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PIĄTY WYRAZ CIĄGU ARYTMETYCZNEGO

GRA – WYSZUKIWANIE W TABELI

Wybierz jedną poprawną odpowiedź dla każdego pytania w teście i naciśnij
Koniec na końcu. Odpowiedzi będą sprawdzane automatycznie.

Ostrzeżenie: Interaktywność w tym pliku PDF jest włączona
przez Javascripts. Aby uzyskać pełna̧ funkcjonalność, musisz
użyć przegla̧darki PDF obsługuja̧cej Javascripts. Obecnie
dostȩpny jest tylko Adobe Reader.



KONIECWYNIK

Wyznacz 5-ty wyraz danego ciągu arytmetycznego, gdzie an jest jego n–tym wyrazem , d a ich wspólna
różnica , i sn jest sumą pierwszych n wyrazów tego ciągu.

1. a3 = 2, a8 = −8 −4−2246 −4−2246 −4−2246 −4−2246 −4−2246

2. s4 = 14, a1 = −1 38111415 38111415 38111415 38111415 38111415

3. a1 = 2, a2 = −2 −14−12−604 −14−12−604 −14−12−604 −14−12−604 −14−12−604

4. s3 = 9, d = 2 157913 157913 157913 157913 157913

5. a4 = 10, a6 = 300 150154155160161 150154155160161 150154155160161 150154155160161 150154155160161

6. a1 = 3, d = −1 −2−1017 −2−1017 −2−1017 −2−1017 −2−1017

7. s10 = 145, a10 = 19 910121314 910121314 910121314 910121314 910121314

8. a10 = 9, d = 3 −9−6−3024 −9−6−3024 −9−6−3024 −9−6−3024 −9−6−3024



Łatwizna!Super! To się nazywa świetna robota!Nic prostszego!Dzisiaj przeszedłeś samego siebie!Pierwszorzednie!Prawie się udało.Jesteś bliski zwycięstwa,
nie poddawaj się!

Pomyliłeś się, ale jesteś blisko.Mogłeś być pierwszy, a jesteś drugi.Prawie dobrze.
Następnym razem ci się uda.

Momencik, tu są jakieś niedociągnięcia.Ucz się na błędach.Nie najgorzej ale nastepnym razem zjedz kawałek
czekolady a będzie lepiej.

Przeciętnie czy nieprzeciętnie?
To zależy od ciebie.

Nieźle, ale niektóre obszary
wymagają większej wiedzy.
Było blisko! Pracuj więcejj.Popełniłeś wiele błędów. Jeszcze nie jesteś dobry

w tej dziedzinie.
Przytul przyjaciela

i spróbuj jeszcze raz.
Niezbyt dobrze ci poszło.
Musisz więcej pracować.

Jeszcze trochę i będziesz przeciętny.Większość twoich odpowiedzi to niewymierna π.Były czasy,
ze i Einstein nie potrafił liczyć do 10.

Udawajmy, ze to się nigdy
nie wydarzyło.

Następnym razem nie mnóż wiedzy przez zero.To jest jak film obcojęzyczny,
wciąż potrzebujesz napisów.

Poprawne odpowiedzi:




