
 

TEOREMA ÎMPĂRŢIRII CU REST 

 

Oricare ar fi două numere naturale a şi b cu b≠0, există şi sunt unice două numere naturale q şi r astfel 

încât: 

  a=bq+r    şi   r<b ,  unde    a=deîmpărţitul 

         b=împărţitorul 

         c=câtul împărţirii 

         r=restul împărţirii 

Proprietăţi  

1) Dacă adunăm la numărul a un multiplu al lui b, atunci restul împărţirii nu se schimbă.   

a + mb = bq1 + r 

2) Dacă înmulţim deîmpărţitul şi împărţitorul cu un număr m 0, atunci restul se înmulţeşte cu acel 

număr.        

am = bqm + mr,         unde  mr < mb 

3) Dacă numerele a şi b se împart cu un număr m 0, atunci şi restul se împarte cu acelaşi număr. 

a2 = b2 q + r:m,          unde a2 m = a,  b2 m = b 

4) Dacă două numere naturale dau acelaşi rest la împărţire cu un număr m 0, atunci diferenţa lor 

se împarte exact la acel număr 

a     b = m(q1     q2)  

 

Probleme rezolvate 

1. Suma a două numere naturale este 122. Împărţind cele două numere se obţine un rest egal cu dublul 

câtului. Aflaţi cele două numere stiind că suma dintre cât şi rest este 9. 

Rezolvare: 

Fie a şi b cele două numere, cu a>ba+b=122 şi a=bc+2c, 2c<b. c+r=9 c+2c=9 3c=9  c=3  

a=3b + 6 înlocuind în a+b=122 obţinem 4b+6=122, de unde b=29 şi a=93 

2. Împărţind numărul natural a la numărul natural b obţinem câtul 8 şi restul 15. Demonstraţi că  

 a     24b     2  este di i ibil cu 5.  

Rezolvare: 

Conform teoremei împărţirii cu rest a=8b+15, 15<b.  a     24b     2     b 1       24b     2 =24b+45    24b     

20=25 divizibil cu 5. 



3. Trei numere naturale sunt astfel încât al doilea este media aritmetică dintre primul şi al treilea; 

împărţind suma dintre primul şi al treilea număr la al treilea număr se obţine câtul 1 şi restul 14, 

împărţind suma dintre primul şi al doilea la al treilea număr se obţine câtul 1 şi restul 12.  

Aflaţi cele trei numere. 

Rezolvare: 

Fie a, b, c cele trei numere naturale a= 
b c

2


 2a=b+c; din teorema împărţirii cu rest a+c=c+14, 14 < c 

a=14, a+b=c+12, 12< c 14+b=c+12 c=b+2, dar 2·14=b+b+2 b=13 şi c=15. 

4. Diferenţa a două numere naturale este 91. Dacă împărţim cele două numere se obţine un cât egal cu 

jumătatea împărţitorului şi restul egal cu câtul. Aflaţi numerele. 

Rezolvare: 

Fie a şi b cele două numere, cu a>b. Conform teoremei împărţirii cu rest a=b·c+r, r<b şi b=2c, r=c, a   b 

= 91   a=b·c+r scădem b şi obţinem a   b=b·c c   b   91·2=b·2c 2c   2b182=b
2
   

b13·14=b(b+1)b=14, c=7, a=105. 

5. Împărţind două numere naturale se obţine un cât şi un rest astfel încât suma dintre cât şi împărţitor 

este egală cu 14, suma dintre împărţitor şi rest este egală cu 11, iar suma dintre deîmpărţit, împărţitor şi 

cât este egală cu 6 . Aflaţi cele două numere. 

Rezolvare: 

Fie a şi b cele două numere, cu a>b. Conform teoremei împărţirii cu rest a=b·c+r, r<b, b+c=14, b+r=11, 

a+b+c=65. Din a+b+c=65 şi b+c=14 a=51. b+c=14 c=14   b, b r 11 r=11   b înlocuind în 

a=b·c+r obţinem  1 b 14   b   11   b 1 b 14   b   1  114  b 1    b  5·8= b 1    b  b=5. 

6. Suma a trei numere naturale este egală cu 92. Aflaţi numerele ştiind că dacă împărţim al doilea 

număr la primul se obţine câtul 2 şi restul 2, iar dacă împărţim al treilea la al doilea obţinem, din nou, 

câtul 2 şi restul 2. 

Rezolvare: 

Fie a, b şi c cele trei numere, cu a+b+c=92. Conform teoremei împărţirii cu rest b=a·2+2, 2< a şi 

c=b·2+2, 2< bc=(a·2+2)·2+2c=4·a+6, înlocuind b şi c în relaţia a+b+c=92 obţinem 

a+a·2+2+4·a+6=92 7·a=84a=12, b=26, c=54. 

7. Aflaţi cel mai mic număr natural de patru cifre care împărţit la un număr de două cifre dă restul 9 . 

Rezolvare: 

Fie a numărul natural de patru cifre şi b numărul de două cifre. Conform teoremei împărţirii cu rest 

a=b·c+r, r< b deci b99. Cum b este un număr de două cifre re ultă că b=99, a trebuie să fie cel mai 

mic număr de patru cifre a=99·c+98 a=1088. 

8. Se consideră două numere naturale astfel încât suma dintre triplul primului număr şi dublul celui  



de-al doilea este 216. Împărţind primul număr la o treime din al doilea, obţinem câtul   şi restul 2. Aflaţi 

cele două numere.  

Rezolvare: 

Fie a şi b cele două numere 3a+2b=216. Notăm o treime din b cu x, atunci b=3x şi conform teoremei 

împărţirii cu rest a=x·5+2, r< x 3(x·5+2)+2·3x =216 15x+6+6x=21621x=210x=10 b=30 

şi a=52. 

9. Determinaţi toate numerele naturale de forma abc  (scris în ba a 1 ) care împărţite la ab  (scris în 

baza 10)  dau câtul 7 şi restul 2· ab +20. 

Rezolvare: 

Conform teoremei împărţirii cu rest abc = ab ·7+2· ab +20, cu condiția 2· ab +20<ab  ab <20, 

abc= ab ·9 +20, din scrierea desfăşurată în ba a 1  re ultă 1 · ab + c =9· ab +20 ab +c=20.  

Dacă c=1  ab =19 abc =191, verificăm 191=9·19+20 adevărat.  

Dacă c=2  ab =18 abc =182, verificăm 1 2=9·18+20 adevărat. 

Dacă c=3  ab =17 abc =173, verificăm 17 =9·17+20 adevărat. 

Dacă c=4  ab =16 abc =164, verificăm 164=9·16+20 adevărat. 

Dacă c=5  ab =15 abc =155, verificăm 155=9·15+20 adevărat. 

Dacă c=6  ab =14 abc =146, verificăm 146=9·14+20 adevărat. 

Dacă c=7  ab =13 abc =137, verificăm 1 7=9·13+20 adevărat. 

Dacă c=8  ab =12 abc =128, verificăm 12 =9·12+20 adevărat. 

Dacă c=9  ab =11 abc =119, verificăm 119=9·11+20 adevărat. 

abc 119,128,137,146,155,164,173,182,191 . 

10. Să se determine restul împărţirii numărului 14
2018 

   10 la 28.  

Rezolvare: 

Ţinând cont că 14=2·7 şi 28=4·7 vom scrie 14
2018 

   10=14
2·14

2016 
   10=28·7·14

2016  
   28+18=28· (7·14

2016 
          

   
  1)+18, deci restul este 18. 

11. Determinaţi toate numerele naturale n care au proprietatea că numărul a 2 
n
+5

n
 dă restul 2  la 

împărţirea cu 62 . 

Rezolvare: 

Verificăm pentru n   şi n 1, constatăm că pentru aceste  alori nu sunt îndeplinite condiţiile din ipote ă. 

Dacă n 2a 62  2 , deci este soluţie. Demonstrăm că această soluţie este unică. Dacă n   a=M625 

  12 , iar dacă n 4a=25
n
+5

n
 =25

2·25
n   2

 + 5
4·5n   4=625·25

n   2
+ 625·5n   4= M625 

         



Probleme propuse 

1. Aflaţi numerele naturale a, b, c ştiind că a împărţit la b dă câtul 4 şi restul 3, b împărţit la c dă câtul 3 

şi restul 2, iar a b   2c 7 . 

2. Împărţind numărul natural a la numărul natural b obţinem câtul 13 şi restul 18. Determinaţi numerele 

naturale a şi b dacă  a     15b  510.  

3. Aflaţi cel mai mare cât, ce se poate obţine prin împărţirea numărului 2 1  la un număr natural n , 

ştiind că restul este egal cu 2n      2.     

4. Fie nN astfel încât 2 n+9 împărţit la 6  dă restul 16 și 19n+7 împărţit la    dă restul 7. 

Demonstrați că ultimele două cifre ale lui n formea ă un număr di i ibil cu 7. 

5. Arătaţi că nu există niciun număr natural care împărţit la 39 dă restul 13 şi împărţit la 26 dă restul 11.  

6. Fie a,b,c trei numere naturale care împărţite pe rând la 2018 dau resturile 1935, 700, 800. Să se 

determine restul împărţirii numărului a+3b+2c la 2018.  

7. Împărţind numărul natural a la numărul natural b obţinem câtul 5 şi restul 13. Arătaţi că 4a     2 b + 

12 este pătrat perfect. 

8. Fie a,b,c trei numere naturale. Dacă a c 19 b și restul împărțirii lui a la   este 1, iar restul împărțirii 

lui b la   este 2 stabiliți restul împărțirii lui c la  .  

9. Calculați câtul și restul împărțirii numărului N 1∙2∙ ∙4∙. . . ∙14∙1   2   la 1 2. 

10. Fie n un număr natural cu proprietatea că împărțit la 14 dă restul egal cu dublul câtului. Determinați 

pătratele perfecte care au această proprietate. 

 

Soluţii probleme propuse 

1. Se scriu relaţiile corespun ătoare teoremei împărţirii cu rest şi se înlocuiesc numerele a şi b în funcţie 

de c în ultima relaţie, de unde a=23, b=17, c=5.  

2. Conform teoremei împărţirii cu rest a=13·b+18, 18<b, înlocuind în relația dată și tinând cont de 

condiția restului obținem b 19 și a 247.  

3. Din condiţia restului şi 2n     2N41 n<82. Din teorema împărţirii cu rest 2100=n(c+2), 

pentru ca c să fie cel mai mare trebuie ca n să fie cel mai mic posibil, de unde n 42 şi c 4 . 

4. Din teorema împărţirii cu rest re ultă 2 n=60c1+7 şi 19n   c2 înmulţind con enabil relaţiile şi 

scă ându-le obţinem n=300(c1    c2)+35, deci ultimele două cifre formea ă numărul    care este di i ibil 

cu 7. 

5. Se scriu relaţiile corespun ătoare teoremei împărţirii cu rest şi se constată că din prima relaţie 

deîmpărţitul este M13 şi din a doua relaţie este M13    1. 

6. Se scriu relaţiile corespun ătoare teoremei împărţirii cu rest şi se constată că a+3b+2c= 

2018(c1+3c2+2c3+3)+597, deci restul este 597. 



7. Se scriu relaţiile corespun ătoare teoremei împărţirii cu rest şi se constată că 4a     2 b + 12 este egal 

cu 64, pătrat perfect. 

8. Se scriu relaţiile corespun ătoare teoremei împărţirii cu rest şi se constată că c   c2−c1+6)+2, deci 

restul împărțirii lui c la   este 2. 

9. Descompunem 1 2 în produs de puteri de numere prime și constatăm că N 1 2 1∙ ∙4∙ ∙6∙ ∙. . . ∙14∙1  

+1) + 1  deci câtul împărțirii lui N la 1 2 este 1∙ ∙4∙ ∙6∙ ∙. . . ∙14∙1   1 și restul este 1 . 

10. Din teorema împărţirii cu rest re ultă n 16∙c, c<7. Numerele care îndeplinesc condiția dată sunt 16  

și 64. 

 

 

 


