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𝑥
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είναι μια συνεχής συνάρτηση, τότε για κάθε αΔ η συνάρτηση
𝑥
F(x)∫𝛼 𝑓(𝑡)𝑑𝑡, xΔ είναι μια παράγουσα της f», και με τη βοήθεια αυτής
αποδεικνύεται το Θεμελιώδες Θεώρημα της Ανάλυσης.
𝑥
Η εισαγωγή της συνάρτησης F(x)∫𝛼 𝑓(𝑡)𝑑𝑡, γίνεται για να αποδειχθεί το
Θεμελιώδες Θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού και να αναδειχθεί η
σύνδεση του Διαφορικού με τον Ολοκληρωτικό λογισμό.Για το λόγο αυτό δεν
θα διδαχθούν ασκήσεις που αναφέρονται στην παραγώγιση της
𝑥
𝑔(𝑥)
συνάρτησης F(x)∫𝛼 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 και γενικότερα της συνάρτησης F(x)∫𝛼 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
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Παρατηρήσεις
 Η διδακτέα − εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

 Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται και δεν
εξετάζονται.
 Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις, μπορούν, όμως,
να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.
 Εξαιρούνται από την εξεταστέα − διδακτέα ύλη οι εφαρμογές και οι ασκήσεις που αναφέρονται σε λογαρίθμους με
βάση διαφορετική του e και του 10.
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