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RESZTA Z DZIELENIA NUMERU ZESTAWU PRZEZ 5 RÓWNA 1
1. ( 5 pkt) Ile jest liczb naturalnych (bez zera) niewiȩkszych od 2000, które nie sa̧ podzielne przez
żadna̧ z nastȩpuja̧cych liczb: 3,5,9.
2. ( 5 pkt) W wyniku spotkania towarzyskiego pomiȩdzy dwiema grupa kibiców pilkarskich każdy z
40 uczestnicza̧cych w tym spotkaniu kibiców odniósl uraz rȩki lub nogi lub glowy. 15 odnioslo uraz
rȩki, 17 uraz nogi, 8 uraz glowy i rȩki, 11 uraz glowy i nogi, 10 uraz rȩki i nogi a 5 uraz i rȩki i nogi
i glowy. Ilu kibiców nie odnioslo urazu glowy?
3. ( 5 pkt) Pewien samochód kosztowal 10 tys euro. Klient kupil go w ramach sprzedaży ratalnej.
Co miesia̧c do sumy do splacenia doliczane jest 10% rzeczywistych odsetek a klient splaca ratȩ w
wysokości 0.5 tys euro. Znajdź wzór jawny na kn sumȩ pozostaja̧ca̧ do splacenia po n miesia̧cach.
4. ( 5 pkt) Na pocza̧tku pewna dziewczynka posiadala w szafie 2 sukienki a po roku posiadala już 4
sukienki. Po każdym nastȩpnym roku liczba sukienek w szafie byla równa sumie potrojonej liczby
sukienek na koniec poprzedniego roku i pomnożonej przez 4 liczby sukienek po przedostatnim roku.
Znajdź wzór jawny na sn - liczbȩ sukienek w szafie tej dziewczynki po n latach.
1) 1067, 2) 8, 3) kn = 5 · (1.1)n + 5, 4) sn =

ODPOWIEDZI
4
· (−1)n + 65 · 4n .
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1. ( 5 pkt) Ile jest liczb naturalnych (bez zera) niewiȩkszych od 2000, które nie sa̧ podzielne przez
żadna̧ z nastȩpuja̧cych liczb: 2,6,8.
2. ( 5 pkt) Spośród 90 studentów każdy planuje w czasie wakacji uczyć siȩ Statystyki lub Matematyki
Dyskretnej lub pracować. 64 zamierza uczyć siȩ Statystyki. Spośród 46, którzy planuja̧ uczyć siȩ
Matematyki Dyskretnej, 33 planuje również uczyć siȩ Statystyki. Ilu studentów zamierza w czasie
wakacji tylko pracować ( to znaczy nie uczyć siȩ żadnego z wymienionych wyżej przedmiotów)?
3. ( 5 pkt) Pewien pracownik zarabial na pocza̧tku 2 tys euro. Co miesia̧c dostaje podwyżkȩ bȩda̧ca̧
suma̧ 20% ostatnio otrzymywanej pensji i dodatkowego 1 tys euro. Znajdź wzór jawny na pn pensjȩ
pracownika po n miesia̧cach.
4. ( 5 pkt) Poziom trudności zerowego terminu zaliczenia z Matematyki Dyskretnej dla pewnej
grupy studentów liczony czasem potrzebnym na dostateczne przygotowanie przez przeciȩtnego studenta wynosil 2 (h) a poziom trudności terminu pierwszego wynosil 5. Dla każdego nastȩpnego
terminu poziom trudności stanowil sumȩ podwojonego poziomu trudności ostatniego terminu i
ośmiokrotnego poziomu trudności przedostatnioego terminu zaliczenia. Znajdź wzór jawny na tn
- poziom trudności n-tego terminu zaliczenia z Matematyki Dyskretnej dla tej grupy studentów
(liczony w godzinach potrzebnych na przygotowanie).
ODPOWIEDZI
1) 1000, 2) 13, 3) pn = 7 · (1.2) − 5, 4) tn = 12 · (−2)n + 32 · 4n .
n
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1. ( 5 pkt) Ile jest liczb naturalnych (bez zera) niewiȩkszych od 2000, które nie sa̧ podzielne przez
żadna̧ z nastȩpuja̧cych liczb: 3,4,6.
2. ( 4 pkt) W pewnej grupie studentów bylo 20 osób, z których każda nie chodzila na zajȩcia lub
wychodzila czȩsto w czasie zajȩć lub nie zdala Matematyki Dyskretnej. Spośród 9 osób, które nie
chodzily na zajȩcia 2 nie zdaly. 11 osób wychodzilo czȩsto w czasie zajȩć. Ile bylo takich osób, które
czȩsto wychodzily w czasie zajȩć i zdaly jeśli wszystkich osób, które nie zdaly bylo 13. Zakladamy,
że osoby, które nie chodzily na zajȩcia nie mogly cześto wychodzić w czasie zajȩć.
3. ( 5 pkt) W pierwszym miesia̧cu dzialalności zysk z inwestycji w hodowlȩ królików wyniósl 1 tys
euro. W każdym nastȩpnym miesia̧cu zysk z tej inwestycji zwiȩkszal siȩ o 60% w stosunku do
poprzedniego miesia̧ca oraz o dodatkowe 0.4 tys euro w ramach zwrotu podatku. Znajdź wzór
jawny na zn zysk z tej inwestycji w n miesia̧cu od rozpoczȩcia dzialalności.
4. ( 5 pkt) Na pewnej imprezie napój podawany przy pierwszej kolejce zawieral 2 ml. soku a przy
nastȩpnej 3 ml. soku. W każdej nastȩpnej kolejce ilość soku w napoju stanowila sumȩ ilości alkoholu
w napoju z poprzedniej kolejki i pomnożonej przez 6 ilości soku w napoju z przedostatniej kolejki.
Znajdź wzór jawny na an -ilość soku (w ml.) w napoju podanym przy n-tej kolejce.
1) 1000, 2) 0, 3) zn =

25
24

ODPOWIEDZI
3
7
· (1.6)n − 32 , 4) an = − 10
· (−2)n + 15
· 3n .
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1. ( 5 pkt) Ile jest liczb naturalnych (bez zera) niewiȩkszych od 2000, które nie sa̧ podzielne przez
żadna̧ z nastȩpuja̧cych liczb: 2,5,10.
2. ( 5 pkt) Spośród 70 studentów każdy myślal, że zaliczy Matematykȩ Dyskretna̧ lub faktycznie
zaliczyl lub nie chodzil na zajȩcia. 40 spośród nich faktycznie zaliczylo Matematykȩ Dyskretna̧.
Spośród 54 studentów, którzy myśleli, że zalicza̧ 34 faktycznie zaliczylo. Spośród 30, którzy nie
chodzili na zajȩcia 19 myślalo, że zaliczy a 2 spośród tych co nie chodzili na zajȩcia faktycznie
zaliczylo Matematykȩ Dyskretna̧. Ilu bylo takich, którzy nie chodzili na zajȩcia, myśleli że zalicza̧
i faktycznie zaliczyli?
3. ( 5 pkt) Pralka kosztuje 1 tys euro. Klient kupuje ja̧ w ramach sprzedaży ratalnej. Co miesia̧c
do sumy do splacenia doliczane jest 25% rzeczywistych odsetek a klient splaca ratȩ w wysokości 0.1
tys euro. Znajdź wzór jawny na sn sumȩ pozostaja̧ca̧ do splacenia po n miesia̧cach.
4. ( 5 pkt) Na pocza̧tku pewien chlopiec posiadal jedna̧ narzeczona̧ a po roku mial już dwie. Po
każdym nastȩpnym roku liczba narzeczonych posiadanych przez tego chlopca byla równa różnicy
pomiȩdzy pomnożona̧ przez 4 liczba̧ narzeczonych na koniec poprzedniego roku i pomnożona̧ przez 3
liczba̧ narzeczonych na koniec przedostatniego roku. Znajdź wzór jawny na dn - liczbȩ narzeczonych
posiadanych przez tego chlopca po n-tym roku.
1) 800, 2) 1, 3) sn =

3
5

n

· (1.25) +

2
,
5

ODPOWIEDZI
4) dn = 12 · 1n + 12 · 3n .
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1. ( 5 pkt) Ile jest liczb naturalnych (bez zera) niewiȩkszych od 2000, które nie sa̧ podzielne przez
żadna̧ z nastȩpuja̧cych liczb: 4,6,12.
2. ( 5 pkt) Spośród 90 studentów każdy planuje w czasie wakacji uczyć siȩ Statystyki lub Matematyki
Dyskretnej lub pracować. 64 zamierza uczyć siȩ Statystyki. Spośród 46, którzy planuja̧ uczyć siȩ
Matematyki Dyskretnej, 33 planuje również uczyć siȩ Statystyki. Ilu studentów zamierza w czasie
wakacji tylko pracować ( to znaczy nie uczyć siȩ żadnego z wymienionych wyżej przedmiotów)?
3. ( 5 pkt) Pewien przedsiȩbiorczy pracownik wyniósl z pracy w pierwszym miesia̧cu 1 tys spinaczy.
W każdym nastȩpnym miesia̧cu wynosil o 20% spinaczy mniej niż w poprzednim miesia̧cu Znajdź
wzór jawny na sn liczbȩ spinaczy, które wyniósl przez n miesiȩcy swojej dzialalności.
4. ( 5 pkt) W pewnym państwie średnia pensja w momencie wsta̧pienia do UE wynosila 1 tys.
euro a w miesia̧c po wsta̧pieniu wynosila 2 tys. euro. W każdym nastȩpnym miesia̧cu średnia
pensja stanowila różnicȩ pomnożonej przez 6 średniej pensji za ostatni miesia̧c i pomnożonej przez
5 średniej pensji z przedostatniego miesiȩca. Znajdź wzór jawny na pn -średnia̧ pensjȩ (w tys euro)
w n miesiȩcy po wsta̧pieniu do UE.
ODPOWIEDZI
1) 1333, 2) 13, 3) sn =

5
4

· (0.8)n = (0.8)n−1 , 4) pn =

3
4

· 1n + 41 · 5n .

