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Διδακηικοί ζηόσοι 

Σε γεληθέο γξακκέο κε ηελ δηδαζθαιία ηνπ ζεσξήκαηνο Rolle επηδηώθεηαη νη καζεηέο: 

 Αθνύ αληηιεθζνύλ όηη κία ζπλάξηεζε f πνπ είλαη ζπλερήο ζε έλα δηάζηεκα  
[α, β] θαη παξαγσγίζηκε ζην αληίζηνηρν αλνηρηό θαη παξαηεξήζνπλ όηη νη ηηκέο 
f(α), f(β) είλαη ίζεο  λα θαηαλνήζνπλ ην ζπκπέξαζκα ηνπ ζεσξήκαηνο . 
 

 Να θαηαλνήζνπλ θαη λα κπνξνύλ λα εθθξάδνπλ γεσκεηξηθά ην ζεώξεκα. 
 

 Να θαηαλνήζνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα ησλ ππνζέζεσλ ηνπ ζεσξήκαηνο. 
 

 Να κπνξνύλ λα εθαξκόδνπλ ην ζεώξεκα ζε απιέο ζπλαξηήζεηο. 
 

 Να κπνξνύλ λα εθαξκόδνπλ ηα ζεώξεκα  θαη  λα δηαπηζηώλνπλ ηελ ύπαξμε 
κηαο ηνπιάρηζηνλ ξίδαο ηεο  ζπλάξηεζεο f ΄(x) ζην δηάζηεκα (α, β). 

 

Διαδικαζία επίηεςξηρ ηων ζηόσων 

1. Γενικά 

       Γηα ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ ζεσξήκαηνο Rolle κε ην θύιιν εξγαζίαο πνπ 

αθνινπζεί, ζεσξώ όηη απαηηείηαη ρξόλνο κηαο δηδαθηηθήο ώξαο. Θεσξώ επίζεο όηη νη 

καζεηέο εηζάγνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ ζεσξήκαηνο γηα πξώηε θνξά (παξόηη νη 

παξνηθνύληεο ζηελ Ιεξνπζαιήκ δελ ην λνκίδνπλ), θαη όηη ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 

γίλεηαη ζε θαηάιιειε αίζνπζα όπνπ ππάξρεη   δηαδξαζηηθόο πίλαθαο γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ αξρείσλ ηνπ ινγηζκηθνύ θαη ηελ ρξήζε ηνπ ηελ θάλεη απνθιεηζηηθά ν 

θαζεγεηήο ηεο ηάμεο (ίζσο θαη θάπνηνο καζεηήο εθόζνλ δηαηεζεί). 

2. Παποςζίαζη ηος θύλλος επγαζίαρ. 

     Αξρηθά ζεσξώ αλαγθαίν λα αλαθέξσ  ιίγα ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηνλ Michel Rolle 

θαη ην ζεώξεκά ηνπ ηα νπνία έρσ  θαηαγξάςεη ζην θύιιν εξγαζίαο. 

 



 

ηην ζςνέσεια ηο μάθημα σωπίζεηαι ζε ηπία μέπη. 

Μέπορ ππώηο 

     Παξνπζηάδνληαη νη ππνζέζεηο ηνπ ζεσξήκαηνο (δξαζηεξηόηεηα 1ε θαη 2ε ηνπ 

θύιινπ εξγαζίαο) κέζα από έλα γξάθεκα, ρξεζηκνπνηώληαο ην πξώην αξρείν. Σηελ 

ζπλέρεηα δείρλσ ηελ εθαπηνκέλε ζε έλα ζεκείν ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο 

ζπλάξηεζεο θαη ζέηνληαο ζε θίλεζε ηνλ δξνκέα ηνπ αξρείνπ δεηώ από ηνπο καζεηέο 

λα  παξαηεξήζνπλ ηελ ζέζε ηεο εθαπηνκέλεο θαη λα βγάινπλ δηάθνξα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ζέζε ηεο θάλνληαο ζρεηηθή ζπδήηεζε ζηελ ηάμε.  

Μέπορ δεύηεπο  

        Παξνπζηάδσ ηα αξρεία 2, 3 θαη 4 κέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο 3 θαη 4 όπνπ ζε 

θάζε έλα από ηα αξρεία απηά θαίλεηαη ε αλαγθαηόηεηα όισλ ησλ ππνζέζεσλ ηνπ 

ζεσξήκαηνο. Οη καζεηέο ζε απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαηαγξάθνπλ ηηο παξαηεξήζεηο 

ηνπο θαη ζπλεηδεηνπνηνύλ ηελ αλαγθαηόηεηα όισλ ησλ ππνζέζεσλ ηνπ ζεσξήκαηνο 

γηα ηελ ηζρύ ηνπ.  

Μέπορ ηπίηο 

      Πξνηείλεηε ηα  παηδηά λα πξνζπαζήζνπλ λα ιύζνπλ ζηελ ηάμε δύν εθαξκνγέο 

(αζθήζεηο) ε πξώηε είλαη:  

 

Δίνεηαι η ζςνάπηηζη f(x) =x2 – 5x + 5. Να αποδείξεηε όηι για ηην ζςνάπηηζη f ιζσύοςν 

οι ςποθέζειρ ηος θεωπήμαηορ Rolle ζηο διάζηημα [2,3] και ζηην ζςνέσεια να βπείηε 

ζημείο Α(ξ,f(ξ))  με  ξ(2, 3) ηηρ γπαθικήρ παπάζηαζηρ ηηρ ζςνάπηηζηρ   ζηο οποίο η 

εθαπηομένη είναι παπάλληλη με ηον άξονα x’x. 

 

Καηά ηε δηαδηθαζία επίιπζεο παξνπζηάδεηαη ην  5 αξρείν κε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε 

ηεο ζπλάξηεζεο . 

 

Η δεύηεξε εθαξκνγή (άζθεζε) πνπ πξνηείλεηαη είλαη: 

 

Να βπείηε ηιρ ηιμέρ ηων α, β, γ ώζηε να ιζσύοςν οι ςποθέζειρ ηος θεωπήμαηορ Rolle 

ζηο διάζηημα [ - 2, 6] για ηην ζςνάπηηζη f(x) = 








2xxx

2x1x
2

  

 

Καηά ηε δηαδηθαζία επίιπζεο παξνπζηάδεηαη ην 6ν αξρείν πνπ πεξηέρεη ηξεηο 

παξακέηξνπο όπνπ νη ηηκέο ησλ α, β θαη γ δίλνπλ γξάθεκα γηα ην νπνίν ηζρύεη ην 



ζεώξεκα. Η θίλεζε ησλ δξνκέσλ ηνπ αξρείνπ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

παξαηεξήζνπλ νη καζεηέο αλ είλαη δπλαηόλ λα ππάξμνπλ ηηκέο ησλ παξακέηξσλ 

ώζηε λα ηθαλνπνηνύληαη όιεο νη ππνζέζεηο ηνπ ζεσξήκαηνο ζην δηάζηεκα [-2,6]. Σηελ 

ζπλέρεηα πξνζπαζνύλ πάληνηε κε ηελ θαζνδήγεζή κνπ όπνπ απηό θξίλεηαη αλαγθαίν 

λα επηιύζνπλ ηελ εθαξκνγή. Τέινο κεηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ παξακέηξσλ δίλνπκε 

ηηο ηηκέο ησλ α, β θαη γ πνπ βξήθακε από ηελ επίιπζε ηεο άζθεζεο θαη νη καζεηέο 

δηαπηζηώλνπλ όηη κε ηηο ηηκέο απηέο ε ζπλάξηεζε εκθαλίδεη ην θαηάιιειν γξάθεκα 

πνπ λα ηθαλνπνηεί όιεο ηηο ππνζέζεηο ηνπ ζεσξήκαηνο. 

 

 

3. Πποεκηάζειρ ηηρ διδαζκαλίαρ. 

 

Θεσξώ ζθόπηκν λα αλαθέξσ  νξηζκέλεο πξνεθηάζεηο ζηελ δηδαζθαιία ηνπ 

ζεσξήκαηνο Rolle πνπ κειινληηθά κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνύλ.  

Δθόζνλ πξνεηνηκαζηεί, κηα ελαιιαθηηθή κνξθή εηζαγσγήο ηνπ ζεσξήκαηνο κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ  αληηθαηάζηαζε ηεο πξώηεο θάζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε 

ηελ εηζαγσγή  ελόο πξνβιήκαηνο. Με ηελ παξνπζίαζε ελόο πξαγκαηηθνύ 

πξνβιήκαηνο  ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηνπο καζεηέο ζπδήηεζε ώζηε λα δεηρζεί όηη ην 

πξόβιεκα δελ αληηκεησπίδεηαη κε ηηο πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο ηνπο θαη λα θαηαζηεί 

αλαγθαία ε εηζαγσγή ηνπ ζεσξήκαηνο πνπ ηειηθά ζα νδεγήζεη ζηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Τν ςάρλσ… 

Μηα δεύηεξε πξνέθηαζε ηνπ ζεσξήκαηνο είλαη ν έιεγρνο ηεο ηζρύο ηνπ αληηζηξόθνπ 

ηνπ. Σηελ επόκελε δηδαθηηθή ώξα, ζα πξέπεη λα γίλεη ε δηαηύπσζή ηνπ θαη λα 

αλαθεξζνύλ αληηπαξαδείγκαηα πνπ λα πηζηνπνηνύλ ηελ κε ηζρύ ηνπ. 

Τέινο κηα επηπιένλ πξνέθηαζε ώζηε λα νινθιεξσζεί ε δηδαζθαιία ηνπ ζεσξήκαηνο 

είλαη ηε επόκελε δηδαθηηθή ώξα, κέζα από θαηάιιειεο αζθήζεηο λα γίλεη ε 

παξνπζίαζε πεξηπηώζεσλ όπνπ ε εθαξκνγή ηνπ ζεσξήκαηνο γίλεηαη όρη ζηελ  

δνζκέλε ζπλάξηεζε αιιά ζηελ αξρηθή ηεο κε ζθνπό ηελ  δηαπίζησζε ηεο ύπαξμεο 

κηαο ηνπιάρηζηνλ ξίδαο ηεο ζπλάξηεζεο πνπ δόζεθε ζε ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα. 

 

4. Η αναγκαιόηηηα ηος θύλλος επγαζίαρ για ηην διδαζκαλία ηος μαθήμαηορ. 

Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ν θαζεγεηήο ηεο Γ’ Λπθείνπ έρεη νξγαλώζεη ηελ ηάμε ηνπ , 

θαζνξίδεη ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ θύινπ εξγαζίαο . Γεληθά ην ζεσξώ απαξαίηεην. Αλ 

όκσο νη καζεηέο εξγάδνληαη κε ζεκεηώζεηο ή βνήζεκα θαη ηεηξάδην ηόηε απηό δελ 

είλαη απαξαίηεην (νη θσηνηππίεο ζε ραιεπνύο θαηξνύο θνζηίδνπλ). Οη δξαζηεξηόηεηεο 

όκσο πξέπεη λα δνζνύλ πξνθνξηθά. Οη εθαξκνγέο –αζθήζεηο ππνηίζεηαη όηη 

ππάξρνπλ ζην ζρνιηθό βηβιίν ή ζηηο ζεκεηώζεηο ή ην βνήζεκα.   

 

 



TO ΘΕΩΡΗΜΑ ΣΟΤ ROLLE  (ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ) 
 
Michel Rolle (1652 – 1719) Γάιινο 
καζεκαηηθόο, γελλήζεθε ζην Ambert- Basse θαη 
πέζαλε ζην Παξίζη. Απηνδίδαθηνο καζεκαηηθόο, 
ζε απηόλ νθείιεηαη ν ζπκβνιηζκόο ηεο ληνζηήο 

ξίδαο  x  (Α ιπθείνπ) θαη ε δηαηύπσζε 
αιγόξηζκνπ ππνινγηζκνύ ηνπ ΜΚΓ δύν 
πνιπσλύκσλ                 (Β ιπθείνπ).  Τν 
ζεώξεκα ηνπ (πνπ ζα αλαθέξνπκε παξαθάησ) 
δεκνζηεύηεθε γηα πξώηε θνξά ην 1691 θαη 
αθνξνύζε ηηο πνιπσλπκηθέο ζπλαξηήζεηο. 
 

 
 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1η 
     Παξαηεξήζηε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο ε νπνία 
θαηαζθεπάδεηαη ζηαδηαθά (αξρείν Rolle 1) δηαηππώζηε θαη θαηαγξάςηε ηηο 
παξαηεξήζεηο ζαο ζρεηηθά κε ην γξάθεκά ηεο. 
… 
 
 
 
 
 
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2η 
    Παξαηεξήζηε ηελ εθαπηνκέλε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο θαη βιέπνληαο ηηο 
δηαδνρηθέο ηεο ζέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ηεο δηαηππώζηε θαη 
θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ ζέζε ηεο εθαπηνκέλεο. 
… 
 
 
 
 
 
ΔΙΑΣΤΠΩΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΜΑΣΟ 

… 

 

 

 

 

 
ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΜΑΣΟ 
        Με βάζεη ηηο παξαηεξήζεηο ζαο από ην αξρείν πνπ βιέπεηε θαη ηελ 
θίλεζε ηεο εθαπηνκέλεο (αξρείν Rolle 1) δηαηππώζηε ηελ γεσκεηξηθή 
εξκελεία ηνπ ζεσξήκαηνο. 
… 
 
 
 
 



ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3η 
Παξαηεξήζηε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο (αξρείν Rolle 2) 
δηαηππώζηε θαη θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο κε ηελ ηζρύ ησλ 
ππνζέζεσλ ηνπ ζεσξήκαηνο. Δμεηάζηε αλ ηζρύεη ην ζπκπέξαζκα ηνπ 
ζεσξήκαηνο. 
… 
 
 
 
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 4η 
Παξαηεξήζηε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ησλ επνκέλσλ δύν ζπλαξηήζεσλ  
(αξρεία Rolle 3 θαη 4) δηαηππώζηε θαη θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο γηα 
ηελ ηζρύ ησλ ππνζέζεσλ ηνπ ζεσξήκαηνο. Δμεηάζηε αλ ηζρύεη ην 
ζπκπέξαζκα ηνπ ζεσξήκαηνο. 
… 
 
 
ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΚΗΕΩΝ  
 
 Γηα λα δείμνπκε όηη ηζρύεη ην ζεώξεκα ηνπ Rolle γηα κηα ζπλάξηεζε f ζε έλα δηάζηεκα 
 [α, β] δείρλνπκε όηη ηζρύνπλ νη ππνζέζεηο ηνπ ζεσξήκαηνο. 

 Γηα ηελ εύξεζε ηνπ αξηζκνύ μ(α, β) ώζηε f΄(μ) = 0 ιύλνπκε ηελ εμίζσζε f΄(μ)=0 θαη ζηελ 
ζπλέρεηα δερόκαζηε ηηο ξίδεο πνπ αλήθνπλ ζην δηάζηεκα (α, β). 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1η 
Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f(x) = x2 – 5x + 5.  Να απνδείμεηε όηη γηα ηελ ζπλάξηεζε f 
ηζρύνπλ νη ππνζέζεηο ηνπ ζεσξήκαηνο Rolle ζην δηάζηεκα [2,3] θαη ζηελ 

ζπλέρεηα λα βξείηε ζεκείν Α(μ,f(μ))  κε  μ(2, 3) ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο 
ζπλάξηεζεο   γηα ην πνην ε εθαπηνκέλε είλαη παξάιιειε κε ηνλ άμνλα xx΄. 
 
Παξαηεξήζηε (αξρείν Rolle 5) ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο θαη 
εμεηάζεηε αλ ηθαλνπνηνύληαη νη ππνζέζεηο ηνπ ζεσξήκαηνο. Μεηά ηελ επίιπζε 
ηεο εθαξκνγήο θαη ηελ εύξεζε ηνπ θαηάιιεινπ μ δηαπηζηώζηε αλ ηζρύεη γηα 
ηελ ηηκή ηνπ μ πνπ ζα βξείηε ην ζπκπέξαζκα ηεο εθαξκνγήο. 
 
ΛΤΗ 
… 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2η 
Να βξείηε ηηο ηηκέο ησλ α, β, γ ώζηε λα ηζρύνπλ νη ππνζέζεηο ηνπ ζεσξήκαηνο 

Rolle ζην δηάζηεκα [ - 2, 6] γηα ηελ ζπλάξηεζε f(x) = 
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Αξρηθά παξαηεξήζηε (αξρείν Rolle 6) θαη εμεηάζηε αλ ε κεηαβνιή ησλ 
παξακέηξσλ α, β θαη γ είλαη δπλαηόλ λα κεηαβάιινπλ ην γξάθεκα ηεο 
ζπλάξηεζεο ώζηε λα είλαη ην θαηάιιειν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ππνζέζεσλ 
ηνπ ζεσξήκαηνο αο πξνζπαζήζνπκε λα βξνύκε ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ α, 
β θαη γ. 
 
 ΛΤΗ 
… 
 


