
                            Suma cifrelor unui număr natural 
                                     

 Definitie: Dacă n=ak ak-1…a1a0 este scris in baza 10, notăm s(n)=a0+a1+a2+…+ak și se 

numește suma cifrelor lui n. 

Proprietăți 

1) n-s(n) ⋮9, (∀) n ∈ N 

2)  s(m+n) ≤ s(m)+s(n),(∀)n,m ∈ N 
3) S(m⋅n) ≤ n⋅s(m), (∀)m,n ∈ N 

4) S(m⋅n) ≤s(m)⋅s(n),(∀) m,n ∈ N 

  

 

 Suma cifrelor 
 

1)       Notăm în cele ce urmează cu A un număr oarecare natural si cu S(A) suma cifrelor 
numărului natural A(exemplu:S(132)=1+2+3=6).Dacă numărul A are propietatea că 
S(A) =2018, determinați numărul de valori numere natural care pot fi rezultate ale 
diferențelor S(A)-S(A+1) sau S(A+1)-S(A). 

                                                                  

         Liliana Maria Toderiuc si Gabriel Vrînceanu,București/2018 

 

                   Soluție: 

    Numărul de cazuri este determinat de numărul de cifre consecutive de 9 cu care se 

finalizează numărul A, la care se adaugă cazul S(A+1)-S(A)=1, corespunzător cifrei unităților 

diferită de 9. Cum 2018=224 x 9+2, rezulta ca numărul maxim de cifre de 9 din care poate fi 

format A este 224. În total, numărul valorilor diferențelor este 225. Observație: diferențele 

posibile sunt de forma 1 sau 9 x k-1, unde k este orice număr natural care îndeplinește 

condiția 1≤ k ≤224. 

 

2)    Fie S(n) suma cifrelor unui numar naturaln.Determinați numerele pentru care 

n+S(n)=2017. 
                             ,,Memorialul Gheorghe Cenușe”,Campulung,11 noiembrie 2017 

 

 Solutie: 

                      Din n+S(n)=2017= n 2017,deci n nu poate avea mai mult de 4 cifre.Numărul n nu poate 

fi cifră sau număr de 2 cifre. Dacă numărul are 3 cifre,atunci n+S(n)≤999+27=1026<2017.Deci,n nu 

poate avea 3 cifre=>n=abcd=>n+S(n)=1001a+101b+11c+2d=2017=>a=1 sau a=2.Dacă 

a=1=>101b+11c+2d=1016=>b=9=>11c+2d=107.Dacă c=8=>2d=19,fals.Dacă c=9=>2d=8=>d=4=>abcd= 



=1994.Dacă a=2=>101b+11c+2d=15=>b=0=>11c+2d=15=>c=1=>2d=4=>d=2=>abcd=2012.Deci,n 

∈{1994,2012}. 

3)  Fie D(n) suma cifrelor unui număr natural n. 

a)Există n astfel încat n+D(n)=1980? 

b) Să se demonstreze ca cel putin unul din două numere naturale consecutive este 

de forma: En=n+D(n) 

                                                                                                           (OMUS 1980) 

 pr.154/pg 169 

 Arthur Enjels 

 

Soluție: 

a)1962+D(1962)=1980 

b)Dacă n se termină cu 9, atunci En+1<En,daca nu En+1= En+2. Pentru orice m>2,m ∈ 

N,alegem pe cel mai mare N pentru care EN<m. Atunci EN+1≥m și ultima cifra a lui N nu este 

9. Prin urmare,fie EN+1=m sau EN+1=m+1. 

        

       4)  Pentru numărul natural n vom nota cu S(n) suma cifrelor numarului n. 

a)Calculați S(a), unde a=9+99+…+999…99 

                                                                                                2017 cifre de 9 

. 

                                                                                       ,,Argument”, Baia Mare,11 noiembrie, 2017 

 

Soluție: 

a) a=10-1+102-1+…+102017-1=10+102+…+102017-2017=111…10-2017=111…109093 

 de 2013 ori de 2013 ori 

=>S(a)=1+1+…+1+0+9+0+9+3=2013+21=2034 

 de 2013 ori 

 

5) Notăm cu S(n), U(n) suma cifrelor numarului natural n, respectiv ultima cifra a sa. 

Determinți numerele naturale n care au proprietatea n+S(n)+U(n)=2012. 

                                                                            Florian Dumitrel, ,,Nicolae Coculescu”, Slatina, 29.11.2012 

Soluție: 

   Este clar că n are patru cifre, deci n=abcd.Din ipoteza obtinem:abcd+a+b+c+d+ 



+d=2012=>1000a+100b+10c+d+a+b+c+2d=2012=>1001a+101b+11c+3d=2012=>a 
∈{1;2}.În cazul a=1 avem 101b+11c+2d=1011=>b=9 și 11c+3d=102=>c=9 și d=1. Dacă a=2, 
atunci 101b+11c+3d=10=>b=c=0 și 3d=10,ceea ce nu este posibil.Așadar, n=1991 este unica 
soluție a problemei. 

6) Pentru un numar natural n, notam cu s(n) suma cifrelor sale impare.De exemplu, 

s(512416)=5+1+1=7, iar s(224)=0. Calculați s(1)+s(2)+s(3)+…+s(1000). 

 

                                                                                                   ,,Traian Lalescu”,Arad,22-24.03.2013 

 Soluție: 

                       Fiecare cifră impara poate apărea in scrierea numerelor 1,2,…,999 ca și cifră a 

unitătilor, zecilor sau sutelor.În total, în scrierea numerelor 1,2,…,999 fiecare cifră impară 

apare de 300 ori.Cifra 1 apare in plus o data ca și cifra miilor.Suma ceruta este deci 

300(1+3+5+7+9)+1=7501. 


