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Binecunoscut încă din clasele primare, principiul cutiei (Dirichlet) poate fi formulat 
astfel: 
Dacă o mulţime A se scrie ca reuniune de n submulţimi disjuncte 1 2 ... ,nA A A A     
atunci oricum am lua n + 1 elemente ale lui A, există măcar două dintre ele într-o aceeaşi 
submulţime .iA  
În pofida simplităţii sale, această metodă de raţionament are aplicaţii spectaculoase, după 
cum vom încerca să arătăm în cele ce urmează.  
 
   Probleme 
 

1. Se consideră mulţimea  1, 2, 3, ... ,98 .A   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 
 

2. Determinaţi numărul maxim de elemente al unei mulţimi A inclusă în  
 1, 2, 3, ... , 2010  astfel încât oricum am lua două numere din A, suma lor să nu fie 
divizibilă cu diferenţa lor. 
 

3. Mulţimea nevidă * ,A   de cardinal n, are proprietatea că oricare ar fi patru elemente 
ale sale, putem alege două cu suma 20062 1.  Determinaţi cea mai mare valoare posibilă a 
lui n. 

D. Nedeianu, RecMat 2/2006 
 

4. Fie M mulţimea numerelor de forma ,abc  cu 0.a b c    Determinaţi cardinalul maxim 
al unei submulţimi N a lui M astfel încât 1109, , .x y x y N     

P. Asaftei şi G. Popa, RecMat 1/2009 
 

5. Arătaţi că oricum am alege 39 de numere naturale consecutive, există printre acestea 
unul cu proprietatea că suma cifrelor sale se divide cu 11. 
 

6. Dacă M este o mulţime de numere naturale având cardinalul n, demonstraţi că M are 
cel puţin o submulţime nevidă cu suma elementelor divizibilă cu n. 
 

7. Fie p un număr prim. Demonstraţi că orice număr natural nenul admite un multiplu de 
forma 2 ,a ap p  unde a este un număr natural nenul. 

Conc. Alexandru Myller, 2010 
 

8. Demonstraţi că oricum am alege zece numere naturale consecutive, există printre ele 
unul care să fie relativ prim cu celelalte nouă. 
 

9. Determinaţi valoarea maximă a numărului natural n pentru care există n numere 
naturale consecutive, fiecare dintre ele scriindu-se ca produs de exact două numere prime. 

I. Joldis, Gazeta Matematică 1/1997  
 



10. Trei copii scriu câte un număr de 2001 cifre: 2001 2000 2 1... ,A a a a a  2001 2000 2 1... ,B b b b b  

respectiv 2001 2000 2 1... .C c c c c  Demonstraţi că în scrierile acestor numere există trei poziţii 
m, n şi p, astfel încât ,m n pa a a  m n pb b b   şi .m n pc c c   

G. Popa, RecMat 2/2001 
 

11. Arătaţi că dintre oricare 17 numere naturale, putem alege nouă având suma divizibilă 
cu 9. 

Conc. Alexandru Myller, 2008 
 

12. Fie 1 2 10, , ...,n n n  numere naturale nenule distincte, cel mult egale cu 100. Arătaţi că 
mulţimea  1 2 10, , ...,S n n n  conţine două submulţimi disjuncte ale căror elemente au 
aceeaşi sumă. 

O.I.M., 1972 
 

13. Se consideră mulţimea  1, 2, 3, ... ,1997 .A   Determinaţi cel mai mic număr natural 
nenul n cu proprietatea că orice submulţime cu n elemente a lui A conţine două numere 
distincte, dintre care unul este divizor al celuilalt. 

  V. Guţu, Concursul G.M. 1997 
 

14. La un turneu de şah participă n şahişti. Demonstraţi că în orice moment al desfăşurării 
turneului, înainte de terminare, există doi jucători cu acelaşi număr de puncte.  

D. Miheţ, Concursul R.M.T. 1982 
 

15. Un post de radio selectează în fiecare săptămână cele mai îndrăgite 20 de melodii. 
Ştim că aceleaşi 20 de cântece nu se află în aceeaşi ordine în top în două săptămâni 
consecutive, iar dacă o piesă începe să coboare în clasament, ea nu-şi va mai putea 
îmbunătăţi poziţia niciodată. Determinaţi numărul maxim de săptămâni consecutive în 
care aceleaşi 20 de piese se pot afla în top. 

Olimpiadă Estonia, 1994  
 

16. Fiecare membru al unui grup de 17 savanţi corespondează cu ceilalţi 16. În 
corespondenţa lor este vorba numai despre trei teme. Fiecare pereche de savanţi 
corespondează între ei pe o singură temă. Demonstraţi că există trei savanţi care 
corespondează între ei pe o aceeaşi temă. 

O.I.M., 1964 
 

17. Despre o matrice n n  cu elemente din mulţimea  1,2,3,..., 2 1S n  vom spune că 

este matrice de argint dacă, pentru orice 1, ,i n  reuniunea liniei i cu coloana i conţine 
toate elementele lui S. Demonstraţi că nu există matrice de argint pentru n = 1997. 

O.I.M., 1997 
 

18. În timpul unei bătălii între 2001 cocoşi, fiecare cocoş a rupt o pană de la un altul şi 
fiecare cocoş a rămas fără o pană. Printre oricare trei cocoşi, se găseşte unul care nu a 
rupt nicio pană de la ceilalţi doi. Determinaţi cel mai mic număr n având proprietatea: 
tăind cel mult n cocoşi, îi putem aşeza pe cei rămaşi în două coteţe astfel încât niciun 
posesor de pană străină să nu nimerească în acelaşi coteţ cu stăpânul penei. 

Olimpiadă R. Moldova, 2001 
 



 
Soluţii 

 
1. Grupăm câte două elementele lui A, astfel încât suma celor două numere din fiecare 
grupă să fie cub perfect; de exemplu, putem considera partiţia  

           1,26 2,25 ... 13,14 27,98 28,97 ... 62,63 .A          
Am obţinut în acest fel 49 de grupe (cutiile) şi, cum alegem 50 de elemente ale lui A, 
două dintre ele se vor afla într-o aceeaşi grupă, deci vor avea ca sumă un cub perfect. 

 

2. Nu putem selecta în A două numere consecutive, pentru că diferenţa lor, 1, va divide 
suma lor. Nu putem selecta în A nici două numere a căror diferenţă să fie 2, deoarece în 
acest caz, numerele vor avea aceeaşi paritate, deci suma lor va fi pară şi se va divide cu 
diferenţa. Rezultă că A are cel mult 670 de elemente, întrucât dacă vom considera mai 
multe, cel puţin două vor aparţine unei aceleiaşi clase ale partiţiei  

       1, 2, 3, ... , 2010 1, 2,3 4,5,6 ... 2008,2009, 2010    , 
iar diferenţa dintre aceste două numere va fi 1 sau 2.  
Există mulţimi A cu exact 670 de elemente, de exemplu  1, 4, 7, ... , 2008 :A   diferenţa 
oricăror două elemente ale acestei mulţimi este multiplu de 3, pe când suma acestor 
elemente este 3 2.M   
 

3. Există mulţimi de cardinal 6 cu proprietatea dată. De exemplu, putem considera 
       2006 2006 2006 2006 2006 20061,2,3, 2 2, 2 1, 2 1, 2 2,2 1 3,2 2A        . 

Conform principiului cutiei, oricum am lua patru elemente din A, două se vor afla într-o 
aceeaşi clasă a partiţiei, deci vor avea suma 20062 1.  Pentru a demonstra că nu există 
mulţimi de cardinal 7  cu proprietatea din enunţ, vom da două metode. 
Dintre oricare şapte numere naturale, măcar patru vor avea aceeaşi paritate. Suma 
oricăror două numere alese dintre acestea patru va fi pară, deci va fi diferită de 20062 1.  
Altfel, dintre oricare şapte numere naturale, măcar patru vor fi fie cel mult egale cu 20052 ,  
fie cel puţin egele cu 20052 1.  Suma oricăror două numere alese dintre acestea patru va fi 
fie strict mai mică, fie strict mai mare decât 20062 1.  
 

4. Cum fiecare dintre cifrele a, b, c este nenulă, cardinalul lui M va fi 9 9 9 729.    
Dintre elementele lui M, 9 9 1 81    se termină în 9. Grupăm celelalte 648 de elemente în 
perechi de forma  ,1109 ,x x  obţinând 324 de perechi. Dacă se consideră o submulţime 
N a lui M cu cel puţin 406 elemente, cum 324 + 81 = 405, ar rezulta din principiul cutiei 
că măcar două dintre elementele lui N aparţin unei aceleiaşi perechi  ,1109 ,x x  deci au 
suma 1109.  
Luând câte un element din fiecare dintre perechile considerate, precum şi cele 81 de 
numere din M care se termină în 9, obţinem o submulţime N de cardinal 405 (maximum 
posibil) care îndeplineşte cerinţele enunţului. 
 

5. Oricum am alege 39 de numere naturale consecutive, există printre acestea cel puţin 20 
de numere consecutive care să aibă aceeaşi cifră a sutelor. Putem considera fără a 
restrânge generalitatea că primul dintre aceste 20 de numere are cifra unităţilor 0 şi cifra 



zecilor diferită de 9 şi notăm cu S suma cifrelor acestui număr. Sumele cifrelor acestor  
20 de numere consecutive vor fi S, S + 1, ..., S + 9, S + 1, S + 2, ..., S + 10. Dintre 
numerele consecutive S, S + 1, S + 2, ..., S + 10, măcar unul se divide cu 11 şi de aici 
rezultă concluzia problemei. 
 

6. În raţionamentul pe care îl vom face nu vom considera toate submulţimile lui M, ci 
numai un lanţ de asemenea submulţimi. Fie  1 2, , ..., nM a a a  mulţimea considerată şi  

       1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2, , , , , ,..., , , ...,n nM a M a a M a a a M M a a a      
un lanţ ascendent de submulţimi ale lui M. Sumele elementelor acestora sunt 

1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2, , ,..., ... .n nS a S a a S a a a S a a a           
Dacă una dintre aceste n sume se divide cu n, problema este rezolvată. Dacă nu, cele n 
resturi care se obţin în urma împărţirii prin n a acestor sume vor fi printre numerele 1, 2, 
..., n – 1 şi atunci conform principiului cutiei, există două astfel de resturi egale; fie 

1 2 1 2... , ... ,k k l lS a a a S a a a k l          
cele două sume care conduc la acelaşi rest. Obţinem că k lS S  se divide cu n şi deci 
submulţimea căutată va fi  1 2, , ..., .l l ka a a   
 

7. Fie n p q   un număr natural oarecare, unde q este relativ prim cu p. Considerăm 
numerele 2 11, 1, ..., 1;qp p p     împărţind prin q fiecare dintre aceste q + 1 numere, 
vom obţine q + 1 resturi care nu pot fi toate distincte, deci există două numere printre cele 
considerate având diferenţa divizibilă cu q, fie acestea 1, 1,i jp p   cu .i j  Rezultă că 
există k j i   pentru care 1kp   este multiplu de q. Atunci 1klp  este multiplu de q, 
deoarece  

      1 2 *1 1 ... 1 , .k l k lkl k kp p p p p l           

Luăm 0a l k    şi obţinem că  2 1a a a ap p p p    este multiplu al lui n. 
 

8. Ar fi destul să demonstrăm că unul dintre cele zece numere este relativ prim cu 2, 3, 5 
şi 7. Într-adevăr, acel număr ar avea doar divizori primi cel puţin egali cu 11 şi printre 
zece numere naturale consecutive nu pot exista două care să se dividă cu 11 sau cu un 
număr prim mai mare, deci acel număr va fi relativ prim cu toate celelalte nouă.  
Exact cinci dintre numerele date vor fi pare. Există cel mult doi multipli impari de 3, 
exact un multiplu impar de 5 şi cel mult un multiplu impar de 7, deci avem în total cel 
mult 5 2 1 1 9     multipli de 2, 3, 5 sau 7. În concluzie, va exista un număr dintre cele 
10 care să fie relativ prim cu 2, 3, 5 şi 7, ceea ce încheie rezolvarea. 
 

9. Să arătăm mai întâi că nu există patru numere naturale consecutive cu proprietatea din 
enunţ. Într-adevăr, dintre patru numere consecutive, unul se divide cu 4, deci în 
descompunerea sa apare produsul 2 2.  Cum nu dorim să mai apară şi un al treilea factor, 
înseamnă că respectivul număr este exact 4. Cum niciuna dintre secvenţele 1, 2, 3, 4; 2, 3, 
4, 5; 3, 4, 5, 6 şi 4, 5, 6, 7 nu verifică cerinţele problemei, rezultă că 3.n   Există trei 
numere naturale cu proprietăţile dorite, de exemplu 117, 118, 119. 
 

10. Să gândim cele trei numere scrise unul sub altul. Citind pe verticală, obţinem 2001 
numere de câte trei cifre ,k k ka b c  k = 1, 2, ..., 2001. Aceste numere iau valori între 000 şi 



999, aşadar există 1000 de posibilităţi. Conform principiului cutiei, dintre cele 2001 
numere, măcar trei sunt egale: există m, n, p astfel încât ,m m m n n n p p pa b c a b c a b c   de 
unde concluzia. 
 

11. Dintre oricare cinci numere naturale, putem selecta trei având suma divizibilă cu 3. 
Într-adevăr, dacă există trei numere printre cele cinci care să dea acelaşi rest la împărţirea 
prin 3, le alegem pe acestea. În caz contrar, vor exista trei numere care să dea resturi 
diferite la împărţirea prin 3 şi le selectăm pe acestea. 
Luăm primele cinci numere dintre cele 17 şi alegem trei dintre ele, 1 2,a a  şi 3a , care să 
aibă suma 1s  multiplu de 3 ( 1 13s t ). Dintre cele două numere rămase şi încă trei dintre 
cele 17, alegem încă trei numere, 4 5,a a  şi 6a , care să aibă suma 2s  multiplu de 3 (deci 

2 23s t ). Continuăm procedeul, considerând de fiecare dată cele două numere rămase şi 
încă trei şi vom obţine cinci grupe de câte trei numere, care furnizează cinci sume 
divizibile cu 3. Dintre numerele 1 2 5, ,..., ,t t t  selectăm trei având suma divizibilă cu 3. 
Aceste trei numere generează nouă dintre numerele iniţiale cu suma divizibilă cu 9. 
 

12. Mulţimea S are 102 1 1023   de submulţimi nevide, având sumele elementelor 
cuprinse între 1 şi 91 92 ... 100 955.     Conform principiului cutiei, rezultă că există 
două submulţimi ale lui S care să aibă aceeaşi sumă a elementelor. Dacă aceste 
submulţimi nu sunt disjuncte, eliminăm din ambele elementele comune; în acest fel, 
sumele elementelor din cele două submulţimi rămân egale şi sunt îndeplinite cerinţele 
problemei. 
 

13. Luând cele mai mari 999 de elemente ale lui A, obţinem o submulţime care nu are 
proprietatea din enunţ. Vom arăta în continuare că orice submulţime cu 1000 de elemente 
are această proprietate, deci numărul minim n cerut de problemă este 1000.  
Partiţionăm mulţimea A în lanţuri în raport cu relaţia de divizibilitate, fiecare având ca 
prim element câte un număr impar, care se înmulţeşte apoi succesiv cu 2: 

         1,2, 4,8,...,1024 3,6,12,...,1536 5,10,20,...,1280 ... 1995 1997 .A        
Există 999 astfel de lanţuri, prin urmare oricum am lua 1000 de elemente ale lui A, există 
două care aparţin aceluiaşi lanţ, deci unul dintre ele este divizor al celuilalt. 
 

14. Notăm cu 1 2, , ..., na a a  numărul punctelor obţinute de fiecare dintre cei n şahişti şi să 
presupunem, prin absurd, că aceste numere ar fi distincte; atunci numărul total al 
punctelor obţinute va fi 

   
1 2

1
... 0 1 ... 1 .

2n

n n
a a a n


          

Pe parcursul întregului turneu se joacă exact  1
2 2
n n n  

 
 

 partide, deci toţi concurenţii 

vor acumula în final un număr total de  1
2

n n
 puncte. Cum suntem într-un moment 

anterior sfârşitului turneului, ajungem astfel la o contradicţie.  
 



15. Numărul maxim de săptămâni în care aceleaşi cântece sunt în top este dat de numărul 

schimbării poziţiilor în top a perechilor de cântece vecine, deci este 
20

190.
2

 
 

 
 Acest 

maxim este efectiv atins: numerotând melodiile de la 1 la 20, în funcţie de poziţia ocupată 
în prima săptămână, considerăm situaţia în care melodia 1 coboară poziţie cu poziţie, 
până pe ultimul loc (obţinând ordinea 2, 3, ..., 20, 1), apoi 2 coboară poziţie cu poziţie 
(până vom avea ordinea 3, 4, ..., 20, 2, 1) etc. Avem în acest caz 19 18 ... 1 190     de 
săptămâni consecutive în care aceleaşi 20 de melodii se află în top. 
 

16. Vom aplica în mod repetat principiul cutiei.  
Alegem un savant; dintre ceilalţi 16, există măcar şase cu care el corespondează pe o 
aceeaşi temă A. Dacă între aceşti şase savanţi există doi care corespondează între ei pe 
tema A, problema este rezolvată. 
În caz contrar, fixăm un savant dintre cei şase. Există trei savanţi printre ceilalţi cinci cu 
care acesta corespondează pe o aceeaşi temă B. Dacă doi dintre corespondează între ei pe 
tema B, problema este rezolvată. În caz contrar, tema comună de corespondenţă în cadrul 
grupului de trei este tema rămasă C. 
 

17. Pentru 1, ,i n  vom numi cruce de ordin i – reuniunea liniei i cu coloana i. 
Presupunem prin absurd că există matrice de argint pentru n = 1997. Dacă ,a S  atunci 
el ocupă în matrice o poziţie  , .i j  În cazul în care ,i j  numărul a aparţine atât crucii 
de ordin i, cât şi crucii de odin j. Cum a apare pe toate crucile de ordin 1, 2, 3, ..., 1997, 
iar 1997 este impar, rezultă că există măcar o poziţie  ,l l  pe care să se afle elementul a 
(de fapt, există un număr impar de astfel de poziţii), altfel spus a apare cu siguranţă pe 
diagonala principală a matricei. Însă acestă diagonală conţine 1997 de elemente, în timp 
ce a ia 3993 de valori; contradicţia la care am ajuns încheie rezolvarea problemei.     
 

18. Vom spune că 2n   cocoşi formează un n-ciclu dacă primul cocoş a rupt o pană de la 
al doilea, al doilea a rupt o pană de la al treilea, ..., ultimul a rupt o pană de la primul. 
Evident, mulţimea cocoşilor poate fi scrisă ca o reuniune de cicli. 
Cocoşii care aparţin ciclilor pari se aşează în coteţe fară a fi nevoie să tăiem vreunul: cei 
cu număr de ordine impar vor intra ăn primul coteţ, iar cei cu număr de ordine par vor 
intra în al doilea coteţ. Pentru oricare ciclu impar, este necesar şi suficient să tăiem un 
singur cocoş, de exemplu pe ultimul, iar cocoşii rămaşi vor fi aşezaţi în coteţe după 
metoda precedentă. 
Conform ipotezei, nu există 3-cicli. Deoarece 2001 5 400 1,    rezultă că nu există mai 
mult de 400 de cicli impari. Cum un singur cocoş nu formează un ciclu, de fapt nu pot 
exista mai mult de 399 de cicli. În concluzie, se pot tăia cel mult 399 de cocoşi astfel 
încât pe cei rămaşi să-i putem aşeza in coteţe conform cerinţelor. 


