
ДИРИХЛЕОВ  ПРИНЦИП 

 

      У претходним разредима је било речи о Дирихлеовом принципу и чињеници да ако треба     

кп + 1 куглицу распоредити у  к  кутија , онда при ма ком распореду куглица постоји бар једна кутија 

у којој се налази бар     п + 1 куглица. Дирихлеов принцип се најефикасније доказује свођењем на 

противуречност, јер ако би био могућ другачији распоред, тј. распоред у коме би у свакој од  к  кутија 

било  п  или мање куглица онда би укупан број куглица био мањи, или евентуално једнак  пк, што је 

супротно претпоставци да је распоређена  пк + 1 куглица. 

            Међутим Дирихлеов принцип је много више од кутија и куглица и има многобројне примене 

у пракси и математичкој теорији (бројеви, геометрија, логичко-комбинаторни проблеми …). Примери 

и задаци који следе имају за циљ да прикажу неке од могућих, а разноврсних  примена Дирихлеовог 

принципа.   

ПРИМЕР 1. Докажи да постоји природан број који почиње цифрама  9876543210, а дељив је са 2020.  

РЕШЕЊЕ: Уоче се бројеви:  х1 = 9876543210,  х2 = 98765432109876543210  ... , х2021 од којих сваки 

садржи једну, две, ..., 2021 групу цифара 9876543210. При дељењу са 2020 тих 2021 бројева дају 

остатке 0, 1,... 2019. Како је 2021 бројева, а 2020 остатака то међу уоченим бројевима постоје два 

броја који имају једнаке остатке. Нека су то бројеви  хт = 2020а + r   и  хn = 2011b + r. Тада је хm  – хn = 

2020а + r – (2020b + r ) = 2020(а – b) = 9876543210 ... 9876543210 ... 00 ... 000 (m – n група цифара 

9876543210 и све остало су нуле). Јасно је да добијени број почиње са 9876543210 и дељив је са 2020. 

ПРИМЕР 2. Дата су 52 произвољна природна броја. Докажии да међу њима постоје два чији збир 

или разлика је дељива са 100. Важи ли дато тврђење за 51 број ?  

РЕШЕЊЕ: Дати бројеви се распореде у класе према двоцифреном заврше-тку тако да једну класу 

чине бројеви са двоцифреним завршетком 00, другу са двоцифреним завршетком 01 и 99, трећу са 

двоцифреним завршетком 02 и 98,  ..., педесету класу бројеви чији су двоцифрени завршетци  49 и 51 

и педесет прву класу бројеви чији је двоцифрени завршетак 50, онда има 52 броја, а 51 класа.  

На основу Дирихлеовог принципа постоји бар једна класа у којој се налазе бар два броја. Јасно је да је 

збир или разлика та два броја дељива са 100. Тврђење не важи ако има 51 број. На пример скуп 

бројева 50, 51, ... ,99, 100 садржи 51 број, али не постоје два броја чији је збир или разлика дељива са 

100, јер за збир бројева с важи неједнакост 101  ѕ  199, а за разлику бројева r неједнакост 1  r  50.   

ПРИМЕР 3.  Посматрајмо низ четвороцифрених бројева који представ-љају последње четири цифре 

бројева 3, 32, 33, 34 ... То је низ 0003, 0009, 0027, 0081, 0243, 0729, 2187, ... Доказати да је почев од 

неког члана дати низ периодичан. 

РЕШЕЊЕ: Низ  3, 32, 33, 34 ... има највише 1010104 = 4000 четвороци-френих завршетака (за прве 

три цифре кандидати су свака од 10 цифара, а за последњу цифру само 1, 3, 7 и 9). На основу 

Дирихлеовог принципа закључујемо да већ у низу 3, 32, 33, ...34000, 34001 постоји 4001 број, а 4000 

четвороцифрених завршетака, што значи да постоје два који имају једнаке четвороцифрене 

завршетке. Нека су то 3х = 104т + r  и  3у = 104п + r . Тада је 3х – 3у = 104(т – п). Множењем добијене 

једнакости са 3к  добија се       3х+к – 3у+к  = 3к104(т – п), а то значи да и бројеви  3х+к  и  3у+к  за сваки 

природан број к имају једнаке четвороцифрене остатке, што доказује да је низ четвороцифрених 

остатака степена броја 3 периодичан.   

ПРИМЕР 4.  Дато је седам дужи од којих је свака већа од 10 cm, а мања од 1 m. Докажи да међу 

датима, постоје три дужи од којих се може саставити троугао.           



РЕШЕЊЕ: Нека су дужине датих дужи   d1, d2, ... , d7.  Ако се рспореде у растући поредак, онда је 

10cm  d1  d2   ...   d7 < 100cm. Од најмање три дужи се не може саставити троугао, ако је d3   d1  + 

d2   10 + 10 = 20cm. Троугао се не може саставити ни ако је d4   d2  + d3  10 + 20 = 30cm. Ако се 

поступак настави добија се d5   d3  + d4   20 + 30 = 50cm,  д6  д4  + д5   30 + 50 = 80cm и коначно ако 

је d7    d5  + d6   50 + 80 = 130cm. Како је по претпоставци d7 < 100cm,  добиjena je противуречност, 

што значи да се од датих дужи увек може саставити троугао. 

ПРИМЕР 5.  У квадрату странице 15cm распоређено је 20 дисјунктних квадрата странице 1cm. 

Доказати да постоји круг полупречника 1cm који не додирује ниједан од датих квадрата. 

Решење: Око, а унутар датог квадрата формира се ’’заштитна зона’’ ширине 1cm, тако да ’’слободна 

зона’’ представља квадрат чија је страница 13cm, а површина 169cm2.  Слично, око сваког од 20 

дисјунктних квадрата опише се фигура Ф (види слику) која садржи ’’заштитну зону’’ од 1 cm око 

сваког од датих квадрата. Како је површина сваке од 20 фигура Ф једнака (5 + )cm2 , то укупна 

површина коју прекрива 20 фигура Ф износи највише 20(5 + ) < 165cm2 < 169cm2. То значи да 

постоји бар једна тачка С која се налази у ’’слободној зони’’. Круг са центром у тачки С 

полупречника 1cm је тражени круг, јер се он због постојања ’’заштитне зоне’’ сигурно налази унутар 

датог великог квадрата и не додирује ниједан од малих квадрата.  

 

ЗАДАЦИ 

 

1. Доказати да је између 100 произвољних целих бројева увек могуће изабрати 15 таквих 

да је разлика било која два од њих дељива са 7. 

2. Дато је произвољних 1111 природних бројева. Доказати да бар 124 од датих бројева почиње 

истом цифром, бар 112 датих бројева се завршава истом цифром и бар 13 бројева почиње и завршава 

се истом цифром. 

3. Масе 50 машина износе 370kg, 372kg, 374kg, ... ,466kg и  468kg. Могу ли се тих 50 машина 

транспортовати са 7 камиона носивости тачно 3 тоне?  

4. Дате су 43 праве од којих свака дели дати квадрат ABCD на два трапеза чије се површине 

односе као 2 : 3. Доказати да постоји тачка кроз коју пролазе бар 3 дате праве.  

5. У коцки чија је ивица 13 cm на случајан начин је распоређено 2020 тачака. Докажи да постоји 

’’коцкица’’ ивице 1cm унутар које се не налази ни једна од датих тачака. 

6. У стакленој коцки ивице 1 м налази се 2020 мува. Доказати да постоји сфера полупречника 1/11 

унутар које се у сваком тренутку, без обзира на распоред мува, налазе бар 3 муве. 

7. Доказати да постоји природан број који се у декадном запису записује само шестицама и 

нулама који је дељив са природним бројем  п.  

8. Дато је 20 различитих природних бројева мањих од 65. Доказати да међу свим могућим 

разликама тих бројева постоје бар четири једнаке. 

9. Доказати да се међу 51 произвољних, а различитих природних бројева мањих од 100 могу 

изабрати три таква да је један од њих једнак збиру остала два. 

10. Природни бројеви од 1 до 2п записани су у произвољном поретку, а затим је испод сваког од 

њих написан његов редни број у том низу. Сваки број је потом сабран са својим редним бројем. 

Доказати да међу тако добијеним бројевима постоје два чија је разлика дељива са 2п. 

11. Ако се из скупа првих 2п природних бројева изабере п + 1 бројева, доказати да постоје бар два 

од њих од којих је један дељив другим.  



12. Доказати да се међу 39 узастопних природних бројева налази бар један број чији је збир цифара 

дељив са 11. 

13. У скупу од 10 било којих двоцифрених бројева постоје два дисјунктна подскупа таква да је збир 

елемената у једном подскупу једнак збиру елемената у другом подскупу (подскупови не морају 

садржати све елементе датог скупа). Докажи. 

14. Чворови бесконачне  квадратне мреже обојени су црвеном или плавом бојом. Доказати да 

постоје две хоризонталне и две вертикалне линије које граде у квадратној мрежи правоугаоник чија 

су сва темена исте боје.      

15. Унутар конвексног 2п-тоугаоника А1А2 ... А2п дата је тачка М. Кроз тачку М и свако теме уочене 

су праве А1М, А2М, ... А2пМ. Доказати да постоји страница многоугла с којом ни једна права нема 

заједничких унут-рашњих тачака (тачака које нису темена многоугла). 

16. Унутар квадрата странице 1 cm распоређено је неколико кругова чији збир обима је 10 cm. 

Доказати да постоји права која пресеца бар 4 дата круга. 

17. Унутар квадрата странице 1 cm налази се конвексан многоугао са 100 страница. Доказати да 

постоји троугао, чија су темена - темена датог многоугла и чија је површина мања од 0,0008 cm2. 

18. Свака тачка равни на произвољан начин је обојена једном од три боје. Доказати да у датој 

равни постоје две тачке исте боје чије је растојање 1 cm . 


