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Zadanie 9.53. fmatura, sierpień 2018, zad. 15. (1 pkt)]

W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma długość 3, a długość przyprostokątnej Ieżą-

cej naprzecrwko kąta a jest równa Jj . Zut"^

A.a:60" B.aę(40',60o) C.aę(30',40") D.ae 30o

Zadanie9.54. fmatura, sierpień 2018,zad.16. (1 pkt)]

Kątajest ostry i cos a: ]. Wr.a,
5

A.sin cr,tg":: B.sin a,tg":: C.sin a,tgo:! D.sin a,tgo:!^15 16 15 20

10. Ciągi

Zadanie 10.1. fmatura, maj2010,zad.11. (1 pkt)]

W ciągu arytmeĘcznym(a,) dane są: ar: 13 i or:39. Wtedy Wraz a, jest równy
A. 13 B. 0 C. -13 D. -26
Zadanie 10.2. [mafura, maj 2010, zad. 12. (1 pkt)]

W ciągu geometrycznym (a,) dane są: at:3 i oo:24,Iloraz tego ciągu jest równy

A.8 B.2 6.1 p. -1

Zadanie 10.3. [matura, sierpień 2010, zad. 14. (1 pkt)]

W ciągu arytmeĘcznym (a,) mamy: az: 5 i oo: IL Oblicz a,
A. 8 B.I4 C.I7 D. 6

Zadanie 10.4. fmatura, sierpień 2010, zad, 15. (1 pkt)]

W malejącym ciągu geomeĘcznym (a,) mamy: al:2 i ar:4.Iloraz tego ciągu jest równy

A.) B.2 C. -Jż D. Ł

Zadanie 10.5. [matura, sierpień 20tO,zad.28. (2 pkt)]

Piąty wyraz ciągu arytmeĘcznego jest równy 26, a suma pięciu początkowych wyrazów tego

ciągu jest równa 70. Obliczpierwszy wyaz tego ciągu,

Zadanie 10.6. fmafura, maj20II,zad.11. (1 pkt)]

Dany jest nieskończony ciąg geomeĘcz ny (a,),w którym az: I i ao =]. W'"Oy
3

A.o,=?' B.o,=! C.o,=1 D.o,=2, 3 , 9 - l 2 ,-| 
4



Zedenie 1CI.7. [matura. maj 201I, zad.12. (1 pkt)]

Danr jest nieskończony rosnący ciąg aryńmetyczny (o,) o wyrazach dodatnich. Wtedy
,\. or, o-,l : alo B. ao ł a6: a, ł a,
C. arł ar: arł a, D. arł ar:2a,

Zad,anie 10.8. fmatura, maj 2OII, zad.2]. (2 pkt)]

Liczby x, y, 19 w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny, przy czym x + y : g.

Oblicz x iy,

Zadanie 10.9. fmafura, czętwięc 2OII, zad,. 13. (1 pkt)]

Ciąg arytmetyczny (a,) jest określony wzorem a,: 2n - 1 dla n > I. Różnica tego ciągu jest
równa
A.-1 B.1 C.2 D.3

Zadanie 10.10. fmatura, czerwiec 207I, zad,. 14. (1 pkt)]

l;
W ciągu geomeĘcznym (a,) dane są: az : Y i a.: -L Wtedy wyraza, jest równy,2

A.-1 B.] c.-Jż D.Ł22

Zadanie 10.11. [matura, czerwiec 20II, zad,,30. (2 pkt)]

Liczby 27 , x,3 są odpowiednio pierwszym, drugim i trzecimwytazem malejącego ciągu geo-
metrycznego. Oblicz ósmy wyraz tego ciągu.

Zadanie 1,0.12. [mafura, sierpień 2OlI, zad. I2. (1 pkt)]

W ciągu geometrycznym(a,) mamy a3: 5 i oo:15. Wtedy wyraz a, jest równy
A. 10 B.20 C.75 D.45

Zadanie 10.13. fmatura, sierpień 2OII, zad. 16. (1 pkt)]

Ile wyrazów ujemnych ma ciąg (a,) określony wzorem a,:2n2 - 9 dla n> I?
A.0 B. 1 C.2 D.3

Zadanie 10.14. [mafura, sierpień 2OII, zad,,27. (2 pkt)]

LiczbY 2x ł I,6,I6x + 2 sąw podanej kolejności pierwszym, drugim ttrzęcimwyrazem ciągu
arytmety cznego. Oblicz x.

Zadanie 10.15. |matura, maj 2012, zad,. I7.(1 pkt)]

Miary kątów czworokąta tworzą ciąg arytmetyczny o rożnicy 20'. Najmniejszy kąt tego czwo-
rokąta ma miarę
A.40, B.50" C.60. D.70"
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Zadanie 10.16. [matura, maj 2012, zad. I8. (1 pkt)]

Danyjest ciąg(a,)określonyjestwzorem a, = (-I)" '+ dlan> 1. Wówcza sryrazartego

ciągu jest równy

A.- 3 B. 3 C.-7 D.725 25 25 25

Zadanie 10.17. [matura, maj 2012, zad. 32. (4 pk)]
Ciąg (9, x, I9)jest arytmetyczny, a ciąg (x, 42, y, z) jest geometryczny. Oblicz x, y oraz z.

Zadanie 10.18. [matura, częrwięc 2012, zad. t4, (l pkt)]

Ciąg (a,) określonj, jest wzorem o, : .!2, + 4 dla n > L Wówczas

A, a, :2.tj B.ar: 8 C. as = 5ł' D. a, = J12

Zadanie 10.19. fmatura, czervviec 2012,zad.15. (1 pkt)]

Ciąg (ZJŻ, 
^, 

o)jest geome Ę czny, Wówczas.

A.a:8Ł B.a=4łż C.a=8-2Jż D.a:8+2Jż

Zadanie 10.20. [matura, czerwiec2012,zad.30. (2 pkt)]

Suma S,: al,* or* ...1 anpoczątkowychnwytazów pewnego ciągu arytmeĘcznego (a,) jest
określona wzorem S , : h2 - 2n dla n > | . Wyznacz wzór na n-Ę wyraz tego ciągu.

Zadanie 10.2l. [matura, sierpień 2012, zad. 12. (1 pkt)]

Dany jest ciąg (a,)określony wzorem a, = ;Ł dla n > 1, Wówczas' (-z)'

A.or=! B.or=-! C.or=3= D.or=-3"22'8'8

Zadanie 10.22. [matura, sierpień 2012, zad.13. (1 pkt)]

W ciągu geometrycznym (a,) dane są: a1:36, ar: I8. Wtedy
A. ao: -13 B. aa:O C. a^:4,5 D. ao: I44

Zadanie 10.23. [matura, sierpień 2012, zad.28. (2 pkt)]

Pierwszy Wraz ciągu arytmeĘcznego jest równy 3, czwaĘ Wraz tego ciągu jest równy 15.

Oblicz sumę sześciu początkowych wyrazów tego ciągu.

Zadanie 10.24. fmatura, maj 2013, zad. 12. (1 pkt)]

Ciąg(27,I8, x + S)jest geometryczny. Wtedy
A.x:4 B.x:5 C.x:7 D.x:9
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Zad,anie 1,0.25. fmatura, maj 2013, zad.13. (1 pkt)]

Ciąg (a") określonym dla n > 1 jest arytmętyczny oraz a3: 10 i aa: 14. Pierwszy wyraz tego
ciągu jest równy
A.ar:-2 B.ar:Z C.or:6 D.ar:I2.

Zad,anie 10.26. |matura, częrwiec 2OI3, zad. 16. (1 pkt)]

Ciąg(a,)określony jest wzorem an = -2 *? aun> I.Równość a, 4 zachodzi dla
n

A.n:2 B.n:3 C.n:4 D.n:5

Zadanie 1,0.27. fmatura, czer.ł,liec 2013, zad.20. (1 pkt)]

Dany jest ciąg arytmeĘczny (a,), w ktorym różnica r 
= -2 oraz ąz0: 17. Wówczas pierwszy

Wraz tego ciągu jest równy
A.45 B. 50 C. 55 D. 60

Zadanie 10.28. fmatura, częrwięc2013,zad.2I. (1 pkt)]

W ciągu geometrycz nym (a,),pierwszy wyrazjest równy |, u 
"r*urty Wrazjest równy ].

8,JJ""3
Wówczas lloraz q tego ciągu jest równy

A.o:! B.o=! C.o=? D.o=1'32'32

Zadanie 1,0.29. fmatura, czerwiec 2013, zad.31. (2 pkt)]

Nieskończony ciąg geometryczny (a,) jest określony wzorem ą,: 7 , 3'*1 , dla n > I.
Oblicz tloraz q tego ciągu.

Zadanie 10.30. fmatura, sierpień 2013, zad.13. (1 pkt)]

Liczby 3x - 4,8,2, w podanej kolejności są pierwszym, drugim i trzecimryrazem ciągu geo-
metrycznego. Wtedy
A.x:_6 B.x:0 C.x:6 D.x:IZ

ę

Zadanie 10.31. fmatura, sierpień 2013, zad,2I. (1 pkt)]

Liczby 7 , a, 49, w podanej kolejności tworzą ciąg arytmeĘczrry,Wtedy a jest równe
A. 14 B.2I C.28 D. 42

Zadanie 10.32. fmatura, sierpień 2013, zad.22. (1 pkt)]

Ciąg (a,) określony jest wzorem a,: fl2 - n dla n> I. Który v\ryraz tego ciągu jest równy 6?
A. drugi B.trzęci C. szósĘ D. trzydziesĘ

Zadanie 10.33. |matura,maj2014,zad.I . (1 pkt)]

Liczby 2, -l, 4 są ttzęma początkowymi wyrazami ciągu arytmeĘcznego (a,), określonego
dlaliczb naturalnych n> I.Wzór ogólny tego ciągu ma postać
A.o,:1n-|5 B.a,:n-3 C.o,:-nł3 D.on:3n-5
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Zadanie t0.34. [matura, maj 2Ol4, zad, l3.(l pk|]
LiczbY: x -2, 6, 12, w Podanej kolejności, są trzemakolejnymi wyrazamiciągu geomętrycz_nego. Liczbał jest równa
A.0 B.2
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C.3 D.5

Zadanie 10.35. fmafura, czerwiec2014,zad. ll, (l pkt)]
W ciągu geometryczĘm (a,) określonym dla n > l dane sQ al : 5, natomiast iloraz q : -.2.Suma dziesięciu początkowychwyrazow tego ciągu jest równa
A. -1705 B. -1023 C. 1705 D. 51 15

Zadanie 10.36. [mafura, czerwiec 2074, zad,. l2.(l pkt)]
W ciągu arytmeĘąznym (a,) określonym dla n > 1 dane są dwa Wrazy az: 77 i ao:7. Sumacztęrech początkowych wyrazow tego ciągu jest równa4.36 B.40 C. 13 D.20.

Zadanie 10.37. [mafura, czerwiec 2Ol4, zad,. 29.(2 pkt)]
LiczbY: 6,2x * 4, x ł 26, w Podanej kolejności są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem pew_nego ciągu arytmeĘcznego, Oblicz rożnicęr tego .iągu.

Zadanie 10.38. [matura, sierpień 2014, zad,. 13.(l pk0]
Suma dziesięciu PoczątkowYch wyrazow ciągu arytmetycznego (a,)jest równa 35. pierwszy
wyraz a, tego ciągu jest równy 3. Wtedy

Zadanie 10.39. [matura, sierpień 2Ol4, zad. l4.(l pkt)]

Ciąg geometryczny (a,) określonyjest w 1n'zoremo, = -T dlan> 7.Iloruztego ciągujestrówny

o. o, =1 B. aro:4 ,. o,o =t D. arn:32

A. -3 n. _]
4 D.3

-
C.-

4

Zadanie 10.40. [matura, sierpień 2Ol4, zad,. 3l. (2 pkt)]
Dany jest ciąg arytmeĘczny (a,) określony dla nź |,w którym ar:22 oraz aro:47.Oblicz pierwszy wyraz a, i roZiicę r tego ciągu.

Zadanie t0.4t. [matura, maj 20l5, zad.l3. (1 pkt)]
W rosnącym ciągu geometrycznym (a,),określonym dla n> l, spełniony jest warune k ao:3ar.Iloraz q tego ciągu jest równy

l
V:

A.o=lla
J

B.q= C.q = łj D, q:3
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Zadanie 10.42. fmatura, maj 2015, zad. 34. (5 pkt)]

W nieskończonym ciągu arytmeĘcznym(a,), określon5zm dlan> 1, suma jedenastu początko-
\\rych wyrazów tego ciągu jest równa 187. Średnia arytmeĘcznapierwszęgo,trzeciego i dzie-
wiątego wyra^l tego ciągu, jest równa 12. Wyrazy a1, a3l ao ciągu (o,), * podanej kolejności,
tworzą nowy ciąg- trzywyrazo!\ry ciąg geomeĘczny (b").Oblicz k,

Zadanie 10.43. fmatura, maj 2015, zad. 11 swe. (1 pkt)]

W ciągu arytmetycznym(a,) określonym dlan> 1 dane s4at:4ir:2.Którymryrazęm
tego ciągu j estltczba 156?
A.81 B.80 C.76 D.77

Zadanie 10.44. fmatura, maj 2015, zad. 30 swe. (2 pkt)]

Dany jest skończony ciąg, w którym pierwszy Wrazjest równy 444, a ostatni jest równy 653.
Kńdy wyraz tego ciągu, poaząwszy od drugiego, jest o 11 większy odvłyranlbezpośrednio go
poprzedzającego. Obltcz sumę wszystkich wyrazów tego ciągu.

Zadanie 10.45. [mafura, czerwiec 2015,zad.13. (1 pkt)]

Ciąg geometryczny (a") jest określony wzorem Q,: 2o dla n > 1. Suma dziesięciu początko-
\\ych kolejnych wytazów tego ciągu jest równa
A.2(I _210) B. )(I - 2I\ C.2(I + 2I0) D. -2(I + 210)

Zadanie 10.46. fmatura, czerwiec 2015, zad. 14. (1 pkt)]

Suma pierwszego i szóstego .uqlrazu pewnego ciągu ar:ytmeĘcznego jest równa 13. Wynika
stąd, że suma trzeciego i czwartego wyranJ tego ciągu jest równa
A. 13 B.I2 C.7 D. 6

Zadanie 10.47. fmatura, czerwiec 2015, zad. 32. (a pkt)]

Dany jest nieskończony rosnący ciąg arytmeĘczny (a,), dla n > I taki, że ar: I8.Wyrazy ar,
a3 oraz a, tego ciągu są odpowiednio pierwszym, drugim t trzęcim .vqyrazęm pewnego ciągu
geometrycznego. Wyznaczwzór na n-Ę wyraz ciągu (a,).

Zadanie 10.48. fmatura, czerwiec2015,zad.12 swe. (1 pkt)] §

Ciąg arytmeĘczny (a,) jest określony wzorem a,:2n - 1 dla n> L Suma stu początkowych
kolejnych v,ryrazów tego ciągu jest równa
A.9900 B.9950 C. 10000 D. 10050

Zadanie 10.49. fmatura, czerwiec 2015, zad. 13 swe. (1 pkt)]

Ctąg x ł 3 5, x -1 0, x + 20 j est geometryczny, Stąd wynlka, że
A.x:_S B.x:_l C.x:5 D.x__I5

Zadanie 10.50. |matura, czerwiec 2015,zad.30 swe. (2 pkt)]

W siedmiowrazowym ciągu ar:ytmeĘcznym środkowy wyraz jest równy 0. Udowodnij, że
suma wyrazów tego ciągu jest równa 0.
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Zadanie 10.51. [mafura, czerwiec ż0I5,zad,34 swe, (5 pkQ]

Deweloper oferuje możliwość kompletnego wyposażenia kuchni i salonu w ofercie ,,Malejące

raty,, . Wysokość pierwszej raty ustalon o na 77 5 zł. Każda następna rata jest o l0 zł mniejsza

od poprzedniej, Całkowity koszt wyposażenia kuchni i salonu ustalono na 30 Ż40 zł. Oblicz

wysokość ostatniej raĘ tliczbę wszystkich rat.

Zadanie 10.52. fmatura, sierpień 2015,zad.74. (1 pkt)]

Wszystkie dwucyfrow e ltczby naturalne podzielne przęz 7 tworzą rosnący ciąg arytmetyczny,

Dwunastym wyrazem tego ciągu jest liczba
A.77 B.84 C.9l D.98

Zadanie 10.53. fmatura, sierpień 2015, zad. |5. (1 pkt)]

Ciągliczbowyokreślonyjestwzorem o, ==,gdyn> 1.Piąty wyraztegociągujestrówny' ż, +|'" '

A.-l -* c.i D.l

Zadanie 10.54. fmatura, sierpień 2015,zad.12 swe. (l pkt)]

Ciąg(a,)jest określony dla n> 7 wzoręfr a,:2n - 1. Suma jedenastu początkowych wyrazów

tego ciągu jest równa
A. 101 B.l2l C.99 D.81

Zadanie 10.55. fmatura, sierpień 201,5, zad. 13 swe, (1 pkt)]

Dany jestciąg arylmetyczny (a,)dlan> 1,wktórym alo:|l orazarco:111. Wtedy rożnicar

tego ciągu jest równa

A. 9 B. -100 c. + D, 100'-'10 9

Zadanie 10.56. fmatura, sierpień 2015,zad.32 swe, (4 pkt)]

Dany jest ciąg arytmetyczny (a,) o różnicy r + O i pierwszym wyrazie al : 2,Pierwszy, drugi

i czwarty Wraztego ciągu są odpowiednio pierwszym, drugim i trzecim wytazern ciągu geo-

metrycznego. Oblicz 1loraz tego ciągu geometrycznego,

Zadanie 10.57. fmatura, maj 2016, zad, 14. (1 pkt)] 
/ Ą \

Czternasty wyrazciągu arytmetycznego jest równy 8, a różnica tego ciągu jest równa { -: l\ ż)

Siódmy wytaz tego ciągu jest równy

A.37 B. -T c. -: D. :2222

Zadanie 10.58. fmafura, maj2016,zad,15. (1 pkt)]

Ciąg(x,żx ł 3,4x + 3)jest geometryczny. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy

A. 4 B. 1 C.0 D.-1
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Zad,anie 10.59. fmafura, maj 2016, zad.3l swe. (2 pkt)]
w skończonym ciągu arytmetycznym (a,) pierwszy wyraza, jest równy 7 orazostatni wyraza, jest równy 89, Suma wszystkictr wyrazow tego 

"iągu 
jest równa 20t6. oblicz, lle wyrazówma ten ciąg.

Zadanie 10.60. fmatura, czerwiec 2016, zad. ll. (l pkt)]
Ciąg (a,)jest określony wzorem a, : 6(n - l6) dla n > l. Suma dziesięciu początkowych wy-razow tego ciągu jest równa
A. -54 B. -126 C. -630 D. -270

Zadanie 10.61. [matura, czerwiec 2016, zad. 12,(l pkt)]
DanY jest ciąg geometryczny (a,), w którym a, : 72 i o^: 9.Iloraz q tegociągu jest równy
A,o=| B,q=! C.q=! D.o=!' 2 "'r- 6 -.r- 4 8

Zadanie 10.62. [matura, czerwjec 2016, zad.31. (5 pkQ]
DanY jest ciąg arytmetyczny (a,) określony dla każdej liczby naturalnej n > 7. w którymal ł azł ąl+ ao:2016 oraz asł aał al + ,.. + aD:2016. obliczpierwszy wyraz,rożnicęoraz najmniejszy dodatni wyraz ciągu (a,).

Zadanie 10.63. fmatura, sierpień 2016, zad,.8,(1 pkt)]
PierwszY wYraz ciągu geometrycznego jest równy 8, a czwarty wyraztego ciągu jest równy(-216). Iloraz tego ciągu jest równy

))Ą
A. _-

J
B. -3 C. -9 D. -27

Zadanie 10.64. [matura, sierpień 20t6, zad,. 1l. (l pkt)]
DlakaŻdejllczbY całkowitej dodat niej n sumanpoczątkow ychwyrazow ciągu ary tmetycznego(a,)jest określona wzorem S,: 2n2 + ł.t. Wtedy wyraz a, jestrównyA.3 B.6 C.7 D. 10

Zadanie 10.65. [matura, sierpień 2016, zad.31. (a pkt)]
Ciąg arytm etyczny (a,) okreŚlony jest wzorem a, : 2016 - 3n, dla n > 1 . obtjczsumę wszyst_kich dodatnichwyrazów tego ciągu.

Zadanie 10.66. [mafura, maj2017,zad.l2. (l pkt)]
Wciągu arytmetycznym(a,)okreśIonym dlan> l, dane są: a|:5,az:11. WtedyA. aro:77 B. arr:71 C. orr:77 D. arn:77

Zadanie 10.67 . [matura, maj 2017 , zad.13. ( l pkt)]
DanY jest trzywyrazowy ciąg geometrycz ny (24, 6, a _ l ). Stąd wynika, że
A.o=1 B.o=? c.o=] D.o:22-521
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Zadanie 10.68. fmatura, maj 2017 , zad. 31. (2 pkt)]

W ciągu arytmeĘcznym(a,), określonym dlan> 1, dane są: wyaz a1:8 i suma trzęchpocząt-
kowych v,ryrazów tego ciągu §3:33. Oblicz różnicę Qń- al,s.

Zadanie 10.69. [mafura, czerwiec 2017,zad.13. (1 pkt)]

W ciągu arytmeĘcznym (an), określonym dla n > 1, spełniony jest warunek 2or: ar-| a, ł !.
Róznica r tego ciągu jest równa

A.0 n. ] 6.1 D. 132

Zadanie 10.70. fmatura, czerwięc 2017, zad. 14. (1 pkt)]

Dany jest ciąg geometryczny (x,2x2, 4x3, 8) o wyrazach nieujemnych. Wtedy
A.x:O B.l:1 C.x:Z D.x:4

Zadanie 10.71. [mafura, czerwiec 2017, zad.30. (2 pkt)]

Suma trzydziestu początkowych wyrazów ciągu arytmeĘcznego (a,), określonego dla n > I,
jest równa 30. Ponadto ago:30. Oblicz rożnicę tego ciągu.

Zadanie 10.72. [matura, sierpień 2017, zad. 11. (1 pkt)]

Dany jest ciąg ar:ytmeĘczny (a,), określonym dlan> 1, o którymwiemy, że ar:2iar:9.
Wtedy a,:79 dla
A.n:IO B.n:II C.n:I2 D.n:I3

Zadanie 10.73. [mafura, sierpień 2017, zad. 12. (1 pkt)]

Dany jest trzyvrytazowy ciąg geometryczny oWrazach dodatnich: (81, 3x,4). Stądwynika, że

A.x:18 B.x:6 C."=Ę D.r=!

79

85

Zadanie 10.7 4. fmatura, sierpień 2017 , zad. 31. (2 pkt)]

Dany jest ciąg arytmeĘczny (a,), określonym dla n > 1, w którym spełniona jest równość
azt ł azą1 azl + a,o : 100. Obltcz sumę a25 ł azs.

Zadanie 10.75. [matura, maj 2018, zad.11. (1 pkt)]

Dany jest ciąg(a,)określony wzorem on :12 dlan> I. Ciągten jest,6

A. arytmety czny i jegoróżnica jest równa , = , !
3

B. arytme§czny i jego różnica jest równa r: ).
C. geometry czny ijego iloraz jest równy q : -:

D. geometry czny i jegoiloraz jest równy q = 
Ź
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Zadanie 10.76. [matura, maj 2018, zad. 12. (1 pkt)]

Dla ciągu arytmeĘ cznęgo (a) określoneg o dla n > 1, j est spełniony warunek
aął as* ou:12. Wtedy
A. ar:4 B. ar:3 C. or:6 D. Qs:5

2n

T,
B.ar= C.o,=(+)"

2A.a=-la
_-'

Zadanie 10.82.
CiągaryĄmeĘczny
A. ao:5

B.r=-!
2

C.r=-L
32

D. r=151
2

A. r: -16

Zadanie 10.81. [matura, czerwiec 2018, zad.33. (a pkt)] 
t

W ciągu atlĄmeĘcznym(a,), określonym dlaliczb naturalnych n ż I,..uqiraz szósty jest Iiczbą
dwarazy większą od wyrazu piątego, a suma dziesięciu początkowychwyrazow tego ciągu jest

równa S,n = T.Oblicz wyrazpierwszy orazrożnicę tego ciągu.
4

[matura, sierpień 2018,zad.13. (1 pkt)]

(a,), określonego dlan> 1, spełnia warunek azl aą,:7 a5 15. Wtedy
B. ao:6 C. ao:3 D. ao:4

Zadanie 10.83. [mafura, sierpień 2018, zad.14. (1 pkt)]

Dla pewnej Iiczby x ciąg (x ł + 4, 1 6) j est geometryczny. Liczba x j est równa

Zadanie 10.77. [matura, maj 2018, zadanie 13. (0-1)]

Dany jest ciąg geometryczny (a,) określony dla nż I,w któr5zm o, = JŻ, az = 2Ł,
az = 4Jż .Wzór na n-Ę wyaztego ciągu ma postać

A. o, : (ł-r)' D. or=
(ó)"

Zadanie 10.78. [mafura, maj 2018, zad.31. (2 pkt)]

Dwunas§ Wraz ciągu ar5ĄmeĘcznego (a,), określonego dlan > 1, jest równy 30, a suma jego

dwunastu początkowych wyrazów jest równa 162. Obltcz pierwszy Wraz tego ciągu.

Zadanie 10.79. [matura, częrwlęc 2018, zad. 13. (1 pkt)]

Wszystkie wyrazy ciągu geometrycznego (a,) określonego dla n > 1 są dodatnie i 3ar: 2ar.

Stąd wynika, że tloraz q tego ciągu jest równy

*.r=1 c.q:6 D. q:5

Zadanie 10.80. [mafura, czerwiec 2018, zad. 14. (1 pkt)]

Dany jest ciąg arytmeĘczny (a,) określony wzorem a, : 16 - !, dlakażdej liczby całkowitej
2

n > I. Różnica r tego ciągu jest równa

A.8 B.4 C.2 D.0
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Zadanie 10.84 [mafurą sierpień 20t8,zad.30.(2 pkt)]
DziewiąĘ wl'az ciągu arytneĘcmego (a,)określoneg o dla n> 1, jest równy 34, a suma jegooŚmiu PoczątkowYch wYrazów jest równa ll0. oblicz pi.r*.ry wyaziróżnicętego ciągu.

11. Planimetria

Zadanie 11.1. [matura, maj 2010, z.ad. 15.(l pkt)]
okrąg opisany na kwadracie mapromień 4. Dfugośó boku tego kwadratu jest równa

^.4.,lż B.zJż c. 8 D.4

Zadanie l1.2. fmatura, maj 2010, zad,. t6.(1 pkt)]
Podstawa trójkątarównoramienne8o ma długość 6, a ramię ma długość 5. Wysokoś ó opllszczo_na na podstawę ma dfugość

Zadanie 11.3. [mafura, maj 2010, zad,. I7.(l pkt)]

ldcinki AB i DE są równoległe. Dfugości odcinków CD,
DE i AB są odpowiednio równe l, 3 i g.Dfugość odcinka
AD jestrówna

A.3

A.2
C.5

A. l20.
c.60o

B.4

B.3
D.6

B.90o
D.30o

C. łi D. GT

Zadanie 11.4. [matura, maj 2010, zad,. I8.(l pkt)]
punktyl, B, c leżące na okręgu o środku § są wierzchołkami hójkąta
równobocznego. Miara zaznaczonego na rysunku kąta środkowego
l^SB jest równa


