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Lecția 3 – Divizibilitate: Divizor. Multiplu. Noțiuni introductive. 

Criterii de divizibilitate cu 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15 şi 25. 

Un număr natural a este divizibil cu un număr natural b dacă a se împarte exact la 

b (restul împărțirii este zero). 

Sau, mai putem spune că numărul b divide pe a dacă există un număr natural c, 

astfel încât a = b x c. Numărul b se numește divizor al lui a, iar a se numește 

multiplu al numărului b. 

Notații: 

                     

                                           
 citim 'a este divizibil cu b'                                citim 'b divide pe a' 

  

Exemple: 
 

 

(  citim ‘21 este divizibil cu 3’ )  

 

( citim ‘8 divide pe 24’ ) 

 

( citim ‘4 nu divide pe 6’) 

 

Divizorii numărului 12 sunt următorii : 1, 2, 3, 4, 6, 12.  

Se notează D12 = { 1,2,3,4,6,12 } 

 

D20 = { 1,2,4,5,10,20} 

 

Multiplii numărului 6 sunt următorii : 0, 6, 12, 18, 24, etc ( din 6 în 6 ) 

Se notează M6 = { 0,6,12,18,24, etc } 

 

M3 = { 0,3,6,9,12,15,18,21, etc } 
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Criterii de divizibilitate  

 

• Criteriul de divizibilitate cu 2: 

 

Un număr natural este divizibil cu 2 dacă și numai dacă ultima sa cifră este 0, 2, 4, 

6 sau 8. ( dacă numărul este par se divide cu 2)  

 

Exemple:  12, 398, 714076.  

 

• Criteriul de divizibilitate cu 3: 

 

Un număr natural este divizibil cu 3 dacă şi numai dacă suma cifrelor numărului este 

divizibilă cu 3.  

 

Exemple:  78, 123, 1674510;     

 

7+8 = 15 ; numărul 15 este divizibil cu 3, prin urmare numărul 78 este divizibil cu 3. 

verificare: 78 : 3 = 26 ( rest 0 )  

 

1+2+3 = 6; numărul 6 este divizibil cu 3, prin urmare numărul 123 este divizibil cu 3. 

verificare: 123 : 3 = 41 ( rest 0 )  

 

1 + 6 + 7 + 4 + 5 + 1 + 0 = 24; numărul 24 este divizibil cu 3, prin urmare numărul 

1674510 este divizibil cu 3.  

verificare: 1674510 : 3 = 558170 ( rest 0 )  

 

• Criteriul de divizibilitate cu 4: 

 

Un număr natural este divizibil cu 4 dacă și numai dacă ultimele două cifre ale 

numărului formează un număr divizibil cu 4.   

 

Exemple:   32, 164, 3018, 65320 

 

32 : 4 = 8 ; ( 32 este un număr divizibil cu 4 ) 

164 (ultimele două cifre ale numărului 164 sunt 6 şi 4; numărul 64 este divizibil cu 

4, prin urmare numărul 164 este divizibil cu 4)  
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3018 (ultimele două cifre ale numărului 3018 sunt 1 şi 8; numărul 18 este divizibil cu 

4, prin urmare numărul 3018 este divizibil cu 4) 

 

65320 (ultimele două cifre ale numărului 65320 sunt 2 şi 0; numărul 20 este 

divizibil cu 4, prin urmare numărul 65320 este divizibil cu 4) 

 

• Criteriul de divizibilitate cu 5: 

 

Un număr natural este divizibil cu 5 dacă și numai dacă ultima sa cifră este 0 sau 5. 

 

Exemple: 70, 185, 20105. 

 

• Criteriul de divizibilitate cu 6: 

 

Un număr natural este divizibil cu 6 dacă și numai dacă este divizibil cu 2 şi cu 3 în 

acelaşi timp. Adică este un număr care are ultima cifră 0, 2, 4, 6, sau 8 (este par) şi 

suma cifrelor numărului este divizibilă cu 3.  

 

Exemple: 60, 186, 3528. 

 

60 are ultima cifră 0 deci numărul 60 este divizibil cu 2.  

Suma 6+0 = 6, numărul 6 este divizibil cu 3, deci numărul 60 este divizibil cu 3.  

Rezultă că numărul 60 este divizibil cu 6. 

 

186 are ultima cifră 6 deci numărul 186 este divizibil cu 2.  

Suma 1+8+6 = 15, numărul 15 este divizibil cu 3, deci numărul 186 este divizibil cu 3.  

Rezultă că numărul 186 este divizibil cu 6. 

 

3528 are ultima cifră 8 deci numărul 3528 este divizibil cu 2.  

Suma 3+5+2+8=18, numărul 18 este divizibil cu 3, deci numărul 3528 este divizibil 

cu 3.  

Rezultă că numărul 3528 este divizibil cu 6. 

 

• Criteriul de divizibilitate cu 9:  

 

Un număr natural este divizibil cu 9 dacă şi numai dacă suma cifrelor numărului este 

divizibilă cu 9.  
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Exemple: 81, 477, 967356. 

 

8 + 1 = 9 ; numărul 9 este divizibil cu 9, prin urmare numărul 81 este divizibil cu 9. 

verificare: 81 : 9 = 9 ( rest 0 )  

 

4 + 7 + 7= 18; numărul 18 este divizibil cu 9, prin urmare  numărul 477 este divizibil 

cu 9. 

verificare: 477 : 9 = 53 ( rest 0 )  

 

9 + 6 + 7 + 3 + 5 + 6= 36 ; numărul 36 este divizibil cu 9, prin urmare numărul 

967356 este divizibil cu 9. 

verificare:  967356: 9 = 107484 ( rest 0 )  

 

 

• Criteriul de divizibilitate cu 10: 

 

Un număr natural este divizibil cu 10 dacă și numai dacă ultima sa cifră este 0. 

 

Exemple: 20, 670, 5310 

 

• Criteriul de divizibilitate cu 15: 

 

Un număr natural este divizibil cu 15 dacă și numai dacă numărul este divizibil cu 3 

şi cu 5 în acelaşi timp.  

 

Exemple: 45, 870, 5310 

 

45 are ultima cifră 5 deci numărul 45 este divizibil cu 5.  

Suma 4+5 = 9, numărul 9 este divizibil cu 3, deci numărul 45 este divizibil cu 15.  

Rezultă că numărul 45 este divizibil cu 15. 

 

870 are ultima cifră 0 deci numărul 870 este divizibil cu 5.  

Suma 8+7+0=15, numărul 15 este divizibil cu 3, deci numărul 870 este divizibil cu 3.  

Rezultă că numărul 870 este divizibil cu 15. 

 

5310 are ultima cifră 0 deci numărul 5310 este divizibil cu 5.  
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Suma 5+3+1+0=9, numărul 9 este divizibil cu 3, deci numărul 5310 este divizibil cu 3.  

Rezultă că numărul 5310 este divizibil cu 15. 

 

 

• Criteriul de divizibilitate cu 25: 

 

Un număr natural este divizibil cu 25 dacă și numai dacă ultimele două cifre ale 

numărului sunt 00, 25, 50 sau 75.  

 

Exemple: 500, 2725, 194350, 70727575  
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Exerciții divizibilitate:  

1. Stabiliți care sunt relațiile adevărate:  

                                                     

2. Scrieți multiplii numărului 4 mai mici sau egali cu 45.  

3. Scrieți divizorii numărului 36.  

4. Stabiliți care sunt relațiile adevărate:  

                                               

5. Se dau numerele: 24, 45, 130, 2394, 75, 128, 125. Scrieți numerele divizibile 

cu 2. 

6. Scrieți numerele divizibile cu 5, mai mari decât 8 și mai mici decât 42. 

7. Scrieți numerele naturale divizibile cu 10, cuprinse între 54 și 128. 

8. Scrieți toate numerele de forma 14x divizibile cu 2: 

9. Aflați câte numere de forma 3 𝑥 7 𝑦  sunt divizibile cu 5. 

10. Scrieți toate numerele de forma 4xx divizibile cu 10. 

11. Găsiţi valoarea logică a următoarelor propoziţii: a)245 se divide cu 7   ;b)13 

este divizor al lui 261  c) 801 este multiplu al lui 3  ;d) Numărul 18 are exact 

5 divizori   e)Cel mai mare multiplu al lui 10 este 100  ;f) 15 Є D300  g) 25│5  

;h) 340 nu este divizibil cu 11  ;i) 44 Є M88   ;j) 1024 nu este multiplu al lui 

64 ; k) 37 Є D37  

12. Se dă şirul următor:  

4352,871,0,128,1,7326,1960,12006,775,17000,11111,101010,7281,825,582,1,

331,123292. Scrieţi numerele din şir divizibile cu: a)2 b)5 ;c)10 ;d)4 ;e)25 

;f)100 ;g)3 ; h)9 ;i)1000 

13. Scrieţi toţi divizorii numerelor:a) 20 ;b) 36 ;c)19 ;d) 1 

14. Care sunt multiplii lui 21,formaţi din două cifre ? 

15. Aflaţi:a) D28 ∩ D42. ;b) D17 ∩ D31 ;c)M12 ∩ D24  

16. Scrieţi cel puţin 5 numere naturale divizibile cu 5,dar care să nu fie multipli 

ai lui 25. 
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17. Aflaţi toate numerele naturale de forma: a)   divizibile cu 2;b)   divizibile cu 

3 ;c)   divizibile cu 4 ;  d)   divizibile cu 25 ;e)   divizibile cu 5 ;f)   divizibile 

cu 9 ;g)    divizibile cu 10. 

18. Stabiliţi dacă numărul n=2123+3123 este sau nu divizibil cu 5. 

19. Care divizori ai lui 45 sunt pătrate perfecte ?Dar cuburi perfecte ? 

20. Aflaţi toate numerele naturale de forma :a)   divizibile simultan cu 5 şi cu 3 

;b)   divizibile simultan cu  4 şi cu 9 ;c)   divizibile simultan cu 25 şi cu 3 

21. Fie mulţimea A={xЄN / 30<x<40 şi 2│x}.Care element din A are cel mai mare 

număr de divizori ? 

22. Un număr natural dă restul 21 la împărţirea la 35.Arătaţi că numărul se 

divide cu 7. 

23. Fără a face împărţirea,arătaţi că 2007 +2007•2006 este pătrat perfect 

divizibil cu 9. 

24. Verificaţi dacă S=3+6+9+…..+300 este multiplu al lui 51. 

25. Scrieţi cel mai mare număr natural de 4 cifre divizibil cu 25 şi cu 9 simultan. 

26. Schimbaţi ordinea cifrelor lui 267 pentru a obţine un număr divizibil cu 4. 

27. Se dă numărul a=3100+1.Cercetaţi dacă el se divide sau nu cu:a)2  ;b)5  ;c)10  

;d)3  ;e)9 

28. Explicaţi de ce dacă un număr este format din trei cifre 

consecutive,întotdeauna este divizibil cu 3. 

29. Arătaţi că oricare ar fi cifrele a,b,c ,numărul B= + + +74 se divide cu 37. 

30. Demonstraţi că ,oricare ar fi n Є N,numărul (n2+n)(n+2) este divizibil cu 6. 

31. Precizaţi valoarea de adevăr a propoziţiilor: 

 

4 24;   D4={1, 2, 4};  35   9. 

32. Scrieţi divizorii numărului 24. 

33. Determinaţi numerele naturale de forma xxx 132  divizibile cu 2. 

34. Determinaţi numerele naturale x pentru care (x+1) 8. 

35. Scrieţi multiplii numărului 17 mai mari decât 21 şi mai mici decât 70. 

36. Suma dintre un număr prim şi un număr impar este 371. Aflaţi numerele. 

37. Aflaţi numerele naturale care împărţite la5 dau câtul 4. 

38. Doi fraţi au împreună 55 de ani. Când unul avea 16 ani, celălalt avea 9 ani. Ce 

vârste vor avea cei doi fraţi peste 8 ani? 

39. Aflaţi numerele naturale a, b şi c, ştiind că a este număr prim, a +b + c = 61 şi 

     b – c = 25. 
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