
 
 

ЗА РАЗМИСЛУВАЊЕ: Во нашето училиште учат 1002 ученика. Дали со сигурност 
може да тврдиме дека постојат барем два ученика чии иницијали се исти?  
 

 Петар Густав Лежен 

Дирихле – германски 

математичар (1805-1859) 

 

 

 

 

 

 

 

Ако 10 гулаби се распоредат во 9 отвори, тогаш со сигурност може да тврдиме дека во еден од 

отворите ќе има барем два гулаби – обиди се да го докажеш тврдењето!!! 

ОБОПШТЕН ПРИНЦИП НА ДИРИХЛЕ: 

1. Ако n+1 предмети треба да се распоредат во n кутии, тогаш барем во една мора 

да има барем 2 предмети 

2. Ако 2n+1 предмети треба да се распоредат во n кутии, тогаш барем во една мора 

да има барем 3 предмети 

3. Ако 3n+1 предмети треба да се распоредат во n кутии, тогаш барем во една мора 

да има барем 4 предмети 
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Реши ги следните задачи со помош на принцип на Дирихле: 

1. Во едно училиште има 380 ученици. Покажи дека барем два од нив слават 

роденден во ист ден. 

2. Ако 101 предмет треба да се распоредат во 50 кутии, тогаш барем во една мора 

да има барем 3 предмети. 

3. Во паралелка со 34 ученици, има најмалку два ученика чие име почнува со иста 

буква 

4. Во една паралелка има 30 ученици. На тестот по математика некои направиле 8 

гршки, а останатите помалку. Докажи дека има најмалку 4 ученика кои направиле 

ист број на грешки. 

5. Дадени се произволни 5 броја. Докажи дека меѓу нив има барем два чија разлика 

е делива со 4.  

6. Докажи дека меѓу 13 луѓе има двајца кои слават роденден во ист месец.  

7. Од 1999 броеви, докажи дека барем 1000 се со иста парност. 

8. Дадени се 999 произволни прости броеви. Докажи дека постојат барем 250 броја 

кои завршуваат на иста цифра.Дали истото тврдење важи и за 998 броја? 

9. Познато е дека луѓето може да имаат најмногу 600 000 влакна на главата. Во 

Македонија живеат 2 000 000 жители. Покажи дека има барем четворица кои 

имаат ист број влакна на главата. 

 

 


