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Zasada szufladkowa Dirichleta

Zasada szu�adkowa Dirichleta � twierdzenie mówi¡ce, »e je»eli n przedmiotów wªo»ymy do
m ró»nych szu�adek, przy czym n > m, to co najmniej w jednej szu�adce znajd¡ si¦ co naj-
mniej dwa przedmioty.

ZADANIA Z TRE�CI�:

1. Wykaza¢, »e w grupie 25 osób musz¡ by¢ co najmniej dwie, które urodziªy si¦ w tym
samym miesi¡cu. Czy da si¦ wykaza¢, »e s¡ równie» trzy osoby które urodziªy si¦ w
tym samym miesi¡cu?

2. W klasie jest 40 uczniów. Czy jest w±ród nich czwórka uczniów urodzonych w tym
samym miesi¡cu?

3. Zbierzmy razem N osób N ≥ 2. By¢ mo»e niektórzy z nich maj¡ w±ród zebranych
znajomych. By¢ mo»e ka»dy ma w niej kogo± znajomego; a mo»e »aden nie ma.
Udowodni¢, »e w±ród tych N osób s¡ dwie osoby, które maj¡ w±ród zebranych tyle
samo znajomych.

4. W zbiorze 100 wybranych studentów uczelni wszystkie nazwiska zaczynaj¡ si¦ od liter
C, A, L, M . Wyja±nij dlaczego na uczelni studiuje co najmniej 25 studentów, których
nazwiska zaczynaj¡ si¦ na t¦ sam¡ liter¦.

5. Przypu±¢my, »e pewne 9 osób wa»y razem 810 kg. Czy dowolna trójka tych osób mo»e
wsi¡±¢ do windy o ud¹wigu 250 kg?

6. Nauczyciel matematyki postanowiª na ka»dej z najbli»szych 14 lekcji przepyta¢ co naj-
mniej jedn¡ osob¦, tak aby w sumie przepyta¢ co najwy»ej dwadzie±cioro uczniów.
Wyka», »e niezale»nie od sposobu rozdzielenia pytanych uczniów na 14 lekcji, zawsze
znajdzie si¦ kilka kolejnych lekcji, w trakcie których nauczyciel przepyta w sumie do-
kªadnie 7 osób.

7. 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)

8. Na niesko«czonej szachownicy stoi 1999 koników szachowych. Czy mo»na z nich wy-
bra¢ 1000 takich, »e »adne dwa si¦ nie atakuj¡?

TEORIA LICZB:

9. Poka», »e w±ród dowolnych 11 liczb caªkowitych s¡ dwie, których ró»nica dzieli si¦
przez 10.

10. Uzasadnij, »e w±ród 37 liczb niepodzielnych przez 7 zawsze mo»na wybra¢ 7 liczb,
których suma dzieli si¦ przez 7.
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11. Danych jest 7 liczb caªkowitych. Wyka», »e w±ród nich zawsze b¦d¡ takie dwie, których
ró»nica kwadratów jest podzielna przez 10.

12. Danych jest 2008 liczb caªkowitych. Wyka», »e zawsze mo»na spo±ród nich wybra¢
trzy liczby a, b, c takie, »e a(b− c) jest podzielne przez 2008.

13. Wybierzmy dowolnie 10 ró»nych liczb naturalnych a1, a2, ..., a10 spo±ród 0, 1, ..., 100.
Wykaza¢, »e w zbiorze a1, a2, ..., a10 mo»na wybra¢ dwa rozª¡czne podzbiory, daj¡ce
t¦ sam¡ sum¦.

14. Poka», »e w±ród jakichkolwiek 52 liczb caªkowitych istniej¡ dwie, których suma, lub
których ró»nica jest podzielna przez 100.

15. Uzasadnij, »e w±ród liczb 1, 11, 111, ... jest niesko«czenie wiele liczb podzielnych przez
2009.

GEOMETRIA:

16. Na odcinku [0, 10] umieszczono 11 punktów. Czy mo»emy powiedzie¢, »e s¡ dwa punkty
o odlegªo±ci niewi¦kszej ni» 1

10?
17. W kole o promieniu wybrano siedem punktów. Wyka», »e istnieje w±ród nich co

najmniej jedna para punktów, których odlegªo±¢ jest niewi¦ksza od 1.
18. W trójk¡cie równobocznym o boku dªugo±ci 12 umieszczono 300 punktów. Poka», »e

pewne 3 z nich tworz¡ trójk¡t o obwodzie niewi¦kszym ni» 3.
19. W kwadracie o boku 4 le»y 17 punktów. Uzasadnij, »e znajdziemy takie dwa, »e ich

odlegªo±¢ jest mniejsza lub równa
√
2

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

KOLORY:

21. Ka»de dwa wierzchoªki sze±ciok¡ta poª¡czono odcinkiem w jednym z dwóch kolorów,
amarantowym lub seledynowym. Udowodnij, »e z wierzchoªków sze±ciok¡ta mo»na
wybra¢ co najmniej jeden trójk¡t o wszystkich bokach w tym samym kolorze.

22. Wykaza¢, »e w±ród sze±ciu osób s¡ co najmniej trzy, które albo wszystkie si¦ znaj¡,
albo s¡ caªkiem obce.

23. Danych jest 6 niewspóªliniowych punktów na pªaszczy¹nie. Wszystkie ªaczymy odcin-
kami koloru akwamarynowym lub karmazynowym. Udowodnij, »e zawsze znajdzie si¦
trójk¡t jednego koloru.

24. Danych jest 66 niewspóªliniowych punktów na pªaszczy¹nie. Wszystkie ª¡czymy odcin-
kami koloru malachitowy, platynowy, purpurowy lub sza�rowy. Udowodnij, »e zawsze
znajdzie si¦ trójk¡t jednego koloru.

25. Pomalujmy pªaszczyzn¦ w dowolny sposób na dwa kolory: wi±niowy i alabastrowy. To
znaczy przypiszmy ka»demu punktowi pªaszczyzny jeden z tych dwu kolorów. Na takiej
pªaszczy¹nie istnieje prostok¡t, który ma wszystkie wierzchoªki tego samego koloru.

26. Kratki kartki zeszytu pomalowane s¡ na dwa kolory lawendowy i ametystowy. Udo-
wodnij, »e mo»na wskaza¢ cztery kratki tego samego koloru, których ±rodki s¡ wierz-
choªkami prostok¡ta.
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