
NUMERE PRIME. NUMERE COMPUSE

ABSTRACT. Articolul prezint  câteva rezultate legate de numere
prime (forma numerelor prime, num rul divizorilor naturali,numerele prime
³i p tratele perfecte sau cuburile perfecte) precum ³i exemple de probleme
reprezentative cu numere prime

Lecµia se adreseaz  clasei a VI-a.
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Numerele prime reprezint  o clas  special  în mulµimea numerelor nat-
urale.

De�niµie: Numim num r prim orice num r natural p ≥ 2 care are
exact doi divizori, pe 1 ³i pe el însu³i.

Orice num r natural diferit de 0 ³i 1 care nu este num r prim se nume³te
num r compus.

Observaµie: 2 este singurul num r prim care este ³i num r par. Toate
celelalte numere prime sunt impare.

Justi�care: Orice num r par mai mare decât 2 se divide evident cu 2
³i deci nu poate � num r prim (are ³i alµi divizori în afar  de 1 ³i el însu³i).

O modalitate de a g si numerele prime mai mici decât un num r dat n o
reprezint  "ciurul lui Eratostene". Pentru aceasta scriem în ordine cresc toare
numerele naturale de la 2 pân  la n ³i apoi elimin m pe rând multiplii lui 2,
multiplii lui 3, multiplii urm torului num r pe care nu l-am eliminat înc  ³i
a³a mai departe. Ne oprim în momentul în care urm torul num r neeliminat,
s -l numim p, veri�c  relaµia p2 ≥ n. Numerele r mase în ³ir sunt numere
prime.

Câte numere prime exist ?

Problem  num rul de numere prime a fost rezolvat  înc  din antichitate
de c tre Euclid.

Teorem : Exist  o in�nitate de numere prime.

Demonstraµie: S  presupunem c  num rul de numere prime este �nit
³i not m P = {p1, p2, ..., pn} mulµimea tuturor numerelor prime. Construim
acum num rul r = p1 · p2 · ... · pn + 1. Evident c  num rul r nu se divide
cu niciunul dintre elementele mulµimii P . Asta înseamn  c  num rul r este
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num r prim ³i nu face parte din mulµimea P . Putem introduce num rul r în
mulµimea P ³i apoi s  repet m procedeul. Evident acest procedeu se poate
repeta la nesfâr³it. În concluzie mulµimea numerelor prime nu este �nit .

Descompunerea în factori primi

Cel mai important rezultat referitor la numere prime îl reprezint  teo-
rema fundamental  a aritmeticii.

Teorem : Orice num r compus se scrie ca produs de numere prime nu
toate diferite. Scrierea este unic  dac  nu lu m în calcul ordinea factorilor.

Demonstraµie: Fie N un num r compus. Fiind num r compus N are
un divizor num r prim; s -l not m p1. Atunci putem scrie

N = p1 ·N1, cu N1 < N

Acum, pentru N1 putem avea dou  situaµii: s  �e num r prim sau s 
�e num r compus.

Dac  este num r prim problema este încheiat , num rul N s-a scris ca
produs de dou  numere prime.

Dac  N1 este num r compus, atunci el are un divizor num r prim; s -l
not m p2. Vom putea scrie

N1 = p2 ·N2, cu N2 < N1

³i atunci N se va scrie

N = p1 · p2 ·N2, cu N2 < N1 < N

Consideraµiile f cute despre N1 le putem face acum despre N2.
Procedând astfel vom ajunge ca în scrierea lui N ca produs s  apar 

numai factori primi. Procesul se va termina la un moment dat având în vedere
c  numerele Ni devin din ce în ce mai mici.

Deoarece o parte dintre factori pot � egali, pentru orice num r compus,
N putem scrie

N = pn1
1 · p

n2
2 · ... · p

nk
k . (1)

unde p1, p2, ...pk sunt factorii primi ai produsului, iar n1, n2, ...nk ne arat  de
câte ori se repet  �ecare factor.

Scrierea (1) se nume³te "descompunerea unui num r natural în produs
de puteri de numere prime". Uneori spunem mai simplu "descompunerea în
factori a num rului N".

Faptul c  un num  natural se scrie ca produs de puteri de numere prime
ne permite s  a� m num rul divizorilor acelui num r.
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S  presupunem c  pentru un num r natural N avem N = pn1
1 . Atunci

divizorii lui N sunt: 1, p1, p2
1, ..., pn1

1 . Observ m c  num rul divizorilor este
n1 + 1.

Dac  N = pn1
1 ·p

n2
2 , pentru a scrie toµi divizorii vom folosi tabelul de mai

jos. În acest tabel, pe prima linie sunt scri³i toµi divizorii lui N care conµin
factorul prim p2, iar pe prima coloan  toµi divizorii care conµin factorul p1.
Toµi ceilalµi divizori se obµin prin înmulµirea unui element din prima coloan 
cu un element de pe prima linie. Num rul de divizori este egal cu num rul
c suµelor din dreptunghi, iar acesta se obµine înmulµind num rul c suµelor de
pe prima coloan  cu num rul c suµelor de pe prima linie.

Cum pe prima coloan  avem n1 + 1 c suµe, iar pe prima linie n2 + 1
c suµe tragem concluzia c  num rul divizorilor lui N = pn1

1 · p
n2
2 este

(n1 + 1)(n2 + 1).

În general, putem formula urm toarea

Teorem : Num rul divizorilor naturali ai num rului

N = pn1
1 · p

n2
2 · ... · p

nk
k

este egal cu

(n1 + 1)(n2 + 1)...(nk + 1)

Alte teoreme despre numere prime

Teorem : Orice num r prim p ≥ 5 are forma 6k + 1 sau 6k + 5.

Demonstraµie: Se ³tie c  orice num r natural are una din formele
6k, 6k + 1, 6k + 2, 6k + 3, 6k + 4 sau 6k + 5. Acum, este evident c  6k, 6k + 2
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³i 6k + 4 se divid cu 2, deci nu sunt numere prime. Deasemenea, 6k + 3 se
divide cu 3. Cum pentru 6k + 1 ³i 6k + 5 nu putem preciza nici un divizor
propriu r mâne c  acestea sunt formele posibile pentru numerele prime.

Atenµie! Din teorema anterioar  nu putem trage concluzia c  un
num r de forma 6k + 1 sau 6k + 5 este num r prim. Ceea ce putem a�rma
este c  un num r despre care ³tiu deja c  este prim are una din aceste forme.

Teorem : Dac  un num r prim p divide un p trat perfect N , atunci
p2 îl divide pe N .

Demonstraµie: Dac  N este p trat perfect, atunci N = A2. Fie
A = p1 ·p2 · ... ·pk descompunerea în factori a lui A. Atunci N = p2

1 ·p2
2 · ... ·p2

k.
Din ipotez  p divide N , deci p este unul dintre factorii p1, p2, ..., pk.

Cum oricare pi apare la puterea a doua, rezult  c  p2 divide pe N .
La fel putem ar ta c 

Teorem : Dac  un num r prim p divide un cub perfect N , atunci p3

îl divide pe N .
Probleme cu numere prime

Problema 1: G siµi numerele prime a, b, c ³tiind c  a + 4b + 8c = 66.

Soluµie: Rezolvarea unei astfel de probleme se bazeaz  pe paritatea
numerelor ³i pe faptul c  suma a dou  numere de aceea³i paritate este un
num r par, iar suma a dou  numere de parit µi diferite este un num r impar.
În cazul nostru, 4b ³i 8c sunt numere pare. Deasemenea, 66 este un num r
par. Rezult  c  a trebuie s  �e num r par. Cum a este num r prim obµinem
a = 2. Atunci ecuaµia devine 2 + 4b + 8c = 66 sau 4b + 8c = 64. Împ rµind
prin 4 rezult  b + 2c = 16. Acum, 2c este num r par, 16 este num r par,
rezult  cu necesitate b este num r par. Cum b este num r prim, avem b = 2.
înlocuind în ultima relaµie obµinem c = 7.

Problema 2: S  se determine n pentru care toate numerele n, n +
4, n + 6, n + 10, n + 12, n + 16, n + 22 sunt numere prime.

Soluµie: Ideea de rezolvare este urm toarea: s  g sim, prin încerc ri,
o soluµie ³i apoi s  ar t m c  este unic .

În cazul nostru observ m c  pentru n = 7 obµinem numerele: 7, 11, 13,
17, 19, 23 ³i 29, toate numere prime.

S  ar t m acum c  n = 7 este singura soluµie.
Orice num r natural, în raport cu 7, are una din formele: 7k, 7k +

1, 7k + 2, 7k + 3, 7k + 4, 7k + 5, 7k + 6.
Acum, cu excepµia lui 7 nici un alt num r de forma 7k nu este num r

prim, deci n 6= 7k.
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Pentru n = 7k + 1 n + 6 = 7k + 7, deci nu e num r prim;
Pentru n = 7k + 2 n + 12 = 7k + 14, deci nu e num r prim;
Pentru n = 7k + 3 n + 4 = 7k + 7, deci nu e num r prim;
Pentru n = 7k + 4 n + 10 = 7k + 14, deci nu e num r prim;
Pentru n = 7k + 5 n + 16 = 7k + 21, deci nu e num r prim;
Pentru n = 7k + 6 n + 22 = 7k + 28, deci nu e num r prim.
În concluzie, singura soluµie este n = 7.
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