
Lista 1. Zasada szufladkowa Dirichleta

1. Pokaż, że wśród dowolnych 11 liczb całkowitych są dwie, których różnica
dzieli się przez 10.

2. Wykaż, że z danych n+1 liczb całkowitych znajdą się dwie, których różnica
jest podzielna przez n.

3. Udowodnij, że w Warszawie są dwie osoby, które mają tą samą liczbę
włosów (przyjmujemy 500 000 jako ograniczenie górne na liczbę włosów u
człowieka).

4. Udowodnij, że wśród dowolnie wybranych 7 krawędzi sześcianu istnieją co
najmniej 3 wzajemnie równoległe.

5. W klasie jest 40 uczniów. Czy jest wśród nich czwórka uczniów urodzonych
w tym samym miesiącu?

6. Uzasanij, że wśród 37 liczb niepodzielnych przez 7 zawsze można wybrać
7 liczb, których suma dzieli się przez 7.

7. Na odcinku < 0, 8 > leży 9 różnych punktów. Wykaż, że można wybrać
takie dwa z nich, że ich odległość jest niewiększa niż 18 .

8. W kwadracie o boku 2(4) leży 5(17) punktów. Uzasadnij, że znajdziemy
takie dwa, że ich odległość jest mniejsza lub równa

√
2.

9. Udowodnij, że jeśli w trójkącie równobocznym o boku 4 umieścimy 17
punktów, to znajdą się dwa, które są w odległości niewiększej niż 1.

10. W trójkącie równobocznymo boku długości 12 umieszczono 300 punktów.
Pokaż, że pewne 3 z nich tworzą trojkąt o obwodzie niewiększym niż 3.

11. Spośród liczb 1, 2, ..., 9 wybrano sześć. Uzasadnij, że spośród wybranych
liczb są dwie, których suma jest równa 10.

12. Danych jest 7 liczb całkowitych. Wykaż, że wśród nich zawsze będą takie
dwie, których różnica kwadratów jest podzielna przez 10.

13. Wykaż, że w dowolnej grupie osób zawsze są dwie, które mają tę samą
liczbę znajomych (zakładamy, że jeśli jedna osoba zna drugą, to jest też
odwrotnie).

14. Na płaszczyźnie danych jest 5 punktów kratowych. Udowodnij, że można
wybrać dwa z nich takie, że środek odcinka je łączącego też jest punktem
kratowym.

15. Udowodnij, że w dowolnym wielościanie

(a) pewne dwa wierzchołki,

(b) pewne dwie ściany

mają tyle samo krawędzi.
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16. Danych jest 6 niespółliniowych punktów na płaszczyźnie. Wszystkie łaczy-
my odcinkami koloru czerwonego lub niebieskiego. Udowodnij, że zawsze
znajdzie się trójkąt jednego koloru.

17. Danych jest 66 niespółliniowych punktów na płaszczyźnie. Wszystkie ła-
czymy odcinkami koloru czerwonego, żółtego, zielonego lub niebieskiego.
Udowodnij, że zawsze znajdzie się trójkąt jednego koloru.

18. Na nieskończonej szachownicy jest 1999 skoczków szachowych. Udowodnij,
że można wybrać 1000 z nich takich, że żadne dwa się nie biją.

19. Wykaż, że wśród dowolnie wypisanych 7 (n) liczb całkowitych zawsze moż-
na wskazać pewną liczbę kolejnych, których suma jest podzielna przez 7
(n).

20. Udowodnij, że dla dowolnej liczby naturalnej istnieje taka jej wielokrot-
ność, że w jej zapisie dziesiętnym występują tylko cyfry 0 i 1.

21. Uzasadnij, że wśród liczb 1, 11, 111, ... jest liczba podzielna przez 2009.

22. Udowodnij, że z dowolnego 10−elementowego zbioru złożonego z liczb
dwucyfrowych można wybrać dwa rożne niepuste podzbiory, których sumy
elementów będą równe.

23. Danych jest 2008 liczb całkowitych. Wykaż, że zawsze można spośród nich
wybrać trzy liczby a, b, c takie, że a(b− c) jest podzielne przez 2008.

24. Wykaż, że w ciągu Fibbonacciego można znaleźć liczbę podzielną przez
2008.

25. W ciągu 0, 0, 1, 2, 3, 6, 12, 23, 44, 85, ... każdy wyraz (począwszy od piątego)
jest sumą czterech poprzednich. Wykazać, że pewne dwie kolejne liczby w
tym ciągu są podzielne przez 14.

26. W kole o promieniu 10 wybrano 372 punkty. Wykaż, że istnieje pierścień
o promieniach 2 i 3, który zawiera co najmniej 12 z tych punktów.

27. Mamy 20 worków i 20 kotów. Dla każdego worka i każdego kota uustalamy
cenę (worek kosztuje 2, 10−4 zł; kot 10−12 zł; ceny są wielokrotnościami
1 gr). Czy możemy tak ustalić ceny (różne dla różnych worków i kotów),
żeby każdy zestaw kot-worek był w innej cenie?

28. Udowodnij, że dla dowolnych 2n−1+1 podzbiorów zbioru n−elementowego
zawsze znajdą się dwa zbiory rozłączne.

29. Spośród liczb 1, 2, ..., 2008 (1, 2, ..., 2n) liczb wybrano 1005 (n + 1) sztuk.
Dowieść, że wśród wybranych są dwie, z których jedna dzieli się przez
drugą.

30. Ze zbioru {1, 2, ..., 100} wybrano 26 liczb. Pokazać, że spośród nich można
wybrać niepusty podzbiór, którego iloczyn jest kwadratem liczby całkowi-
tej.
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29. Liczby zapisujemy jako n · 2k (n nieparzyste). Możliwości na n jest 1004,
zatem w dwóch spośród nich n jest takie samo. Te dwie liczby dają iloraz
całkowity.

30.
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