
Wersja testuA 26 marca 2013 r.

1. Czy istnieje liczba naturalna o sumie cyfr (w zapisie dziesiętnym)
równej 2013, podzielna przez
a) 8 ;
b) 9 ;
c) 10 ;
d) 12 ?

2. Czy podana liczba jest szóstą potęgą liczby całkowitej
a) 4912 ;
b) 3611 ;
c) 2710 ;
d) 259 ?

3. Czy dla dowolnych różnych liczb całkowitych dodatnich a, b, po-
dana liczba jest podzielna przez a−b
a) a2013−b2013 ;
b) a2013+b2013 ;
c) a2014−b2014 ;
d) a2014+b2014 ?

4. Czy dla dowolnych różnych liczb całkowitych dodatnich a, b, po-
dana liczba jest podzielna przez a+b
a) a2014−b2014 ;
b) a2013+b2013 ;
c) a2013−b2013 ;
d) a2014+b2014 ?
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5. Czy równość
√
x2=x jest prawdziwa dla x=nn, jeżeli

a) n=5222−3333 ;
b) n=35111−6222 ;
c) n=3222−2333 ;
d) n=47111−7222 ?

6. Czy nierówność x999<x2013 jest prawdziwa dla x=nn, jeżeli
a) n=47111−7222 ;
b) n=35111−6222 ;
c) n=5222−3333 ;
d) n=3222−2333 ?

7. Dla dowolnych liczb całkowitych dodatnichm, n, jeżeli iloczynmn
jest podzielny przez d, to co najmniej jeden z czynników m, n jest
podzielny przez d. Czy powyższe zdanie jest prawdziwe, jeżeli
a) d=26 ;
b) d=27 ;
c) d=32 ;
d) d=31 ?

8. Dla dowolnych liczb całkowitych dodatnichm, n, jeżeli iloczynmn
jest podzielny przez d2, to co najmniej jeden z czynników m, n jest
podzielny przez d. Czy powyższe zdanie jest prawdziwe, jeżeli
a) d=32 ;
b) d=31 ;
c) d=27 ;
d) d=26 ?
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9. Dany jest rosnący n-wyrazowy postęp arytmetyczny

(a1, a2, a3, a4, a5, ..., an)

o wyrazach rzeczywistych. Niech

N = a1+a3+a5+ ...

oraz
P = a2+a4+a6+ ...

będą sumami wyrazów o indeksach (numerach) odpowiednio nieparzy-
stych i parzystych. Czy stąd wynika, że N <P , jeżeli
a) n=2013 ;
b) n=2011 ;
c) n=2010 ;
d) n=2012 ?

10. Dany jest rosnący n-wyrazowy postęp arytmetyczny

(a1, a2, a3, a4, a5, ..., an)

o wyrazach rzeczywistych. Niech

N = a1+a3+a5+ ...

oraz
P = a2+a4+a6+ ...

będą sumami wyrazów o indeksach (numerach) odpowiednio nieparzy-
stych i parzystych. Czy stąd wynika, że N >P , jeżeli
a) n=2017 ;
b) n=2016 ;
c) n=2014 ;
d) n=2015 ?
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11. Podać zbiór rozwiązań nierówności, zapisując go w postaci prze-
działu lub sumy przedziałów
a)
1< (x−4)3< 8 ..................................................................
b)
1< |x−1|< 2 ..................................................................
c)
1< |x−2|< 3 ..................................................................
d)
1< (x−3)2< 4 ..................................................................

12. Podać największy wspólny dzielnik i najmiejszą wspólną wielo-
krotność liczb
a)
NWW(140!, 210!)=......................
b)
NWD(125!, 145!, 150!)=......................
c)
NWW(125!, 145!, 150!)=......................
d)
NWD(140!, 210!)=......................

13. Podać największy wspólny dzielnik liczb
a)
NWD(31!, 322)=......................
b)
NWD(33!, 342)=......................
c)
NWD(30!, 312)=......................
d)
NWD(32!, 332)=......................
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14. Dla podanych n, k, wskazać takie m>k, aby prawdziwa była
równość (

n

k−1

)
+
(
n

k

)
=
(
n+1
m

)
Jeśli uważasz, że takiego m nie ma, napisz: nie istnieje.
a)
n=2013, k=500, m=......................
b)
n=1000, k=200, m=......................
c)
n=2000, k=400, m=......................
d)
n=1500, k=300, m=......................

15. Wskazać dowolny dzielnik pierwszy podanej liczby
a)
2917+217 ......................
b)
217+228 ......................
c)
1913+226 ......................
d)
3511+233 ......................
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