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Ciągi - test wielokrotnego wyboru 
poziom podstawowy 

 
 
 

1. Ciąg (an) określony jest wzorem an = n2+ 10n +1. Wobec tego  
A. pierwszy wyraz ciągu (an) jest równy 12 
B. trzeci wyraz ciągu (an) jest równy 40 
C. wszystkie wyrazy ciągu (an) są liczbami dodatnimi. 

2. Liczba 5 jest wyrazem ciągu (an)danego wzorem 
A. an = 4n – 1; 
B. an = n2 – 5n – 1; 
C. an = (-1)n + n. 

3. Wykresem ciągu (an) o wyrazie ogólnym an =2n + 1jest 
A. prosta; 
B. półprosta; 
C. zbiór punktów leżących na jednej prostej. 

4. Ciąg (an) określony wzorem 

A. 
n

an

2= ; 

B. 
n

an

1−= ; 

C. 
2

1

n
an =  

              jest ciągiem malejącym. 
5. Ciąg (an) jest ciągiem rosnący. Wynika stąd, że ciągiem rosnącym jest również ciąg 

(bn) dany wzorem 
A. bn = nan; 
B. bn = an

2; 
C. bn = 5an. 

6. Różnica ciągu arytmetycznego (an) = 3n + 2 
A. jest równa 2; 
B. jest równa 3; 
C. jest równa 5. 

7. Ciąg (an) określony wzorem 
A. 12 += nan ; 

B. 3=na ; 

C. 32 += nan  

             jest ciągiem arytmetycznym. 
8. W ciągu arytmetyczny 4,9,14,... . 

A. n - ty wyraz tego ciągu jest równy 4n + 5, 
B. n - ty wyraz tego ciągu jest równy 5n – 1, 
C. cyfra jedności pewnego wyrazu tego ciągu jest równa 6. 

9. Suma wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych jest równa 
A. 90109⋅ ; 
B. 45109⋅ ; 
C. 45110⋅ . 
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10. Iloraz ciągu geometrycznego określonego wzorem 1225 +⋅= n
na jest równy 

A. 2; 
B. 4; 
C. 5. 

11. Ciąg (an) określony wzorem 
A. n

na )1(−= ; 

B. 2nan = ; 

C. 2=na  

             jest ciągiem geometrycznym. 

12. Ciąg (an) jest ciągiem geometrycznym o ilorazie q, w którym a1 = q = 
2

1
. Wobec tego 

n–ta suma częściowa ciągu (an) 

A. jest równa 
8

7
dla pewnego n; 

B. jest równa 1 dla pewnego n; 
C. jest mniejsza od 1 dla każdego +∈ Nn . 

13. Liczby 32 + , 
32

1

−
, 32 +  

A. nie są kolejnymi wyrazami  ani ciągu arytmetycznego, ani ciągu 
geometrycznego; 

B. są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego; 
C. są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. 

14. Ciąg geometryczny a1 =6, a2 =12, a3 =24, ... określony jest wzorem 
A. nan 6= , 

B. n
na 26⋅= , 

C. n
na 23⋅= . 

15. Niech Sn będzie sumą n początkowych wyrazów ciągu (an). Wynika stąd, że  
A. a8 = S9 – S8, 
B. a8 = S8 – S7; 
C. a3 +... +a10 =S10 – S2. 

16. Suma n początkowych wyrazów ciągu (an) określona jest wzorem Sn = 5n. Wobec 
tego  

A. S2 = 10; 
B. a1 +a2 +a3 =15; 
C. a3 =5. 

17. Komputer o wartości 2500 zł  możesz kupić na raty, płacąc 20% jego wartości przy 
zakupie i 12 miesięcznych rat w wysokości 200 zł. Łącznie zapłacisz: 

A. 2500 zł; 
B. 2400 zł; 
C. 2900 zł. 

18. Lokata o wartości 1000 zł osiągnęła po 2 miesiącach, przy miesięcznej kapitalizacji, 
wartość 1030,23 zł. Roczne nominalne oprocentowanie wynosi więc 

A. 6%; 
B. 18%; 
C. 10%. 
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19. Zysk otrzymany z lokaty 10 000 zł złożony na 6 lat z oprocentowaniem w skali roku 
10% i kapitalizacją kwartalną wynosi 

A. 8087,26 zł; 
B. 3448,89 zł; 
C. 1596,93 zł. 

20. Co miesiąc przez 40 lat wpłacasz na fundusz emerytalny po 400 zł. Oprocentowanie 
wkładów wynosi 6% w skali roku i odsetki dopisywane są co miesiąc. Jaką sumę 
zgromadzisz w tym czasie na swoim koncie emerytalnym? 

A. 597 447,22 zł; 
B. 203 520 zł; 
C. ponad 600 000 zł. 

 
 
Odpowiedzi 

 
Nr 
zad. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Odp. A,B,C B,C C A,C A,B,C B B,C B B B A,C A,C B,C C B,C A,B,C C B A C 
 


