
 

           

1 Тема 3. Принцип Діріхле. Доведення від супротивного. 

Середній рівень 

1. Довести, що в будь-якій компанії з 5 чоловік є двоє, які мають однакове 

число знайомих в цій компанії. 

2. Кілька футбольних команд проводять турнір в одне коло. Довести, що в 

будь-який момент турніру знайдуться команди, які зіграли до цього 

моменту однакову кількість матчів. 

3. У Петі 28 однокласників. У них різне число друзів у цьому класі. 

Скільки друзів у Петі? 

4. У класі 25 осіб. Відомо , що серед будь-яких трьох з них є двоє друзів. 

Довести , що є учень , у якого не менше 12 друзів. 

5. Довести , що з 52 цілих чисел завжди знайдуться два, різниця квадратів 

яких ділиться на 100. 

6. Довести, що існує натуральне число, яке в десятковому запису містить 

лише цифру 1 і при цьому ділиться на 777. 

7. Довести, що існує степінь трійки, що закінчується на 001. 

8. За 4 роки навчання студент склав 23 іспити, причому кожного року він 

складав іспитів більше, ніж у попередньому. На четвертому курсі іспитів 

було в два рази більше, ніж на першому. Скільки іспитів студент складав 

кожного року? 

9. Чи зможе Коля написати на дошці 57 різних двозначних чисел так, щоб 

серед них не було двох чисел, що дають в сумі 100 ? Яке найбільше число 

чисел може написати Коля? 

10. Чи можливо розкласти а ) 44 кульки , б) 47 кульок на 9 купок так , щоб 

кількість кульок у різних купках було різним ? 

11. У районі 7 середніх шкіл. На район виділили 20 комп'ютерів. Довести, 

що при будь-якому розподілі їх між школами знайдуться дві школи, які 

отримають однакове число комп'ютерів (може бути, жодного) . 

12. 34 пасажири їдуть в автобусі , який робить всього 9 зупинок, причому 

нові пасажири ні на одній з них не входять. Довести, що знайдуться дві 

зупинки, на яких вийде однакове число пасажирів (можливо, жодного). 

13. Чи можна 60 монет розкласти по 12 гаманцях так, щоб будь-які два з 

них містили різну кількість монет (може бути, жодної)? 

14. Якому мінімальному числу школярів можна роздати 200 цукерок так, 

щоб серед них обов’язково знайшлися двоє, яким цукерок дістанеться 

порівну (можливо, жодної)? 

15. 100 книг розподілили між кількома школярами. При якому 

максимальному числі школярів це можна зробити таким чином, що всі 

вони отримали різну кількість книг? 

16. 25 покупців купили 80 кавунів. Серед них були ті хто купив лише по 

одному і по два кавуна. Чи вірно, що серед них є покупець (хоча б один), 

який купив не менше ніж 4 кавуни? 

17. 30 студентів з усіх п'яти курсів склали 40 завдань. Будь-які два 

однокурсника придумали однакову кількість завдань, будь-які два 
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студента з різних курсів придумали різну кількість завдань. Скільки людей 

придумали по одній задачі? 

18. Десять студентів склали 35 завдань для математичної олімпіади. 

Відомо, що серед них були студенти, які склали по 1, 2 і 3 завдання. 

Довести, що серед них є студент (щонайменше один), який склав не менше 

п'яти завдань. 

19. 65 учнів здають іспити з математики, фізики та хімії. З кожного іспиту 

учень може отримати одну з чотирьох оцінок : 2, 3, 4 або 5 . Чи вірно, що 

знайдуться два учні, оцінки яких з відповідних предметів збігаються? 

20. У класі 30 учнів . Вони склали тестування з математики та англійської . 

По кожному тесту ставилася одна з оцінок: 1, 2, 3, 4 або 5 . Чи вірно, що 

знайдуться два школяра , які отримали однакові оцінки за обидва тести? 

21. Таблицю 5х5 необхідно заповнити числами -1, 0 і 1 таким чином, щоб 

суми чисел, розташованих у кожній вертикалі, кожної горизонталі і у двох 

діагоналях були різними. 

22. У таблиці 10 х 10 розставлені цілі числа, причому будь-які два числа в 

сусідніх клітинах відрізняються не більше, ніж на 5. Довести, що серед цих 

чисел є два рівних.  

23. Довести, що існує натуральне число, що ділиться на 2013, останні 

цифри якого 2014. 

24. Довести, що серед будь-яких 10 цілих чисел знайдеться кілька, сума 

яких ділиться на 10. 

25. Усередині рівностороннього трикутника зі стороною 1 розташовано 5 

точок. Довести , що відстань між деякими двома з них менше 0,5. 

26. Точки на площині розфарбовані двома кольорами. Довести, що існують 

дві точки однакового кольору , розташовані на відстані 1м. 

27. Точки на площині розфарбовані двома кольорами. Довести, що існують 

дві точки різного кольору , розташовані на відстані 1м. 

28. Площина пофарбована у два кольори – білий і чорний, причому є і 

точки білого, і точки чорного кольору. Довести, що завжди знайдеться 

рівнобедрений трикутник з вершинами одного кольору. 

29. На площині дано 5 точок з цілими координатами. Довести, що середина 

одного з відрізків, що з'єднують їх, також має цілі координати . 

30. На газоні у формі правильного трикутника зі стороною 3 м ростуть 10 

троянд. Довести, що знайдуться дві троянди, які знаходяться одна від одної 

на відстані, що не більше 1 м. 

 

Достатній рівень 

31. Довести , що серед степенів двійки є дві, різниця яких ділиться на 7. 

32. Кожна грань куба пофарбована в чорний, червоний або білий колір. 

Довести, що знайдуться дві грані із спільним ребром, які пофарбовані 

одним кольором. 

33. Кожна грань куба пофарбована в чорний, червоний, білий або синій 

колір. Чи вірно, що знайдуться дві грані із спільним ребром, які 

пофарбовані одним кольором. 
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34. Кожна грань куба пофарбована в чорний, червоний або білий колір. Чи 

вірно, що знайдуться три грані із спільною вершиною, які пофарбовані 

одним кольором? 

35. Довести, що з 82 пофарбованих у певний колір кубиків, можна вибрати 

або 10 кубиків різних кольорів, або 10 кубиків одного кольору. 

36. Цифри від 1 до 9 розбили на три групи. Довести, що добуток чисел в 

одній з груп не менше 72 . 

37. Серед 31 камінця немає рівних за вагою, а разом вони важать 434 кг. 

Довести, що можна знайти 20 камінців, які разом важать не менше 280 кг. 

38. У бригаді 7 осіб та їх сумарний вік - 332 року. Довести, що з них можна 

обрати 3 людини, сума віків яких не менше 142 років. 

39. На лісопилку зі складу треба перевезти 50 колод, ваги яких рівні 370 

кг, 372 кг, .......... , 466 кг, 468 кг. Яке найменше число тритонних 

вантажівок буде потрібно? 

40. П'ять піратів мають 237 золотих монет. Довести, що з них можна 

обрати пару піратів, сума монет яких не менше 95 . 

41. Довести, що для будь-якого натурального числа 1n   існує натуральне 

число, що в десятковому запису містить лише цифри 0 і 5, і при цьому 

ділиться на n . 

42. Знайти максимальну різницю між сусідніми числами з числа тих, сума 

цифр яких ділиться на 7. 

43. Довести, що, якими б не були числа a , b , c , d ,  число 

    2 2 2 2 2 2 2 2abcd a b b c c d d a     ділиться на 7. 

44. У прямокутнику 5х6 зафарбовано 19 клітин. Довести, що в ньому 

можна вибрати квадрат 2х2, в якому зафарбовано не менше трьох клітин. 

45. У квадраті 4x4 розміщено 15 точок. Довести, що з нього можна 

вирізати квадратик 1х1, який не містить усередині себе жодної точки. 

46. Яке найбільше число полів на дошці 8x8 можна розфарбувати в чорний 

колір так, щоб у будь-якому куточку з трьох полів було принаймні одне 

незафарбоване поле ?  

47. Яке найменше число полів на дошці 8x8 можна зафарбувати в чорний 

колір так, щоб у кожному куточку було принаймні 1 чорне поле? 

48. Яке найбільше число королів можна поставити на шахівниці так, щоб 

ніякі дві з них не били один одного? 

49. Квадрат зі стороною 10 см розділений на 100 квадратиків стороною 1 

см, і в кожному з них записано одне з трьох чисел: 1, 2 або 3 . Після цього 

підрахували суми записаних чисел в кожному рядку, в кожному стовпці і 

на кожній з двох діагоналей таблиці. Чи може виявитися, що всі суми 

будуть різними? 

50. Деякі з клітин таблиці 5x5 пофарбовані в червоний колір, інші в синій. 

Довести , що можна знайти чотири клітини, пофарбовані одним кольором, 

які знаходяться на перетині двох рядків і двох стовпців. 

51. Клітчастий аркуш паперу розміром 10х10 клітин покритий 55 

квадратиками , що складаються з 4 клітин. (Вершини квадратиків лежать у 
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вузлах сітки; квадратики не виходять за межі великого квадрата.) Довести, 

що один з них можна прибрати так, що залишилися будуть як і раніше 

покривати всю дошку. 

52. У таблиці 9x9 розставлені числа від 1 до 81. Довести, що при будь 

розстановці знайдуться дві сусідні (що мають спільну сторону) клітини 

такі , що різниця між числами , що стоять у цих клітинах, що не менше 6 . 

53. У квадраті 5x5 зафарбовано 16 клітин. Довести , що знайдеться 

зафарбований куточок, що складається з трьох клітинок. 

54. Кожна клітина прямокутної таблиці 5 х 41 пофарбована у білий або 

чорний колір. Довести , що можна вибрати три стовпці і три рядки, всі 9 

клітин перетину яких пофарбовані в один колір. 

55. Нехай клітини прямокутника 4x7 пофарбовані в білий або чорний 

колір. Довести, що на дошці знайдеться прямокутник, утворений 

горизонтальними і вертикальними лініями дошки, всі 4 кутові клітини 

якого пофарбовані однаково. 

56. Довести, що в клітинах таблиці 4x4 можна так розставити 7 зірочок, що 

при викреслені будь-яких двох рядків і будь-яких двох стовпців цієї 

таблиці завжди залишиться хоча б одна зірочка. 

57. У квадраті зі стороною 1м розташована 51 точка. Довести, що якісь три 

з них можна накрити кругом радіуса 1/7 м. 

58. На площині задано 25 точок таким чином, що дві точки з будь-яких 

трьох розташовані на відстані менше 1. Довести, що існує коло радіуса 1, 

що містить не менше 13 з цих точок. 

59. На площині дано 400 точок. Довести, що різних відстаней між ними не 

менше 15. 

60. Довести, що в колі радіуса 1 не можна вибрати більш п'яти точок, 

попарні відстані між якими більше 1. 

 

Високий рівень 

61. Сосновий ліс росте на ділянці, що має форму квадрата зі стороною 1 

км. Він складається з 4500 дерев діаметром 50 см. Довести, що в лісі 

можна вибрати прямокутну ділянку 10м х 20м, на якій не росте жодне 

дерево. 

62. 11 студентів займаються в п'яти спортивних секціях. Довести, що 

знайдуться такі два студента А і В  такі, що всі гуртки, які відвідує А, 

відвідує і В. 

63. Довести, що серед шести чоловік знайдеться або троє знайомих між 

собою людей (кожен з трьох знає кожного іншого), або троє незнайомих 

(жоден з трьох не знайомий ні з ким іншим). 

64. На клітчастому аркуші паперу розміром n n  необхідно поставити p  

зірочок так, щоб в будь-якому квадраті розміром k k  була б хоча б одна 

зірочка. (Кожна зірочка розміщується всередині клітини розміром 1х1). 

Визначити мінімальне значення p  по заданому n . 
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65. На всіх клітинах шахової дошки 8 × 8 розставлені натуральні числа. 

Дозволяється виділити будь-який квадрат розміром 3 × 3 або 4 × 4 і 

збільшити всі числа в ньому на 1. Чи завжди можна в результаті декількох 

таких операцій домогтися, щоб числа у всіх клітинах ділилися на 10? 

66. Усередині квадрата зі стороною 1 знаходяться декілька кіл, сума 

довжин яких дорівнює 10. Довести, що існує пряма, яка перетинає не 

менше чотирьох з цих кіл. 

67. У квадраті площею S розташовано 7 фігур, сума площ яких більше 6S. 

Довести, що у всіх цих фігур є спільна точка. 

68. У колі радіуса 3 довільним чином розміщено кілька кіл, сума радіусів 

яких дорівнює 25. Довести, що знайдеться пряма, яка перетинає не менше 

дев'яти з цих кіл. 

69. Дана фігура площа якої більше N. Довести, що в ній знайдуться N +1 

точок, різниці відповідних координат яких – цілі числа. 

70. Кожен з 2015 депутатів парламенту дав ляпаса рівно одному своєму 

колезі. Доведіть, що можна скласти парламентську комісію з 672 чоловік, 

члени якої не з'ясовували стосунків між собою зазначеним вище способом. 

71. У рядок виписано 23 натуральних числа (не обов'язково різних). 

Доведіть, що між ними можна так розставити дужки, знаки додавання і 

множення, що значення отриманого виразу ділитиметься на 2000 без 

остачі. 

72. Яке найбільше число шахових коней можна розставити на дошці 5х5 

клітин, так щоб кожен з них бив рівно двох інших? (Наведіть приклад і 

поясніть, чому більше коней розставити не можна.) 

73. Гострокутний трикутник розрізали прямолінійним розрізом на дві (не 

обов'язково трикутні) частини, потім одну з цих частин - знову на дві 

частини, і так далі: на кожному кроці вибирали будь-яку з вже наявних 

частин та розрізали її (по прямій) на дві. Через кілька кроків виявилося, що 

вихідний трикутник розпався на кілька трикутників. Чи можуть всі вони 

бути тупокутними? 

74. На математичній олімпіаді m школярам (m>1) було запропоновано  n 

задач (n>1). Всі школярі розв’язали різну кількість завдань. Кожне 

завдання було розв’язано різною кількістю школярів. Доведіть, що один зі 

школярів розв’язав рівно одну задачу.  

75. Чи існує п'ять різних натуральних чисел таких, що сума будь-яких 

трьох з них є просте число? Наведіть приклад чотирьох таких чисел? 

76. Петя розрізав прямокутний аркуш паперу по прямій. Потім він розрізав 

по прямій один з двох шматків, що одержав. Потім він виконав те  саме з 

одним з трьох одержаних шматків і т.д. Доведіть, що після остатнього 

розрізання можна буде вибрати серед одержаних шматків 100 

многокутників з однаковим числом вершин (наприклад, 100 трикутників 

або 100 чотирикутників і т.д.). 

77. Поверхня кубіка Рубіка 3x3x3 складається з 54 клітин. Яку найбільшу 

кількість клітин можна позначити так, щоб позначені клітини не мали 

спільних вершин? 
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78. В квадраті клітчастого паперу 10×10 потрібно розставити один 

корабель 1×4, два - 1×3, три - 1×2 і чотири - 1×1. Кораблі не повинні мати 

один з одним спільних точок (навіть вершин), але можуть прилягати до 

кордонів квадрата. Доведіть, що а) якщо розставляти їх у зазначеному 

вище порядку (починаючи з великих), то цей процес завжди вдається 

довести до кінця, навіть якщо в кожен момент дбати тільки про черговий 

корабель, не думаючи про майбутні; б) якщо розставляти їх у зворотному 

порядку (починаючи з малих), то може виникнути ситуація, коли черговий 

корабель поставити не можна (наведіть приклад). 

79. В квадраті клітчастого паперу 10×10 відзначені центри всіх одиничних 

квадратиків (всього 100 точок). Яке найменше число прямих, що не 

паралельні сторонам квадрата, потрібно провести, щоб закреслити всі 

відмічені точки? 

80. У деяких клітинах шахової дошки стоять фігури. Відомо, що на кожній 

горизонталі стоїть хоча б одна фігура, причому в різних горизонталях – 

різне число фігур. Доведіть, що завжди можна визначити 8 фігур так, щоб 

у кожній вертикалі і кожної горизонталі стояла рівно одна визначена 

фігура. 


