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Zasada Szu�adkowa Dirichleta

Okazuje si¦, »e w matematyce niezwykle proste spostrze»enia mog¡ mie¢ bardzo ciekawe

i niebanalne konsekwencje. Jednym z najlepszych tego przykªadów jest "Zasada szu�ad-

kowa Dirichleta" dzi¦ki której mo»emy ªatwo uzasadni¢ fakty, które s¡ bardzo trudne do

sprawdzenia inaczej. Najprostsza jej wersja wygl¡da nast¦puj¡co:

Twierdzenie (Zasada szu�adkowa Dirichleta - wersja 1). Niech n b¦dzie liczb¡ naturaln¡.

Zaªó»my, »e mamy n+ 1 elementów w n ró»nych zbiorach. Wtedy w (co najmniej) jednym

zbiorze le»¡ (co najmniej) dwa elementy.

Jedn¡ z wad tej metody jest to, »e nie wskazuje nam konkretnie zbioru (koszyka, klatki,

mo»liwo±ci, przypadku,...) który zawiera szukane dwa elemanty, a jedynie dowodzi, »e taki

istnieje. Jednak w wi¦kszo±ci wypadków taka wiedza nam po prostu wystarcza i nie mo»na

liczy¢ na nic wi¦cej. Poni»ej jeszcze jedna, ciut ulepszona wersja ZSD:

Twierdzenie (Zasada szu�adkowa Dirichleta - wersja 2). Niech n, k b¦d¡ liczbami natural-

nymi. Zaªó»my, »e mamy kn+ 1 elementów w n ró»nych zbiorach. Wtedy w (co najmniej)

jednym zbiorze le»y (co najmniej) k + 1 elementów.

A teraz zobaczmy jak taka prosta zasada stosue si¦ w praktyce.

1. Poka», »e w±ród dowolnych 11 liczb caªkowitych s¡ dwie, których ró»nica dzieli si¦

przez 10.

2. Wyka», »e z danych n + 1 liczb caªkowitych znajd¡ si¦ dwie, których ró»nica jest

podzielna przez n.

3. Udowodnij, »e w±ród dowolnie wybranych 7 kraw¦dzi sze±cianu istniej¡ co najmniej

3 wzajemnie równolegªe.

4. Spo±ród liczb 1, 2, 3, . . . , 9 wybrano sze±¢ .Udowodnij ,»e spo±ród wybranych liczb

mo»na wybra¢ dwie których suma wynosi 10.

5. W klasie jest 40 uczniów. Czy jest w±ród nich czwórka uczniów urodzonych w tym

samym miesi¡cu?

6. Stefan chce rozda¢ 50 cukierków 11 kole»ankom tak, aby ka»da dostaªa inn¡ liczb¦

cukierków. Czy mo»e to zrobi¢?

7. Wyka», »e w dowolnej grupie osób zawsze s¡ dwie, które maj¡ t¦ sam¡ liczb¦ znajo-

mych (zakªadamy, »e je±li jedna osoba zna drug¡, to jest te» odwrotnie).
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8. Uzasanij, »e w±ród 37 liczb niepodzielnych przez 7 zawsze mo»na wybra¢ 7 liczb,

których suma dzieli si¦ przez 7.

9. W kwadracie o boku 2 le»y 5 punktów. Uzasadnij, »e znajdziemy takie dwa, »e ich

odlegªo±¢ jest mniejsza lub równa
√
2.

10. W kwadracie o boku 4 le»y 17 punktów. Uzasadnij, »e znajdziemy takie dwa, »e ich

odlegªo±¢ jest mniejsza lub równa
√
2.

11. W trójk¡cie równobocznymo boku dªugo±ci 12 umieszczono 300 punktów. Poka», »e
pewne 3 z nich tworz¡ trojk¡t o obwodzie niewi¦kszym ni» 3.

12. Spo±ród liczb 1, 2, ..., 9 wybrano sze±¢. Uzasadnij, »e spo±ród wybranych liczb s¡ dwie,

których suma jest równa 10.

13. Danych jest 7 liczb caªkowitych. Wyka», »e w±ród nich zawsze b¦d¡ takie dwie, któ-

rych ró»nica kwadratów jest podzielna przez 10.

14. Wyka», »e w dowolnej grupie osób zawsze s¡ dwie, które maj¡ t¦ sam¡ liczb¦ znajo-

mych (zakªadamy, »e je±li jedna osoba zna drug¡, to jest te» odwrotnie).

15. Udowodnij, »e w dowolnym wielo±cianie

(a) pewne dwa wierzchoªki,

(b) pewne dwie ±ciany

maj¡ tyle samo kraw¦dzi.

16. Danych jest 6 niespóªliniowych punktów na pªaszczy¹nie. Wszystkie ªaczymy odcin-

kami koloru czerwonego lub niebieskiego. Udowodnij, »e zawsze znajdzie si¦ trójk¡t

jednego koloru.

17. Danych jest 66 niespóªliniowych punktów na pªaszczy¹nie. Wszystkie ªaczymy odcin-

kami koloru czerwonego, »óªtego, zielonego lub niebieskiego. Udowodnij, »e zawsze

znajdzie si¦ trójk¡t jednego koloru.

18. Kratki kartki zeszytu pomalowane s¡ na dwa kolory. Udowodnij, »e mo»na wskaza¢

cztery kratki tego samego koloru, których ±rodki s¡ wierzchoªkami prostok¡ta.

19. Wyka», »e w±ród dowolnie wypisanych 7 (n) liczb caªkowitych zawsze mo»na wskaza¢

pewn¡ liczb¦ kolejnych, których suma jest podzielna przez 7 (n).

20. Mamy 20 worków i 20 kotów. Dla ka»dego worka i ka»dego kota uustalamy cen¦

(worek kosztuje 2, 10 − 4 zª; kot 10 − 12 zª; ceny s¡ wielokrotno±ciami 1 gr). Czy

mo»emy tak ustali¢ ceny (ró»ne dla ró»nych worków i kotów), »eby ka»dy zestaw

kot-worek byª w innej cenie?

21. Udowodnij, »e dla dowolnych 2n−1 + 1 podzbiorów zbioru n−elementowego zawsze

znajd¡ si¦ dwa zbiory rozª¡czne.

22. Spo±ród liczb 1, 2, ..., 2n wybrano n+ 1 sztuk. Dowie±¢, »e w±ród wybranych s¡ trzy

takie, »e jedna z nich jest sum¡ dwóch pozostaªych.
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