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a) Którym wyrazem tego ciągu jest liczba 10? 

b) Ile wyrazów mniejszych od 20  ma ten ciąg? 

3. Zbadaj monotoniczność ciągu o wyrazie ogólnym 
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4. Wyznacz wyraz ogólny ciągu (an), którego suma n początkowych wyrazów wyraża się 

wzorem: 

a) )12(4  nSn ,   b) 24nSn  ,   c) nnSn 72   

Czy ciąg (an) jest arytmetyczny? 

5. Wykopanie pierwszego metra studni kosztowało 11 zł, a każdego następnego o 5 zł 

drożej od poprzedniego. Wiedząc, że wykopanie ostatniego metra studni kosztowało 

96 zł, oblicz: 

a) głębokość studni; b) koszt wykopania tej studni. 

6. Wyznacz sumę:     3 + 6 + 12 + … + 384. 

7. Dla jakiej wartości x liczby: x
2
 + 1, 5x – 2, 2x

2
 + x + 1 tworzą w podanej kolejności 

ciąg arytmetyczny? Wyznacz ten ciąg. 

8. Dla jakiej wartości x liczby 5x – 2, x + 2, x – 2 tworzą w podanej kolejności ciąg 

geometryczny? Wyznacz ten ciąg. 

9. Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy 128, a ostatni 972. Wiedząc, że 

suma wyrazów tego ciągu wynosi 2660, oblicz: 

a) iloraz ciągu;  b) liczbę wyrazów tego ciągu. 

10. Oblicz sumę dziewięciu początkowych wyrazów ciągu geometrycznego, w którym 

42 a  i 325 a . 

11.  Zbadaj czy ciąg )( na  jest arytmetyczny czy geometryczny 
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12. Między liczby 2 i 12 wstaw dwie liczby tak, aby trzy pierwsze tworzyły ciąg 

geometryczny, a trzy ostatnie ciąg arytmetyczny. 

13. Liczby 3, x, y tworzą rosnący ciąg geometryczny, zaś liczby x, y, 18 rosnący ciąg 

arytmetyczny. Znajdź liczby x, y. 

14. Oblicz sumę wszystkich liczb dwucyfrowych, których reszta z dzielenia przez 5 jest 

równa 3. 

15. Miary kątów trójkąta prostokątnego tworzą ciąg arytmetyczny. Obwód tego trójkąta 

wyraża się liczbą )13(6  cm. Oblicz długości boków tego trójkąta. 

16. Pewien pan spłacił dług w wysokości 5100 zł w dwunastu ratach, z których każda była 

mniejsza od poprzedniej o 50 zł. Ile wynosiła pierwsza, a ile ostatnia rata? 

17. Rozwiąż równanie 51...91113  x  

18. Kwotę 5000 zł złożono do banku na procent prosty w wysokości 14% w skali roku. 

Jaką wartość będzie miała ta kwota po upływie 3 lat? 

19. Kwotę 5000 zł złożono do banku na procent składany w wysokości 12% w skali 

rocznej (przyjmij 20% podatek od odsetek) 

a) Jaką wartość będzie miała ta kwota po upływie 1 roku jeśli lokata jest miesięczna? 

b) Jaką wartość będzie miała ta kwota po upływie 3 lat jeśli lokata jest półroczna? 



c) Jaką wartość będzie miała ta kwota po upływie 5 lat  jeśli lokata jest kwartalna? 

d) Po upływie ilu pełnych lat wartość tego wkładu wyniesie więcej niż 15000 zł? 

20. Oprocentowanie lokat długoterminowych w pewnym banku wynosi 2 % w skali roku. 

Oblicz, jaką kwotę wpłacono do banku, jeżeli odsetki od tej kwoty po dwóch latach 

trwania lokaty wynoszą 808 zł. (pomiń podatek od odsetek). 

21. Pan Jan złożył do banku 5000 zł. Po 18 miesiącach bank wypłacił 5624,32 zł. Jakie 

jest oprocentowanie (w skali roku), jeśli bank kapitalizuje odsetki co pół roku? (pomiń 

podatek od odsetek). 

22. Liczba ludności pewnego miasta wynosi obecnie 756000 i zwiększa się średnio w 

ciągu roku o ok. 0,8%. Jaka będzie liczba ludności w tym mieście za sześć lat? 

23. Ania postanowiła codziennie uprawiać aerobik. Ustaliła, że pierwszego dnia będzie 

ćwiczyła 15 minut, a każdego następnego dnia czas uprawiania aerobiku będzie 

zwiększać o 5 minut. 

a) Którego dnia Ania będzie ćwiczyć 1,5 godziny? 

b) Ile kcal w sumie spali Ania od dnia pierwszego do dnia obliczonego w 

podpunkcie a), jeżeli średnio w czasie 1 godziny spala się 300 kcal? 

24. Na trzech półkach ustawiono 76 płyt kompaktowych. Okazało się, że liczby płyt na 

półkach górnej, środkowej i dolnej tworzą rosnący ciąg geometryczny. Na środkowej 

półce stoją 24 płyty. Oblicz, ile płyt stoi na półce górnej, a ile płyt stoi na półce dolnej. 

25. Produkcja zbóż w pewnym gospodarstwie rolnym wynosiła w 2006 roku 20 q z 1 ha. 

Po zastosowaniu nowoczesnych metod uprawy zwiększały się plony z roku na rok o 

ten sam procent i osiągnęły w 2008 roku 26,45 q z 1 ha. O ile procent zwiększały się 

plony z roku na rok? 

26. Dany jest ciąg an = 
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a) Zbadaj jego monotoniczność. 

b) Pierwszy i dziesiąty wyraz tego ciągu to odpowiednio piąty i czternasty wyraz 

pewnego nieskończonego ciągu arytmetycznego. Które wyrazy tego ciągu 

arytmetycznego zawierają się w przedziale (-5, -3)? 

 


