµές x1 και x2, είναι
f(x1) = f(x2), τότε, µεταξύ των x1 και x2 υπάρχει τουλάχιστον
µια τιµή x για την οποία η πρώτη παράγωγος είναι µηδέν.

ΙΙΙ. Θεώρηµα. Αν, σε ολόκληρο το διάστηµα α ≤ x ≤ b, η
f΄(x) είναι πάντοτε θετική και ποτέ µηδέν, τότε f(b) > f(α).
Η f(b) είναι η µέγιστη και η f(α) η ελάχιστη τιµή που µπορεί
να πάρει η f(x) σ’ αυτό το διάστηµα.



Η απόδειξη του Schwarz

Μέχρι το σηµείο αυτό έχω ακολουθήσει τις σηµειώσεις µου από τη
διάλεξη του Weierstrass.
Έστω τώρα F(x) µια συνάρτηση για την οποία γνωρίζουµε µόνο ότι
είναι πεπερασµένη, συνεχής, και µονότιµη, και ότι για κάθε τιµή του x,

Από αυτό προκύπτει η ύπαρξη της παραγώγου, F΄(x), η οποία είναι
σταθερή και έχει την τιµή µηδέν.
Έστω τώρα k µια µικρή θετική ποσότητα. Ας θεωρήσουµε τις
συναρτήσεις

F(x) – F(α) – k(x – α)   και F(x) – F(α) + k(x – α).
Οι παράγωγοι αυτών των συναρτήσεων είναι –k και k, αντίστοιχα. Για
x = α, και οι δύο συναρτήσεις µηδενίζονται. Σύµφωνα µε το Θεώρηµα
ΙΙΙ και το αντίστοιχο όταν f΄(x) < 0, ο αριθµός F(b) – F(α) – k(b – α) είναι
αρνητικός ενώ ο αριθµός F(b) – F(α) + k(b – α) είναι θετικός.

x 0
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Η απόδειξη του Schwarz (συνέχεια)

Έτσι σε κάθε περίπτωση η διαφορά F(b) – F(α) βρίσκεται ανάµεσα
στο k(b – α) και στο –k(b – α). Αλλά η ποσότητα k µπορεί να γίνει
αυθαίρετα µικρή. Έτσι η διαφορά F(b) – F(α), της οποίας η τιµή
είναι τελείως ανεξάρτητη από την τιµή του k, πρέπει να ισούται µε
µηδέν. Αλλά το b µπορεί να αντικατασταθεί από οποιαδήποτε
τιµή του x ανάµεσα στα α και b και να εξαχθεί το ίδιο συµπέρασµα.
Άρα F(x) = F(α), δηλαδή η F(x) είναι σταθερή.

Η παραπάνω απόδειξη µου φαίνεται απόλυτα αυστηρή. Πρόκειται
για το θεµέλιο του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισµού.

Ο αληθινός σου φίλος,
H. A. Schwarz



Μερικά σχόλια για τη διδασκαλία του
θεωρήµατος στην Γ΄ Λυκείου

• Η απόδειξη του θεωρήµατος στο σχολικό βιβλίο
παρουσιάζεται ως µια άµεση και τυπική
εφαρµογή του Θεωρήµατος της Μέσης Τιµής.

• ∆εν υπάρχει καµιά νύξη για τη θεωρητική
σηµασία του, και ο ρόλος του γίνεται φανερός
µόνο µέσα από την επίλυση ασκήσεων.

• Η απόδειξη του θεωρήµατος έχει τεθεί πολλές
φορές στις Εξετάσεις (1989, 1994, 1996, 2004, 
2009) και έχει χαρακτηριστεί ως “απλό θέµα”.



Η εξέταση της θεωρίας σύµφωνα µε το Π.∆. 
“Αξιολόγηση των µαθητών του Ενιαίου

Λυκείου”

Τα τέσσερα θέµατα που δίνονται στους µαθητές
διαρθρώνονται ως εξής:
α) Το πρώτο θέµα αποτελείται από ερωτήµατα
θεωρίας που αφορούν έννοιες, ορισµούς, 
λήµµατα, προτάσεις, θεωρήµατα και πορίσµατα. 
Με το θέµα αυτό ελέγχεται η κατανόηση των
βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων
συµπερασµάτων, καθώς και η σηµασία τους στην
οργάνωση µιας λογικής δοµής.



Τι αξιολογούµε ζητώντας την απόδειξη του
συγκεκριµένου θεωρήµατος στις Εξετάσεις;

• Ότι οι µαθητές µπορούν εύκολα να ανακαλύψουν µια
“διαισθητική” απόδειξη, σύµφωνα µε την προφανή
γεωµετρική ή φυσική ερµηνεία της πρότασης;
(Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή …)

• Ότι οι µαθητές µπορούν εύκολα να ανακαλύψουν µια
“αυστηρή” απόδειξη, όπως αυτή που προκύπτει µε την
εφαρµογή του Θεωρήµατος Μέσης Τιµής;

• Ότι οι µαθητές µπορούν εύκολα να αποµνηµονεύσουν και
να αναπαράγουν την απόδειξη του σχολικού βιβλίου;  



Τι γράφουν οι µαθητές στο θέµα θεωρίας των
Εξετάσεων;

Εξετάσεις Κατεύθυνσης Μαΐου 2009, Θέµα 1ο
(Μονάδες 10)

Α.1 Έστω µια συνάρτηση f ορισµένη σε ένα διάστηµα ∆. 
Αν η f είναι συνεχής στο ∆ και για κάθε εσωτερικό σηµείο
x του ∆ ισχύει f′(x) = 0, να αποδείξετε ότι η f είναι σταθερή
σε όλο το διάστηµα ∆.

Εξετάσεις Κατεύθυνσης Μαΐου 2008, Θέµα 1ο
(Μονάδες 10)

Α. Να αποδειχθεί ότι η συνάρτηση ,          

είναι παραγωγίσιµη στο και ισχύει:                        .

f(x) ln x= x R∗∈

( ) 1ln x x
′ =R∗



Επίδοση των µαθητών στο 1ο θέµα της θεωρίας

Επίδοση σε τυχαίο δείγµα 1000 γραπτών στο 53ο Βαθµολογικό Κέντρο

2009
Μονάδες Γραπτά Ποσοστό

0 452 45%
1 13 1%
2 17 2%
3 22 2%
4 11 1%
5 12 1%

7 25 3%
8 27 3%
9 71 7%

6 12 1%

10 338 34%

2008

2%189
1,5%158
1,5%157

2,5%255
4%414

1,5%156

34%33610

1%73
1%132
2%231

49%4920
ΠοσοστόΓραπτάΜονάδες



Γιατί οι περισσότεροι µαθητές έχουν κακή επίδοση στο
θέµα της θεωρίας;

• Πολλοί µαθητές προσέρχονται στις εξετάσεις χωρίς να έχουν
διαβάσει τη θεωρία του σχολικού βιβλίου και δεν ασχολούνται
καθόλου µε το αντίστοιχο θέµα.

• Αρκετοί µαθητές, που φαίνεται ότι έχουν αποµνηµονεύσει όλες τις
αποδείξεις του σχολικού βιβλίου, γράφουν την απόδειξη διαφορετικού
θεωρήµατος από αυτό που ζητήθηκε.

• Αρκετοί µαθητές δεν θυµούνται τις λεπτοµέρειες της απόδειξης, και
παραλείπουν ουσιώδη σηµεία.

• Ορισµένοι µαθητές, που αγνοούν την απόδειξη του σχολικού
βιβλίου, επιχειρούν να επινοήσουν µια δική τους. Η προσπάθεια αυτή
περιέχει συχνά ευφυείς ιδέες αλλά καταλήγει σχεδόν πάντοτε σε
“αποδεικτικό κύκλο”.



Βασικές παρανοήσεις στην απόδειξη του
θεωρήµατος (Πανελλαδικές Εξετάσεις 2009)

1η περίπτωση:
Απόπειρα απόδειξης µε τον ορισµό της παραγώγου:

Η συνέχεια από το γραπτό ενός µαθητή:
∆ηλαδή αποδείξαµε ότι για ένα τυχαίο σηµείο xo ∈ ∆ ότι
το f(xo) = f(x). Γενικεύοντας βλέπουµε ότι ∀ xo ∈ ∆ ισχύει
ότι f(xo) = f(x) άρα η f είναι σταθερή σε όλο το ∆.

o

o
o x x

o

f (x) f (x )
f (x ) 0 lim 0

x x→

−′ = ⇒ = ⇒
−

o
o o

o

f (x) f(x )
0 f(x) f(x ) 0 f(x) f(x )x x

−
= ⇒ − = ⇒ =

−



Βασικές παρανοήσεις στην απόδειξη του
θεωρήµατος (Πανελλαδικές Εξετάσεις 2009)

2η περίπτωση:
Απόπειρα απόδειξης ότι: f΄(x) = 0 ⇒ f(x) = c

Αφού παράγωγος της f(x)
τότε f(x) παράγουσα της ∀x∈∆,
άρα f(x) =
⇔ f(x) =
⇔ f(x) = c  ∀x ∈ ∆.

f (x)′

f (x)dx′∫
0dx∫

f (x)′



Μια παρανόηση στα “Ψηφιακά Εκπαιδευτικά
Βοηθήµατα Πανελλαδικών Εξετάσεων” (2011)

Να βρείτε την παραγωγίσιµη συνάρτηση f: R*→R
για την οποία ισχύει x2f΄(x) + 2xf(x) = x2f(x),

για κάθε x∈R* και f(1) = e

[x2f(x)]΄ = x2f(x) → →
x

2

ef(x)
x

=
2

x

x f(x) c
e

=

x

2

x

2

e , x 0
xf(x)
e2  , x 0
x

⎧
>⎪⎪=⎨

⎪ ⋅ <⎪⎩



Μια διδακτική πρόταση

• Η διδασκαλία της έννοιας “µαθηµατική
απόδειξη” σύµφωνα µε τις σύγχρονες
αντιλήψεις που επικρατούν στη ∆ιδακτική
των Μαθηµατικών.

• Εφαρµογή στη διδασκαλία της απόδειξης
του θεωρήµατος για τη συνάρτηση µε
µηδενιζόµενη παράγωγο σ’ ένα διάστηµα.    



Η έννοια της απόδειξης ως κεντρικός σκοπός
της διδασκαλίας των Μαθηµατικών

Τα τελευταία χρόνια οι έρευνες της ∆ιδακτικής των
Μαθηµατικών δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη διδασκαλία και
µάθηση της απόδειξης, επειδή:

Αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της µαθηµατικής
δραστηριότητας.

Λειτουργεί ως πρότυπο σκέψης στην σύγχρονη εποχή, 
όπου συχνά προκύπτει η ανάγκη εξαγωγής λογικών
συµπερασµάτων και διατύπωσης προβλέψεων µε βάση
ορισµένες εύλογες ή πιθανές παραδοχές.

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των
Μαθηµατικών δίνει µεγάλη έµφαση στις διαδικασίες
“πειραµατικής επαλήθευσης” εικασιών, µε αποτέλεσµα να
υποβαθµίζεται ο ρόλος της απόδειξης. 



Βασικές αρχές µιας γενετικής / ευρετικής και πολυδιάστατης
προσέγγισης στην έννοια της µαθηµατικής απόδειξης.

∆ηµιουργία στην τάξη ενός κλίµατος διαλόγου και
κριτικής αντιπαράθεσης.

∆ιατύπωση εικασιών µε νοητικά πειράµατα και ατελή
επαγωγή.

Ανάδειξη της διαφοράς ανάµεσα στην επαγωγική µέθοδο
της Φυσικής και την παραγωγική µέθοδο των
Μαθηµατικών.

Επαλήθευση ή απόρριψη εικασιών µε µαθηµατικές
αποδείξεις και αντιπαραδείγµατα.

Εντοπισµός και αποκατάσταση λογικών αντιφάσεων.

Αξιολόγηση διαφορετικών µαθηµατικών αποδείξεων.



Έστω µια συνάρτηση f ορισµένη σε ένα διάστηµα ∆. Αν
• η f είναι συνεχής στο ∆ και
• f′(x) = 0 για κάθε εσωτερικό σηµείο x του ∆,

τότε η f είναι σταθερή σε όλο το διάστηµα ∆.

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ
Αρκεί να αποδείξουµε ότι για οποιαδήποτε x1, x2∈∆ ισχύει f(x1) = f(x2).
Πράγµατι
• Αν x1 = x2, τότε προφανώς f(x1) = f(x2).
• Αν x1 < x2, τότε στο διάστηµα [x1, x2] η f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις
του θεωρήµατος µέσης τιµής. Εποµένως υπάρχει ξ∈(x1, x2) τέτοιο, 
ώστε

(1)

Επειδή το ξ είναι εσωτερικό σηµείο του ∆, ισχύει f΄(ξ) = 0, οπότε, 
λόγω της (1), είναι f(x1) = f(x2). Αν x2 < x1, τότε οµοίως αποδεικνύεται
ότι f(x1) = f(x2). Σε όλες, λοιπόν, τις περιπτώσεις είναι f(x1) = f(x2).

(Μαθηµατικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου, σ.251)

2 1

2 1

f (x ) f (x )
f ( ) x x

−′ ξ =
−



Μερικά ερωτήµατα διδακτικής φύσεως
πάνω στην προηγούµενη απόδειξη

Για ποιο λόγο η συνάρτηση πρέπει να ορίζεται σε ένα
διάστηµα;

Για ποιο λόγο η “σταθερότητα” της συνάρτησης f 
πρέπει να χρησιµοποιηθεί στη µορφή f(x1) = f(x2) και όχι
στην καθιερωµένη µορφή f(x) = c;

Για ποιο λόγο πρέπει να χρησιµοποιήσουµε το
Θεώρηµα της Μέσης Τιµής και όχι π.χ. τον ορισµό της
παραγώγου;

Υπάρχει άλλος τρόπος απόδειξης;



Μια νέα πρόταση για τη διδασκαλία του θεωρήµατος

Προετοιµασία µιας κατάστασης προβληµατισµού στην τάξη. 
Ο καθηγητής θέτει το ακόλουθο ερώτηµα:

Γνωρίζουµε ότι “η παράγωγος της σταθερής συνάρτησης
f(x) = c είναι ίση µε 0”. Ισχυρίζοµαι ότι και αντίστροφα, αν η
παράγωγος µιας συνάρτησης είναι ίση µε µηδέν, τότε η
συνάρτηση είναι σταθερή.

ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ;

Γιατί η πιθανότερη απάντηση των µαθητών θα είναι ΣΩΣΤΟ;
Επειδή το έχουν ήδη ακούσει στο Φροντιστήριο!
Επειδή δεν αµφισβητούν την αυθεντία του καθηγητή.
Επειδή έχουν ασαφή εικόνα της διάκρισης ανάµεσα σε µια

πρόταση και την αντίστροφή της. 



Αποσταθεροποίηση του “ΣΩΣΤΟΥ” µε χρήση
αντιπαραδειγµάτων

• Η µη σταθερή συνάρτηση

έχει παράγωγο που µηδενίζεται σε

άπειρα σηµεία του διαστήµατος (0, 1] 

• Η µη σταθερή συνάρτηση

έχει παράγωγο που µηδενίζεται σε όλα τα σηµεία του
πεδίου ορισµού της

1, x 0
f(x)

1, x 0
− <⎧

=⎨ >⎩

( ,0) (0, )−∞ ∪ +∞

πf(x) συν x
⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

2
π πf (x) ηµ xx

⎛ ⎞′ = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

1 1 11 ,  ,  , . . . ,  , . . .2 3 ν
⎛ ⎞
⎜
⎝ ⎠



Ερωτήµατα που προκύπτουν από τη συζήτηση:

Σε πόσα σηµεία πρέπει να µηδενίζεται η παράγωγος ώστε
η συνάρτηση να είναι σταθερή;

Μήπως η συνάρτηση πρέπει να έχει πεδίο ορισµού το R; 
(όπως η σταθερή συνάρτηση f(x) = c)

Πώς πρέπει να διατυπωθεί ο ισχυρισµός ώστε να ισχύει;

Αν η παράγωγος µιας συνάρτησης είναι ίση µε µηδέν σε
όλα τα σηµεία ενός διαστήµατος, τότε η συνάρτηση είναι
σταθερή στο διάστηµα αυτό.

Γιατί πρέπει να ισχύει οπωσδήποτε αυτή η πρόταση;



Αναζήτηση της γεωµετρικής και φυσικής ερµηνείας του
θεωρήµατος:

Τι µπορεί να σηµαίνει για τη γραφική παράσταση µιας
συνάρτησης ο µηδενισµός της παραγώγου της σ’ ένα
διάστηµα;
Ποια θα είναι η µορφή µιας “καµπύλης” που έχει σε κάθε
σηµείο της οριζόντια εφαπτοµένη;

Τι σηµαίνει για το διάστηµα που διανύει ένα κινητό, ο
µηδενισµός της παραγώγου της συνάρτησης κίνησης s(t)
σε κάποιο χρονικό διάστηµα;
Τι συµβαίνει στον µετρητή των χιλιοµέτρων ενός
αυτοκινήτου, όταν ο ταχογράφος δείχνει µηδέν;

Γιατί οι προηγούµενες ερµηνείες δεν αποτελούν αποδείξεις;
Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά µιας µαθηµατικής

απόδειξης;



Αναζήτηση µιας µαθηµατικής απόδειξης του
θεωρήµατος:

Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον ορισµό της
παραγώγου, όπως έγινε στο θεώρηµα για την
παράγωγο της σταθερής συνάρτησης;

Αν f΄(xο) = 0, τότε

και άρα

Από την τελευταία προκύπτει ότι f(x) – f(xo) = 0, 
δηλαδή f(x) = f(xo). Άρα η f είναι σταθερή.

Υπάρχει κάποιο λάθος σ’ αυτήν την απόδειξη;

o

o

x x o

f (x) f (x )
lim 0x x→

−
=

−

o

o

f (x) f (x )
0x x

−
=

−



Προετοιµασία για την απόδειξη µε χρήση του Θεωρήµατος
Μέσης Τιµής (µεθοδολογική υπόδειξη):

Υπάρχει κάποιο θεώρηµα που συνδέει την τιµή της παραγώγου µιας
συνάρτησης µε τιµές της συνάρτησης;
Πώς µπορούµε να εκφράσουµε µε διαφορετικό τρόπο τη σταθερότητα
µιας συνάρτησης σε ένα διάστηµα;

Μια “απόδειξη” µε χρήση του Θεωρήµατος Μέσης Τιµής
Έστω µια συνάρτηση f ορισµένη στο διάστηµα [α, β]. Αν η f είναι
συνεχής στο [α, β] και f΄(x) = 0 για κάθε x του (α, β), τότε η f είναι
σταθερή σε όλο το διάστηµα [α, β].
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ: Ισχύουν οι προϋποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την f στο [α, β]. 
Άρα υπάρχει σηµείο ξ του (α, β) τέτοιο ώστε

Επειδή όµως f΄(ξ) = 0, προκύπτει ότι f(β) – f(α) = 0, δηλαδή f(α) = f(β) 
και άρα η f είναι σταθερή στο διάστηµα [α, β].

Υπάρχει κάποιο λάθος σ’ αυτήν την απόδειξη;

f (β ) f (α )f (ξ ) β α
−′ =
−



Ανάδειξη της σηµασίας του θεωρήµατος µέσα
στο θεωρητικό σύστηµα της Ανάλυσης

∆ύο συναρτήσεις µε ίσες παραγώγους θα είναι ίσες µεταξύ
τους;

Εισαγωγή στην έννοια της “παράγουσας” και στο
χαρακτηρισµό του συνόλου των “παραγουσών” µιας

συνάρτησης σε ένα διάστηµα.

ΠΟΡΙΣΜΑ
Έστω δύο συναρτήσεις f, g ορισµένες σε ένα διάστηµα ∆.
Αν • οι f, g είναι συνεχείς στο ∆ και

• f΄(x) = g΄(x) για κάθε εσωτερικό σηµείο του ∆,
τότε υπάρχει σταθερά c τέτοια, ώστε για κάθε x∈∆ να ισχύει

f(x) = g(x) + c



Η σηµασία των υποθέσεων του θεωρήµατος

Το αόριστο ολοκλήρωµα (δηλαδή όλες οι παράγουσες) 
της συνάρτησης

είναι η οικογένεια συναρτήσεων

H συνάρτηση

είναι επίσης παράγουσα της συνάρτησης f αλλά δεν
ανήκει στην οικογένεια συναρτήσεων F.

Πώς ορίζεται τελικά το αόριστο ολοκλήρωµα της f;

( )2

1f(x)  x 0
x

= − ≠

( )1F(x) c x 0, c R
x

= + ≠ ∈

1 1, x 0
xG(x)
1 2, x 0
x

⎧ + >⎪⎪= ⎨
⎪ + <
⎪⎩



Ενδιαφέροντα θέµατα για εξάσκηση

Να εντοπίσετε το λάθος στις παρακάτω πράξεις:

(Μαθηµατικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου, σ.358)

Αν για δύο συνεχείς συναρτήσεις f, g ισχύει

τότε απαραίτητα θα πρέπει f = g;
(Α. Πούλος, Εικασίες και αντιπαραδείγµατα, Εκδόσεις Μαυρίδη, 2009, σ.174)
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