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Pracovní list
Součet aritmetické posloupnosti
1.úloha
Vypočítejte součet všech sudých trojciferných přirozených čísel.
Nápověda:
Máme zjistit součet čísel 100, 102, 104,…., 996, 998.
Rozdíl mezi každými dvěma po sobě následujícími sčítanci je 2.
Pro určení hledaného součtu můžeme využít vzorec pro součet prvních
n členů aritmetické posloupnosti:

sn =

n
(a1 + a n )
2

První ze sčítanců je 100, poslední 998 a neznámé n vypočítáme ze
vzorce pro n-tý člen aritmetické posloupnosti:

a = a + (n + 1).d
n

1

Vypočítáme: n = 450
Vypočítáme sn = s450 = 247 050
Řešení:
Součet všech sudých trojciferných přirozených čísel je 247 050.
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2. úloha
Střecha domu má tvar lichoběžníka a je chceme ji pokrýt taškami.
Víme, že do řady u hřebenu se vejde 85 tašek, do spodní řady při okapu
102 tašek. Přitom tašky budou srovnány do řad tak, že v každé
následující řadě bude o jednu tašku více než v řadě předchozí.
Kolik tašek je třeba koupit? Počítejte 50 tašek jako rezervu navíc.
Nápověda (2. úloha):
Počty tašek v řadách směrem od hřebenu k okapu přibývají vždy o
jednu. To znamená, že počty tašek v jednotlivých řadách tvoří členy
aritmetické posloupnosti, jejíž diference je 1.
Využijeme vzorec pro součet prvních n členů aritmetické posloupnosti a
vzorec pro n-tý člen aritmetické posloupnosti.
Dostaneme: n = 18
sn = s18 = 1 683
Řešení:
Na pokrytí střechy potřebujeme koupit 1 733 tašek.

3. úloha
Město Plzeň buduje letní kino. Hlediště má mít kapacitu asi 1200
diváků. Do první řady je plánováno 40 sedadel, do každé následující
řady postupně o 4 sedadla více. Kolik řad sedadel bude hlediště mít?

Řešení:
Hlediště bude mít 17 řad sedadel.

