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Rubryka, któr¹ w³a�nie otwieramy, ma pomóc wszystkim, którzy planuj¹
samodzielne przygotowanie siê do Olimpiady Matematycznej i innych kon-
kursów. Bêdziemy w niej prezentowali zadania z rozmaitych zawodów krajo-
wych i miêdzynarodowych podzielone na w¹skie dzia³y tematyczne. Mamy
nadziejê, ¿e k¹cik ten znajdzie wielu sta³ych czytelników. Zapraszamy do
wspólnego treningu w rozwi¹zywaniu tych nie zawsze ³atwych, ale niezmien-
nie ciekawych zadañ. Autor wyboru zadañ i szkiców rozwi¹zañ sam z powo-
dzeniem startowa³ kiedy� w Olimpiadzie Matematycznej, odnosz¹c sukcesy
na szczeblu miêdzynarodowym. Dzi� jest studentem matematyki na Uniwer-
sytecie Wroc³awskim.

Zasada szufladkowa
£yk teorii
Zasada Dirichleta (zwana te¿ zasad¹ szufladkow¹, a czasem � w wyniku
b³êdnego t³umaczenia z angielskiego � zasad¹ gniazd go³êbich [ang.
pigeon-holes oznacza rega³ z przegródkami u¿ywany w recepcji na klucze
i korespondencjê]) jest regu³¹ intuicyjnie oczywist¹. Mo¿na sformu³owaæ
j¹ nastêpuj¹co: je¿eli n + 1 królików rozmie�cimy w n klatkach, to w pewnej
klatce znajd¹ siê przynajmniej 2 króliki. Zasada nie wskazuje, jak znale�æ
klatkê z dwoma lub wiêcej królikami (bo ogólnie nie da siê tego stwier-
dziæ), jest wiêc przyk³adem twierdzenia egzystencjalnego � dowodzi ist-
nienia (egzystencji) pewnego obiektu.

Powy¿sz¹ regu³ê mo¿na ³atwo uogólniæ: je¿eli n(k - 1) + 1 królików rozmie-
�cimy w n klatkach, to w pewnej klatce znajdzie siê przynajmniej k króli-
ków. Mo¿na te¿ korzystaæ z tej zasady w przypadku nieskoñczonym: je¿eli
nieskoñczenie wiele królików rozmie�cimy w skoñczenie wielu klatkach,
to w pewnej klatce znajdzie siê nieskoñczenie wiele królików.

Zrozumienie zasady Dirichleta nie sprawia trudno�ci. K³opot z zadania-
mi, w których jest ona przydatna, polega na tym, ¿e czêsto nie widaæ od
razu, jakie obiekty graj¹ rolê klatek, a jakie � królików, a g³ówny pomys³
na rozwi¹zanie zadania polega w³a�nie na wskazaniu tej odpowiednio-
�ci. W zadaniach z teorii liczb czêsto rolê klatek pe³ni¹ mo¿liwe reszty
z dzielenia (w szczególno�ci parzysto�æ liczb), mog¹ to byæ tak¿e pary
lub trójki reszt, najwiêksze dzielniki nieparzyste, najwy¿sze wyk³adniki
potêg dwójki dziel¹cych dan¹ liczbê albo jeszcze inne w³asno�ci.
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Zadania

1. Danych jest 7 liczb ca³kowitych. Wykazaæ, ¿e mo¿na w�ród nich
znale�æ takie dwie, ¿e ró¿nica ich kwadratów jest podzielna przez 10.

2. Na kartce w kratkê zaznaczono 5 punktów kratowych. Udowod-
niæ, ¿e �rodek odcinka ³¹cz¹cego pewne dwa spo�ród tych punk-
tów tak¿e jest punktem kratowym.

3. Niech n Î N. Udowodniæ, ¿e istnieje taka liczba naturalna m, ¿e
zapis liczby mn sk³ada siê tylko z zer i jedynek.

4. Udowodniæ, ¿e z dowolnego 10-elementowego zbioru z³o¿one-
go z liczb dwucyfrowych mo¿na wybraæ dwa ró¿ne niepuste pod-
zbiory, których sumy elementów bêd¹ równe.

5. Wykazaæ, ¿e w ci¹gu Fibonacciego (F1 = F2 = 1, Fn + 1 = Fn + Fn - 1
dla n ³ 2) mo¿na znale�æ liczbê podzieln¹ przez 2006.

6. Spo�ród liczb 1, 2, �, 2 n wybrano n + 1 sztuk. Dowie�æ, ¿e w�ród
wybranych liczb mo¿na znale�æ dwie, z których jedna dzieli siê przez
drug¹.

7. Danych jest 2006 liczb ca³kowitych. Wykazaæ, ¿e zawsze mo¿-
na w�ród nich znale�æ takie trzy ró¿ne liczby a, b, c, ¿e a(b - c) jest
podzielne przez 2006.

8. Danych jest 17 ró¿nych liczb ca³kowitych. Udowodniæ, ¿e mo¿-
na spo�ród nich wybraæ piêæ liczb, których suma jest podzielna
przez 5.

9. Znale�æ najmniejsz¹ liczbê naturaln¹ k o tej w³asno�ci, ¿e w�ród
dowolnych k ró¿nych liczb ca³kowitych mo¿na wskazaæ dwie, któ-
rych ró¿nica sze�cianów jest podzielna przez 9.

10. W ci¹gu 0, 0, 1, 2, 3, 6, 12, 23, 44, 85, 164, � ka¿dy wyraz
pocz¹wszy od pi¹tego jest sum¹ czterech poprzednich. Wykazaæ,
¿e pewne dwie kolejne liczby w tym ci¹gu s¹ podzielne przez 14.

Podpowiedzi

1. Reszta z dzielenia przez 10 to cyfra jedno�ci. Kwadraty przy dzie-
leniu przez 10 mog¹ dawaæ tylko 6 ró¿nych reszt: 0, 1, 4, 5, 6, 9
(dlaczego?). Liczby rozk³adamy do szuflad wed³ug tych reszt. Ró¿-
nica kwadratów liczb z tej samej szuflady spe³nia warunki zadania.

2. Punkty rozk³adamy do szuflad w zale¿no�ci od parzysto�ci obu
ich wspó³rzêdnych, mamy zatem 4 mo¿liwo�ci: (parz., parz.), (parz.,
nieparz.), (nieparz., parz.), (nieparz., nieparz). Je�li dwa punkty s¹
w tej samej szufladzie, to �rodek ³¹cz¹cego je odcinka jest punktem
kratowym (dlaczego?).
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jest �� + . Musi byæ ai ¹ 0.
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3. Rozwa¿amy nieskoñczony ci¹g liczb: 1, 11, 111,
1111, 11111� W�ród nich istniej¹ dwie, które daj¹
jednakowe reszty z dzielenia przez n (dlaczego?).
Ich ró¿nica jest szukan¹ liczb¹.

4. Ró¿nych niepustych podzbiorów jest 210 - 1 = 1023
(dlaczego?), natomiast ró¿nych mo¿liwych sum jest
co najwy¿ej tyle, ile liczb naturalnych w przedziale
[10, 90 + 91 � + 99] = [10; 945], czyli najwy¿ej 936.

5. Niech rn bêdzie reszt¹ z dzielenia liczby Fn przez
2006. Ró¿nych par (rn; rn + 1) jest skoñczenie wiele
(dlaczego?), wiêc dla pewnych k i m (k < m) musi
byæ (rk, rk + 1) = (rm, rm + 1). Dwie kolejne reszty z dzie-
lenia wyrazów ci¹gu Fibonacciego w ten sam spo-
sób wyznaczaj¹ wszystkie poprzednie reszty i dlate-
go musi zachodziæ (r0, r1) = (rm - k, rm - k + 1). Je�li
przed³u¿ymy rekurencjê do F0 = 0, otrzymamy r0 = 0.
Mamy zatem rm - k = 0, wiêc 2006|Fm - k.

6. Ka¿dej spo�ród wybranych n + 1 liczb przyporz¹d-
kowujemy jej najwiêkszy nieparzysty dzielnik. Nale¿y
on do n-elementowego zbioru {1; 3; 5; �; 2n - 1},
zatem pewne dwie spo�ród wybranych liczb maj¹
ten sam najwiêkszy nieparzysty dzielnik. Jedna z nich
musi byæ iloczynem drugiej przez potêgê dwójki (dla-
czego?).

7. Jest 2006 ró¿nych reszt z dzielenia przez 2006,
zatem na pewno jaka� liczba z danego zbioru jest
podzielna przez 2006 lub pewne dwie daj¹ tak¹ sam¹
resztê z dzielenia przez 2006.

8. Musi zachodziæ przynajmniej jedna z mo¿liwo�ci:
a) mo¿na wybraæ piêæ liczb daj¹cych takie same resz-
ty z dzielenia przez 5, b) mo¿na wybraæ piêæ liczb
daj¹cych ró¿ne reszty z dzielenia przez 5 (dlaczego?).
W obu przypadkach tworzymy sumê tych w³a�nie
liczb.

9. Sze�ciany mog¹ dawaæ trzy ró¿ne reszty przy dzie-
leniu przez 9: 0, 1, 8 (dlaczego?). Liczby 0, 1, 2 nie
maj¹ ¿¹danej w³asno�ci, a z dowolnych czterech liczb
da siê wybraæ dwie, których sze�ciany daj¹ jedna-
kow¹ resztê z dzielenia przez 9. Zatem k = 4.

10. Zastosuj metodê z zadania 5.

Kamil Duszenko, Wroc³aw

Donosy

Chuck Norris i matematyka

w Wystarczy, ¿e Chuck Norris spojrzy na rów-
nanie i iks sam siê ujawnia.

w Chuck Norris policzy³ do nieskoñczono�ci.
Dwa razy.

w Chuck Norris �ci¹gn¹³ internet na dyskietkê.

w Chuck Norris potrafi obejrzeæ 60-sekundowy
film w 20 sekund.

w Chuck Norris potrafi skrzy¿owaæ dwie proste
równoleg³e, a nawet sko�ne (kopi¹c je z pó³ob-
rotu).

w Chuck Norris mo¿e obaliæ ka¿d¹ teoriê mate-
matyczn¹ (kopniêciem z pó³obrotu).

w Chuck Norris doda³ dwie ujemne liczby i otrzy-
ma³ dodatni¹.

w CNN poda³o, ¿e Chuck Norris doliczy³ do nie-
skoñczono�ci po raz trzeci.

w Chuck Norris potrafi z dowolnej pozycji pocz¹t-
kowej jednym ruchem (zgadnij jakim) u³o¿yæ
kostkê Rubika. (Tak, kopniêciem z pó³obrotu).
w Chuck Norris wygrywa ka¿d¹ partiê szachów
jednym posuniêciem (pion Chucka kopie króla
przeciwnika z pó³obrotu).

w Chuck Norris potrafi zapisywaæ liczby niewy-
mierne w postaci ilorazu dwóch liczb ca³kowi-
tych.

w Chuck Norris potrafi dzieliæ przez zero.

w Chuck Norris wyliczy³ dok³adnie liczbê p. Na
liczydle!

w Chuck Norris wykona³ kwadraturê ko³a. Sami
wiecie jak.

w Tylko Chuck Norris potrafi kopn¹æ w kant kuli.
Oczywi�cie z pó³obrotu.

w Chuck Norris udowodni³ hipotezê Riemanna.
w Tylko Chuck Norris mo¿e jednocze�nie okre-
�liæ po³o¿enie i pêd cz¹stki elementarnej.
w �wiat³o nie mo¿e poruszaæ siê jeszcze szyb-
ciej, bo Chuck Norris nie lubi, kiedy kto� biega
szybciej od niego.

w CNN donosi, ¿e Chuck Norris policzy³ do nie-
skoñczono�ci nieskoñczenie wiele razy.

w Najnowsze podrêczniki podaj¹, ¿e romb to
kwadrat kopniêty z pó³obrotu przez Chucka
Norrisa.

w Pó³obrót Chucka Norrisa ma 720°.


