
ДЕЉИВОСТ БРОЈЕВА 
 
 

Дефиниција 

Природан број a   дељив је природним бројем b  ако постоји природан број m  такав да је a = m∙b.
 

Ако је број a  дељив бројем b  писаћемо b | a (чита се: "б дели а").
 

На пример 3|24 јер је 24 = 3·8; слично је 7|28 јер је 28 = 7∙4 а такође 10|10 јер је 10 = 10·1.
 

Број b  зовемо делилац,  делитељ  или фактор броја a.
 

Број b  је и садржалац, вишекратник, или умножак броја a.
 

Кажемо да је b  прави делилац од a  ако b |a  и a ≠ b.

 
 

Правила дељивости 

Постоји неколико једноставних правила за проверу дељивости конкретних бројева са којима често 
радимо. 

 
Број је дељив са 10, 100, 1000, ... ако су му једна, две, три, ... последње цифре нуле.

 
На пример, број 12300 је дељив са 100 јер су му последње две цифре нуле.

 

 
Број је дељив са 2, 4, 8, ... ако му последње 1, 2, 3, ... цифре чине број дељив датим бројем.

 
Број 12345612345632 је дељив са 4 јер му последње две цифре чине број 32 који је дељив са 4.

 

 
Број је дељив са 5, 25, 125, ... ако му последње 1, 2, 3, ... цифре чине број дељив  датим бројем.

 
Број ...7125 је дељив са 125 јер му задње три цифре дају број 125 који је дељив са 125.

 

 
Број је дељив са 3, 9, 27, ... ако му је збир цифара број који је дељив датим бројем.

 
Број 5886 је дељив са 27 јер му збир цифара даје број дељив са 27.

 
Постоји још неколико "једноставних" правила која не користимо дневно. Записани број, ако је

 
довољно дугачак, можемо раздвојити на класе (групе узастопних цифара) са једнаким бројем

 
цифара. Бројећи са лева у десно те класе ће се налазити на парним и непарним позицијама.

 

 
Број је дељив са 11 када је разлика између збира цифара (једноцифрених класа) које стоје на

 
непарним и оних које стоје на парним местима дељива са 11.

 
Број 8684016 на непарним местима има цифре 8,8,0,6 чији је збир 22, а на парним 6,4,1 чији је збир 11. 

Разлика ових збирова је 11, тј. број који је дељив са 11; значи: почетни број 8684016 је дељив са 11.
 

 
Број је дељив са 101 када је разлика збира двоцифрених класа које у броју стоје на непарним и парним 

местима дељива са 101. На пример, број 7 96 89 има збирове класа, на непарним местима 7+89=96, 
 

и на парним 96, чија је разлика нула, тј. дељива је са 101. Зато је почетни број 79689 дељив са 101.
 

 
Број је дељив са 7, 11, 13, 77, 91, 143 и 1001 када је разлика између збира троцифрених класа

 
које у броју стоје на непарним местима(Н) и збира троцифрених класа које стоје на парним

 
местима(П) дељива са датим од бројева. На пример, број 539 693 385 има разлику ових класа

 
539-693+385=231, па је дељив са 7, 11 и 77, а није дељив са 13, 91, 143 и 1001. 
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ТРОЦИФРЕНЕ КЛАСЕ 

                                 Извор:  
          http://sr.wikipedia.org/sr/Дељивост 
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