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1 Zasada Szufladkowa Dirichleta

Ogólna postać "Zasady szufladkowej Dirichleta" wygląda następująco:

Twierdzenie 1.1 (Zasada szufladkowa Dirichleta) Niech n, k będą liczbami naturalnymi. Za-
łóżmy, że mamy kn + 1 elementów w n różnych zbiorach. Wtedy w (co najmniej) jednym zbiorze
leży (co najmniej) k + 1 elementów.

Nawet jeśli przyjmiemy k = 1, to już taka zasada niesie wiele zupełnie niebanalnych konse-
kwencji i w zupełności wystarcza do rozwiązania większości zadań z ZSD. Pamiętać jednak trzeba,
że ZSD to nawet więcej - to metoda, która nieprecyzyjnie mówi, że jeśli na "małej przestrzeni"
jest czegoś "dużo", to w pewnym miejscu jest "gęsto". Przykładem takiej wersji ZSD może być na
przykład:

Twierdzenie 1.2 (Zasada szufladkowa Dirichleta - wersja miarowa) Jeśli w zbiorze X ma-
my zawarte zbiory A1, A2, . . . , An i suma miar (długości, powierzchni, objętości, ...) zbiorów Ak
jest większa od miary zbioru X, to znajdziemy punkt, który należy do co najmniej 2 zbiorów Ak.

Przykład zastosowania tego faktu znajdziemy np. w zad. 14. Na koniec zauważmy, że można
podać też wersję nieskończoną:

Twierdzenie 1.3 (Zasada szufladkowa Dirichleta - wersja nieskończona) Niech n będzie licz-
bą naturalną. Załóżmy, że mamy nieskończenie wiele elementów w n różnych zbiorach. Wtedy w
(co najmniej) jednym zbiorze leży nieskończenie wiele elementów.

Zobaczmy teraz kilka ciekawszych przykładów zastosowania tej reguły.

1. Pokaż, że wśród jakichkolwiek 52 liczb całkowitych istnieją dwie, których suma, lub których
różnica jest podzielna przez 100.

2. W przyjęciu wzięło udział 100 osób. Każda z nich przywitała się z parzystą (możliwe również
0) liczbą gości. Wykazać, ze przynajmniej 3 osoby przywitały się z tą samą liczba gości.

3. Dziecko ogląda TV przynajmniej godzinę dziennie przez 7 tygodni ale nigdy więcej niż 11
godzin na tydzień. Udowodnij, że jest pewien okres kolejnych dni, w których dziecko ogląda
TV dokładnie 20 godzin. (oczywiście mówimy o godzinach jako o liczbach całkowitych)

4. Student ma 37 dni na przygotowanie do egzaminu. Wie, ze potrzebuje nie więcej niż 60
godzin nauki, ponadto ma zamiar uczyć się przynajmniej godzinę dziennie. Pokazać, ze przy
dowolnym rozkładzie liczby godzin spędzonych na nauce w kolejnych dniach, istnieje ciąg
dni, w trakcie których liczba godzin nauki będzie równa dokładnie 13.

5. Udowodnij, że dla dowolnej liczby naturalnej istnieje taka jej wielokrotność, że w jej zapisie
dziesiętnym występują tylko cyfry 0 i 1.

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

1



7. Niech A będzie podzbiorem zbioru {1, 2, 3, ..., 149, 150} złożonym z 25 liczb. Wykazać, że
istnieją dwie rozłączne pary elementów zbioru A, mające te same sumy.

8. Niech n1, n2, n3 będą różnymi liczbami dodatnimi całkowitymi. Wykazać, że co najmniej
jedna z liczb n1, n2, n3, n1 + n2, n2 + n3, n1 + n2 + n3 jest podzielna przez 3.

9. Uzasadnij, że wśród liczb 1, 11, 111, ... jest nieskończenie wiele liczb podzielnych przez 2009.

10. Wykaż, że wśród liczb: 7, 72, 73, . . . istnieje nieskończenie wiele takich, których zapis dziesiętny
kończy się na 001.

11. Koło ruletki jest podzielone na 36 sektorów z liczbami od 1 do 36 wypisanymi w pewnej ko-
lejności (pomijamy sektory oznaczone przez 0 i 00, które istnieja w Las Vegas i daja kasynom
przewagę w grze).

(a) Wykazać istnienie czterech kolejnych sektorów o sumie liczb co najmniej 74.

(b) Poprawić liczbę 74 z pkt a) na 75.

12. Znajdź w ciągu Fibbonacciego liczbę podzielną przez 2008.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. Ze zbioru {1, 2, ..., 100} wybrano 26 liczb. Pokazać, że spośród nich można wybrać niepusty
podzbiór, którego iloczyn jest kwadratem liczby całkowitej.
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