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1 Zasada Szufladkowa Dirichleta
Fakt matematyczny kryjący się pod nazwą "Zasada szufladkowa Dirichleta" jest w rzeczywistości
jedynie prostym spostrzeżeniem, które w najprostszej wersji brzmii: "Jeśli w 2 szufladach schowa-
my 3 długopisy, to w którejś z szuflad są co najmniej dwa". A jednak, taki prosty, kombinatoryczny
fakt, może mieć całkiem niebanalne konsekwencje w matematyce. Cała istota kryje się w tym, jak
pomysłowo możemy dobrać zbiory (szuflady) i elementy (długopisy). Zaczniemy więc od matema-
tycznego sformułowania twierdzenia.

Twierdzenie 1.1 (Zasada szufladkowa Dirichleta - wersja 1) Niech n będzie liczbą natural-
ną. Załóżmy, że mamy n + 1 elementów w n różnych zbiorach. Wtedy w (co najmniej) jednym
zbiorze leżą (co najmniej) dwa elementy.

A teraz zobaczmy jak się to stosuje.

1. Wykazać że grupie 13 osób muszą być co najmniej dwie, które urodziły się w tym samym
miesiącu.

2. Wykazać, że wśród dowolnych 4 liczb całkowitych znajdziemy zawsze dwie które daję tę samą
resztę z dzielenia przez 3.

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

4. Stefan chce rozdać 50 cukierków 11 koleżankom tak, aby każda dostała inną liczbę cukierków.
Czy może to zrobić?

5. Wykaż, że z danych 2009 liczb całkowitych znajdą się dwie, których różnica jest podzielna
przez 2008.

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

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

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

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

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

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

14. Danych jest 6 niespółliniowych punktów na płaszczyźnie. Wszystkie łaczymy odcinkami ko-
loru czerwonego lub niebieskiego. Udowodnij, że zawsze znajdzie się trójkąt jednego koloru.

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

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

17. Wykaż, że wśród dowolnie wypisanych 7 (n) liczb całkowitych zawsze można wskazać pewną
liczbę kolejnych, których suma jest podzielna przez 7 (n).

18. 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.

19. Udowodnij, że dla dowolnych 17 podzbiorów zbioru 5−elementowego zawsze znajdą się dwa
zbiory rozłączne.
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