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1 Zasada szu�adkowa Dirichleta

Zasada szu�adkowa Dirichleta wydaje si¦ by¢ stwierdzeniem oczywistym. A»
dziw, »e ta prosta obserwacja zostaªa wyodr¦bniona jako �zasada� i otrzymaªa
wªasn¡ nazw¦. Tak si¦ staªo, poniewa» cz¦sto banalne spostrze»enia prowadz¡
do niezwyle ciakawych i co najmniej niebanalnych.

Twierdzenie 1.1. Jesli n przedmiotów umie±cimy w r pudeªkach, gdzie r < n,
to w pewnym pudeªku znajd¡ si¦ co najmniej dwa przedmioty. Nieco bardziej
formalnie: niech N i R b¦d¡ zbiorami sko«czonymi, takimi, »e |N | = n >
r = |R| (gdzie |N | oznacza liczb¦ elementów w zbiorze N). Niech f b¦dzie
odwzorowaniem z N w R. Wówczas istnieje taki element a ∈ R, »e |f−1(a)| ≥
dnr e.

1. W klasie jest 61 uczniów. Uzasadnij, »e przynajmniej 6 urodziªo si¦ w tym
samym miesi¡cu.

2. Danych jest 12 ró»nych dwucyfrowych liczb naturalnych. Poka», »e mo»na
wybra¢ pewne dwie z nich tak, aby ich ró»nica byªa postaci aa (gdzie a
jest cyfr¡).

3. Spo±ród liczb 1, 2, . . . , 9 wybrano sze±¢. Udowodnij, »e spo±ród wybranych
liczb mo»na wybra¢ dwie, których suma jest równa 10.

4. Przy okr¡gªym stole jest 100miejsc oznaczonych proporczykami 100 ró»nych
pa«stw. Ambasadorowie tych pa«stw usiedli przy stole w sposób losowy,
ale tak, »e »aden z nich nie usiadª na odpowiednim miejscu. Udowodnij,
»e mo»na tak obróci¢ okragªy stóª, aby co najmniej dwóch ambasadorów
siedziaªo przy wªa±ciwych proporczykach.

5. Udowodnij, »e w dowolnym wielo±cianie:

(a) pewne dwa wierzchoªki

(b) pewne dwie ±ciany

maj¡ tyle samo kraw¦dzi.

6. Pªaszczyzna pomalowana jest dwoma kolorami. Innymi sªowy ka»dy punkt
pªaszczyzny jest koloru niebieskiego lub czerwonego. Udowodnij, »e ist-
nieje prostok¡t na tej pªaszczy¹nie, który ma wszystkie wierzchoªki tego
samego koloru.
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7. Liczby a1, a2, . . . , a5 s¡ caªkowite. Liczby b1, b2, . . . , b5 to te same liczby
ustawione w innej kolejno±ci. Udowodnij, »e (a1− b1)(a2− b2) · · · (a5− b5)
jest parzysta.

8. Na niesko«czonej szachownicy ustawionych jest 1999 skoczków szachowych.
Udowodnij, »e mo»na sposród nich wybrac 1000 takich, »e »adne dwa z
nich si¦ nie atakuj¡.

9. Dane jest 11 liczb rzeczywistych. Udowodnij, »e przynajmniej 2 z nich
maj¡ takie rozwini¦cia dziesi¦tne, które pokrywaj¡ si¦ w niesko«czenie
wielu miejscach po przecinku.

10. Uzasadnij, »e dla ka»dej liczby pierwszej p > 5 w±ród liczb 1, 11, 111, . . .
znajdziemy niesko«czenie wiele liczb podzielnych przez p.

11. Dane s¡ liczby caªkowite a1, a2, . . . , a11. Udowodni¢, »e istnieje taki ci¡g
x1, x2, . . . , x11 o wyrazach ze zbioru {−1, 0, 1} nie zªo»ony z samych zer,
dla którego liczba x1a1 + x2a2 + · · ·+ x11a11 jest podzielna przez 1994.

12. Udowodni¢, »e dla ka»dej liczby caªkowitej k > 1 istnieje wielokrotno±¢
liczby k mniejsza od k4, któr¡ mo»na zapisa¢ za pomoc¡ co najwy»ej
czterech cyfr (w systemie dziesi¦tnym).

13. Okre±lamy rekurencyjnie ci¡g F1 = 1, F2 = 1, Fn+2 = Fn+1 + Fn. Jest
to tzw. ci¡g Fibonacciego. Udowodnij, »e w zbiorze {F1, F2, . . . , F1000001}
istnieje liczba zako«czona co najmniej trzema zerami.
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