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PRINCIPIUL LUI DIRICHLET (principiul cutiei)  

fișa de lucru 6 

 

• Principiul cutiei (Dirichlet) se bazează pe una dintre cele mai simple observații  matematice: dacă 

avem n+1 obiecte distribuite în n  cutii, atunci există cel puțin o cutie care conține două obiecte. Sau, 

formulând altfel, 

• Dacă o mulţime A se scrie ca  reuniune de n  submulţimi  disjuncte 𝐴 = 𝐴1 ∪ 𝐴2 ∪ … ∪ 𝐴𝑛    atunci oricum 

am lua n + 1 elemente ale lui A, există măcar două dintre ele într-o aceeaşi   submulţime. 

 

 

1. Să se arate că oricum am alege 7 numere pătrate perfecte distincte există cel puțin două a 

căror diferență se divide prin 10. 

2. Arătați că pentru orice număr natural n există un număr natural format numai cu cifre de 1 

și 0 care se divide cu n. 

3. Pentru orice 12 numere naturale distincte de două cifre arătați că  există două a căror 

diferență este un număr format din două cifre identice. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Se consideră mulţimea A=1, 2, 3, 4, …, 98. Arătaţi că oricum am alege 50 de elemente 

ale lui A, există printre ele două care să aibă suma cub perfect. 

T. Zvonaru, RecMat 1/2007 

8. Fie 𝑛1, 𝑛2, 𝑛3, … , 𝑛10 numere naturale nenule distincte, cel mult egale cu 100. Arătaţi că   

mulţimea 𝑆 = {𝑛1, 𝑛2, 𝑛3, … , 𝑛10}   conţine două submulţimi disjuncte ale căror elemente au   

aceeaşi sumă. 
O.I.M., 1972 

 

 


