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Ci¡gi liczbowe

De�nicja

Ci¡g jako poj¦cie matematyczne mo»na zrozumie¢ jako list¦ ponumerowanych elementów pew-
nego zbioru. Ci¡giem jest wi¦c dowolna funkcja, której argumentami s¡ liczby naturalne. Je±li
s¡ to wszystkie liczby naturalne dodatnie, wówczas ci¡g taki nazywamy ci¡giem niesko«czo-
nym. Je±li ta funkcja jest zde�niowana dla kolejnych liczb mniejszych lub równych pewnej
liczbie n, wówczas ci¡g ten jest nazywany ci¡giem sko«czonym.

Nas interesowa¢ b¦d¡ jedynie ci¡gi liczbowe (tzn. o warto±ciach w liczbach rzeczywistych)
Wprowad¹my oznaczenia:

1. (an)∞n=1 jest ci¡giem niesko«czonych.

2. (an)kn=1 jest ci¡giem sko«czonym.

3. an nazwamy n-tym wyrazem ci¡gu.

4. Je»eli an mo»emy przedstawi¢ za pomoc¡ wzoru mamy wtedy doczynienia ze wzorem ogólnym.

Ci¡g arytmetyczny

To ci¡g w którym kolejny wyraz powstaje przez dodanie do poprzedniego wyrazu pewnej
ustalonej liczby r zwanej ro»nic¡ ci¡gu.

an = an−1 + r

Postaraj si¦ uzasadni¢ poprawno±¢ wzorów:

1. an = a1 + (n− 1) · r

2. a1 + a2 + a3 + a4 + ...+ an = a1+an2

3. an =
an−1+an+1
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4. a1 + a2 + a3 + a4 + ...+ an = n
2a1+(n−1)r
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Ci¡g geometryczny

To ci¡g liczbowy (sko«czony b¡d¹ niesko«czony), którego kolejny wyraz jest iloczynem wyrazu
poprzedniego przez pewn¡ staª¡ q nazywan¡ ilorazem.

an = an−1 · r

Postaraj si¦ uzasadni¢ poprawno±¢ wzorów:

1. an = a1 · qn−1

2. a2n = an−1 · an+1

3. a1 + a2 + ...+ an = a1 · 1−q
n

1−q
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Zadania

1. Spróbuj zgadn¡¢ wzór ogólny tak aby byª prawdziwy dla podanych wyrazów(Poprawnych odpowie-
d¹i mo»e by¢ wiele)

(a) 1, 0, -1, -2, -3, ...

(b) 3, 9, 27, 81, ...

(c) 1, 4, 9, 16, 25, ...

(d) 4, 8, 16, 32, 64, ...

(e) 7, 12, 17, 22, 27, ...

(f) -3, 0, 5, 12, 21, 32, ...

(g) 4, 10, 28, 82, ...

(h) 10, 13, 18, 27, 44, 77, 142, 271, ...

(i) 1, 5, 19, 65, 211, 665, 2059, 6305, ...

(j) 10, 4, -6, -20, -38, -60, ...

(k) 15, -1,15, -1, 15, -1, ...

(l) 3, -1, -5, -9, -13,...

2. Dany jest ci¡g arytmetyczny −7,−4,−1, ... Wyznacz pi¦¢dzi¦siaty wyraz tego ci¡gu.

3. Ile wynosi suma dziewi¦ciu pocz¡tkowych wyrazów ci¡gu geometrycznego, w którym a2 = 4, a5 =
−32?

4. Oblicz sum¦ siedmiu pocz¡tkowych wyrazów ci¡gu arytmetycznego, w którym: a3 = 7 oraz a13 − a9 = 20

5. Znajd¹ sum¦ trzydziestu kolejnych liczb b¦d¡ccych wielokrotno±ciami 9( zaczynaj¡c od 9).

6. Liczby (4, x, y) tworz¡ ci¡g arytmetyczny. Je»eli drug¡ liczb¦ zwi¦kszymy o 1, a trzeci¡ zwi¦kszymy
o 3, to otrzymamy ci¡g geometryczny. Wyznacz x oraz y.

7. Pierwszy odcinek ªamanej ma dªugo±¢ 3cm, a ka»dy nast¦pny jest dwa razy dªu»szy od poprzedniego.
Z ilu odcinków skªada si¦ ªamana, je±li ma ona dªugo±¢ 765cm?

8. 76 pªyt ustawiona na trzech póªkach. Liczba pªyt na póªce dolnej, ±rodkowej i górnej tworz¡ ci¡g
geometryczny. Ile pªyt znajduje si¦ na poszczególnych póªkach?

9. Wykopanie pierwszego metra studni kosztuje 8 zª a ka»dego nast¦pnego o 3 zª dro»ej. Ile kosztuje
wykopanie studni gª¦boko±ci 25m? Wykopanie studni kosztowaªo 768 zª. Jaka byªa jej gª¦boko±¢?

10. Oblicz sum¦ wszystkich liczb dwucyfrowych w podanym ci¡gu (13, 16, 19, ...)

11. W piwnicy stoj¡ dwie 77 litrowe beczki. Pierwsza jest wypeªniona wod¡ a druga jest pusta. Z
pierwszej beczki wypªywaj¡ w pierwszej sekundzie 4 litry wody a w ka»dej nast¦pnej o 0.2 mniej
ni» poprzedni. Równocze±nie do drugiej beczki wlewa si¦ w pierwsze sekundzie 1.5 litra wody a w
ka»dej nast¦pnej 0.5 litra wi¦cej ni» poprzednio. Po ilu sekundach poziom wody w obu naczyniach
si¦ wyrównaj¡?

12. Do obsªugi go±ci na przyj¦ciu weselnym zatrudniono dwóch kelnerów. Kelnerzy za pierwsz¡ godzin¦
pracy dostali po 10 zª, a za ka»d¡ nast¦pn¡ godzin¦ mªodszy otrzymaª o 5 zª wi¦cej, a starszy o 10
zª wi¦cej ni» za poprzedni¡. Przy wypªacie okazaªo si¦, »e starszy kelner zarobiª o 60

13. Ucze« przeczytaª ksi¡»k¦ licz¡c¡ 550 stron. Pierwszego dnia przeczytaª 25 stron a ka»dego nast¦p-
nego czytaª o 5 wi¦cej. Ile dni czytaª t¦ ksi¡»k¦?

14. Dywan Sierpi«skiego to �gura, która powstaje z kwadratu w nast¦puj¡cy sposób, w pierwszym eta-
pie nale»y podzieli¢ kwadrat na 9 mniejszych kwadratów i usun¡¢ ±rodkowy z nich, w nast¦pnym
etapie post¦pujemy podobnie tzn. dzielmy ka»dy z pozostaªych kwadratów na 9 kwadratów i usu-
wamy ±rodkowy itd. Przyjmuj¡c dªugo±¢ pierwszego kwadratu 1, oblicz pole pozostaªej cz¦±ci tego
kwadratu po pi¡tym etapie.

15. Piªk¦ opuszczono z wysoko±ci 2m. Po ka»dym odbiciu od podªogi piªka wznosi si¦ na wysoko±¢
równ¡ 0.7 wysoko±ci, z której opadªa. Oblicz drog¦, jak¡ pokona piªka od momentu opuszczenia jej
do momentu szóstego odbicia si¦ od podªogi.
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