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Περίληψη 
 Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει, στο πλαίσιο µιας διδακτικής 
πρότασης, τις διασυνδέσεις µεταξύ των διαδικασιών της παραγώγισης και 
της ολοκλήρωσης. Η εργασία διαρθρώνεται ουσιαστικά σε δύο µέρη.  

Στο πρώτο µέρος παρουσιάζεται η ιστορικοµαθηµατική συνιστώσα του 
θέµατός µας: Η εξελικτική πορεία από τη σύλληψη, για πρώτη φορά, των 
ιδεών που ενιαιοποιούν την παραγώγιση και την ολοκλήρωση, µέχρις ότου 
αυτές διατυπώνονται αυστηρά µε τη µορφή του 1ου θεµελιώδους θεωρήµα-
τος του Απειροστικού Λογισµού.  

Στο δεύτερο µέρος περιγράφεται µια διδασκαλία των δύο θεµελιωδών 
θεωρηµάτων. Στο µέρος αυτό επεκτείνονται τα πεδία εφαρµογής των γεω-
µετρικών αναπαραστάσεων πέρα από την αισθητοποίηση κάποιων εννοιών 
και τη γεωµετρική ερµηνεία ορισµένων προτάσεων, που δίνεται συνήθως 
µετά την απόδειξή τους. Αναδεικνύεται ένας ακόµη σηµαντικός ρόλος που 
µπορούν να παίξουν οι γεωµετρικές αναπαραστάσεις στη διαδικασία επινό-
ησης αυτής καθ' αυτής της απόδειξης µαθηµατικών προτάσεων. 

 
Αbstract 

 The purpose of this work is to bring forward interconnections between 
derivating and intergrating processes in the context of a didactical proposi-
tion. The work is articulated in two parts. 
 In the first part we present the historicomathematical side of our theme: 
The evolutionary route from the apprehension, at first time, of those ideas 
that interconnect the derivative and intergrating, until these came in a rigor-
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ous aspect as First Fundamental Theorem of Calculus.  
 In the second part, we present an instruction of the two Fundamental 
Theorems of Calculus. In this part the range of applications of the geometri-
cal representations is expanded beyond the hands - on presentation of some 
ideas and the geometrical interpretation of some propositions, given usually 
after their proof. Brought forward is another important role that these can 
play in the process of inventing the proof of these mathematical proposi-
tions. 
 

1.  Εισαγωγή – Ιστορική αναδροµή 
Το πρώτο Θεµελιώδες Θεώρηµα του Απειροστικού Λογισµού (1ο 

Θ.Θ.Α.Λ.) είναι κεντρικής σηµασίας (δηλώνεται άλλωστε αυτό και από την 
ονοµασία που του αποδόθηκε) και είναι το µέσο µε το οποίο διασυνδέονται 
οι διαδικασίες της ∆ιαφόρισης (Παραγώγισης) και της Ολοκλήρωσης συ-
ναρτήσεων. Ενιαιοποιεί µε έναν εξαιρετικό τρόπο τις δύο διαδικασίες, στο 
πλαίσιο του Απειροστικού Λογισµού. Και ο υπολογισµός των εµβαδών επι-
φανειών κάτω από το γράφηµα µιας συνάρτησης γίνεται πλέον χωρίς τις 
γνωστές προσθέσεις εγγεγραµµένων ορθογωνίων και χωρίς τη θεώρηση του 
ολοκληρώµατος ως µιας οριακής διαδικασίας.  
 Η σύλληψη και η απόδειξη του 1ου Θ.Θ.Α.Λ. τοποθετείται χρονικά στο 
δεύτερο µισό του 17ου αιώνα, όταν συµπληρώνεται το έργο των Βρετανών 
µαθηµατικών James Gregory (1638-1675) και Isaac Barrow (1630-1677) 
και παρουσιάζονται οι σχετικές µε το θέµα έρευνες, περί το 1675, από τους 
Isaac Newton (1642-1727) και Gottfried Wilhelm Leibniz  (1646-1716). 
 Κλείνει τότε µια χρονική περίοδος ανάπτυξης του Απειροστικού Λογι-
σµού – που ως τότε θεωρείται περίπου ταυτόσηµος µε τον Ολοκληρωτικό 
Λογισµό–, όπου κυριαρχούν οι κατευθυντήριες ιδέες του Αρχιµήδη (287 
π.Χ.-212 π.Χ.). 
 Κατά τη µεγάλη αυτή χρονική περίοδο, µέχρι την επινόηση του 1ου 
Θ.Θ.Α.Λ. από τους τέσσερις µαθηµατικούς που προαναφέραµε, η όποια ε-
ξέλιξη του Απειροστικού Λογισµού χαρακτηρίζεται από τη στατική αντί-
ληψη για τις έννοιες του ολοκληρώµατος και της εφαπτοµένης ευθείας σε 
σηµείο µιας καµπύλης µε οµαλή συµπεριφορά (όπως ο κύκλος και οι κωνι-
κές τοµές). Ορίζουν ως εφαπτοµένη την ευθεία που "εγγίζει" την καµπύλη 
σ' ένα σηµείο, χωρίς να διαπερνά την καµπύλη. Εξαίρεση αποτελεί το πα-
ράδειγµα της εφαπτοµένης της έλικας: Η εφαπτοµένη της έλικας έχει υπο-
λογιστεί από τον Αρχιµήδη (στην εργασία του: "Περί Ελίκων") µε µεθοδο-
λογία ∆ιαφορικού Λογισµού. Επίσης, ο κινητικός ορισµός της έλικας που 
δόθηκε από τον Αρχιµήδη οδηγεί στη φυσική ερµηνεία της εφαπτοµένης ως 
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ταχύτητας. Γενικά όµως η ∆ιαφόριση, σε αντίθεση µε την Ολοκλήρωση, 
δεν αναπτύχθηκε ιδιαίτερα από τους αρχαίους Έλληνες µαθηµατικούς. Αξί-
ζει εν προκειµένω να σηµειώσουµε ότι η µέθοδος της εξάντλησης (βλ. [3], 
σ.187-188), που επινοήθηκε από τον Εύδοξο (408-355 π.Χ.) για τον υπολο-
γισµό εµβαδών και όγκων βρίσκεται πολύ κοντά στη σύγχρονη προσέγγιση 
του ολοκληρώµατος µέσω των "αθροισµάτων" Riemann. Η µέθοδος της ε-
ξάντλησης, όπως αυτή αναπτύχθηκε και από τον Αρχιµήδη, κατέστη µια 
αυστηρή αποδεικτική µέθοδος µε υψηλή για την εποχή (και όχι µόνο) τε-
λειότητα. Θεωρείται ο πρόδροµος του σηµερινού Ολοκληρωτικού Λογι-
σµού. 
 Έχει, πιστεύουµε, ενδιαφέρον µία παρένθεση εδώ. Μπορεί να αναρωτιέ-
ται ίσως κανείς: Προς τι µια ιστορική αναδροµή; ∆εν είναι αρκετό ν' ασχο-
ληθούµε άµεσα µε το Θεώρηµα, στη µορφή µε την οποία το γνωρίζουµε 
σήµερα; Θέλουµε να αναδείξουµε κατά πρώτον την κοπιαστική προσπάθεια 
µέσα στο χρόνο πολλών από τους µεγαλύτερους µαθηµατικούς-ερευνητές 
για ένα βήµα της γνώσης προς τα µπρος˙   για νέες θεωρήσεις οι οποίες ο-
δηγούν σε υπέρβαση της ήδη υπάρχουσας, ως τότε, γνώσης. Και κατά δεύ-
τερον, µπορεί να εκτιµήσουµε το τι ακριβώς σηµαίνει δηµιουργία πραγµατι-
κά νέας γνώσης˙ σε αντίθεση µε την τετριµµένη διατύπωση και "επαναδια-
τύπωση" έτοιµων θεµάτων, για τις ανάγκες  µάλιστα της καθηµερινής µας 
διδασκαλίας.   
 Στο σηµείο τούτο επανερχόµαστε στο επίκεντρο του θέµατός µας, δη-
λαδή στο 1ο Θ.Θ.Α.Λ. Να δούµε τη σταδιακή εξελικτική του πορεία: Από 
την πρώτη διαισθητική παρατήρηση-διατύπωσή του, το διαδοχικό πέρασµα, 
µέσω αφαιρετικών διαδικασιών, σε άλλες ολοένα και πιο τυπικές διατυπώ-
σεις, µέχρι να φτάσουµε σ' αυτήν µε την οποία διατυπώνεται και σήµερα.  
 Οι προσπάθειες των µαθηµατικών µέχρι τα µέσα περίπου του 17ου αιώ-
να καταλήγουν στην εξής, σχετική µε το θέµα µας, παρατήρηση-
διαπίστωση: 
 

Το εµβαδόν που βρίσκεται κάτω από το γράφηµα της συνάρτησης 

ƒ(x) = xn, ισούται µε 
n+1x

F(x)=
n+1

 για n = 0, 1, 2, ... και η κλίση της εφα-

πτοµένης ευθείας στο γράφηµα της  
n+1x

F(x)=
n+1

 

στο σηµείο µε τετµηµένη x, ισούται µε ƒ(x) = xn, για n = 0, 1, 2, ... 
 

 Η παρατήρηση αυτή είναι η πρώτη (απλούστερη) µορφή του 1ου Θ. 
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Θ.Α.Λ. και επισηµάνθηκε και από τον James Gregory περί το 1668. Αυτό 
και άλλα αποτελέσµατα του Απειροστικού Λογισµού, στα οποία κατέληξε ο 
J. Gregory, αποδόθηκαν στη συνέχεια στον I. Newton. Ο πρώτος δεν πρό-
λαβε να δηµοσιεύσει τα αποτελέσµατα αυτά, λόγω του πρόωρου θανάτου 
του, και έτσι δεν αναγνωρίσθηκε η προσφορά του στο βαθµό που θα έπρε-
πε.  
 Ο Isaac Barrow διατυπώνει και αποδεικνύει την ίδια περίπου χρονική 
περίοδο το 1ο Θ.Θ.Α.Λ., στην περίπτωση που η ƒ (της προηγούµενης διατύ-
πωσης) είναι αύξουσα και µε θετικές τιµές. Είναι αξιοσηµείωτο το εξής: Αν 
και ο I. Barrow γνώριζε τη δυναµική-κινητική διαδικασία µε την οποία 
προκύπτει η εφαπτοµένη ευθεία σε σηµείο µιας καµπύλης –η διαδικασία 
αυτή αναπτύσσεται από τον ίδιο στο παράρτηµα του Lectiones Geometri-
cae–, όµως στην απόδειξη του Θεωρήµατος χρησιµοποιεί την κλασσική-
στατική άποψη περί της εφαπτοµένης ευθείας.   
 Την ίδια χρονική περίοδο παρουσιάζεται και αποδεικνύεται και από τον 
I. Newton το 1ο Θ.Θ.Α.Λ. µε τη διατύπωση: 
 

Αν η ƒ είναι µια συνάρτηση και Ε το εµβαδόν του χωρίου κάτω από 

το γράφηµα της ƒ, τότε: 
dE

dx
 = ƒ. 

 Με τη διατύπωση αυτή: πρώτον, φαίνεται µε καθαρό τρόπο η διαισθη-
τική προσέγγιση του ολοκληρώµατος ως εµβαδού, και δεύτερον, προτείνε-
ται από τον I. Newton για πρώτη φορά µια συστηµατική µέθοδος για να υ-
πολογίζουµε εµβαδά, εφαρµόζοντας αντιδιαφόριση στην παράγωγο του εµ-
βαδού που ζητάµε. 
 Στην απόδειξή του ο I. Newton αντιµετωπίζει την παράγωγο µε τη φυ-
σική-διαισθητική της ερµηνεία. Είναι απαραίτητο να σηµειώσουµε εδώ ότι, 
την συγκεκριµένη χρονική περίοδο οι έννοιες της παραγώγου και του ολο-
κληρώµατος ορίζονται ασαφώς˙ και γίνονται αντιληπτές µόνον διαισθητικά. 
∆εν είχε διαµορφωθεί ακόµη ορισµός της συνάρτησης σε µια τελική µορφή˙ 
και βεβαίως δεν γίνεται λόγος για ορισµούς της συνέχειας και του ορίου 
συνάρτησης, χωρίς την εµπλοκή της εποπτείας που εδράζεται στη Γεωµε-
τρία και τη Φυσική.  Όµως, παρά τις όποιες ατέλειες των αποδεικτικών τους 
µεθόδων, κατέληγαν σε εντυπωσιακά αποτελέσµατα σχετικά µε την εξερεύ-
νηση των νόµων της Μηχανικής και της Φύσης γενικότερα. Θεωρούσαν τα 
µαθηµατικά τους αποτελέσµατα εντελώς εύλογα και απολύτως φυσιολογι-
κά. Έτσι τα θεωρούσε και ο  I. Newton. 
 Τέλος τον Ιούλιο του 1677 ο G.W. Leibniz ανακαλύπτει και αυτός το 1ο 
Θ.Θ.Α.Λ. Στον Λογισµό του, το πρόβληµα της ολοκλήρωσης ανάγεται σε 
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πρόβληµα αντιστροφής εφαπτοµένης˙  αυτό φαίνεται (και) από τη διατύπω-
ση που προτείνει για το Θεώρηµα: 
 

Αν δοθεί µια συνάρτηση Ζ , το εµβαδόν (της περιοχής) που βρίσκεται 
κάτω από το γράφηµά της είναι δυνατόν να υπολογιστεί, αν βρούµε µια 

συνάρτηση ψψψψ, την ύπαρξη της οποίας υποθέτουµε, ώστε 
dψ Z

= ,
dx γ

 όπου γ 

µια σταθερά.  
Τότε Ζ dx = γdψ , και ολοκληρώνοντας παίρνουµε: 

∫ ∫Ζdx = γdψ = γψ . 

Για λόγους απλοποίησης, θεωρούµε ότι το γράφηµα της ψψψψ διέρχεται 
από το σηµείο (0, 0), οπότε, ψψψψ(0) = 0. 

 
Από την παραπάνω διατύπωση του 1ου Θ.Θ.Α.Λ. του G.W. Leibniz, έ-

πεται και ένα σπουδαίο Πόρισµα, που σήµερα από πολλούς αποκαλείται και 
ως 2ο Θ.Θ.Α.Λ.  

Μετά και από τις διατυπώσεις των Θ.Θ.Α.Λ. από τον G.W. Leibniz, σε 
πολύ σύντοµο χρόνο (περί τα τέλη του 17ου αιώνα) προκαλείται ένα ρήγµα 
στην οµαλή ως τότε ανάπτυξη του Ολοκληρωτικού Λογισµού: Η ∆ιαφόριση 
(Παραγώγιση) γίνεται η κυρίαρχη έννοια του Απειροστικού Λογισµού, ένα-
ντι της (ως τότε) Ολοκλήρωσης. Και η ολοκλήρωση είναι απλά, πλέον, το 
αντίστροφο της παραγώγισης. Η νέα αυτή προσέγγιση καθιστά το ολοκλή-
ρωµα ένα πολύ χρήσιµο υπολογιστικό εργαλείο µε εξαιρετική αποτελεσµα-
τικότητα σε εφαρµογές (και) του χώρου των Φυσικών Επιστηµών. 

Βεβαίως τα Μαθηµατικά και κυρίως η έρευνα γύρω από αυτά, σε καµιά 
απολύτως περίπτωση δεν θα µπορούσαν να αρκεστούν µόνο στην παραγω-
γή αποτελεσµατικών υπολογιστικών εργαλείων. Σύντοµα αποκαθίσταται ο 
ορθός (µαθηµατικά) ρόλος του Ολοκληρωτικού Λογισµού, καταλαµβάνο-
ντας πάλι την κυρίαρχη θέση που είχε ιστορικά έναντι του ∆ιαφορικού Λο-
γισµού. Η βήµα προς βήµα αποκατάσταση επιτελείται καταρχήν µε τις ερ-
γασίες των Augustin-Louis Cauchy (1789-1857) και G. Bernhand Rie-
mann (1826-1866). Ο δεύτερος δίνει τον δικό του ορισµό-κριτήριο ολο-
κληρωσιµότητας συναρτήσεων για κλάσεις ευρύτερες από εκείνη των συνε-
χών συναρτήσεων. 

Τέλος, η διαδικασία της αποκατάστασης του κυρίαρχου ρόλου του Ο-
λοκληρωτικού Λογισµού συµπληρώνεται µε την ανάπτυξη της σύγχρονης 
Θεωρίας Μέτρου και Ολοκλήρωσης από τον Γάλλο µαθηµατικό Henri 
Lebesque (1875-1941). Σηµαντική είναι, εν προκειµένω, η συµβολή και του 
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Έλληνα µαθηµατικού Κ. Kαραθεωδορή (1873-1950), κυρίως µε  το έργο 
του Vorlesungen über reelle Functionen, το 1918. 

Ας έλθουµε τώρα στις σηµερινές διατυπώσεις των Θεωρηµάτων και στην 
αναλυτική, βήµα προς βήµα, παρουσίαση της διδακτικής µας πρότασης. 

 

2.  ∆ιδακτική πρόταση και σχόλια 

2.1. Το πρώτο Θεµελιώδες  Θεώρηµα του Απειροστικού Λογισµού 

(1ο Θ.Θ.Α.Λ.) 

Έστω ƒ µια (Riemann) ολοκληρώσιµη συνάρτηση σ' ένα κλειστό διά-
στηµα [α, β] και γ ένας πραγµατικός αριθµός, µε α ≤≤≤≤ γ ≤≤≤≤ β.  

 

Ορίζουµε µια νέα συνάρτηση F ως εξής: 

[ ]
x

γ
F(x)= ƒ(t)dt, x α, β∈∫  

Τότε για τα σηµεία x του διαστήµατος [α, β], στα οποία η ƒ είναι συ-
νεχής, η νέα συνάρτηση F είναι παραγωγίσιµη και ισχύει: 

( )x

γ
F (x)= ƒ(t)dt = ƒ(x)

′
′ ∫  

 
Σχόλια:  
 

1) Στο πρόγραµµα σπουδών της Γ΄ Λυκείου, η υπόθεση ότι η ƒ είναι (Rie-
mann) ολοκληρώσιµη αντικαθίσταται από την υπόθεση: η ƒ είναι συνε-
χής στο [α, β]. 
Σηµειώνουµε εδώ ότι η υπόθεση ότι η ƒ είναι συνεχής, αντί εκείνης που 
θεωρεί την ƒ (Riemann) ολοκληρώσιµη, τίθεται και σε άλλα συγγράµ-
µατα, πέραν των σχολικών µας εγχειριδίων (βλ. [6], σ. 365). 

2) Για διδακτικούς λόγους που σχετίζονται µε την εποπτεία σε όλα τα πα-
ρακάτω θα παίρνουµε:  

x x

α γ
F(x)= (t)dt αντί F(x)= (t)dtƒ ƒ∫ ∫ , όπου α ≤ γ ≤ β. 

Άλλωστε αυτή η σταθεροποίηση του γ στο αριστερό άκρο του διαστή-
µατος [α, β], σε καµιά περίπτωση δεν βλάπτει τη γενικότητα, αφού οι παρα-
πάνω συναρτήσεις διαφέρουν κατά σταθερή ποσότητα, καθόσον: 

ƒ ƒ ƒ
x γ x

α α γ
(t)dt (t)dt (t)dt= += += += +∫ ∫ ∫∫ ∫ ∫∫ ∫ ∫∫ ∫ ∫  
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2.2.  Παρατηρήσεις και διατυπώσεις ερωτηµάτων για µια αποτελε-
σµατική διδασκαλία του Θεωρήµατος 

Το πρώτο Θεµελιώδες Θεώρηµα του Απειροστικού Λογισµού µάς δεί-
χνει τον τρόπο αλληλεξάρτησης της ολοκλήρωσης µε την παραγώγιση. 

Παρατηρώντας τις σχέσεις 
x

α
F(x)= (t)dt και F (x)= (x)′ƒ ƒ∫ , θα µπο-

ρούσε να πει κανείς ότι η συσχέτιση της ολοκλήρωσης µε την παραγώγιση 
είναι κάπως ανάλογη µε εκείνη που υπάρχει ανάµεσα στις έννοιες "ύψωση 
στο τετράγωνο" και "τετραγωνική ρίζα" θετικών αριθµών. 

(((( ))))
ƒ

ƒ ƒ

ƒ = ƒ ƒ

x
διαδικασία

ολοκλήρωσης α

x x
διαδικασία

παραγώγισηςα α

συνεχής

(x) (t)dt

(x) (t)dt (t)dt

→→→→

′′′′
←←←←

∫∫∫∫

∫ ∫∫ ∫∫ ∫∫ ∫
 

( )
τετραγωνική ρίζα

2

ύψωση στο τετράγωνο

α θετικός

α α

α α α

→

= ←
 

Η διδασκαλία µας από το σηµείο τούτο και µετά, σε ένα διαρκή διάλογο 
µε τους µαθητές, κινείται πάνω σε τρεις άξονες-στόχους: 
1) Να αναδείξουµε τις γεωµετρικές συσχετίσεις µεταξύ των εννοιών και 

των σχέσεων που εµπεριέχονται στη διατύπωση του 1ου Θ.Θ.Α.Λ. 
2) Να παρουσιάσουµε ορισµένες γεωµετρικές προσεγγίσεις οι οποίες: 

πρώτον, ερµηνεύουν και αιτιολογούν εποπτικά το Θεώρηµα, και δεύτε-
ρον, δηµιουργούν το επιχείρηµα που θα µας επιτρέψει να συνθέσουµε 
µια τυπική απόδειξη στο πλαίσιο της Ανάλυσης. 

3) Να διατυπώσουµε την απόδειξη. 
 
 Για την πραγµατοποίηση των δύο πρώτων στόχων, η διδακτική πράξη 
κινείται στη βάση των γενικών ερωτηµάτων: 

α) Τι εκφράζει γεωµετρικά το ολοκλήρωµα ∫
x

α
F(x)= ƒ(t)dt ; 

∆ηλαδή πώς διασυνδέονται γεωµετρικά οι συναρτήσεις ƒ και F; 
β) Πώς θα µπορούσαµε να ερµηνεύσουµε την ισότητα F΄ = ƒ; 

Εν  προκειµένω, από διδακτική άποψη, η διερεύνηση αυτή διευκολύνε-
ται, αν υποθέσουµε επιπλέον ότι η ƒ είναι µη αρνητική. 

Κατά την άποψή µας, η επιτυχία του στόχου της γεωµετρικής διασύνδε-
σης µεταξύ ƒ και F θα µπορούσε να επιτευχθεί µε την παράλληλη χάραξη 
των γραφικών παραστάσεων ορισµένων ζευγών συναρτήσεων ƒ και F. 
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O (0, 0) O

B ΕΓ F(x)

x x
A ∆

F(x)

ƒ(x) = 1

F(x) = x

µήκος τµ. ∆Ε = F(x)Εµβ. (ΟΑΒΓ) =
x

0
F(x) 1dt x= =∫

και   (x)́  = 1

O (0, 0) O

B
∆F(x)

x x
A Γ

F(x)

ƒ(x) = x

µήκος τµ. Γ∆ = F(x)Εµβ. (ΟΑΒ) =
x 2

0

2

1
F(x) tdt x

2

1
x x

2

= =

′  = 
 

∫

F(x) =   x21
2

και

O (0, 0) O

B
∆F(x)

x x
A Γ

F(x)

ƒ(x) = x2

µήκος τµ. Γ∆ = F(x)Εµβ. (ΟΑΒ) =

F(x) =   x31
3

x 2 3

0

3 2

1
F(x) t dt x

3

1
x x

3

= =

′  = 
 

∫

και
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Μερικά από τα αποτελέσµατα του προβληµατισµού που αναπτύχθηκε 
στη βάση της εποπτείας των παραπάνω σχηµάτων καταγράφονται συµβολι-
κά κάτω από τα σχήµατα. Μεταξύ των αποτελεσµάτων αυτών είναι και η 
αισθητοποίηση από τους µαθητές ότι η F εκφράζει γεωµετρικά το εµβαδόν 
της περιοχής που βρίσκεται µεταξύ της γραφικής παράστασης της ƒ, του 
άξονα των τετµηµένων και των κατακόρυφων ευθειών  t = α  και t = x.  

( )x

α
(t)dt F(x)ƒ =∫  

Ένα άλλο αποτέλεσµα που ερµηνεύει γεωµετρικά τη σχέση: F΄(x)=ƒ(x), 
είναι το εξής: Η κλίση της εφαπτοµένης ευθείας του γραφήµατος της F στο 
σηµείο µε τετµηµένη x, ισούται µε την τιµή της ƒ σ' αυτό το x. 

Ο ρόλος τώρα του σταθερού κάτω άκρου ολοκλήρωσης στη συνάρτη-

ση 
x

α
F(x) (t)dt= ƒ∫  αναδεικνύεται µέσα από το επόµενο ερώτηµα:  

 

∆ίνονται οι συναρτήσεις: 

∫ ∫
x x

α γ
F(x)= ƒ(t)dt, G(x)= ƒ(t)dt, όπου x∈[α, β] 

και γ ένα οποιοδήποτε αυθαίρετο, αλλά σταθερό σηµείο από το [α, β]. 

Ποια είναι η σχέση µεταξύ των συναρτήσεων F, G και ποια µεταξύ των 

F΄, G΄; 

Τα ολοκληρώµατα 
x x

α γ
(t)dt και (t)dtƒ ƒ∫ ∫  είναι διαφορετικά. Και αυτό 

γίνεται άµεσα φανερό, αν σκεφτούµε ότι το καθένα από αυτά εκφράζει ένα 
άλλο εµβαδόν στο καρτεσιανό επίπεδο. Εποµένως F ≠ G και συγκεκριµένα  
F = G + c  µε  c  πραγµατική σταθερά, όπως εξηγήσαµε στο τέλος της 2.1. 
Επίσης,   F΄( x) =  Ǵ ( x), (=ƒ ). 
 

Ας δούµε τώρα κάποιες γεωµετρικές προσεγγίσεις, οι οποίες ερµηνεύ-
ουν και αιτιολογούν εποπτικά το 1ο Θ.Θ.Α.Λ., όπως αυτό διατυπώνεται 
(και) στη Λυκειακή βιβλιογραφία: 

 

Αν η ƒ είναι συνεχής στο [α, β], τότε η συνάρτηση 

∫
x

α
F(x)= ƒ(t)dt  

είναι παραγωγίσιµη σε κάθε σηµείο x του [α, β] και  

( )′′ ∫
x

α
F (x)= ƒ(t)dt = ƒ(x) 
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2.3. Σκέψεις για την επινόηση της απόδειξης 

O
B
x

A Γ

∆

y = ƒ( )t

x+h

Σχήµα 1

Ζ

Ε

α β t

 
Στο σχήµα 1 πήραµε ένα τυχόν αλλά σταθερό όµως σηµείο x µεταξύ 

των α και β. Επίσης, έστω h = ∆x ≠ 0 µια οποιαδήποτε µεταβολή του x, η 
οποία δεν εξαρτάται από το x. 
 

Ερώτηµα:  

Τι θα έπρεπε να συµβαίνει ώστε η συνάρτηση ∫
x

α
F(x)= ƒ(t)dt  να είναι 

παραγωγίσιµη στο x; 
 

Σύµφωνα µε τον ορισµό της παραγώγου, πρέπει να υπάρχει το 

h 0

F(x h) F(x)
lim

h→

+ −
 

και το όριο αυτό να είναι πραγµατικός αριθµός. 
Ήδη η F, µε όσα προηγήθηκαν στην ανάλυση του πρώτου στόχου της δι-

δασκαλίας, έχει αισθητοποιηθεί ως ένα συγκεκριµένο εµβαδόν. Έτσι, παρα-
τηρώντας και το σχήµα 1, έχουµε τις επόµενες, φανερές εποπτικά, ισότητες: 
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x h x

α α

x h

x

ƒ(t)dt ƒ(t)dtF(x h) F(x)

h h
Εµβ. (ΑΓ∆Ζ) Εµβ.(ΑΒΕΖ)

h
Εµβ. (BΓ∆E)

h

ƒ(t)dt

h

+

+

−+ −
= =

−
= =

= =

=

∫ ∫

∫

 

Μένει λοιπόν να βρούµε το 
h 0

F(x h) F(x)
lim

h→

+ −
,  

δηλαδή το 

x h

x

h 0

ƒ(t)dt
lim

h

+

→

∫
 και να διαπιστώσουµε στη συνέχεια ότι αυτό ι-

σούται µε ƒ(x). 
 

2.4. Μια γεωµετρική προσέγγιση της ισότητας 
→

∫
x+h

x
h 0

ƒ(t)dt
lim = ƒ(x)

h
 

O
B
x

A Γ

Ε

y = ƒ( )t

x+h

Σχήµα 2

Η

Ζ

α t

∆

ƒ(x)

 

Στο σχήµα 2 είναι:  
x h

x
ƒ(t)dt

+

∫  = Εµβ.(ΒΓΕΖ) ≅ Εµβ.(ΒΓ∆Ζ) =  

= (ΒΓ)⋅(ΒΖ) = h⋅ƒ(x)  
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και  

x h

x
ƒ(t)dt Εµβ.(ΒΓΕΖ) Εµβ.(ΒΓ∆Ζ) h ƒ(x)

ƒ(x)
h h h h

+

⋅
= ≅ = =∫

. 

 

Αν τώρα πάρουµε το h να είναι πολύ µικρό, οσοδήποτε µικρό θέλουµε, 
τότε η παραπάνω κατά προσέγγιση ισότητα βελτιώνεται και περιµένουµε να 

ισχύει ως ισότητα: 

x h

x

h 0

ƒ(t)dt
lim ƒ(x)

h

+

→
=∫

. 

 
2.5. Μια (δυναµική) γεωµετρική  ερµηνεία της ισότητας  

′ 
 
 

′ ∫
x

α
F (x) = ƒ(t)dt = ƒ(x)  

 

Στο σχήµα 3, ας φανταστούµε ότι η µεταβλητή t κινείται κατά µήκος 
του άξονα των t από το t = α και προς τα δεξιά. Κατά την κίνηση αυτή το 
τµήµα ΑΒ "σαρώνει" µια περιοχή, της οποίας το εµβαδόν διαρκώς αυξάνε-
ται. 
 

O
Α΄

x
A

y = ƒ( )t

Σχήµα 3

B

α t

Β΄

ƒ(x)F(x)

β

 
 

Καθώς τώρα η µεταβλητή t περνά από τη θέση t = x, ισοδύναµα καθώς το 
ΑΒ περνά από τη θέση Α΄Β΄, έχουµε ότι ο (στιγµιαίος) ρυθµός µε τον οποίο 
νέα επιφάνεια προστίθεται στη σκιασµένη του σχήµατος 3 ισούται µε ƒ(x), 
(βλ. [6], σ. 366). 

Το τελευταίο αυτό εκφράζεται από την ισότητα F΄(x) = ƒ(x), που µε άλ-
λα λόγια, πιο τυπικά, µας λέει ότι ο ρυθµός µεταβολής (εν προκειµένω αύ-
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ξησης) του εµβαδού F(t) στη θέση t = x, ισούται µε ƒ(x), ισούται δηλαδή µε 
το µήκος του τµήµατος Α΄Β΄.  
 

2.6. Μια (διαισθητική) απόδειξη του Θεωρήµατος 

Σύµφωνα µε όσα προηγήθηκαν, η απόδειξη του 1ου Θ.Θ.Α.Λ. ανάγεται 

στην απόδειξη της ισότητας  

x h

x

h 0

ƒ(t)dt
lim ƒ(x)

h

+

→
=∫

, όπου x είναι ένα τυχόν, 

αλλά όµως σταθερό σηµείο µεταξύ των α, β και h = ∆x ≠ 0 µια οποιαδήποτε 
µεταβολή του x, η οποία δεν εξαρτάται από το x.  
 

O x x+h
A

y = ƒ( )t

Σχήµα 4

Ε

∆

α t

ƒ(x )
ε

ƒ(x )µƒ(x)

β

Ζ

Γ

xµxε

Β

h

 
Θα ασχοληθούµε πρώτα µε τον προσδιορισµό του παραπάνω ορίου κα-

θώς h → 0+, µε τιµές του h τόσο µικρές, ώστε το x + h να βρίσκεται µεταξύ 
των α και β.  

Στο σχήµα 4 παρατηρούµε ότι: 
• το εµβαδόν του ορθογωνίου ΑΒΓ∆ ισούται µε το h⋅ƒ(xε) 
• το εµβαδόν του ορθογωνίου ΑΒΖΕ ισούται µε το h⋅ƒ(xµ), και 
• το εµβαδόν της περιοχής που βρίσκεται κάτω από το γράφηµα της  ƒ 

και µεταξύ των x και x + h, ισούται µε 
x h

x
ƒ(t)dt

+

∫ , όπου τα ƒ(xε), 

ƒ(xµ) είναι αντίστοιχα η ελάχιστη και η µέγιστη τιµή της συνεχούς συ-
νάρτησης ƒ στο [x, x+h] 

 

 Εποπτικά είναι φανερό ότι ισχύει: 

( ) ( )x h

ε µx
h ƒ x ƒ(t)dt h ƒ x

+
⋅ ≤ ≤ ⋅∫   (1) 
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 Η σχέση (1) θεωρητικά προκύπτει από τη διαδικασία της (Riemann) ο-
λοκλήρωσης της ƒ στο διάστηµα [x, x+h]. 
 Η σχέση όµως αυτή µπορεί να προκύψει εύκολα από την ανισότητα  

ƒ(xε) ≤ ƒ(t) ≤ ƒ(xµ), για κάθε t∈[x, x+h].  
Πράγµατι, ολοκληρώνοντας στο διάστηµα [x, x+h], όπου h>0, τα µέλη 

της παραπάνω ανισότητας, έχουµε 
x h x h x h

ε µx x x
ƒ(x )dt ƒ(t)dt ƒ(x )dt

+ + +
≤ ≤∫ ∫ ∫ , 

οπότε προκύπτει η ανισότητα 

( ) ( )x h

ε µx
h ƒ x ƒ(t)dt h ƒ x

+
⋅ ≤ ≤ ⋅∫ , 

που είναι η (1). Από αυτή, επειδή   h > 0, έχουµε 

( ) ( )
x h

x
ε µ

ƒ(t)dt
ƒ x ƒ x

h

+

≤ ≤∫
 (2) 

 

 Η σχέση 

x h

x

h 0

ƒ(t)dt
lim ƒ(x)

h+

+

→
=∫

, που θέλουµε να αποδείξουµε, σε συν-

δυασµό µε τη (2), στην οποία καταλήξαµε, φέρνει στο επίκεντρο το Κριτή-
ριο της Παρεµβολής. 
 Στο πλαίσιο της διδακτικής µας πρότασης, η οποία διατρέχει την εργα-

σία, σκοπεύουµε το πέρασµα από τη σχέση (2) στη 

x h

x

h 0

ƒ(t)dt
lim ƒ(x)

h+

+

→
=∫

  

να στηριχτεί στη γεωµετρική εποπτεία που µας δίνει το σχήµα 4. 
 Για την επιτυχία του στόχου αυτού θέτουµε τα ερωτήµατα: 
(i) H όποια µεταβολή του h επηρεάζει, και πώς, τις αποστάσεις των xε και 

xµ από το σταθερό σηµείο x του διαστήµατος [x, x+h]; 
(ii) Θα µπορούσαµε να φέρουµε τα ƒ(xε) και ƒ(xµ) οσοδήποτε κοντά θέ-

λουµε στο µήκος ƒ(x); 
(iii) Η απόσταση των ƒ(xε) και ƒ(xµ) από το ƒ(x) µε ποιον τρόπο (διαισθη-

τικά) εξαρτάται απο το h; 
 

 Η συζήτηση πάνω σ' αυτά τα ερωτήµατα, πρώτον αναδεικνύει την   ε-
ξάρτηση των xε και xµ από το h, µε αποτέλεσµα να µπορούµε να γράφουµε –
κάπως αδόκιµα βέβαια– ότι xε = xε(h), xµ = xµ(h) και δεύτερον, καθώς το h 
τείνει στο 0 από θετικές τιµές, το πλάτος του διαστήµατος [x, x+h] µικραίνει 
διαρκώς και τα xε(h), xµ(h) πλησιάζουν στο x. Και επειδή η ƒ είναι συνεχής 
στο x, τα αντίστοιχα ƒ(xε), ƒ(xµ) πλησιάζουν στο ƒ(x). 
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Οι συλλογισµοί αυτοί, σε συνδυασµό µε τη σχέση:  

( ) ( )
x h

x
ε µ

ƒ(t)dt
ƒ x ƒ x

h

+

≤ ≤∫
 

και το Κριτήριο της Παρεµβολής, µας δίνουν ( )
x h

x

h 0

ƒ(t)dt
lim ƒ x

h+

+

→
=∫

. 

 Με ανάλογους, για την περίπτωση, συλλογισµούς διαπιστώνουµε και 

ότι: ( )
x h

x

h 0

ƒ(t)dt
lim ƒ x

h−

+

→
=∫

. 

Βρήκαµε µέχρι εδώ ότι η συνάρτηση 
x

α
F(x) ƒ(t)dt= ∫ , x∈[α, β] είναι 

παραγωγίσιµη στο (α, β) µε ( )x

α
F (x) ƒ(t)dt ƒ(x)

′
′ = =∫  (3) 

Αν τώρα x = α, το F΄(α) µπορούµε να το ερµηνεύσουµε ως την παράγω-
γο της F από τα δεξιά, δηλαδή:  
 

( )
α h

α

h 0 h 0

ƒ(t)dtF α h F(α)
F (α) lim lim

h h+ +

+

→ →

+ −
′ = = ∫

 
 

Ενώ, αν x = β, το F΄(β) µπορούµε να το ερµηνεύσουµε ως την παράγω-
γο της F από τα αριστερά, δηλαδή:  
 

( )
β h

β

h 0 h 0

ƒ(t)dtF β h F(β)
F (β) lim lim

h h− −

+

→ →

+ −
′ = =

∫
 

 

Παρατήρηση:  
Για άλλες τυπικές αποδείξεις του 1ου Θ.Θ.Α.Λ., βλέπε [1] σελ. 147-

150, [5] σελ. 238-239 και [3] σελ. 354. 
 
 Το 1ο Θ.Θ.Α.Λ. έχει ένα άµεσο Πόρισµα, που συχνά απλοποιεί τελείως 
τους υπολογισµούς ολοκληρωµάτων. 
 
 

Πόρισµα: 
Αν η ƒ είναι συνεχής στο [α, β] και για κάποια συνάρτηση G 

ισχύει: G΄ = ƒ στο [α, β], τότε: ∫
β

α
ƒ(t)dt = G(β) -G(α) . 
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Απόδειξη: 
Από το 1ο Θ.Θ.Α.Λ. γνωρίζουµε ήδη ότι υπάρχει µια συνάρτηση, η 

x

α
F(x) ƒ(t)dt= ∫ , για την οποία ισχύει F΄(x) = ƒ(x)  (1). 

Έχουµε όµως από υπόθεση και G΄(x) = ƒ(x)  (2). 
Από τις (1), (2) σύµφωνα µε το Πόρισµα του Θεωρήµατος Μέσης τι-

µής του ∆ιαφορικού Λογισµού, θα ισχύει G(x) = F(x) + c, για κάθε x∈[α, β] 
και c κάποια πραγµατική σταθερά. 

Εποµένως:      G(β) – G(α) = [F(β) + c] – [F(α) + c]  

      = F(β) – F(α),          
x

α
F(x) ƒ(t)dt= ∫  

      = 
β α

α α
ƒ(t)dt ƒ(t)dt−∫ ∫  

 = 
β

α
ƒ(t)dt 0−∫  

 = 
β

α
ƒ(t)dt∫ . 

 
 

2.7. Το δεύτερο Θεµελιώδες Θεώρηµα του Απειροστικού 

Λογισµού  (2ο Θ.Θ.Α.Λ.) 
 

Αν η ƒ είναι (Riemann) ολοκληρώσιµη στο [α, β] και για κάποια συ-
νάρτηση G ισχύει G΄ = ƒ στο [α, β], τότε: 

∫
β

α
ƒ(t)dt = G(β) -G(α)  

 

Σχόλια: 
1) Για τους λόγους που εξηγήσαµε παραπάνω, σε βιβλία Ανάλυσης για το 

Λύκειο, αλλά και σε άλλα συγγράµµατα Απειροστικού Λογισµού, η υ-
πόθεση ότι η ƒ είναι ολοκληρώσιµη έχει αντικατασταθεί από την υπό-
θεση ότι η ƒ είναι συνεχής. Η θεώρηση αυτή έχει ως άµεσο αποτέλεσµα, 
το Πόρισµα του 1ου Θ.Θ.Α.Λ., που διατυπώσαµε και αποδείξαµε παρα-
πάνω, να αποκαλείται στα συγγράµµατα αυτά ως 2ο Θ.Θ.Α.Λ.  Αυτό έ-
χει ως συνέπεια τον περιορισµό του συνόλου των  ολοκληρώσιµων συ-
ναρτήσεων στο σύνολο µόνο των συνεχών συναρτήσεων.Βεβαίως, αν η  
ƒ δεν είναι συνεχής τότε το 2o Θ.Θ.Α.Λ. δεν είναι πόρισµα του 1ου 
Θ.Θ.Α.Λ. Για µια τυπική απόδειξη του 2ου Θ.Θ.Α.Λ., βλέπε [5] σελ. 
242. 
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2) Επισηµαίνουµε τέλος ότι, η ισότητα 
β

α
ƒ(t)dt G(β) G(α)= −∫ , όπως αυτή 

οριοθετήθηκε, δεν πρέπει να εκλαµβάνεται ως ορισµός του ολοκληρώ-

µατος 
β

α
ƒ(t)dt∫ .  

 
3. Επίλογος 
Αναλύσαµε παραπάνω την πρότασή µας, που αφορούσε τη διδακτική 

προσέγγιση των Θ.Θ.Α.Λ. από τη θεωρητική σκοπιά, µε τη συµβολή και 
της δυναµικής γεωµετρικής εποπτείας. Υπό το πνεύµα αυτής της επιλογής, 
προσπαθήσαµε να παρουσιάσουµε το θέµα µας,  στοχεύοντας στην κατανό-
ηση των εµπλεκοµένων εννοιών, αυτών καθ' αυτών, και των δοµικών τους 
διασυνδέσεων – σε αντιδιαστολή προς την τάση που θεωρεί τη µαθηµατική 
γνώση µόνο σαν ένα σύνολο από διάφορες τεχνικές επίλυσης. Βεβαίως,  σε  
επόµενες διδασκαλίες, ο διδάσκων ασχολείται µε µεθοδολογικές προεκτά-
σεις που αναδεικνύουν τον εξαιρετικά λειτουργικό χαρακτήρα των θεωρη-
µάτων που παρουσιάσαµε. Στην κατεύθυνση αυτή επιλέγονται και αναλύο-
νται ασκήσεις και προβλήµατα µε µη τετριµµένο περιεχόµενο που, στο 
πλαίσιο της κατευθυνόµενης ανακαλυπτικής διδασκαλίας, συµβάλλουν 
στην ανάπτυξη δηµιουργικού προβληµατισµού µε στόχο την εµβάθυνση και 
την ουσιαστική κατανόηση. Επίσης, η διδασκαλία εφαρµογών των 
Θ.Θ.Α.Λ. από εξωµαθηµατικές επιστηµονικές περιοχές, αναδεικνύει τη 
χρησιµότητα των Μαθηµατικών στο σύγχρονο άνθρωπο˙ και ενισχύει το 
ρόλο τους, στο πλαίσιο της διακλαδικότητας των Επιστηµών. 

Τη διδακτική πρόταση που περιγράψαµε, την υλοποιήσαµε σε ολιγοµε-
λή τµήµατα Θετικής κατεύθυνσης της  Γ΄ Λυκείου, από το 2003 ως το 2007, 
στο 6ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων. Η αποτελεσµατικότητα της πρότασης  –
καθόσον αφορά την ουσιαστική κατανόηση, από µέρους των µαθητών, των 
Θ.Θ.Α.Λ.– αξιολογήθηκε από το διδάσκοντα, µέσω διαγωνισµάτων και 
προφορικών απαντήσεων των µαθητών σε κατάλληλες ερωτήσεις, ως ικα-
νοποιητική σε υψηλό βαθµό.   Αποµένει να ελεγχθούν και συστηµατικά, µε 
στατιστικές µεθόδους, η αξία και η αποτελεσµατικότητα της πρότασης, µε 
τµήµατα ελέγχου και πειραµατισµού σε περισσότερα σχολεία. 

Τέλος, µε σκοπό να υποστηρίξουµε τη θέση µας επί του γενικότερου 
προβληµατισµού: "Καθαρές αποδείξεις στο αυστηρό πλαίσιο της αξιωµατι-
κής θεµελίωσης της Ανάλυσης, ή αποδείξεις στη βάση της διασύνδεσης της 
Ανάλυσης µε τη Γεωµετρία;" παραθέτουµε την άποψη του µεγάλου µαθηµα-
τικού René Baire, που συγκαταλέγεται µάλιστα µεταξύ εκείνων που είναι 
υπέρ των αυστηρών διατυπώσεων. 
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 Στο "Leçοns sur les Théories Générales de l' Analyse", Gauthier-Vil-
lars, T.I. Paris, 1907, γράφει: 
 

 "Λέγεται συχνά ότι η Ανάλυση µπορεί να χτισθεί ξεκινώντας από την 
έννοια του ακεραίου αριθµού και µόνο. Αυτό είναι ακριβές, αλλά, αν 
θελήσουµε να ακολουθήσουµε συστηµατικά αυτήν την άποψη˙ αν συ-
γκεκριµένα θελήσουµε να αγνοήσουµε τη Γεωµετρία, θα στερηθούµε µε 
τη θέλησή µας από µια πολύτιµη βοήθεια και, σε πολλές περιπτώσεις, 
θα καταδικαστούµε σε µακροσκελείς παρεκβάσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι 
είναι προτιµότερο να προσπαθήσουµε να νοµιµοποιήσουµε τα αµοι-
βαία δάνεια, που ανταλλάσουν στην πραγµατικότητα η Ανάλυση και η 
Γεωµετρία." 
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