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ZADANIA z MATEMATYKI DYSKRETNEJ - LWZ
CZȨŚĊ 4. RÓWNANIA REKURENCYJNE.
1. Znajdź wzór jawny na n-ty wyraz cia̧gu określonego rekurencyjnie w nastȩpuja̧cy sposób:
a) an+2 = 2an+1 + 3an dla n ≥ 0 oraz a0 = 1, a1 = 2,
b) an = −an−1 + 2an−2 dla n ≥ 2 oraz a0 = 1, a1 = 2.
c) an = an−1 + 2an−2 dla n ≥ 2 oraz a0 = 0, a1 = 1.
2. Oprocentowanie wkladów w banku wynosi 10% w skali rocznej. Co siȩ bardziej oplaca: przez n lat
wplacać po 100 euro na koniec każdego roku czy raz na pocza̧tku wplacić 1000 euro?
3. Wiadomo, że co roku pewien pracownik otrzymuje podwyżkȩ pensji, która wynosi 20% kwoty
pensji wyplacanej przez ostatni rok pomniejszone o 11% kwoty pensji wyplacanej rok wcześniej. Na
pocza̧tku pracownik zarabia 1 tys. euro. Ile bȩdzie zarabial po n latach?
4. ”Parówa” pożyczyl od chlopaków z miasta 1 mln euro na 50% rocznie (odsetki sa̧ doliczane na
koniec każdego roku). Na koniec każdego roku splaca 0.2 mln. euro. Ile bȩdzie wynosil jego dlug
po n latach? (znajdź wzór jawny)
5. Pewien ochroniarz pobral za ochronȩ restauracji za pierwszym razem 10 euro. Za każdym nastȩpnym
razem pobieral haracz stanowia̧cy sumȩ podwojonego haraczu pobranego ostatnim razem i dodatkowych 5 euro. Znajdź wzór jawny na hn - haracz (w euro) pobrany za n-tym razem.
6. Pewien handlowiec sprzedawal jedna̧ jednostkȩ towaru z pierwszej dostarczonej mu partii przez
glownego handlowca po 10 euro a a drugiej partii po 11 euro. Przy każdej nastȩpnej dostawie cena
jednostki towaru byla ustalana jako różnica pomiȩdzy siedmiokrotna̧ cena̧ jednostki z poprzedniej
dostawy i sześciokrotna̧ cena̧ jednostki towaru z przedostatniej dostawy. Znajdź wzór jawny na
jn -cenȩ jednostki towaru (w euro) z n-tej partii (dostawy).
7. W pewnym państwie cena bananów w momencie wsta̧pienia do UE wynosila 1 euro a w miesia̧c
po wsta̧pieniu wynosila 2 euro. W każdym nastȩpnym miesia̧cu cena bananów byla ustalana jako
różnica pomiȩdzy potrojona̧ cena̧ bananów z poprzedniego miesia̧ca i podwojona̧ cena̧ bananów
sprzed dwóch miesiȩcy. Znajdź wzór jawny na bn -cenȩ bananów (w euro) w n miesia̧cy po wsta̧pieniu
do UE.
ODPOWIEDZI
1) a) an = 14 [(−1)n + 3n+1 ], b) an = − 13 (−2)n + 43 , c) an = 13 [(−1)n+1 + 2n ]. 2) Bardziej oplaca
siȩ wplacić 1000 na pocza̧tku. 3) an = (0.1)n+1 + 0.9 · (1.1)n . 4) dn = (1.5)n − 0.4((1.5)n − 1). 5)
hn = 7.5 · 2n − 5. 6) jn = 9.8 + 0.2 · 6n . 7) bn = 2n .

