
Zestaw 8: ci¡gi

Zadanie 1. Oblicz sum¦ wszystkich parzystych liczb caªkowitych dodatnich nie wi¦kszych od
1000 i niepodzielnych przez 3.

Zadanie 2. Wpewnym ci¡gu geometrycznym (an) wyraz a4 jest osiem razy wi¦kszy od wyrazu
a1 . Drugi wyraz tego ci¡gu jest równy 6. Znajd¹ najmniejsz¡ liczb¦ naturaln¡ k tak¡, »e
ak> 100.

Zadanie 3. Dla jakiej warto±ci x trójwyrazowy ci¡g (x+1; x¡ 1; 2x) jest arytmetyczny?

Zadanie 4. W ci¡gu arytmetycznym (an) dla n> 1, a1=8 oraz a1+ a2+ a3= 33. Ile wynosi
suma a4+ a5+ a6?

Zadanie 5. Suma n pocz¡tkowych wyrazów ci¡gu arytmetycznego (an) dana jest wzorem
Sn=

n2¡ 25n
4

, gdzie n>1. Ró»nica ci¡gu arytmetycznego (bn) jest równa
3

2
oraz pi¡ty wyraz

jest równy 8. Wyznacz sum¦ pierwszych 17 wyrazów ci¡gu (cn) wiedz¡c, »e cn= 2bn ¡ a8,
n> 1.

Zadanie 6. Suma 23 pocz¡tkowych wyrazów ci¡gu arytmetycznego (an) dla n> 1 jest równa
1564. Oblicz ±redni¡ arytmetyczn¡ wyrazów a3 i a21.

Zadanie 7. Dany jest ci¡g arytmetyczny (an) okre±lony dla n > 1. Wyka», »e ci¡g (bn),
okre±lony dla n> 1 wzorem ogólnym bn=2an+2+4an+4 jest arytmetyczny.

Zadanie 8. Sko«czony ci¡g arytmetyczny ma nieparzyst¡ liczb¦ wyrazów. Wszystkie wyrazy
tego ci¡gu s¡ liczbami caªkowitymi. Uzasadnij, »e ±rodkowy wyraz jest dzielnikiem sumy
tych wyrazów.

Zadanie 9. W ci¡gu geometrycznym rosn¡cym pierwszy wyraz jest równy (¡16), a siódmy
wyraz jest równy

¡
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. Ile wynosi kwadrat czwartego wyrazu?

Zadanie 10. W ci¡gu geometrycznym (an), w którym a1 = 1, znane s¡ warto±ci dwóch
wyrazów: ak= 16 i ak+2= 32, gdzie k jest pewn¡ liczb¡ caªkowit¡ dodatni¡. Wyznacz a10.

Zadanie 11. Kacper przez 5 dni zapisywaª swoje wydatki. Zauwa»yª, »e ka»dego dnia wydatki
byªy ni»sze o 20% w stosunku do wydatków poprzedniego dnia. Oblicz kwot¦, jak¡ Kacper
wydaª w tym czasie, je±li pi¡tego dnia wydaª 20,48 zª.

Zadanie 12. W ci¡gu geometrycznym (an) o ró»nych i niezerowych wyrazach ró»nica mi¦dzy
wyrazami pi¡tym i trzecim jest trzy razy wi¦ksza ni» ró»nica mi¦dzy wyrazami czwartym i
trzecim. Oblicz iloraz ci¡gu (an).

Zadanie 13. Dany jest ci¡g geometryczny (an) o wszystkich wyrazach ró»nych od zera,
okre±lony dla n > 1. Wyka», »e ci¡g (bn), okre±lony dla n > 1 wzorem ogólnym bn =
an(2an+2)

2, jest geometryczny

Zadanie 14. Dana jest funkcja wykªadnicza f(x)=2x oraz ci¡g o wyrazie ogólnym an= f(3n)

dla n> 1. Wyka», »e ci¡g (an) jest geometryczny i oblicz iloraz tego ci¡gu.

Zadanie 15. Sko«czony ci¡g (a1; a2; a3; a4; a5) jest geometryczny. Uzasadnij, »e maj¡c dany
tylko wyraz ±rodkowy a3 , mo»na obliczy¢ iloczyn wszystkich wyrazów tego ci¡gu.
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