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Zasada Szu�adkowa Dirichleta - advanced

Ogólna posta¢ "Zasady szu�adkowej Dirichleta" wygl¡da nast¦puj¡co:

Twierdzenie (Zasada szu�adkowa Dirichleta). Niech n, k b¦d¡ liczbami naturalnymi. Za-

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

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

Nawet je±li przyjmiemy k = 1, to ju» taka zasada niesie wiele zupeªnie niebanalnych

konsekwencji i w zupeªno±ci wystarcza do rozwi¡zania wi¦kszo±ci zada« z ZSD. Pami¦ta¢

jednak trzeba, »e ZSD to nawet wi¦cej - to metoda, która nieprecyzyjnie mówi, »e je±li na

"maªej przestrzeni" jest czego± "du»o", to w pewnym miejscu jest "g¦sto". Przykªadem

takiej wersji ZSD mo»e by¢ na przykªad:

Twierdzenie (Zasada szu�adkowa Dirichleta - wersja miarowa). Je±li w zbiorze X mamy

zawarte zbiory A1, A2, . . . , An i suma miar (dªugo±ci, powierzchni, obj¦to±ci, ...) zbiorów

Ak jest wi¦ksza od miary zbioru X, to znajdziemy punkt, który nale»y do co najmniej 2
zbiorów Ak.

Przykªad zastosowania tego faktu znajdziemy np. w zad. 14. Na koniec zauwa»my, »e

mo»na poda¢ te» wersj¦ niesko«czon¡:

Twierdzenie (Zasada szu�adkowa Dirichleta - wersja niesko«czona). Niech n b¦dzie liczb¡

naturaln¡. Zaªó»my, »e mamy niesko«czenie wiele elementów w n ró»nych zbiorach. Wtedy

w (co najmniej) jednym zbiorze le»y niesko«czenie wiele elementów.

Zobaczmy teraz kilka ciekawszych przykªadów zastosowania tej reguªy.

1. Poka», »e w±ród jakichkolwiek 52 liczb caªkowitych istniej¡ dwie, których suma, lub

których ró»nica jest podzielna przez 100.

2. W przyj¦ciu wzi¦ªo udziaª 100 osób. Ka»da z nich przywitaªa si¦ z parzyst¡ (mo»liwe

równie» 0) liczb¡ go±ci. Wykaza¢, ze przynajmniej 3 osoby przywitaªy si¦ z t¡ sam¡

liczba go±ci.

3. Dziecko ogl¡da TV przynajmniej godzin¦ dziennie przez 7 tygodni ale nigdy wi¦cej

ni» 11 godzin na tydzie«. Udowodnij, »e jest pewien okres kolejnych dni, w których

dziecko ogl¡da TV dokªadnie 20 godzin. (oczywi±cie mówimy o godzinach jako o

liczbach caªkowitych)

4. Student ma 37 dni na przygotowanie do egzaminu. Wie, ze potrzebuje nie wi¦cej

ni» 60 godzin nauki, ponadto ma zamiar uczy¢ si¦ przynajmniej godzin¦ dziennie.

Pokaza¢, ze przy dowolnym rozkªadzie liczby godzin sp¦dzonych na nauce w kolej-

nych dniach, istnieje ci¡g dni, w trakcie których liczba godzin nauki b¦dzie równa

dokªadnie 13.
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5. Udowodnij, »e dla dowolnej liczby naturalnej istnieje taka jej wielokrotno±¢, »e w jej

zapisie dziesi¦tnym wyst¦puj¡ tylko cyfry 0 i 1.

6. Udowodnij, »e z dowolnego 10−elementowego zbioru zªo»onego z liczb dwucyfrowych

mo»na wybra¢ dwa ro»ne niepuste podzbiory, których sumy elementów b¦d¡ równe.

7. Niech A b¦dzie podzbiorem zbioru {1, 2, 3, ..., 149, 150} zªo»onym z 25 liczb. Wykaza¢,

»e istniej¡ dwie rozª¡czne pary elementów zbioru A, maj¡ce te same sumy.

8. Niech n1, n2, n3 b¦d¡ ró»nymi liczbami dodatnimi caªkowitymi. Wykaza¢, »e co naj-

mniej jedna z liczb n1, n2, n3, n1 + n2, n2 + n3, n1 + n2 + n3 jest podzielna przez

3.

9. Uzasadnij, »e w±ród liczb 1, 11, 111, ... jest niesko«czenie wiele liczb podzielnych przez

2009.

10. Wyka», »e w±ród liczb: 7, 72, 73, . . . istnieje niesko«czenie wiele takich, których zapis

dziesi¦tny ko«czy si¦ na 001.

11. Koªo ruletki jest podzielone na 36 sektorów z liczbami od 1 do 36 wypisanymi w

pewnej kolejno±ci (pomijamy sektory oznaczone przez 0 i 00, które istnieja w Las

Vegas i daja kasynom przewag¦ w grze).

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

(b) Poprawi¢ liczb¦ 74 z pkt a) na 75.

12. Znajd¹ w ci¡gu Fibbonacciego liczb¦ podzieln¡ przez 2008.

13. W ci¡gu 0, 0, 1, 2, 3, 6, 12, 23, 44, 85, ... ka»dy wyraz (pocz¡wszy od pi¡tego) jest su-

m¡ czterech poprzednich. Wykaza¢, »e pewne dwie kolejne liczby w tym ci¡gu s¡

podzielne przez 14.

14. W kole o promieniu 10 wybrano 372 punkty. Wyka», »e istnieje pier±cie« o promie-

niach 2 i 3, który zawiera co najmniej 12 z tych punktów.

15. Spo±ród liczb 1, 2, ..., 2008 (1, 2, ..., 2n) liczb wybrano 1005 (n+1) sztuk. Dowie±¢, »e
w±ród wybranych s¡ dwie, z których jedna dzieli si¦ przez drug¡.

16. Ze zbioru {1, 2, ..., 100} wybrano 26 liczb. Pokaza¢, »e spo±ród nich mo»na wybra¢

niepusty podzbiór, którego iloczyn jest kwadratem liczby caªkowitej.
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