
CRITERII DE DIVIZIBILITATE IN BAZA ZECE 
 
 
 
 
 

Prin criteriu de divizibilitate al unui numar natural m  cu un numar natural d 
intelegem o conditie necesara si suficienta pentru ca numarul m sa se imparta exact prin 
numarul d si se noteaza m  = Md  (spunem ca m  este multiplu al numarului d ). Cum baza 
de numeretie utilizata este 10, aceste criterii se refera la cifrele scrierii in baza zece  a 
numarului m. 
 
Reamintim ca scrierea unica a numarului m in baza 10 este urmatoarea: 
 
      m= ap·10p + ap-1·10p-1 +…+ ak-1·10k-1 + ak·10k + ak+1·10k+1 +…+ a1·101+ a0·100 

 

cu notatia 
 

{ }9,...,1,0,...,, 10    m= 0...a1aa pp −   unde ∈paaa . 
 
 

Criteriul de divizibilitate cu 10, respectiv cu 2 sau 5 
 

  Pentru ca un numar natural m sa fie divizibil cu 10, respectiv cu 2 sau 5 este necesar si 
suficient ca ultima cifra  a numarului m sa fie 0, respective ca ultima cifra sa fie divizibila 
cu 2 sau 5. Astfel avem numerele naturale m divizibile cu 10 de forma    m= 0...1−ppaa   , 
numerele divizibile cu 2 au ultima cifra para 0,2,4,6,8 si numerele divizibile cu 5 au 
ultima cifra 0 sau 5. 
 
 

Criteriul de divizibilitate cu 100, respectiv cu 4 sau 25 
 
  Pentru ca un numar natural m sa fie divizibil cu 100, respectiv cu 4 sau 25 este necesar 
si suficient ca ultimele doua cifre  ale numarului m sa fie 0, respectiv ca numarul format 
din ultimele doua cifre sa fie divizibil cu 4 sau 25. 
 
 

 Criteriul de divizibilitate cu 3, respectiv cu 9 
 

 Pentru ca un numar natural m sa fie divizibil cu 3, respectiv cu 9 este necesar si suficient 
ca suma S =  a0+a1+…+ ap-1+ap sa fie divizibila cu 3, respectiv cu 9. 
 
 
 
 



Criteriul de divizibilitate cu 11 
 

Pentru ca un numar natural m sa fie divizibil cu 11 este necesar si suficient ca suma 
S =  a0–a1+ a2–a3 +a4–a5+… sa fie divizibila cu 11. 
 
 

Criteriul de divizibilitate cu 8 
 

Pentru ca un numar natural m sa fie divizibil cu 8 este necesar si suficient ca suma 
S =  a0+2a1+4a2 sa fie divizibila cu 8. Mai putem spune ca suma dintre dublul numarului 
de doua cifre format din cifra sutelor si cifra zecilor plus cifra unitatilor, este un numar 
divizibil cu 8. 
 

Criteriul de divizibilitate cu 7, respectiv cu 13 
 
 Pentru ca un numar natural    m= 01...aapp −a   sa fie divizibil cu 7, respectiv cu 13 este 

necesar si suficient ca diferenta 012 aaa341... aaaa pp −−  sa fie divizibila cu 7, respectiv 13. 
 
 

Criteriul de divizibilitate cu 27, respectiv cu 37 
 

 Pentru ca un numar natural    m= 01...aapp −a   sa fie divizibil cu 27, respectiv cu 37 este 

necesar si suficient ca suma 012 aaa341... aaaa pp +−  sa fie divizibila cu 27, respectiv 37. 
 
Observatie. Toate aceste criterii ne permit sa aflam cu aceleasi metode restul impartirii. 
 
 
Iata cateva exemple. 
 

1. Numarul 135795 se divide cu 11 deoarece 5–9+7–5+3–1=0, divizibil cu 11. 
 

2. Pentru numarul  3456912 dorim sa aflam restul impartirii cu 37. Conform 
criteriului formam numarul 3456+912= 4368. Mai departe, 4+368=372, iar restul 
impartirii lui 372 la 37 este 2, deci numarul 345612 da restul 2 la impartire cu 37. 

 
Pentru cei pasionati sa demonstram una dintre afirmatii. De exemplu criteriul cu 7: 
 
Fie numarul natural 
 m= 01...aapp −a = ap·10p + ap-1·10p-1 +…+ ak-1·10k-1 + ak·10k + ak+1·10k+1 +…+ a1·101+ a0·100 

 

  m= 103( 31...aap−a ) + p 012 aaa =(1001–1)( 31...aapp − = a ) + 012 aaa

     = 1001( 31...aap− ) ap ) – ( 3a1...aa pp −  – 012 aaa



 Avem numarul 1001 divizibil cu 7. Pentru ca numarul natural m sa fie divizibil cu 7 
trebuie ca diferenta  ( 31...aap−ap  – 012 aaa ) sa fie divizibila cu 7. Sa observam ca, deoarece 
1001 se divide si cu 11 si 13, aceeasi demonstratie ne da critrii de divizibilitate cu 11 si 
13. 
 
Exercitiu. Gasiti un criteriu de divizibilitate cu 101. 
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