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Zadanie 1 
Wyraz drugi ciągu arytmetycznego jest równy 3, a wyraz szósty −5. Oblicz: 

a) różnicę tego ciągu, 

b) jego pierwszy wyraz, 

c) sumę pierwszych sześciu wyrazów. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 2 

Wyraz pierwszy pewnego rosnącego ciągu geometrycznego jest równy 
1

2
, a wyraz piąty 8. Oblicz 

a) iloraz tego ciągu, 

b) jego trzeci wyraz, 

c) sumę pierwszych ośmiu wyrazów. 
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Zadanie 3 

Na lokatę oprocentowaną 3% w skali roku wpłacono 5000 zł. Jaką kwotę odsetek uzyskano po trzech 

latach, przy rocznej kapitalizacji odsetek? 

A.  450 zł B. 461,25 zł C. 463,64 zł D. 150 zł 
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 4 

W pewnym ciągu arytmetycznym 𝑎1 = 1 a 𝑎30 = 71.  𝑆30 jest równa 

A.  102 B. 1080 C. 101 D. 860 
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Zadanie 5 

Suma pewnego ciągu arytmetycznego jest określona wzorem 𝑆𝑛 = 3𝑛2 − 4𝑛. Wyznacz wzór na n-ty 

wyraz tego ciągu. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 6 

Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny (27, 9, 𝑥 + 1). Oblicz 𝑥. 

A. 𝑥 = 1 B. 𝑥 =
1

3
 C. 𝑥 = 2 D. 𝑥 = −2 
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Zadanie 7 

Ciąg (𝑥, 2𝑥 + 4, 7𝑥 + 4) jest arytmetyczny. Pierwszym wyrazem tego ciągu jest liczba 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 8 

Ciąg (7, 𝑥, 15) jest arytmetyczny, a ciąg (𝑥, 𝑦, 99, 𝑧) jest geometryczny. Oblicz 𝑥, 𝑦 i 𝑧. 
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Zadanie 9 

Ciąg (𝑎, 𝑏, 12) jest ciągiem arytmetycznym oraz 𝑎 + 𝑏 = 15. Oblicz 𝑎 i 𝑏. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 10 

Dany jest ciąg (𝑎𝑛) określony dla 𝑛 ≥ 1 wzorem 𝑎𝑛 = 2 ∙ 3𝑛. Wynika z tego, że jest to ciąg 

A. arytmetyczny, a jego różnica 𝑟 = 3 

B. arytmetyczny, a jego różnica 𝑟 = −3 

C. geometryczny, a jego iloraz 𝑞 = 3 

D. geometryczny, a jego iloraz 𝑞 = −3 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl


 Przygotowanie do egzaminu maturalnego 2021  
Ciągi 

© 2021 Pi-stacja i Maturatornia. Dokument udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).  

Zadanie 11 

Dla ciągu arytmetycznego (𝑎𝑛) spełniony jest warunek 𝑎3 + 𝑎4 + 𝑎5 = 27. A więc 

A. 𝑎4 = 7 B. 𝑎4 = 8 C. 𝑎4 = 9 D. 𝑎4 = 10 
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 12 

Dla każdego ciągu rosnącego arytmetycznego o wyrazach dodatnich spełniony jest warunek 

A. 𝑎4 + 𝑎7 = 𝑎10 B. 𝑎1 + 𝑎6 = 𝑎3 + 𝑎2 C. 𝑎3 + 𝑎7 = 𝑎2 + 𝑎8 D. 𝑎5 + 𝑎6 = 𝑎11 
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Zadanie 13 

Suma drugiego i czwartego wyrazu ciągu arytmetycznego (𝑎𝑛) jest równa 8, a suma siedmiu 

początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 14. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 14 

W pewnym ciągu arytmetycznym (𝑎𝑛) wyraz piąty jest o 12 większy od wyrazu drugiego, a średnia 

arytmetyczna wyrazów trzeciego, piątego i siódmego wynosi 19. Oblicz sumę pierwszych ośmiu 

wyrazów tego ciągu. 
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Zadanie 15 

Suma trzech pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego (𝑎𝑛) wynosi 15, a jego siódmy wyraz jest 

cztery razy większy od drugiego. Pierwszy, trzeci i 𝑘- ty wyraz tego ciągu są trzema pierwszymi 

wyrazami ciągu geometrycznego (𝑏𝑛). Oblicz 𝑘. 
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Sprawdź się! 
 

Zadanie 1 

Ciąg (𝑎𝑛) określony dla 𝑛 ≥ 1 jest arytmetyczny oraz 𝑎1 = −3 i 𝑎4 = 1
1

2
. Wynika stąd, że 

A. 𝑎2 + 𝑎5 =
3

2
 B. 𝑎2 + 𝑎5 = −

3

2
 C. 𝑎2 + 𝑎5 =

5

2
 D. 𝑎2 + 𝑎5 = 0 

 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 2 

W ciągu arytmetycznym (𝑎𝑛) mamy dane: 𝑎3 = 8, 𝑎5 = −2. Oblicz sumę pięciu początkowych 

wyrazów tego ciągu 

A. 𝑆5 = 40 B. 𝑆5 = 46 C. 𝑆5 = 41 D. 𝑆5 = 44 
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Zadanie 3 

Suma pierwszych pięciu wyrazów ciągu arytmetycznego (𝑎𝑛) jest równa 40, a średnia arytmetyczna 

wyrazów drugiego i siódmego wynosi 2. Oblicz różnicę i pierwszy wyraz tego ciągu. 
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