Probleme de numa¼rare. Principiul cutiei
Principiul cutiei (Dirichlet)
Cea mai simpla formulare a principiului cutiei este urmatoarea: daca
n + 1 bile sunt introduse in n cutii, atunci cel putin o cutie contine mai
mult de o bila.
Mai general, daca nk + 1 bile sunt puse in n cutii, atunci cel putin o
cutie are mai mult de k bile.
Aplicatii:
1) Fiind date n + 1 numere naturale, exista printre ele cel putin doua
care au diferenta divizibila cu n.
2) Intr-o incapere se a‡a n persoane. Demonstrati ca printre acestea
se a‡a doua cu acelasi numar de cunostinte. (daca persoana A o cunoaste
pe persoana B atunci si pesoana B o cunoaste pe A.)
3) Fie a1 ; a2 ; :::; an numere intregi, nu neaparat distincte. Aratati ca
exista o submultime a acestor numere avand suma elementelor divizibila
cu n.
4) Fie A = f1; 2; :::; 2010g. Determinati numarul maxim de elemente
ale unei submultimi B A care sa nu contina doua numere diferite a si
b cu a j b.
Generalizare: Printre n+1 numere distincte din multimea f1; 2; :::; 2ng
exista doua dintre care unul il divide pe celalalt.
5) Un patrat de latura n este format din n2 patrate unitate, …ecare
colorat cu rosu, galben sau albastru. Sa se determine n minim astfel
incat , pentru orice colorare, sa existe o linie si o coloana cu cel putin trei
patrate unitate colorate identic.
(ONM 2006)
Probleme de numarare
Principalele procedee si metode de abordare a problemelor de numarare sunt: folosirea unui contor de numarare, principiul includerii si
excuderii, regula sumei si regula produsului.
Regula sumei: daca A si B sunt doua multimi …nite disjuncte, atunci
jA [ Bj = jAj + jBj, care se poate generaliza pentru n multimi. Aplicand aceasta regula, incercam sa impartim problema in mai multe parti
(cazuri) disjuncte, a caror solutionare este mai usoara.
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Principiul includerii si excluderii: da o relatie prin care se poate
calcula cardinalul reuniunii unor multimi …nite, nu neaparat disjuncte.
jA [ Bj = jAj+jBj jA \ Bj ; jA [ B [ Cj = jAj+jBj+jCj jA \ Bj
jA \ Cj jB \ Cj + jA \ B \ Cj etc.
Regula produsului: Rezulta din relatia: jA Bj = jAj jBj ; cu generalizarea jA1 A2 ::: Ak j = jA1 j jA2 j ::: jAk j :
Fie A1 ; A2 ; :::; Ak operatiuni succesive. Prima poate … efectuata in
n1 moduri, a doua in n2 moduri etc. Atunci succesiunea celor k operatii
poate … efectuata in n1 n2 ::: nk moduri.
Aplicatii:
1) A‡ati cate numere de trei cifre se divid cu 5 folosind un contor de
numarare si apoi folosind regula produsului.
2) a) Cate numere naturale mai mici sau egale cu 2010 nu se divid
nici cu 2; nici cu 3?
b) Cate numere naturale mai mici sau egale cu 2010 nu se divid nici
cu 2; nici cu 3; nici cu 5?
3) Fie N = p1 1 p2 2 :::pk k un numar natural descompus in factori primi.
Numarul divizorilor lui N este: d (N ) = ( 1 + 1) ( 2 + 1) ::: ( k + 1).
4) Numarul submultimilor unei multimi cu n elemente este 2n .
5) Numarul permutarilor de n elemente este n!.
6) Se considera un tablou cu n linii si n coloane. In cate moduri
putem colora casutele tabloului folosind 5 culori? Cate colorari sunt
simetrice fata de diagonala principala?
7) La un turneu de sah, …ecare participant a jucat cu …ecare altul
cate o singura partida. La sfarsit, organizatorul a jucat si el o partida
cu cativa dintre participanti, astfel incat in …nal s-au jucat in total 100
de partide. Care a fost numarul participantilor?
8) Un numar de telefon a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 se numeste memorabil daca
secventa a1 a2 a3 coincide cu secventa a4 a5 a6 sau cu secventa a5 a6 a7 . Cate
numere memorabile exista?
9) A‡ati cate numere naturale indeplinesc simultan conditiile:
(i) …ecare numar are 6 cifre.
(ii) suma cifrelor …ecarui numar este 9.
(iii) patru dintre cifrele …ecarui numar sunt 2; 0; 0; 4.
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(OJM 2004)
10) Numim succesiune admisibila o insiruire de patru cifre pare in
care nicio cifra nu apare de trei sau patru ori.
a) Determinati numarul succesiunilor admisibile.
b) Pentru …ecare numar natural n; n 2; notam cu dn numarul de
posibilitati de a completa cu cifre pare un tablou de n linii si 4 coloane,
respectand conditiile urmatoare:
i) orice linie este o succesiune admisibila.
ii) succesiunea admisibila 2; 0; 0; 8 ocupa o singura linie a tabloului.
Determinati valorile lui n pentru care dn+1
este intreg.
dn
(ONM 2008)

Tema de casa (Probleme de numarare. Principiul cutiei)
1. A‡ati cate numere din multimea f1; 2; 3; :::; 2011g sunt divizibile
cu 4 sau cu 6.
2. Aratati ca dintre 27 de numere impare distincte mai mici decat
100 putem alege doua care au suma 102.
3. Aratati ca printre n+1 numere distincte din multimea f1; 2; 3; :::2ng
exista doua ce sunt prime intre ele.
4. Trebuie sa pavam o alee 10 1 cu placi patrate 1 1 de patru culori
diferite. In cate moduri putem face pavarea in …ecare dintre situatiile:
a) Oricare doua placi alaturate au culori diferite.
b) Oricare trei placi consecutive au culori diferite.
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