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4.5. Прогресiї

Група A

4.81. В арифметичнiй прогресiї сума (k+2) перших членiв Sk+2 = 7k2−5k.
Знайти a2n−1.
Вiдповiдь: a2n−1 = −48n+ 60.
4.81.∗ [1, § 30, приклад 1, с. 147] Знайти арифметичну прогресiю, якщо
сума її перших n членiв дорiвнює Sn = 6n2 − 2n при будь-якому n.
Вiдповiдь: перший член прогресiї a1 = 4, рiзниця прогресiї d = 12.
4.82. Сума першого i п’ятого членiв арифметичної прогресiї дорiвнює 5/3,
а добуток третього i четвертого її членiв дорiвнює 65/72. Знайти суму
сiмнадцяти перших членiв прогресiї.
Вiдповiдь: 119/3.
4.83. Знайти арифметичну прогресiю an, якщо вiдомо, що
(a1 + a3 + a5) = −12, a1a3a5 = 80.
Вiдповiдь: (a1 = 2, d = −3), (a1 = −10, d = 3).
4.84. Сума трьох чисел, що є послiдовними членами арифметичної про-
гресiї, дорiвнює 2, а сума квадратiв цих чисел дорiвнює 14/9. Знайти цi
числа.
Вiдповiдь: (1/3; 2/3; 1).
4.85. Знайти зростаючу арифметичну прогресiю, у якої сума перших трьох
членiв дорiвнює 27, а сума їх квадратiв дорiвнює 275.
Вiдповiдь: a1 = 5; d = 4.
4.86. Знайти суму усiх парних трьохцифрових чисел, що дiляться на 3.
Вiдповiдь: 82 350.
4.87. Розв’язати рiвняння:
а) 1 + 7 + 13 + ...+ x = 280.
б) (x+ 1) + (x+ 4) + ...+ (x+ 28) = 155.
Вiдповiдь: a) x = 55; б) x = 1.
4.87.∗ [1, § 30, приклад 2, с. 147] При яких значеннях x послiдовнiсть
a1 = 3, a2 = cos2 x, a3 = 3 sinx є арифметичною прогресiєю?
Вiдповiдь: x = −π

2 + 2πn, n ∈ Z;x = −π
6 + 2πm,m ∈ Z;x = 7π

6 + 2πk, k ∈ Z.
•
4.88. Записати перiодичний дрiб у виглядi звичайного дробу:
а) 0,(7); б) 0,5(25).
Вiдповiдь: a) 7/9; б) 52/99.
4.88.∗ [1, § 30, приклад 3, с. 148] При яких значеннях x послiдовнiсть
b1 = 4, b2 = 3

√

log 4xx2, b3 = log 2x2x3 є геометричною прогресiєю?
Вiдповiдь: x = 4

√
2.

4.89. Сума перших трьох членiв геометричної прогресiї дорiвнює 13, а
їхнiй добуток дорiвнює 27. Знайти цi числа.
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Вiдповiдь: 1;3;9.
4.90. Знайдiть перший член i знаменник геометричної прогресiї, у якої
сума першого i третього членiв дорiвнює 40, а сума другого i четвертого –
дорiвнює 80.
Вiдповiдь: a1 = 8; q = 2.
4.91. Знайти п’ятий член геометричної прогресiї bn, у якої
b1 + b4 = −28, b2 + b3 = 8.
Вiдповiдь: b5 = 64 чи b5 = −2.
4.92. В зростаючiй геометричнiй прогресiї сума першого i останнього
членiв дорiвнює 66, добуток другого i передостаннього членiв дорiвнює
128, сума всiх членiв дорiвнює 126. Скiльки членiв в прогресiї?
Вiдповiдь: 6.
4.93. Число членiв геометричної прогресiї парне. Сума всiх її членiв у три
рази бiльше суми її членiв, що знаходяься на непарних мiсцях. Знайти
знаменник прогресiї.
Вiдповiдь: q = 2.
•
4.94. В нескiнченно спаднiй геометричнiй прогресiї з додатнiми числами
сума трьох перших членiв дорiвнює 10,5; а сума прогресiї дорiвнює 12.
Знайти перший член i знаменник прогресiї.
Вiдповiдь: b1 = 6; q = 1/2.
4.95. Сума членiв нескiнченно спадної геометричної прогресiї дорiвнює 3,
а сума кубiв усiх її членiв дорiвнює 108/13. Знайти прогресiю.
Вiдповiдь: b1 = 2, q = 1/3.
4.95.∗ [1, § 30, приклад 4, с. 149] Сума другого i п’ятого членiв нескiнченно
спадної геометричної прогресiї дорiвнює 18, а добуток третього i четвертого
її членiв дорiвнює 32. Обчислити суму прогресiї.
Вiдповiдь: 64.
4.96. Знайти знаменник нескiнченно спадної геометричної прогресiї, якщо
її сума в три рази бiльша суми трьох її перших членiв.
Вiдповiдь: 3

√

2/3.
4.97. Сума S нескiнченно спадної геометричної прогресiї на 2 бiльша суми
перших трьох членiв цiєї прогресiї. Сума перших шести членiв дорiвнює 3.
Знайти S.
Вiдповiдь: 4.
4.98. Сума членiв нескiнченно спадної геометричної прогресiї дорiвнює
найбiльшому значенню функцiї f(x) = x3+3x−9 на вiдрiзку [−2; 3], рiзниця
мiж першим i другим членом прогресiї дорiвнює f ′(0). Знайти знаменник
прогресiї.
Вiдповiдь: 2/3.
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Група Б

4.99. Знайти суму перших дев’ятнадцяти членiв арифметичної прогресiї
a1, a2, ..., якщо вiдомо, що a4 + a8 + a12 + a16 = 224.
Вiдповiдь: 1064.
4.100. Знайти трихцифрове число, цифри якого утворюють арифметичну
прогресiю i яке дiлиться на 45.
Вiдповiдь: 630; 135; 765.
•
4.101. Три числа є послiдовними членами геометричної прогресiї. Якщо
вiд третього вiдняти 4, то цi числа будуть послiдовними членами
арифметичної прогресiї. Якщо ж вiд другого i третього членiв одержаної
арифметичної прогресiї вiдняти по одиницi, то одержанi числа знову
будуть послiдовними членами геометричної прогресiї. Знайти цi числа.
Вiдповiдь: (1; 3; 9); (1/9; 7/9; 49/9).
4.102. Знайти три числа, що є послiдовними членами геометричної
прогресiї, якщо вiдомо, що збiльшення другого числа на 2 робить цi три
числа послiдовними членами арифметичної прогресiї, а якщо пiсля цього
збiльшити останнє число на 9, то одержанi тепер числа знову будуть
членами геометричної прогресiї.
Вiдповiдь: (4; 8; 16); (4/25;−16/25; 64/25).
4.103. Три числа, з яких третiм є 12, є трьома послiдовними членами
геометричної прогресiї. Якщо замiсть 12 узяти 9, то цi три числа будуть
трьома послiдовними членами арифметичної прогресiї. Знайти цi числа.
Вiдповiдь: (3;6;12);(27;18;12).
4.104. Три числа, сума яких дорiвнює 26, складають геометричну
прогресiю. Якщо до цих чисел додати вiдповiдно 1, 6 i 3, то вийдуть три
числа, що складають арифметичну прогресiю. Знайти цi числа.
Вiдповiдь: 2; 6; 18.
4.105. Рiзниця третього i другого членiв геометричної прогресiї дорiвнює
12. Якщо до першого члена додати 10, а до другого 8, а третiй залишити
без змiни, то новi три числа утворять арифметичну прогресiю. Знайти суму
п’яти перших членiв геометричної прогресiї.
Вiдповiдь: 186.
4.106. Чотири числа утворюють геометричну прогресiю. Якщо збiльшити
друге число на 4, третє число – на 5, а iншi числа залишити без змiн,
то одержимо арифметичну прогресiю. Знайти п’ятий член геометричної
прогресiї.
Вiдповiдь: 48.
4.107. Задано чотири числа, що утворюють арифметичну прогресiю.
Якщо збiльшити третє число на 4, четверте число – на 16, а iншi числа
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залишити без змiн, то одержимо геометричну прогресiю. Знайти заданi
числа.
Вiдповiдь: 4; 8; 12; 16.
4.108. Знайти чотири числа, з яких першi три утворюють арифметичну
прогресiю, а останнi три – геометричну, якщо сума крайнiх чисел дорiвнює
40, а сума середнiх – дорiвнює 20.
Вiдповiдь: −5; 5; 15; 45.
4.108.∗ [1, § 30, приклад 5, с. 150] Дано чотири числа, з яких першi три є
послiдовними членами геометричної, а останнi три – послiдовними членами
арифметичної прогресiї. Сума крайнiх чисел дорiвнює 32, сума середнiх –
дорiвнює 24. Знайти цi числа.
Вiдповiдь: (32; 16; 8; 0) чи (2; 6; 18; 30).
4.109. Знайти чотири числа, з яких першi три утворюють арифметичну
прогресiю, а останнi три – геометричну, якщо сума крайнiх чисел дорiвнює
22, а сума середнiх – дорiвнює 20.
Вiдповiдь: 4; 8; 12; 18 або 35/2; 25/2; 15/2; 9/2.
4.110. Знайти чотири цiлих числа, з яких першi три утворюють
геометричну прогресiю, а останнi три – арифметичну, якщо сума крайнiх
чисел дорiвнює 14, а сума середнiх – дорiвнює 12.
Вiдповiдь: 2; 4; 8; 12.
4.111. Знайти чотири цiлих числа, з яких першi три утворюють
геометричну прогресiю, а останнi три – арифметичну, якщо сума крайнiх
чисел дорiвнює 21, а сума середнiх – дорiвнює 18.
Вiдповiдь: 3; 6; 12; 18.
4.112. Три вiдмiнних вiд нуля дiйснi числа утворюють арифметичну
прогресiю, а квадрати цих чисел, узятi в тому ж порядку, утворюють
геометричну прогресiю. Знайти всi знаменники такої геометричної
прогресiї.
Вiдповiдь: 1; 3 + 2

√
2, 3− 2

√
2.

§ 5. Геометрiя

5.1. Планiметрiя

Група A

У прямокутному трикутнику (задачi 5.1 – 5.8):
5.1. довжини катетiв рiвнi 2 i 6. Знайти довжину бiсектриси прямого
кута.
Вiдповiдь: 3

√
2/2.




