PRINCIPIUL CUTIEI
de prof. Adrian Muscalu
Principiul cutiei (Dirichlet) se bazează pe una dintre cele mai simple observații
matematice: dacă avem n obiecte dispuse în n – 1 cutii, atunci există cel puțin
o cutie care conține două obiecte.
Probleme rezolvate
1) Să se arate că oricum am alege 7 numere pătrate perfecte distincte
există cel puțin două a căror diferență se divide prin 10 .
Soluție
Se observă că la împărțirea cu 10 un pătrat dă unul din resturile 0,1,4,5,6,9
care sunt în număr de 6. Conform principiului lui Dirichlet cel puțin două
pătrate vor da același rest la împărțirea cu 10, prin urmare diferența lor se
divide cu 10
2) Dacă a,b,c sunt numere întregi să se arate că (a+b)(b+c)(c+a) este
număr par
Soluție
Un număr natural poate fi par sau impar, deci sunt două categorii. Din
principul cutiei rezultă că există două numere din cele trei care au aceeași
paritate. Atunci suma celor două este număr pară și prin urmare
(a+b)(b+c)(c+a) este număr par
3) Arătați că pentru orice număr natural n există un număr natural
format numai cu cifre de 1 și 0 care se divide cu n
Soluție
Considerăm numerele 1,11,111,1111,.... Deoarece resturile posibile la
împărțirea cu n sunt {0,1,2,...,n-1}, în număr de n, există două din aceste
numere care dau același rest la împărțirea cu n. Atunci diferența celor două
numere se divide cu n și observăm că diferența a două astfel de numere este
un număr cu cifre numai de 0 și 1

4) Pentru orice 12 numere naturale distincte de două cifre arătați că
există două a căror diferență este un număr format din două cifre identice
Soluție
Resturile la împărțirea cu 11 sunt {0,1,...,10}, în număr de 11. Cum avem 12
numere, există două care dau același rest la împărțirea cu 11. Atunci diferența
lor este un număr nenul mai mic ca 100, divizibil cu 11. Adică face parte din
mulțimea {11,22,...,99} și prin urmare este un număr format din două cifre
identice
5) Se consideră 5 puncte în interiorul unui triunghi echilateral de latură
2. Să se arate că există două puncte astfel încât distanța dintre ele este mai
mică sau egală cu 1
Soluție
Fie triunghiul ABC echilateral cu latura de 2 cm și M, N, P mijloacele laturilor,
[BC], [AC], [AB]. Se formează astfel patru triunghiuri echilaterale de latură 1.
Atunci din cele 5 puncte două se află în interiorul sau pe laturile aceluiași
triunghi și distanța dintre ele este mai mică decât latura triunghiului MNP, deci
mai mică de 1 cm
6) Arătați că din 100 de numere naturale se pot alege 15 astfel încât
pentru orice două numere din cele 15 diferența lor este divizibila cu 7
Soluție
La împărțirea cu 7 se pot obține resturile {0,1,...,6}, un număr de 7 resturi.
Cum 100=714+2 există cel puțin 15 care dau același rest la împărțirea cu 7.
Diferența oricăror două din aceste numere este divizibilă cu 7
7) Într-o încăpere se află 6 elevi. Să se arate că există 3 din aceștia care
sunt toți prieteni între ei sau care nu sunt prieteni niciunul cu altul
Soluție

Considerăm un elev notat cu A. Ceilalți intră în două categorii: prietenii lui A și
cei care nu sunt prieteni cu A. Cum sunt în număr de 5 cel puțin 3 se află în
aceeași categorie.
Să presupunem că A are 3 prieteni, să le spunem B, C, D. Dacă doi din aceștia
sunt prieteni între ei se formează un grup de 3 împreună cu A care sunt
prieteni doi câte doi.
Dacă nu există doi dintre B, C, D care să fie prieteni atunci (B,C,D) este o
tripletă în care nu sunt prieteni niciunul cu altul.
Analog se arată în cazul când A are 3 persoane pe care nu le cunoaște
8) Într-un plan se află 6 puncte, oricare trei necoliniare, care se unesc
prin segmente colorate în roșu sau albastru. Să se arate că există un triunghi
cu vârfurile în aceste puncte care are toate laturile de aceeași culoare
Soluție
Considerăm un punct A și cele 5 segmente cu vârful în A. Din cele 5 segmente
există 3 de aceeași culoare.
Să spunem că sunt toate albastre și unesc pe A cu punctele B, C și D. Dacă
unul din segmentele [BC], [BD], [CD] este albastru atunci împreună cu A
formează un triunghi cu toate laturile albastre.
În caz contrar toate segmentele [BC], [BD], [CD] sunt roșii și triunghiul BCD
are toate laturile roșii

9) Un grup de 17 savanți corespondează între ei pe trei teme diferite.
Fiecare pereche de savanți corespondează pe o singură temă. Arătați ca există
cel puțin 3 savanți care corespondează doi câte doi pe aceeași temă
Soluție
Considerăm savantul A care corespondează cu ceilalți 16 pe trei teme diferite.
Atunci există 6 dintre aceștia cu care corespondează pe aceeași temă x. Dacă
doi din aceștia 6 corespondează pe tema x atunci împreună cu A formează un
grup de 3 care corespondează pe aceeași temă.
Să presupunem că cei 6 corespondează între ei pe celelalte două teme și fie B
unul dintre ei. Atunci B corespondează cu celalti 5 pe două teme diferite și
există 3 cu care corespondează pe aceeași temă y.

Să-i notăm C, D și E. Dacă doi din aceștia 3 corespondează pe tema y atunci
împreună cu B formează un grup de 3 care corespondează pe aceeași temă.
În caz contrar C, D E corespondează pe tema z formează un grup de 3 care
corespondează pe aceeași temă
Observație
Problemele 7 și 8 ilustrează același principiu matematic pe aplicat mulțimi
diferite 9 este o extindere a celor doua probleme. A doua parte din
demonstrația problemei 9 este identică cu demonstrația de la problemele 7 și
8
10) Fie un număr irațional. Există un număr infinit de numere raționale
r=p/q astfel încât |a -r | <q-2
Soluție
Fie Q un număr întreg, un număr întreg pozitiv. Să presupunem că a>0.
considerare părtile fracționare {0}, {a}, {2a}, ..., {Qa}. Din principiul cutiei,
două dintre acestea trebuie să se încadreze într-unul dintre cele Q intervale
semideschise [0,1/Q), [1/Q, 2/Q), ..., [(Q-1)/Q,1). Cu alte cuvinte, numerele
întregi , q1 q2 astfel încât: {q1a} ∈ [s/Q;(s+1)/Q) {q2a} ∈ [s/Q;(s+1)/Q)
Luând q = | q1-q2 | obținem pentru un întreg p, |qa-p | <1/Q. Impărtind prin
q obținem |a-p/q | <1/(Qq) ≤ q-2, deoarece, prin definiție, 0<q ≤ Q.
Trebuie acum să demonstrăm că numărul de astfel de perechi (p, q) este
infinit. Să presupunem că, dimpotrivă, doar pentru un număr finit de ri = pi/qi,
= 1, ..., N, |a -ri | <(qi)-2. Din moment ce niciuna dintre diferențe nu este
exact 0, există un număr întreg Q astfel încât | a-ri |>1 / Q pentru toți i= 1,
...,N. Se aplica argumentul nostru de pornire pentru aceast Q pentru a
produce un r = p/q astfel încât | a - r | <1/(Qq) ≤ 1/Q. Prin urmare, r nu
poate fi una din ri, i = 1, ..., N. Pe de altă parte, ca și mai înainte, | a - r | <q-2
contrazice ipoteza că fracțiile ri, i = 1, ..., N, au fost toate fracțiile cu această
proprietate.

PROBLEME PROPUSE
1) Să se arate că dintre 367 de persoane există două care au aceeași
dată de naștere
2) La o lucrare de matematică cei 25 de elevi au luat note între 5 și 10,
inclusiv. Arătați că există cel puțin 5 elevi care au luat aceeași notă
3) Să se demonstreze că printre orice șase numere întregi există două
numere a căror diferentă este divizibilă prin 5.
4) Să se arate că din orice trei numere prime, mai mari decât 3, se pot
alege două cu proprietatea că suma sau diferența lor se divide cu 12.
5) Să se arate că pentru orice număr impar n există kN* astfel încât 2k1 se divide cu n
6) Dacă n este impar și {p1,p2,...,pn} este o permutare a mulțimii
{1,2,...,n} să se arate că (p1-1)(p2-2)...(pn-n) este număr par
7) Într −o urnă sunt 7 bile negre, 6 bile albe și 8 bile albastre. Extragem
din urnă o bilă, fără a ne uita la bila pe care o extragem. Precizați care este cel
mai mic număr de bile care trebuie extras pentru a fi siguri că am scos:
a) cel puțin o bilă neagră
b) cel puțin o bilă de fiecare culoare
c) cel puțin 3 bile de aceeași culoare

Gazeta matematică a Colegiului Dobrogean "Spiru Haret"
nr 1 din 2016 clasa a V a problema 5.2
8) Numerele naturale 1, 2, 3,…, 1000 sunt scrise pe cartonașe, cu fața
scrisă în jos. Spunem că un cartonaș este ″cu noroc″, dacă numărul scris pe el
este divizibil cu 3 sau cu 5. Care este cel mai mic număr de cartonașe pe care
trebuie să le întoarcem, fără a privi, pentru a fi siguri că cel puțin unul dintre
ele este ″cu noroc″?

Gazeta matematică a Colegiului Dobrogean "Spiru Haret"
nr 1 din 2106 clasa a VI a problema 6.1

9) Dovediți că din orice mulțime de o sută de numere întregi, se poate
alege fie un singur număr care este divizibil cu 100 sau mai multe numere a
căror sumă este divizibilă cu 100.

10) Fie 101 numere întregi de la 1, 2,. . ., 200. Arătați că există cel puțin
două numere întregi, astfel încât unul dintre ei este divizibil cu celălalt.

