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Διδακηικξί ηόςξι: 

Οη μαζεηέξ πνέπεη κα θαηακμήζμοκ: 

1. Όηη οπάνπεη θνηηήνημ πνμζδημνηζμμύ ηςκ δηαζηεμάηςκ ζηα μπμία μηα ζοκάνηεζε 

είκαη ζηαζενή.  

2. Όηη ακ δύμ παναγςγίζημεξ ζοκανηήζεηξ έπμοκ ίζεξ παναγώγμοξ, ζε εζςηενηθό 

δηαζηήμαημξ, ε δηαθμνά ημοξ είκαη ζηαζενή. 

3.  Όηη ηα δύμ πνμακαθενζέκηα ζομπενάζμαηα βμεζμύκ ζηεκ επίιοζε Δηαθμνηθώκ 

Εληζώζεςκ. 

 

Πξοεία διδαζκαλίαπ: 

Οη μαζεηέξ πνέπεη κα ζοκδέζμοκ ημ Θεώνεμα Μέζεξ Τημήξ με ηεκ επίιοζε Δηαθμνηθώκ 

Εληζώζεςκ. 

 

1ε Δοαζηηοιόηηηα: 

Σύκδεζε με πνμεγμύμεκεξ γκώζεηξ. 

Ακαθμνά από ημκ δηδάζθμκηα ηεξ πνόηαζεξ 

Έζης μηα ζοκάνηεζε f μνηζμέκε ζε έκα δηάζηεμα Δ. Ακ 

• ε f είκαη ζοκεπήξ ζημ Δ θαη 

• f'(x) = 0 γηα θάζε εζςηενηθό ζεμείμ x ημο Δ, ηόηε ε f είκαη ζηαζενή ζε όιμ ημ δηάζηεμα Δ. 

θαη ημο πμνίζμαημξ  

Έζης δομ ζοκανηήζεηξ f, g μνηζμέκεξ ζε έκα δηάζηεμα Δ. Ακ 

• μη f, g είκαη ζοκεπείξ ζημ Δ θαη 

• f'(x) = g'(x) γηα θάζε εζςηενηθό ζεμείμ x ημο Δ, 

ηόηε οπάνπεη ζηαζενά c ηέημηα, ώζηε γηα θάζε κα ηζπύεη: f(x)=g(x)+c 

 

2η Δοαζηηοιόηηηα:  

 Ζεηείηαη από ημοξ μαζεηέξ κα βνεζμύκ μη ηύπμη ηςκ ζοκανηήζεςκ f πμο ηθακμπμημύκ 

ηηξ ζπέζεηξ  

i.  f'(x) =x3  γηα θάζε πναγμαηηθό ανηζμό.     

ακ δίκεηαη επηπιέμκ όηη f(0) = 0. 

ii.  f'(x) =εμx   γηα θάζε πναγμαηηθό ανηζμό     

ακ δίκεηαη επηπιέμκ όηη f(0) = 0. 

iii.  e-εμx• f'(x)=ζοκx  γηα θάζε πναγμαηηθό ανηζμό   

(ανπηθή ζοκζήθε οπό δηενεύκεζε). 

iv.  f'(x)=εθx γηα θάζε εζςηενηθό ζεμείμ x ημο Δ (οπό δηενεύκεζε ημ Δ ) 

(ανπηθή ζοκζήθε οπό δηενεύκεζε) 



ΥΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

 Γίκεηαη μηα πνώηε εηζαγςγή ζηεκ έκκμηα ηεξ πανάγμοζαξ ζοκάνηεζεξ θαη ηςκ ανπηθώκ 

ζοκζεθώκ. 

3η Δοαζηηοιόηηηα: 

 Ζεηείηαη από ημοξ μαζεηέξ κα βνεζμύκ μη ηύπμη ηςκ ζοκανηήζεςκ f πμο ηθακμπμημύκ 

ηεκ ζπέζε  f'(x) = f(x) γηα θάζε πναγμαηηθό ανηζμό.      

Να βνεζεί μ ηύπμξ ηεξ f  

Να βνεζεί μ ηύπμξ ηεξ f, ακ δίκεηαη επηπιέμκ όηη f(0) = 1. 

 Εηζάγεηαη ε μεζμδμιμγία ημο μιμθιενςηηθμύ πανάγμκηα ζηεκ Δ.Ε. f΄(x)+g΄(x)∙f(x)=0. 

 Τμκίδεηαη ε θύζε ηεξ εθζεηηθήξ ζοκάνηεζεξ. 

4η Δοαζηηοιόηηηα: 

 Ζεηείηαη από ημοξ μαζεηέξ κα βνεζμύκ μη ηύπμη ηςκ ζοκανηήζεςκ f πμο ηθακμπμημύκ 

ηεκ ζπέζε  f’’(x) = f(x) γηα θάζε πναγμαηηθό ανηζμό.      

Να βνεζεί μ ηύπμξ ηεξ f.  

Να βνεζεί μ ηύπμξ ηεξ f, ακ δίκεηαη επηπιέμκ όηη f(0) =0 θαη f΄(0)=1. 

 Τμκίδεηαη ε θύζε ηςκ οπενβμιηθώκ ζοκανηήζεςκ. 

5η Δοαζηηοιόηηηα: 

Σύκμρε θαη ενγαζία γηα ημ επόμεκμ μάζεμα. 


