
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1α. Ακολουθίες και υπακολουθίες αριθμών στο R, πράξεις με ακολουθίες, παραδείγματα 
αναδρομικού ορισμού. 

1β. Μονότονες ακολουθίες, κριτήρια μονοτονίας 
1γ. Φραγμένες ακολουθίες 
1δ. Μηδενικές ακολουθίες 

• ε-Ορισμός και η άρνησή του. 
• Ιδιότητες μηδενικών (μηδενική→φραγμένη, άλγεβρα μηδενικών, υπακολουθία μηδενικής, k-

ρίζα μηδενικής, γεωμετρική ακολουθία, κριτήριο λόγου και n-στης ρίζας.  
1ε. Συγκλίνουσες ακολουθίες 

• ε-Ορισμός και άρνησή του 
• μοναδικότητα του ορίου 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ Κωνσταντίνος Κοφίνας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.math.aegean.gr/index.php/el/academics-
el/undergraduate-programs-el  

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Σκοπός του μαθήματος αυτού κυρίως είναι η μελέτη ακολουθιών και των συναρτήσεων 
πραγματικής μεταβλητής. Παρουσιάζονται βασικές έννοιες και ορισμοί, καθώς και τα βασικά 
θεωρήματα του λογισμού συναρτήσεων πραγματικής μεταβλητής. Για την κατανόηση και εμπέδωση 
της διδακτέας ύλης διδάσκονται πολλά παραδείγματα. 

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση: 

• Να γνωρίζει την έννοια της σύγκλισης ακολουθιών πραγματικών αριθμών και να εφαρμόζει τα 
βασικά θεωρήματα για την εύρεση ορίου. 

• Να γνωρίζει τις βασικές έννοιες και να μπορεί να εφαρμόζει σε επίλυση προβλημάτων τα 
θεωρήματα λογισμού για συναρτήσεις πραγματικής μεταβλητής (όρια και συνέχεια 
συναρτήσεων, συνέχεια σε κλειστά και φραγμένα διαστήματα, Θεώρημα ενδιάμεσων τιμών και 
εφαρμογές, συνέχεια αντίστροφων συναρτήσεων, παράγωγος συνάρτησης, θεώρημα Rolle, 
θεώρημα μέσης τιμής, απροσδιόριστες μορφές-κανόνας του L' Hospital, ακρότατα και σημεία 
καμπής συνάρτησης, γραφική παράσταση συνάρτησης). 

Γενικές Ικανότητες 

Αυτόνομη Εργασία. Ομαδική Εργασία. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 

http://www.math.aegean.gr/index.php/el/academics-el/undergraduate-programs-el
http://www.math.aegean.gr/index.php/el/academics-el/undergraduate-programs-el


• όριο υπακολουθίας μιας συγκλίνουσας 
• Ιδιότητες συγκλινουσών (όριο απολύτου τιμής, συγκλίνει→φραγμένη, ακολουθία και μη 

μηδενικό όριο είναι τελικά ομόσημη με το όριό της, άλγεβρα συγκλινουσών, k-εκθέτης 
συγκλίνουσας, ισοσυγκλίνουσες, οριακό κριτήριο λόγου και ρίζας). 

 
2α. Συναρτήσεις 

• πολυωνυμικές, ρητές, αλγεβρικές,  
• τριγωνομετρικές (ο τριγωνομετρικός κύκλος) 

• εκθετική συνάρτηση (αυστηρός ορισμός με την 1

n
x

n

 
+ 

 
), 

• λογαριθμική συνάρτηση ως αντίστροφη της εκθετικής 
 
3α. Όρια συναρτήσεων και πλευρικά όρια 

• Σημεία συσσώρευσης και μεμονομένα σημεία 
• Ορισμός ορίου και άρνηση 
• Αρχή της μεταφοράς 
 

3β. Συνέχεια συνάρτησης 
• ορισμός και άρνηση 
• αρχή της μεταφοράς 
• άλγεβρα συνεχών συναρτήσεων 
• συνέχεια εκθετικής, λογαριθμικής και τριγωνομετρικών 

• Θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής 
• Θεώρημα ενδιάμεσης τιμής 

  
4α. Παράγωγος 

• Ορισμός 
• κανόνες παραγώγισης 
• παράγωγος αντίστροφης 
• παράγωγοι ανώτερης τάξης 
• παράγωγος εκθετικής, λογαριθμικής και τριγωνομετρικών 
• Αντίστροφες τριγωνομετρικές, κρίσημα σημεία, Θεώρημα Rolle, Θεώρημα μέσης τιμής 
• απροσδιόριστες μορφές (L’ Hospital) 

 
4β. Μελέτη συνάρτησης 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 
Η διδακτέα ύλη κατανέμεται ομοιόμορφα καθ’ όλη τη διάρκεια του 
εξαμήνου. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω email 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Φροντιστήριο 26 

Αυτοτελής Μελέτη 147 

Σύνολο Μαθήματος  (25 
ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

225 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
Η παρακολούθηση των διαλέξεων και των φροντιστηρίων 
του μαθήματος δεν είναι υποχρεωτική. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται στην ελληνική γλώσσα 
μέσω γραπτής εξέτασης η οποία περιλαμβάνει Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης και Επίλυση Προβλημάτων. Οι 



φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες εξετάζονται προφορικά. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Σ. Ντούγιας, Απειροστικός Λογισμός Τόμος Α, Εκδόσεις Leader Books, 2007. 

2. T. M. Apostol, Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός, Εκδόσεις ΑΤΛΑΝΤΙΣ, 2007. 

3. F. J. Ayres., E. Mendelson, Schaum’s Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός, Εκδόσεις 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 2008. 

4. Θ. Ρασσιάς, Μαθηματικά Ι β έκδοση, Εκδόσεις Τσότρας, 2017. 

 


