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1ο 2ωρο 

 

Μπέρναρντ Μπολζάνο (1781-1848) 

(Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Bolzano ) 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Bolzano
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Ο Bernard Bolzano γεννήθηκε στην Πράγα. Το 1796 φοίτησε 
στο πανεπιστήμιο, όπου σπούδασε μαθηματικά, φιλοσοφία 
και φυσική. Το 1800 άρχισε τις σπουδές του στη Θεολογία. Το 
1805 χειροτονήθηκε ιερέας και αναγορεύτηκε διδάκτορας και 
το 1806 έγινε τακτικός καθηγητής της Ρωμαιοκαθολικής 
Θεολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή. Ο Bolzano ήταν υπέρμαχος 
μιας ολοκληρωτικής μεταρρύθμισης του κοινωνικού 
συστήματος. Οι σοσιαλιστικές του απόψεις τον έφεραν σε 
σύγκρουση με το κατεστημένο της εποχής, με αποτέλεσμα να 
διωχθεί από το πανεπιστήμιο το 1819 και να χαρακτηριστεί 
"αιρετικός". Το συγγραφικό του έργο περιλήφθηκε στον 
κατάλογο των απαγορευμένων βιβλίων. Οι φιλοσοφικές και 
λογικές του έρευνες και απόψεις περιλαμβάνονται στο έργο 
του "Θεωρία της επιστήμης". Εξαιτίας του ότι ήταν 
απαγορευμένος αναγκαζόταν να δημοσιεύει τις εργασίες του 
ανώνυμα και σε "περιθωριακές" εκδόσεις. Στον Bolzano 
οφείλεται ο αυστηρός ε-δ ορισμός του ορίου, καθώς και η 
πρώτη αναλυτική απόδειξη του γνωστού ως θεωρήματος 
Bolzano για τις συνεχείς συναρτήσεις. Έδωσε παράδειγμα 
συνάρτησης παντού συνεχούς και πουθενά παραγωγίσιμης 
πολύ πριν τον Weirstrass. 
Οι εργασίες του αυτές ήταν άγνωστες ως το 1881,που τα έφερε 
στο φως ο Otto Stolz. 
(Πηγή: http://eisatopon.blogspot.gr/ ) 

 
 

http://eisatopon.blogspot.gr/
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1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ   

Δίνεται η συνάρτηση   𝐟(𝐱) = 𝐱𝟐 − 𝟒𝐱 + 𝟑 . 

i. Να λυθεί η εξίσωση 𝐟(𝐱) = 𝟎 . Ποια η γεωμετρική ερμηνεία των 
ριζών της πιο πάνω εξίσωσης; 

ΛΥΣΗ 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

ii. Είναι η συνάρτηση f συνεχής και αν ναι για πιο λόγο; Να βρεθεί 
το πρόσημο του γινομένου :    f(0).f(2) 

ΛΥΣΗ 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

iii. Να γίνει η γραφική παράσταση της f. Εντοπίστε τα f(0) , f(2).  

Στο διάστημα [0,2] η γραφική παράσταση τέμνει τον χ’χ ; 

ΛΥΣΗ 
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iv. Ανοίγουμε το πρόγραμμα GEOGEBRA και στην αρχική σελίδα 
πληκτρολογούμε την εντολή, όπως φαίνεται στην εικόνα , μέσα 
στην γραμμή εισαγωγής ( κάτω μέρος). Προσοχή όσα 
πληκτρολογούμε πρέπει να είναι με Αγγλική γραμματοσειρά. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 𝟏𝜼 
Να διατυπωθεί το θεώρημα  Bolzano και να γραφτούν οι άμεσες 
συνέπειες. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO 

Έστω μια συνάρτηση  f , ορισμένη σ’ ένα διάστημα [α , β] . Αν : 

 η  f  είναι συνεχής στο [α , β] και  

 f(α) ∙ 𝐟(𝛃) < 𝟎  

τότε υπάρχει τουλάχιστον ένα 𝐱𝟎 𝛜 (𝛂, 𝛃) τέτοιο ώστε 𝐟(𝐱𝟎) = 𝟎, 
δηλαδή υπάρχει μία , τουλάχιστον , ρίζα της εξίσωσης  f(x)=0  στο 
ανοικτό διάστημα (α, β).  

Γεωμετρική Eρμηνεία Θεωρήματος Bolzano 

 
Παρατηρούμε ότι f(α)<0 ενώ f(β)>0 και επειδή η f είναι συνεχής στο 
[α,β] , δηλ. η 𝐶𝑓 είναι συνεχόμενη γραμμή τότε σίγουρα θα τέμψει  τον 

χ΄χ τουλάχιστον μία φορά. 
Μπορούμε να δούμε και ένα σχετικό video με την παρουσίαση του Θ.Β.  
στην παρακάτω διεύθυνση: 
http://www.youtube.com/watch?v=uyiTsjlq3e8  
Παρακάτω θα δούμε την αναγκαιότητα των πιο πάνω προϋποθέσεων 
στο Θ.Β. 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=uyiTsjlq3e8
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2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ   

Δίνεται η συνάρτηση   𝐟(𝐱) = {
𝝌𝟐 − 𝟓𝝌 + 𝟔 , 𝝌 ≤ 𝟏

−𝝌𝟐 − 𝝌 − 𝟏 , 𝝌 > 𝟏
 . 

i. Να εξετάσετε αν f είναι συνεχής στο [0,2]. 

ΛΥΣΗ 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

ii.  Να βρεθεί το πρόσημο του γινομένου :    f(0).f(2) 

Ισχύουν και οι 2 προϋποθέσεις του Θ.Β. στο [0,2] ; 

Είμαστε σίγουροι ότι η f έχει ρίζα στο [0, 𝟐]; 

ΛΥΣΗ 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

iii. Ανοίγουμε το πρόγραμμα GEOGEBRA και στην αρχική σελίδα 
πληκτρολογούμε την εντολή, όπως φαίνεται στην εικόνα , μέσα 
στην γραμμή εισαγωγής ( κάτω μέρος). Προσοχή όσα 
πληκτρολογούμε πρέπει να είναι με Αγγλική γραμματοσειρά. 

 
Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση στο πιο πάνω σύστημα αξόνων 
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3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Δίνεται η συνάρτηση   𝐟(𝐱) =
𝒍𝒏𝒙

𝒙
 . 

i. Είναι η συνάρτηση f συνεχής και αν ναι για πιο λόγο; Να βρεθεί 

το πρόσημο του γινομένου :  f(2).f(𝒆𝟐) . 

Ισχύουν οι 2 προϋποθέσεις του Θ.Β. στο [2, 𝒆𝟐] ; 

Είμαστε σίγουροι ότι η f έχει ρίζα στο [2, 𝒆𝟐]; 

ΛΥΣΗ 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

ii. Ανοίγουμε το πρόγραμμα GEOGEBRA και στην αρχική σελίδα 
πληκτρολογούμε την εντολή, όπως φαίνεται στην εικόνα , μέσα 
στην γραμμή εισαγωγής ( κάτω μέρος). Προσοχή όσα 
πληκτρολογούμε πρέπει να είναι με Αγγλική γραμματοσειρά. 

 
Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση στο πιο πάνω σύστημα 
αξόνων. 

Προσοχή και στις δύο συναρτήσεις, που μελετήσαμε , είδαμε ότι 
κάθε φορά δεν ίσχυε μία προϋπόθεση του Θ.Β. και ότι δεν είχαν 
ρίζες στα δοθέντα διαστήματα. Προφανώς θα μπορούσα να είχα  
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δώσει συναρτήσεις, που να μην  ίσχυε μία προϋπόθεση του Θ.Β. 
και να  είχαν ρίζες στα δοθέντα διαστήματα. Δηλαδή αυτό που 
χάνεται είναι η βεβαιότητα ύπαρξης τουλάχιστον μίας ρίζας , 
που εξασφαλίζουν οι 2 προϋποθέσεις του Θ.Β. 

Πάμε όμως να δούμε αν ισχύει το αντίστροφο του Θ.Β. ,  

δηλ. έστω  f συνεχής με μία τουλάχιστον ρίζα στο [α,β] τότε θα 
ισχύει αναγκαστικά και ότι f(α).f(β)<0  ; 
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4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Δίνεται η συνάρτηση   𝐟(𝐱) = 𝝌𝟐𝒆𝒙 . 

i. Να λυθεί η εξίσωση f(x)=0 

ΛΥΣΗ 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

i. Είναι η συνάρτηση f συνεχής και αν ναι για πιο λόγο;  

Nα βρεθεί το πρόσημο του γινομένου : f(-6).f(1) . 

Ισχύουν και οι 2 προϋποθέσεις του  Θ.Β. στο [-6,1] ; 

ΛΥΣΗ 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

ii. Ανοίγουμε το πρόγραμμα GEOGEBRA και στην αρχική σελίδα 
πληκτρολογούμε την εντολή, όπως φαίνεται στην εικόνα , μέσα 
στην γραμμή εισαγωγής ( κάτω μέρος). Προσοχή όσα 
πληκτρολογούμε πρέπει να είναι με Αγγλική γραμματοσειρά. 

 
Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση στο πιο πάνω σύστημα αξόνων 
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Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι : 

 Αν υπάρχει ξ∈(α,β) με f(ξ)=0 και f(α)>0 δεν είναι απαραίτητο 

να είναι και f(β)<0 . 

 Αν υπάρχει ξ∈(α,β) με f(ξ)=0  δεν είναι απαραίτητο να είναι και 

f(α).f(β)<0 . 
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ΑΣΚΗΣΗ 1η    

i. Δίνεται η συνάρτηση 𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥 −
1

𝑥
 , να δειχθεί ότι έχει  μία 

τουλάχιστον ρίζα στο (
1

2
, 1) . 

ΛΥΣΗ 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

ii. Ανοίγουμε το πρόγραμμα GEOGEBRA και στην αρχική σελίδα 
πληκτρολογούμε την εντολή, όπως φαίνεται στην εικόνα , μέσα 
στην γραμμή εισαγωγής ( κάτω μέρος). Προσοχή όσα 
πληκτρολογούμε πρέπει να είναι με Αγγλική γραμματοσειρά. 

 
Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση στο πιο πάνω σύστημα αξόνων. 

 
Να διαβαστούν όσα ειπώθηκαν στο μάθημα και ειδικότερα από το 
σχολικό βιβλίο σελ. 192 (χωρίς το σχόλιο), εφαρμογή σελ. 197  και να 
γίνει η άσκηση :        Α7 / 198. 
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2ο 2ωρο 
Θα συζητηθούν απορίες και θα λυθεί η άσκηση του προηγούμενου 
μαθήματος. 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Θ.Β. 

 

 Έχουμε f(x)≠ 0 και f συνεχής στο [α,β] τότε η f έχει σταθερό 

πρόσημο στο [α,β] , δηλ. f(χ) < 0 ή f(χ) > 0 για κάθε χ∈ [α,β] . 
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ΑΣΚΗΣΗ 2η   

i. Έστω g μια συνεχής συνάρτηση για την οποία ισχύει : 

                          g2(x) − 16 = −x2 , 𝛾𝜄𝛼 𝜅ά𝜃𝜀 𝜒 ∈ [−4,4]. 

α. Να λυθεί η εξίσωση 𝑔(𝑥) = 0 στο διάστημα [-4,4]. 

β. Να δείξετε ότι η συνάρτηση g διατηρεί σταθερό πρόσημο στο 

(-4,4). 

γ. Να βρεθεί ο τύπος της g αν g(0)=-4. 

ΛΥΣΗ 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

ii. Ανοίγουμε το πρόγραμμα GEOGEBRA και στην αρχική σελίδα 
πληκτρολογούμε την εντολή, όπως φαίνεται στην εικόνα , μέσα 
στην γραμμή εισαγωγής ( κάτω μέρος). Προσοχή όσα 
πληκτρολογούμε πρέπει να είναι με Αγγλική γραμματοσειρά. 
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Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση στο πιο πάνω σύστημα αξόνων. 

 Αν   𝜌1 , 𝜌2  ,  𝜌3  , …  , 𝜌𝜈  οι διαδοχικές ρίζες  μιας συνεχούς 

συνάρτησης f σε ένα διάστημα [α,β] τότε η f διατηρεί το πρόσημο 

της , μεταξύ 2 διαδοχικών ριζών . Για να βρούμε το πρόσημο αυτό 

απλά επιλέγουμε μία τυχαία τιμή 𝜒𝑖 μεταξύ 2 διαδοχικών ριζών 

και υπολογίζουμε το f(𝜒𝑖) .Ότι πρόσημο θα έχει το f(𝜒𝑖) , θα έχει 

και η f μεταξύ αυτών των 2 διαδοχικών ριζών . 
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ΑΣΚΗΣΗ 3η  

i. Να βρείτε το πρόσημο της συνάρτησης f για όλες τις 

πραγματικές τιμές του χ , όταν : 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 6𝑥2 + 11𝑥 − 6  

ΛΥΣΗ 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

ii. Ανοίγουμε το πρόγραμμα GEOGEBRA και στην αρχική σελίδα 
πληκτρολογούμε την εντολή, όπως φαίνεται στην εικόνα , μέσα 
στην γραμμή εισαγωγής ( κάτω μέρος). Προσοχή όσα 
πληκτρολογούμε πρέπει να είναι με Αγγλική γραμματοσειρά. 

 
Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση στο πιο πάνω σύστημα αξόνων. 
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ΑΣΚΗΣΗ 4
η
   

i. Δίνεται η εξίσωση  𝑙𝑛𝑥 = 𝑥 − 2 , να δειχθεί ότι έχει μία 

τουλάχιστον ρίζα στο (1,𝑒2). 
ΛΥΣΗ 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

ii. Ανοίγουμε το πρόγραμμα GEOGEBRA και στην αρχική σελίδα 
πληκτρολογούμε την εντολή, όπως φαίνεται στην εικόνα , μέσα 
στην γραμμή εισαγωγής ( κάτω μέρος). Προσοχή όσα 
πληκτρολογούμε πρέπει να είναι με Αγγλική γραμματοσειρά. 

 
Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση στο πιο πάνω σύστημα αξόνων. 
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ΑΣΚΗΣΗ 5η  

i. Να δειχθεί ότι η εξίσωση  
𝜒2+1

𝜒−2
+

𝜒3+1

𝑥−3
= 0 , έχει  μία  

τουλάχιστον ρίζα. 

ΛΥΣΗ 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

iii. Ανοίγουμε το πρόγραμμα GEOGEBRA και στην αρχική σελίδα 
πληκτρολογούμε την εντολή, όπως φαίνεται στην εικόνα , μέσα 
στην γραμμή εισαγωγής ( κάτω μέρος). Προσοχή όσα 
πληκτρολογούμε πρέπει να είναι με Αγγλική γραμματοσειρά. 

 

Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση στο πιο πάνω σύστημα αξόνων. 
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ΑΣΚΗΣΗ 6η   

i. Δίνεται η εξίσωση  𝑙𝑛𝑥 =
1

𝑥
+ 1 , να δειχθεί ότι έχει  ακριβώς μία  

ρίζα. 

ΛΥΣΗ 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

ii. Ανοίγουμε το πρόγραμμα GEOGEBRA και στην αρχική σελίδα 
πληκτρολογούμε την εντολή, όπως φαίνεται στην εικόνα , μέσα 
στην γραμμή εισαγωγής ( κάτω μέρος). Προσοχή όσα 
πληκτρολογούμε πρέπει να είναι με Αγγλική γραμματοσειρά. 

 

Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση στο πιο πάνω σύστημα αξόνων. 
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ΑΣΚΗΣΗ 7η  

i. Έστω η συνάρτηση  f : [0,1]→ (0,2) συνεχής .Να δειχθεί ότι 

υπάρχει τουλάχιστον ένα 𝜉 ∈ (0,1) τέτοιο ώστε: 

𝑓2(𝜉) = 2𝑓(𝜉) − 3𝜉. 

ΛΥΣΗ 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 
ii. Έστω μια συνάρτηση  f , ορισμένη σ’ ένα διάστημα [α , β] . Αν : 

 η  f  είναι συνεχής στο [α , β] και  

 f(α) ≠ f(β)  

τότε για κάθε αριθμό (η) μεταξύ των f(α) και f(β) υπάρχει τουλάχιστον 
ένα x0 ϵ (α, β) τέτοιο ώστε f(x0) = η. 

ΛΥΣΗ 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 
 

Η τελευταία άσκηση αποτελεί το γνωστό Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών 
(Θ.Ε.Τ.)  , που είναι η γενίκευση του Θ.Β. 
 
Να διαβαστούν οι σελίδες 192 (από το σχόλιο) και 193 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ για το σπίτι από το σχολικό βιβλίο: 
Α6/198  ,  
Α8 , Β4/199  ,   
Β5/200 
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3ο  2ωρο 

Θα συζητηθούν κάποιες απορίες και θα λυθούν ορισμένες δοσμένες 
ασκήσεις από το βιβλίο. 
 

 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ (Θ.Ε.Τ.) 

(ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΘΕΩΡHΜΑΤΟΣ BOLZANO) 
Έστω μια συνάρτηση  f , ορισμένη σ’ ένα διάστημα [α , β] . Αν : 

 η  f  είναι συνεχής στο [α , β] και  

 f(α) ≠ 𝐟(𝛃)  

τότε για κάθε αριθμό (η) μεταξύ των f(α) και f(β) υπάρχει τουλάχιστον 
ένα x0 ϵ (α, β) τέτοιο ώστε f(x0) = η. 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
Έστω f(α) < f(β) . Τότε θα ισχύει: f(α) < η < f(β).  
Έστω η συνάρτηση g(x)=f(x)-η , χ∈ [𝛼, 𝛽] με : 

 g συνεχής στο [α,β] και  

 g(α) ∙ g(β) < 0  

αφού g(α)=f(α)-η< 0 και g(β)=f(β)-η> 0 
Άρα από Θ.Bolzano  υπάρχει τουλάχιστον ένα x0 ϵ (α, β) τέτοιο ώστε 

g(x0) = 0 ⇒ f(x0) − η = 0 ⇒ f(x0) = η. 
 
Μπορούμε να δούμε το Θ.Ε.Τ. και στο παρακάτω video.: 
http://www.youtube.com/watch?v=XNeM5yLf5YM  
 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 𝟐𝜼 
Να διατυπωθεί και να αποδειχθεί το θεώρημα  Ενδιάμεσων Τιμών . 

http://www.youtube.com/watch?v=XNeM5yLf5YM
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 
Αφού  ο αριθμός (η) είναι μεταξύ του f(α) και του f(β) τότε σίγουρα η 
ευθεία y=η θα τέμνει την 𝐶𝑓 σε τουλάχιστον ένα σημείο . 

Προφανώς αν η 𝐶𝑓 δεν ήταν συνεχής τότε μπορεί να μην είχαμε κανένα 

κοινό σημείο με την ευθεία : y=η 

 
 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 𝟑𝜼 
Να γραφτεί η γεωμετρική ερμηνεία του θεωρήματος των   
Ενδιάμεσων Τιμών . 
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ΑΣΚΗΣΗ 8η  

Αν 𝑓(𝑥) = 𝑥8 + 𝑥 + 4 , να δείξετε ότι υπάρχει ξ∈ (1,2)  τέτοιο ώστε 
f(ξ)=250. (Με 2 τρόπους) 

ΛΥΣΗ 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 
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ΑΣΚΗΣΗ 9η  

 
i. Nα αποδειχθεί ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων 

             𝐟(𝐱) = 𝐱𝟒 + 𝐱𝟑 − 𝟐𝐱 + 𝟏 𝜅𝛼𝜄 𝒈(𝒙) = 𝟑𝒙𝟑 − 𝟓𝒙 + 𝟐 έχουν ένα        
             τουλάχιστον κοινό σημείο με τετμημένη   𝜒0 . 

ΛΥΣΗ 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

ii. Ανοίγουμε το πρόγραμμα GEOGEBRA και στην αρχική σελίδα 
πληκτρολογούμε τις κατάλληλες  εντολές  για κάθε συνάρτηση 
μέσα στην γραμμή εισαγωγής ( κάτω μέρος).  Προσοχή όσα 
πληκτρολογούμε πρέπει να είναι με Αγγλική γραμματοσειρά. 

 
Πάμε , τώρα να δούμε τις Συνέπειες του Θ.Ε.Τ. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Έστω f μία συνεχής μη σταθερή συνάρτηση σε ένα διάστημα Δ . Το 
σύνολο τιμών της f , το f(Δ) είναι ένα διάστημα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 𝟒𝜼 
Πότε λέμε ότι η εικόνα μιας συνάρτησης f είναι ένα διάστημα; 
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Προφανώς το f( [α,β] )=[κ,λ] . 

 
Παρατηρούμε ότι η f δεν είναι συνεχής στο 𝜒0 και άρα η εικόνα της f 
στο [α,β] είναι 2 διαστήματα τα [κ,f(𝛼)]  ,  (f(β),λ]. 
 
 
Να διαβαστεί η θεωρία από τις σελίδες του σχολικού βιβλίου : 194 
και 195 (χωρίς το θεώρημα Μεγίστης και Ελαχίστης τιμής) και 
να  λυθούν οι ασκήσεις : Α9/199 ,  Β6 , Β7/200   
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4ο 2ωρο  
Θα συζητηθούν κάποιες απορίες και θα λυθούν ορισμένες δοσμένες 
ασκήσεις από το βιβλίο. 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 𝟓𝜼 
Να διατυπωθεί το Θεώρημα Μέγιστης και Ελάχιστης τιμής. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Αν f είναι συνεχής συνάρτηση στο [α,β]  τότε η f παίρνει στο 
[α,β] μία μέγιστη τιμή Μ και μία ελάχιστη τιμή m . 
Δηλαδή υπάρχουν 𝛘𝟏 , 𝛘𝟐 ∈ [𝛂, 𝛃] τέτοια ώστε m=f(𝛘𝟏)  ,  
M= f(𝛘𝟐)  και ισχύει    :    𝐦 ≤ 𝐟(𝐱) ≤ 𝐌, 𝛄𝛊𝛂 𝛋ά𝛉𝛆 𝛘 ∈ [𝛂, 𝛃]. 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

 
Παρατηρούμε ότι όλες οι τιμές της f(χ) βρίσκονται στο διάστημα 
[m,Μ] , το οποίο και αποτελεί το σύνολο τιμών της f με Πεδίο 
Ορισμού το [α,β]. 
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Σημείωση  
Είναι σημαντικό να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για να ισχύει 
το Θεώρημα Μεγίστης και Ελαχίστης τιμής , δηλ. η f να ορίζεται και 
να είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα [α,β].  
Π.χ. αν η f  ορίζεται στο [α,β] και  είναι συνεχής στο (α,β] τότε δεν  
είναι απαραίτητο ότι θα πάρει μία μέγιστη και ελάχιστη τιμή. 

Πράγματι  :  𝑓(𝑥) = {
1

𝑥
 , 𝛼𝜈 𝜒 ∈ (0,1]

1 , 𝛼𝜈 𝜒 = 0
  

Το πεδίο ορισμού της f είναι το [0,1] ,ενώ η f είναι συνεχής στο (0,1] , 

οπότε βλέπουμε, στο σχήμα πιο κάτω, ότι δεν έχει μέγιστο η f . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO 

 

Δ . Ε . Κοντόκωστας  Μαθηματικός 
www.commonmaths.weebly.com Σελίδα 27 
 

ΑΣΚΗΣΗ 10η  

Δίνεται η συνεχής συνάρτηση f:[2,10]
 

→ ℝ. Να δειχθεί ότι υπάρχει 
𝜒0 ∈ [2,10], ώστε : 

𝑓(𝑥0) =
3𝑓(3)+5𝑓(5)+2𝑓(8)

10
 . 

ΛΥΣΗ 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 
ΑΣΚΗΣΗ 11η  

Δίνεται η συνεχής και γν. αύξουσα συνάρτηση f:[2005,2008]
 

→ ℝ. Να 
δειχθεί ότι υπάρχει ακριβώς ένα  𝜒0 ∈ (2005, 2008) ώστε : 

3𝑓(𝑥0) = 𝑓(2006) + 𝑓(2007) + 𝑓(2008) . 

ΛΥΣΗ 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 Αν μία συνάρτηση f είναι γν.αύξουσα και συνεχής σε ένα 

διάστημα (α,β) τότε το Σ.Τ. της στο διάστημα αυτό είναι το (Α,Β) 

με 𝛢 = lim𝜒
 

→𝛼+ 𝑓(𝑥) 𝜅𝛼𝜄 𝛣 = lim𝜒
 

→𝛽− 𝑓(𝑥)  

 

 

𝒇: (𝛂, 𝛃)  
𝒇↑
→ (𝚨, 𝚩)  

 
 
 

 Αν μία συνάρτηση f είναι γν.φθίνουσα και συνεχής σε ένα 

διάστημα (α,β) τότε το Σ.Τ. της στο διάστημα αυτό είναι το (Β,Α) 

με 𝛢 = lim𝜒
 

→𝛼+ 𝑓(𝑥) 𝜅𝛼𝜄 𝛣 = lim𝜒
 

→𝛽− 𝑓(𝑥)  

 

 

𝒇: (𝛂, 𝛃)  
𝒇↓
→ (𝚩, 𝚨)  

ΕΡΩΤΗΣΗ 𝟔𝜼 
Ποιο το Σύνολο Τιμών μιας γνησίως μονότονης και συνεχούς 
συνάρτησης σε ένα διάστημα Δ; 
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ΑΣΚΗΣΗ 12η   

i. Να βρεθεί το σύνολο τιμών της συνάρτησης 𝑓(𝑥) =
6

𝑥
− 5𝑥 + 1 

που είναι ορισμένη στο [1,3]. 

ΛΥΣΗ 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

ii. Ανοίγουμε το πρόγραμμα GEOGEBRA και στην αρχική σελίδα 
πληκτρολογούμε την εντολή, όπως φαίνεται στην εικόνα , μέσα 
στην γραμμή εισαγωγής ( κάτω μέρος). Προσοχή όσα 
πληκτρολογούμε πρέπει να είναι με Αγγλική γραμματοσειρά. 

 

Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση στο πιο πάνω σύστημα αξόνων. 
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ΑΣΚΗΣΗ 13η   

i. Να βρεθεί το σύνολο τιμών της συνάρτησης 

 𝑓(𝑥) = √𝜒 − 4 − √6 − 𝜒 . 

ΛΥΣΗ 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

ii. Ανοίγουμε το πρόγραμμα GEOGEBRA και στην αρχική σελίδα 
πληκτρολογούμε την εντολή, όπως φαίνεται στην εικόνα , μέσα 
στην γραμμή εισαγωγής ( κάτω μέρος). Προσοχή όσα 
πληκτρολογούμε πρέπει να είναι με Αγγλική γραμματοσειρά. 

 

Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση στο πιο πάνω σύστημα αξόνων 
Να διαβαστούν οι σελίδες του σχολικού βιβλίου : 195(από Θ.Μεγ. και 
Ελαχ. Τιμής) και 196 . και να λυθούν οι ασκήσεις : Α10/199 και 2 
διαφορετικές τις Β8 , Β9 /200  καθώς και οι παρακάτω ασκήσεις. 



 
ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO 

 

Δ . Ε . Κοντόκωστας  Μαθηματικός 
www.commonmaths.weebly.com Σελίδα 31 
 

ΑΣΚΗΣΗ 1η  
Έστω f: συνεχής και γν. αύξουσα στο [0,1] με f(0)=1 , f(0)=3 . Να δειχθεί 

ότι υπάρχει 𝜒0 ∈ (0,1)  τέτοιο ώστε 3𝑓(𝑥0) = 𝑓 (
1

4
) + 𝑓 (

2

4
) + 𝑓 (

3

4
).  

 
ΑΣΚΗΣΗ 2η  
Έστω f: συνεχής  στο [α,β] και 𝜒1, 𝜒2 ∈ [𝛼, 𝛽] . Να δειχθεί ότι υπάρχει 
𝜉 ∈ [𝛼, 𝛽]  τέτοιο ώστε 3𝑓(𝑥1) + 5𝑓(𝑥2) = 8𝑓(𝜉).  
 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
  

ΜΕΘΟΔΟΣ  ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ 
Η μέθοδος της διχοτόμησης είναι μία απευθείας εφαρμογή του Θ.Β. 
Ψάχνω να βρω τη ρίζα της f , η οποία δεν είναι ρητός αριθμός. 

 Εντοπίζω δύο τιμές α,β που ανήκουν στο Πεδίο Ορισμού της f  
τέτοιες ώστε f(α).f(β)<0. 

 Βρίσκω το μέσο  𝜒1  του διαστήματος που ορίζουν τα α,β από τον 

τύπο    𝜒1 =
𝛼+𝛽

2
 

 Αν   f( 𝜒1).f(β)<0 τότε βρίσκω το μέσο  𝜒2του διαστήματος που 
ορίζουν τα   𝜒1, 𝛽 από τον γνωστό τύπο. 
Αν   f( 𝜒1).f(α)<0 τότε βρίσκω το μέσο  𝜒2του διαστήματος που 
ορίζουν τα   𝜒1, 𝛼 από τον γνωστό τύπο. 

 Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία έως ότου τα δύο άκρα των 
διαστήματος στο οποίο εφαρμόζουμε το τελευταίο Θ.Β. πληρούν 

την παρακάτω απαίτηση:  |
𝒂−𝜷

𝟐
| < 𝟏𝟎−𝟑 (εγώ θέτω τον αριθμό 

10−3 , θα μπορούσα να βάλω άλλο μικρότερο αριθμό.). Η 
ζητούμενη ρίζα θα είναι το μέσο του διαστήματος που πληροί 
την πιο πάνω απαίτηση .  

 
Η συνάρτηση της οποίας θα βρούμε τη ρίζα με προσέγγιση χιλιοστού 
είναι η : 

𝐟(𝐱) = 𝐱𝟑 + 𝐱 + 𝟏 
Για πιο εύκολους υπολογισμούς να χρησιμοποιηθεί το υπολογιστικό 
φύλλο EXCEL.  
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Ένα παράδειγμα υπολογιστικού φύλλου EXCEL για την δοσμένη 
συνάρτηση  δίνεται παρακάτω. 

ΒΗΜΑ α f(α) β f(β) μέσο χi f(xi) Iα-βI/2 
αλλαγή 
ορίου  

1ο  -1 -1 0 1 -0,5 0,375 0,5 β=-0,5 

2o  -1 -1 -0,5 0,375 -0,75 -0,17188 0,25 α=-0,75 

3ο -0,75 -0,17188 -0,5 0,375 -0,625 0,130859 0,125 β=-0,625 

                  

                  

                  

                  

                  

 
Η όλη διαδικασία τελειώνει όταν στην προτελευταία στήλη ο αριθμός 
που προκύπτει είναι μικρότερος του 0,001. 
 
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία καλό είναι να παρουσιάσουμε 
γραφικά τα ζεύγη α,β σε ένα γράφημα με τη βοήθεια του EXCEL. 
Στον οριζόντιο άξονα θα έχουμε τον αριθμό των βημάτων και στον 
κατακόρυφο τις τιμές των α, β  , όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
 
Μπορείτε να δείτε την μέθοδο της διχοτόμησης και στο παρακάτω 
video : http://www.youtube.com/watch?v=OzFuihxtbtA  

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

1ο  2o 3ο 

Σειρά1 

Σειρά2 

http://www.youtube.com/watch?v=OzFuihxtbtA

