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ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ 

1. Να βρεκεί θ εξίςωςθ τθσ εφαπτομζνθσ τθσ 
γραφικισ παράςταςθσ Cf τθσ f(x)=2x2-x+5 
που διζρχεται από το ςθμείο τθσ Α(3, f(3)). 

2. Ομοίωσ τθσ f(x)=xlnx, ςτο ςθμείο τθσ με 
τετμθμζνθ e. 

3. Ομοίωσ τθσ 
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 , ςτο ςθμείο τθσ με 

τεταγμζνθ 1/2. 
4. Ομοίωσ τθσ f(x)=-x3+4x, ςτο ςθμείο τθσ 

Α(xo,0). 
5. Να βρεκεί θ εξίςωςθ τθσ εφαπτομζνθσ τθσ 

γραφικισ παράςταςθσ Cf τθσ f(x)=x3 ςτο 
ςθμείο τθσ Α(xo, f(xo)), όταν f΄(xo)=3. 

6. Να βρεκεί θ εξίςωςθ τθσ εφαπτομζνθσ τθσ 
γραφικισ παράςταςθσ Cf τθσ f(x)=θμx,     

x(0,3π/2)U(3π/2,3π) ςτο ςθ-μείο τθσ Α(xo, 
f(xo)), όταν f΄(xo)=0. 

7. Να βρεκεί θ εξίςωςθ τθσ εφαπτομζνθσ τθσ 
γραφικισ παράςταςθσ Cf τθσ f(x)=ex, που 
ςχθματίηει γωνία π/4 με τον κετικό 
θμιάξονα Οx. 

8. Να βρεκεί θ εξίςωςθ τθσ εφαπτομζνθσ τθσ 
γραφικισ παράςταςθσ Cf τθσ f(x)=  =-x2, που 
ςχθματίηει γωνία π/3 με τον άξονα yOy΄. 
(δυο περιπτώςεισ ) 

9. Να βρεκεί θ εξίςωςθ τθσ εφαπτομζνθσ τθσ 
γραφικισ παράςταςθσ Cf τθσ f(x)=                        
=-x2+3x-5, που είναι παράλλθλθ ςτθν 
ευκεία x+y+5=0. 

10. Να βρεκεί θ εξίςωςθ τθσ εφαπτομζνθσ τθσ 
γραφικισ παράςταςθσ Cf τθσ f(x)=x3-x, που 
είναι κάκετθ ςτθν ευκεία x+2y+6=0. 

11. Να βρεκεί θ εξίςωςθ τθσ εφαπτομζνθσ τθσ 
γραφικισ παράςταςθσ Cf τθσ f(x)=lnx, που 
είναι κάκετθ ςτθν ευκεία που διζρχεται 
από τα ςθμεία Α(1, 2e) και  Β(2, e). 

12. Να βρεκεί θ εξίςωςθ τθσ εφαπτομζνθσ τθσ 
γραφικισ παράςταςθσ Cf τθσ f(x)=exθμx, 

x[0, π/2)U(π/2, π], που είναι παράλλθλθ 
ςτον άξονα xOx΄. 

13. Να βρείτε τισ εξιςώςεισ των εφαπτομζνων 
τθσ γραφικισ παράςταςθσ Cf τθσ f(x)=      

=x3-7x+6, ςτα ςθμεία που αυτι τζμνει τουσ 
άξονεσ. 

14. Να βρεκεί θ εξίςωςθ τθσ εφαπτομζνθσ τθσ 
γραφικισ παράςταςθσ Cf τθσ f(x)=x3 που 
διζρχεται από το ςθμείο Α(-1, -5). 

15. Να δείξετε ότι θ ευκεία 8x+y-11=0, είναι 
εφαπτομζνθ τθσ γραφικισ παράςταςθσ Cf 
τθσ f(x)=x4-6x2+8. 

16. Να δείξετε ότι οι γραφικζσ παραςτάςεισ των 
ςυναρτιςεων f(x)=2x2-4x+5 και                    
g(x)=-x2+2x+2, ζχουν κοινι εφαπτομζνθ ςτο 
ςθμείο τομισ τουσ. 

17. Να βρείτε τθν κοινι εφαπτομζνθ των 
γραφικών παραςτάςεων των ςυναρτιςεων 
f(x)=x2+4x+33 και g(x)=-x2-1. 

18. Να βρείτε το αR, ώςτε θ εφαπτομζνθ τθσ 
γραφικισ παράςταςθσ Cf τθσ                        

f(x) )(
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τον άξονα xOx΄, να ςχθματίηει με τον κετικό 
θμιάξονα Οx γωνία 450. 
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)( . Να βρείτε τα α, βR, 

ώςτε θ γραφικι παράςταςθ Cf τθσ f να 
διζρχεται από το ςθμείο Α(2, 2) και θ 
εφαπτομζνθ τθσ ςτο Α να ζχει ςυντελεςτι 
διεφκυνςθσ -4. 

20. Έςτω f(x)=αx2+βx+γ. Να βρείτε τα α, β, γR, 
ώςτε θ γραφικι παράςταςθ Cf τθσ f να 
διζρχεται από το ςθμείο Α(1, 0) και θ 
εφαπτομζνθ τθσ ςτο ςθμείο τθσ Β(2, -1) να 
είναι κάκετθ ςτθν ευκεία x-3y-6=0. 

21.Βρείτε τα α, βR, ώςτε θ εφαπτομζνθ Cf τθσ 
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ςτο ςθμείο με xo=0 να ορίηεται. 
22. Έςτω f(x)=x3+αx2+βx+γ. Να βρείτε τα α, β, 

γR, ώςτε θ γραφικι παράςταςθ Cf τθσ f να 
διζρχεται από τα ςθμεία Α(-1,1),Β(1,-3) και 
οι εφαπτομζνεσ τθσ ςτα ςθμεία Α και Β  να 
είναι κάκετεσ μεταξφ τουσ. 

 

 


