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Ευκλείδεια Διαίρεςη 
 

Εξερεφνηςη 
 

 Να υπολογίςετε τθν μζρα που κα ζχουμε, 

 φςτερα από 245 θμζρεσ; 

 φςτερα από 400 θμζρεσ; 

 

 Δίςεκτα λζγονται τα ζτθ που είναι πολλαπλάςια του 4 
και δεν λιγουν ςε 00. Τα ζτθ που λιγουν ςε 00 είναι 
δίςεκτα αν είναι πολλαπλάςια του 400. 

 Είναι θ φετινι χρονιά δίςεκτο ζτοσ; 

 Η ονομαςτικι γιορτι του κυρίου Αντϊνθ (17 Ιανουαρίου), ιταν φζτοσ θμζρα Πζμπτθ. 
Βζβαια, κα προτιμοφςε να ιταν Σάββατο ι Κυριακι για να ζχει όλο τον χρόνο να 
δεξιωκεί τουσ ςυγγενείσ και φίλουσ. 

  Να βρείτε ποιο ζτοσ κα είναι θ γιορτι του Αγίου Αντωνίου Σάββατο ι Κυριακι. 

 
 

Διερεφνηςη 
 

1. Να τοποκετιςετε τουσ πιο κάτω κφβουσ ανά 5. Τι παρατθρείτε;   
 

 
 

2.  O κακθγθτισ φυςικισ αγωγισ πρζπει να αποφαςίςει με ποιο τρόπο μπορεί να 
παρατάξει τουσ     μακθτζσ του ςχολείου για τθν παρζλαςθ. 
 Μπορεί να φτιάξει τριάδεσ, τετράδεσ, πεντάδεσ, εξάδεσ ι επτάδεσ; 

 
 

Τι πρζπει να ξζρετε 
 

 Όταν δοκοφν δφο φυςικοί αρικμοί   (Διαιρετζος) και   (διαιρζτης), με    ,  τότε 
υπάρχουν δφο άλλοι φυςικοί αρικμοί   (πηλίκο) και   (υπόλοιπο) ζτςι ϊςτε να 
ιςχφει θ ιςότθτα:  

                         

   

Μια διαίρεςθ τθσ πιο πάνω μορφισ λζγεται Ευκλείδεια Διαίρεςη.  

 Αν     , τότε θ διαίρεςθ λζγεται τζλεια διαίρεςη. 
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 Αν   και   είναι δυο φυςικοί αρικμοί (   ), ο αρικμόσ   διαιρεί τον αρικμό  , 
αν υπάρχει φυςικόσ αρικμόσ  , ζτςι ϊςτε να ιςχφει θ τζλεια διαίρεςθ, 

      

Τότε: 

 Ο αρικμόσ   λζγεται πολλαπλάςιο του αρικμοφ  . 
 Ο αρικμόσ   διαιρεί (ή διαιρεί ακριβώσ) τον αρικμό  . 
 Ο ςυμβολιςμόσ      δθλϊνει ότι   διαιρεί τον  .  

 

 Παρατιρθςθ: 
o Άρτιοσ είναι ζνασ φυςικόσ αρικμόσ που διαιρείται με το 2 

                      

o Περιττόσ είναι ζνασ φυςικόσ αρικμόσ που διαιροφμενοσ με το 2 αφινει 
υπόλοιπο 1.  

                        

 
 
 

Δραςτηριότητεσ 

 

 Να βρείτε το πθλίκο και το υπόλοιπο τθσ ευκλείδειασ διαίρεςθσ: 

 (α)  του 18 με τον 6  (β)  του 124 με τον 8  (γ) του 29 με τον 29 

 (δ)  του 5 με τον 20  (ε)  του 0 με τον 23 

 Λφςθ 

(α)  
18 6

30
 

         Πθλίκο 3, υπόλοιπο 0 

(β) 

124 8
18

44
5

4

ϋ ϋ

 

           Πθλίκο 15, υπόλοιπο 4 

    
 
 

 Ποιεσ από τισ παρακάτω ιςότθτεσ εκφράηουν «Ευκλείδεια διαίρεςθ»;  

 (α)                     (β)                     (γ)                  

 Λφςθ 

 (α) Ζχουμε      , που είναι μικρότεροσ από το 28 και μεγαλφτεροσ από το 4. Άρα, 
είναι υπόλοιπο τθσ Ευκλείδειασ διαίρεςθσ με διαιρζτθ μόνο το 28 και όχι το 4.  

 (β) Ζχουμε       , που είναι μεγαλφτεροσ από το 59 και από το 21. Άρα δεν είναι 
υπόλοιπο μιασ Ευκλείδειασ διαίρεςθσ με διαιρζτθ το 59 ι το 21.  

 (γ) Ζχουμε      ,  που είναι μικρότεροσ από το 8 και από το 48. Άρα είναι υπόλοιπο 
τθσ Ευκλείδειασ διαίρεςθσ με διαιρζτθ είτε το 46 είτε το 8. 
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 Αν ζνασ αρικμόσ διαιρεκεί δια 14, δίνει πθλίκο 7 και υπόλοιπο 9. Ποιόσ είναι ο αρικμόσ 

αυτόσ;  

 Λφςθ 

 Στθν ιςότθτα          ζχουμε                      , άρα  

          άρα ο αρικμόσ είναι ο 107 

 

 Αν ζνασ φυςικόσ αρικμόσ ν διαιρεκεί με το 7, ποιοι αρικμοί μπορεί να είναι το 

 υπόλοιπο τθσ διαίρεςθσ     ; 

 Λφςθ 

 Θα πρζπει       , δθλαδι ζχουμε ότι      .  Άρα το υπόλοιπο υ μπορεί να 
είναι 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

 Να βρείτε όλουσ του φυςικοφσ αρικμοφσ οι οποίοι, αν διαιρεκοφν με το 4, δίνουν 

  πθλίκο 10.  

 Λφςθ 

Το υπόλοιπο μπορεί να είναι ίςο με 0, 1, 2, 3. 

Αν    , τότε ζχουμε ότι:            . 

Αν    , τότε ζχουμε ότι:            . 

Αν    , τότε ζχουμε ότι:            . 

Αν    , τότε ζχουμε ότι:            . 

 

1. Ποιεσ διαιρζςεισ προκφπτουν από τθν ιςότθτα           ;  
 

2. Σε μια ευκλείδεια διαίρεςθ ο διαιρετζοσ είναι ο αρικμόσ 958 και ο διαιρζτθσ ο αρικμόσ 
45. Να βρείτε το πθλίκο και το υπόλοιπο.  

 

3. Να ςυμπλθρωκεί ο πιο κάτω πίνακασ, όπου Δ διαιρετζοσ, δ διαιρζτθσ, π πθλίκο και υ 
υπόλοιπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  375  1514 

  18 92  

   8 15 

   3 14 
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4. Να βρείτε τισ αλθκείσ προτάςεισ: 
 (α) 6|30 (β) 5|24 (γ) 20|5 (δ) 8|64 

 
5. Να βρείτε ποιεσ από τισ επόμενεσ προτάςεισ είναι αλθκείσ. 

  

6. Να βρείτε τον αρικμό, ο οποίοσ:  
(α)  διαιρείται τζλεια με το 13 και δίνει πθλίκο 15, 
(β)  διαιρείται τζλεια με το 7 και δίνει πθλίκο 6,  
(γ)  όταν διαιρεκεί με το 9, δίνει πθλίκο 7 και υπόλοιπο 3,  
(δ)  όταν διαιρεκεί με το 12, δίνει πθλίκο 8 και υπόλοιπο 10, 
(ε)  όταν διαιρεκεί με το 6, δίνει πθλίκο 1 και υπόλοιπο 3. 

 

7. Σε μια ευκλείδεια διαίρεςθ το πθλίκο είναι 113, ο διαιρζτθσ είναι το 594 και το 
υπόλοιπο είναι το 312. Να βρείτε το διαιρετζο.  

 

8. Να βρείτε τουσ μθ μθδενικοφσ φυςικοφσ αρικμοφσ που, όταν διαιρεκοφν με το 3,
 δίνουν πθλίκο εξαπλάςιο από το υπόλοιπο.  

 

9. Ο κοσ Συμεοφ αγόραςε ζνα αυτοκίνθτο αξίασ        δίνοντασ προκαταβολι       . 
Το υπόλοιπο ποςό ςυμφϊνθςε να το αποπλθρϊςει χωρίσ τόκο ςε 12 ιςόποςεσ μθνιαίεσ 
δόςεισ. Να βρείτε το ποςό τθσ κάκε δόςθσ.  

 

10.  (α)  Να εξετάςετε κατά πόςο το ζτοσ 2014 είναι δίςεκτο. 
(β) Αν τα Χριςτοφγεννα του 2014 είναι Πζμπτθ, να βρεκεί θ θμζρα των Χριςτουγζννων 
του ζτουσ 2016. 

11. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ μακθτϊν και κακθγθτϊν ενόσ ςχολείου είναι 468. Αν το ςχολείο 
χρθςιμοποιεί για μια εκδρομι λεωφορεία των 52 κζςεων:  
(α)  Πόςα λεωφορεία κα χρειαςτοφν για τθν εκδρομι;  

(β)  Θα μποροφςε να ταξιδζψει ίςοσ αρικμόσ ατόμων ςε κάκε λεωφορείο;  

 
12. Ο Μάριοσ κζλει να κεράςει τουσ ςυμμακθτζσ τθσ τάξθσ του τθν θμζρα των γενεκλίων

 του. Υπολόγιςε ότι για να δϊςει ςτον κακζνα 12 καραμζλεσ δεν τον ζφτανε το κουτί 
που περιείχε 210 καραμζλεσ. Για αυτό το λόγο αγόραςε το κουτί που περιείχε 220 
καραμζλεσ. Κζραςε όλουσ τουσ ςυμμακθτζσ του από 12 καραμζλεσ. Όςεσ καραμζλεσ 
του περίςςεψαν τισ μοίραςε εξίςου ςτουσ 2 φίλουσ του ςτο διπλανό τμιμα. Πόςεσ 
καραμζλεσ ζδωςε ο Μάριοσ ςτον κακζνα από τουσ φίλουσ του ςτο διπλανό τμιμα; 

 
 
 
 
 
 

(α) Το 60 είναι πολλαπλάςιο του 5 (β) Το 8 είναι πολλαπλάςιο του 40 

(γ) Το 21 είναι πολλαπλάςιο του 21 (δ) Το 0 είναι πολλαπλάςιο του 3 
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Πρώτοι και Σφνθετοι αριθμοί 
 

Διερεφνηςη 
 

1.  (α) Το εμβαδόν ενόσ ορκογϊνιου κιπου είναι 
       Να βρείτε όλεσ τουσ φυςικοφσ αρικμοφσ 
που κα μποροφςαν να είναι διαςτάςεισ του 
κιπου.  

 (β) Ποιεσ είναι οι δυνατζσ διαςτάςεισ (φυςικοί 
αρικμοί μόνο), όταν ο κιποσ ζχει εμβαδόν       .  

 

2. Ο επόμενοσ πίνακασ δείχνει τον αρικμό των ορκογωνίων που μποροφν να 
καταςκευαςτοφν χρθςιμοποιϊντασ 2, 3, 4 και περιςςότερα τετράγωνα. Να 
ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα μζχρι και τον αρικμό των 20 τετραγϊνων. *εφαρμογίδιο, 
http://www.its.caltech.edu/~pmath/version5.htm ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Για ποιουσ αρικμοφσ μποροφν να καταςκευαςτοφν περιςςότερα από ζνα 
ορκογϊνια; 

 Για ποιουσ αρικμοφσ ζνα μόνο ορκογϊνιο μπορεί να καταςκευαςτεί; 
 Τι παρατθρείτε για τισ διαςτάςεισ των ορκογωνίων ςτισ περιπτϊςεισ που ζνα μόνο 

ορκογϊνιο μπορεί να καταςκευαςτεί;  

 

3. Σε ζνα δοχείο τοποκετοφνται χρωματιςτζσ μπάλεσ ( κόκκινεσ, κίτρινεσ μπλε και 
πράςινεσ). Στθν κάκε μπάλα αντιςτοιχεί ζνασ αρικμόσ ςφμφωνα με τον πίνακα: 

 

            

            

         

            

http://www.its.caltech.edu/~pmath/version5.htm
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Ο κακθγθτισ λζει ςε ζνα παιδί να πάρει από το δοχείο ζνα αρικμό από μπάλεσ, όςεσ 
κζλει,  να πολλαπλαςιάςει τθν αξία τουσ και να ανακοινϊςει το γινόμενο ςτθν 
υπόλοιπθ τάξθ. Ο κακθγθτισ ιςχυρίηεται πωσ γνωρίηοντασ μόνο το γινόμενο είναι 
δυνατόν να προςδιοριςτοφν με ακρίβεια οι μπάλεσ που επιλζγονται από το δοχείο. 

 Να βρείτε τισ μπάλεσ (χρϊμα και ποςότθτα) αν το γινόμενο είναι: 

 
 
 
 
 

Τι πρζπει να ξζρετε 
 

 Οι φυςικοί αρικμοί που ζχουν μόνο δυο παράγοντεσ, τθ μονάδα 1 και τον εαυτό 
τουσ, λζγονται πρώτοι. 

 Κάκε φυςικόσ αρικμόσ μεγαλφτεροσ τθσ μονάδασ που ζχει περιςςότερουσ από δυο 
παράγοντεσ λζγεται ςφνθετοσ. 

 Ο αρικμόσ 1 δεν είναι οφτε πρϊτοσ οφτε ςφνκετοσ.  

 Υπάρχουν άπειροι πρϊτοι αρικμοί (Ευκλείδθσ) 

 Κάκε φυςικόσ αρικμόσ μπορεί να γραφεί με μοναδικό τρόπο ωσ γινόμενο πρϊτων 
αρικμϊν (Θεμελιϊδεσ Θεϊρθμα Αρικμθτικισ). 

 
 

Δραςτηριότητεσ 
 

 (α) Να γράψετε τουσ παράγοντεσ των αρικμϊν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10. 
(β) Ποιοι από τουσ αρικμοφσ αυτοφσ είναι πρϊτοι; 
 
Λφςθ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Οι αρικμοί 2, 3, 5 και 7 ζχουν ακριβϊσ δυο παράγοντεσ και επομζνωσ είναι πρϊτοι. 
 

(α)    (β)     (γ)     (δ)      

Αριθμόσ Παράγοντεσ 

1 1 

2 1, 2 

3 1, 3 

4 1, 2, 4 

5 1, 5 

6 1, 2, 3, 6 

7 1, 7 

8 1, 2, 4, 8 

9 1, 3, 9 

10 1, 2, 5, 10 
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 Ποιοι από τουσ αρικμοφσ 18, 45 και 79 είναι πρϊτοι; 

Λφςθ: 
Το 18 ζχει παράγοντεσ τουσ αρικμοφσ 1, 2, 3, 6, 9 και 18. Επομζνωσ, είναι ςφνκετοσ 
Το 45 ζχει παράγοντεσ τουσ αρικμοφσ 1, 3, 5, 9, 15 και 45. Επομζνωσ, είναι ςφνκετοσ 
Το 79 ζχει παράγοντεσ τουσ αρικμοφσ 1 και 79, δθλαδι είναι πρϊτοσ 

 
 

 Να αναλυκεί ο αρικμόσ 90 ςε γινόμενο πρϊτων παραγόντων.  

90

45

2
3

3
5

15
5

1

ι

90

45

15

5

1

2

3

3

5

 
 Άρα                   

 Ζνασ αρικμόσ Α γράφεται ςε γινόμενο πρϊτων παραγόντων ωσ   Α  23  32  5 . Να 
βρείτε τον αρικμό. 
Λφςθ: 

                    

 

1. (α) Να βρείτε τουσ παράγοντεσ των αρικμϊν: 

                              

(β) Ποιοι από τουσ αρικμοφσ αυτοφσ είναι πρϊτοι; 

 
2. Να εξθγιςετε γιατί ο αρικμόσ 99 είναι ςφνκετοσ. 

 
 

3. (α) Να βρείτε τουσ πρϊτουσ παράγοντεσ του 40. 

(β) Να βρείτε τουσ πρϊτουσ παράγοντεσ του 70. 

(γ) Να βρείτε τουσ κοινοφσ πρϊτουσ παράγοντεσ του 40 και του 70. 

 
4. Να βρείτε τον μικρότερο αρικμό που ζχει πρϊτουσ παράγοντεσ τουσ αρικμοφσ 2, 3 και7. 

 
5. Να βρείτε τουσ πρϊτουσ δυο πρϊτουσ αρικμοφσ μεγαλφτερουσ του 100. 

 
6. Να βρείτε τον πρϊτο κατά ςειρά πρϊτο αρικμό μεγαλφτερο του 200. 

 
7. Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι φυςικοί αρικμοί από το 1 μζχρι το 100. Να 

βρείτε ζνα τρόπο για να χωρίςετε τουσ πρϊτουσ αρικμοφσ από τουσ ςφνκετουσ 
αρικμοφσ (Κόςκινο του Ερατοςθζνη). *μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε το εφαρμογίδιο  
http://www.vex.net/~trebla/numbertheory/eratosthenes.html ] 
 

http://www.vex.net/~trebla/numbertheory/eratosthenes.html
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 
 
 

8. Να γράψετε τουσ αρικμοφσ ωσ γινόμενο πρϊτων παραγόντων: 

  
 
 
 
 

9. Ζνασ αρικμόσ γράφεται ςε γινόμενο πρϊτων παραγόντων ωσ          . Να βρείτε τον 
αρικμό. 
 

10. (α)  Να αναλφςετε τουσ όρουσ τθσ ακολουκίασ                   ςε γινόμενο πρϊτων 
παραγόντων. 
(β) Να γράψετε τουσ επόμενουσ δυο όρουσ τθσ ακολουκίασ ςε μορφι δφναμθσ. 
(γ) Να γράψετε τουσ επόμενουσ τρεισ όρουσ τθσ ακολουκίασ              ςε μορφι 
δφναμθσ. 

 
11. Να βρείτε δυο φυςικοφσ αρικμοφσ που δεν είναι πολλαπλάςια του 10 ζτςι ϊςτε: 

(α) Το γινόμενό τουσ είναι 1000. 
(β) Το γινόμενό τουσ είναι 1000000. 

 

12. Να βρείτε τον αρικμό: 

(α) Είναι ο μικρότεροσ μονοψιφιοσ περιττόσ πρϊτοσ αρικμόσ. 
(β) Τα δυο ψθφία του διψιφιου αυτοφ αρικμοφ είναι τα ίδια. Το γινόμενο των ψθφίων 
του δεν είναι ςφνκετοσ αρικμόσ. 
(γ) Είναι ο μοναδικόσ περιττόσ διψιφιοσ ςφνκετοσ αρικμόσ μικρότεροσ του 20.   

 

 

(α)    (β)    (γ)    

(δ)     (ε)    (ςτ)     

(η)    (θ)    (κ)      
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13. Δίδυμοι πρϊτοι λζγονται δυο πρϊτοι αρικμοί που είναι διαδοχικοί περιττοί αρικμοί. Για 
παράδειγμα οι 3 και 5, οι 5 και 7 και οι 11 και 13. Να βρείτε όλουσ τουσ δίδυμουσ 
πρϊτουσ μικρότερουσ του 100. 
 

14. Να βρείτε όλεσ τισ δυνατζσ διαςτάςεισ (φυςικοί αρικμοί) 
ορκογϊνιου παραλλθλεπιπζδου με όγκο 357 κ.μ. (κυβικζσ μονάδεσ).  

 

15. Να βρείτε δυο πρϊτουσ αρικμοφσ το άκροιςμα των οποίων είναι περιττόσ αρικμόσ. 
 

16. Ο Γκόλτπαχ (Goldbach 1690 - 1724) διετφπωςε τον ιςχυριςμό ότι κάκε άρτιοσ αρικμόσ 
μεγαλφτεροσ του 2 μπορεί να γραφεί ωσ άκροιςμα δυο πρϊτων αρικμϊν. Να δείξετε 
τον ιςχυριςμό αυτό για τουσ άρτιουσ αρικμοφσ από το 32 μζχρι το 62.  

 
 
 

Ιδιότητεσ των Διαιρετών 
 

Διερεφνηςη 

 
1. Στο λογαριαςμό τθλεφϊνου μιασ εταιρείασ φαίνεται πωσ τον προθγοφμενο μινα ο 

αρικμόσ των κλιςεων ιταν 3576. Ο αρικμόσ φαίνεται υπερβολικόσ ςτο διευκυντι τθσ 
εταιρείασ, ο οποίοσ κζλει να βρει πόςα τθλεφωνιματα αναλογοφν ςτον κακζνα από 
τουσ 12 υπαλλιλουσ. Παρατθρεί πωσ ο αρικμόσ των κλιςεων διαιρείται ακριβϊσ με τον 
αρικμό των υπαλλιλων. Πιο κάτω φαίνεται ο τρόποσ που εργάςτθκε. 
 

 

  


    
  

3576 3600 24

3600 300 12 3576 298 12

24 2 12

 

 
 Να ερμθνεφςετε τον τρόπο υπολογιςμοφ του διευκυντι. 
 Αν ο αρικμόσ των κλιςεων ιταν 3648, να ειςθγθκείτε ζναν παρόμοιο τρόπο και να 

εξετάςετε κατά πόςο διαιρείται ακριβϊσ με τον αρικμό των υπαλλιλων. Ποιο είναι 
το πθλίκο τθσ διαίρεςθσ; 

 
 

2. Μια πλατφόρμα άντλθςθσ φυςικοφ αερίου κα 
ςτθκεί ςτθ κάλαςςα ςε ςθμείο που το βάκοσ 
είναι       . Οι κολϊνεσ τθσ βάςθσ 
αποτελοφνται από προκαταςκευαςμζνα 
τμιματα ανοξείδωτου χάλυβα μικουσ    . 
Τα προκαταςκευαςμζνα κομμάτια 
καταςκευάηονται από μικρότερα κομμάτια 
χάλυβα μικουσ     το κακζνα. 

 Πόςα κομμάτια μικουσ     χρειάηονται 
για τθν καταςκευι του κάκε προκαταςκευαςμζνου τμιματοσ των 42m;  
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 Να βρείτε τον αρικμό των τμθμάτων μικουσ      που κα χρειαςτοφν για τθν 
καταςκευι τθσ κάκε κολόνασ. 

 Αφοφ τοποκετθκοφν όλα τα τμιματα μικουσ     , πόςα επιπλζον κομμάτια των 
    κα χρειαςτοφν, για να ολοκλθρωκεί θ καταςκευι τθσ κάκε κολόνασ; 

 Να βρείτε το ςυνολικό αρικμό των κομματιϊν μικουσ     που κα χρειαςτοφν για 
τθν καταςκευι τθσ κάκε κολόνασ με δυο τρόπουσ. 

 

 

Τι πρζπει να ξζρετε 

Μερικζσ από τισ ιδιότθτεσ των διαιρετϊν είναι οι ακόλουκεσ: 

  Αν ζνασ αριθμόσ διαιρεί ζναν άλλο, θα διαιρεί και τα πολλαπλάςιά του,  
δθλαδι, αν       ,      ,  τότε           για οποιαδήποτε τιμή του 
φυςικοφ αριθμοφ κ. 
Απόδειξη:  
Ο   διαιρεί τον   άρα υπάρχει φυςικόσ αρικμόσ  , τζτοιοσ ϊςτε  β   λα.  
κ  β  κ   λα   κλ  α .  Άρα   κ  β.  

 

 Αν ζνασ φυςικόσ αριθμόσ διαιρεί δφο άλλουσ, θα διαιρεί το άθροιςμα και τη 
διαφορά τουσ, δθλαδι, αν       φυςικοί αριθμοί με         , τζτοιοι ώςτε  
    και    , τότε         και          

 
Απόδειξη:   
Ο αρικμόσ α διαιρεί τον β. Άρα υπάρχει φυςικόσ αρικμόσ   τζτοιοσ ϊςτε        
Ο αρικμόσ   διαιρεί τον  . Άρα υπάρχει φυςικόσ αρικμόσ λ τζτοιοσ ϊςτε       
Επομζνωσ,                      .  Άρα ο     είναι πολλαπλάςιο του 
 , δθλαδι διαιρεί τον    , άρα ιςχφει ότι        .  
Επομζνωσ,                      .  Άρα ο     είναι πολλαπλάςιο του 
 , δθλαδι διαιρεί τον    . Άρα ιςχφει ότι        .  

 

 Αν       και     και    , τότε    . 
 

Απόδειξη. Αφοφ     και    , τότε υπάρχουν δφο φυςικοί αρικμοί     , τζτοιοι ϊςτε 
      και      . 
Αυτό ςθμαίνει όμωσ ότι                     .   
Άρα,    , αφοφ    είναι φυςικόσ αρικμόσ.  

 

 Αν ζνασ αριθμόσ διαιρεί δφο άλλουσ, θα διαιρεί και το υπόλοιπο τησ διαίρεςησ του 
μεγάλου διά του μικροφ αριθμοφ. 

 
Απόδειξη. Αν     και     και ιςχφει    , τότε υπάρχουν αρικμοί κ, λ τζτοιοι ϊςτε 
      και      .  
Ιςχφει από τθν ευκλείδεια διαίρεςθ για τουσ αρικμοφσ     δθλαδι        , όπου 
    φυςικοί αρικμοί  με    .  
Από τθ ςχζςθ          ζχουμε ότι              που μασ δίνει       
   , δθλαδι το   είναι πολλαπλάςιο του α, οπότε    .  
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Δραςτηριότητεσ 

 

 Να εξετάςετε αν ο αρικμόσ 8 διαιρεί τον αρικμό 400 000.  
 Λφςθ: 
 Ο αρικμόσ 400 000 είναι πολλαπλάςιο του 40 αφοφ  

                     
 Ο αρικμόσ 8 διαιρεί το 40, άρα διαιρεί και το πολλαπλάςιο του 400 000. 

 

 Να εξεταςτεί αν ο αρικμόσ 24 διαιρεί τον αρικμό 2472. 

 Λφςθ: 

 Ο αρικμόσ 2472 γράφεται              
Ο αρικμόσ 24 διαιρεί και το 2400 και το 72, άρα διαιρεί και το άκροιςμά τουσ 2472. 

 
1. Να βρείτε τα ςφνολα των διαιρετϊν των αρικμϊν: 

 
 
 

2. Να βρείτε το ςφνολο των πολλαπλαςίων του 5 που είναι μικρότερα από το 60. 
 

3. Να εξετάςετε ποια από τα πιο κάτω ακροίςματα και διαφορζσ διαιροφνται με το 23.  

 (α)          (β)               
 (γ)          (δ)         

 
4. Να εξετάςετε κατά πόςο οι πιο κάτω αρικμοί διαιροφνται με το 14. 

   (α) 2814 (β) 2818 (γ) 14 042 

 
5. Να αποδείξετε, με αρικμθτικό παράδειγμα (αντιπαράδειγμα), ότι οι πιο κάτω 

προτάςεισ δεν ιςχφουν για όλουσ τουσ φυςικοφσ αρικμοφσ. 

 (α) Αν       και       τότε               (β) Αν       και       τότε         

 
6. Να αποδείξετε ότι, αν       φυςικοί αρικμοί με         , τζτοιοι ϊςτε      και 

   , τότε            όπου     φυςικοί αρικμοί.   
 

7. Σχθματίηουμε ζναν πίνακα με αρικμοφσ, όπωσ φαίνεται παρακάτω: 

0 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 

… … … … … 

 
 Να βρείτε ςε ποια ςτιλθ κα βρίςκονται οι αρικμοί 38, 150, 2012.  

(α) 16 (β) 30 (γ) 54 
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Κριτήρια Διαιρετότητασ 
 

Εξερεφνηςη 
 
Μια βιοτεχνία καταςκευάηει παιδικά κακίςματα για το αυτοκίνθτο. 
Κάκε κάκιςμα χρειάηεται 8 ιμάντεσ, για να προςδεκεί ςτο 
αυτοκίνθτο. Σε κάκε ςυςκευαςία τοποκετοφνται ακριβϊσ 8 ιμάντεσ. 
Στθν αποκικθ τθσ βιοτεχνίασ για τουσ μινεσ Οκτϊβριο, Νοζμβριο και 
Δεκζμβριο αναφζρονται ωσ απόκεμα ςε ιμάντεσ οι αρικμοί: 

 
 
 
 

 Να ελζγξετε, αν με τουσ αρικμοφσ αυτοφσ ικανοποιείται ο ςτόχοσ τθσ εταιρείασ για 
παραγωγι τόςων ιμάντων όςων ακριβϊσ χρειάηονται. 

 Να ελζγξετε, αν ο αρικμόσ         διαιρείται με το           και    (να ειςθγθκείτε 
διάφορουσ τρόπουσ)  

 

Διερεφνηςη 

1. Να χρθςιμοποιιςετε ζναν πίνακα φυςικϊν αρικμϊν, όπωσ τον παρακάτω. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (α) 

 Να βάλετε x ςε όλουσ τουσ αρικμοφσ που διαιροφνται με το 2. 
 Να κυκλϊςετε όλουσ τουσ αρικμοφσ που διαιροφνται με το 3. 
 Να υπογραμμίςετε όλουσ τουσ αρικμοφσ που διαιροφνται με το 5. 
 Να ςθμειϊςετε με   ςε όλουσ τουσ αρικμοφσ που διαιροφνται με το 10. 

 (β) 

 Να περιγράψετε το μοτίβο των αρκμϊν που διαιροφνται με το 2, 5 και 10. 
 Να περιγράψετε το μοτίβο των αρικμϊν που διαιροφνται με το 3 ( να μελετιςετε τα 

ψθφία των αρικμϊν). 

 

2. Να εξετάςετε κατά πόςο οι επόμενεσ δυο ομάδεσ αρικμϊν διαιροφνται με το 4. 

 
 
 
 

Οκτώβριοσ Νοζμβριοσ Δεκζμβριοσ 

                        

(α)                                 

(β)                                 
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 Τι κοινό ζχουν οι αρικμοί τθσ (α) ομάδασ που δεν το ζχουν οι αρικμοί τθσ (β) 
ομάδασ; 

 

3. Να εξετάςετε κατά πόςο οι επόμενεσ δυο ομάδεσ αρικμϊν διαιροφνται με το 3. 

 
 
 
 

 Τι κοινό ζχουν οι αρικμοί τθσ (α) ομάδασ που δεν το ζχουν οι αρικμοί τθσ (β) 
ομάδασ; 

 
 

Τι πρζπει να ξζρετε 
 
Κριτήρια διαιρετότητασ 

 Ζνασ φυςικόσ αρικμόσ διαιρείται με το 10, 100, 1000, … αν τελειϊνει τουλάχιςτον 
ςε ζνα, δφο, τρία, κ.ο.κ.  μθδενικά, αντίςτοιχα. 

 Ζνα φυςικόσ αρικμόσ διαιρείται ακριβϊσ με το 2, αν τελειϊνει ςε 0, 2, 4, 6, ι 8. 
Δθλαδι, οι άρτιοι αρικμοί διαιροφνται με το 2. 

 Ζνασ φυςικόσ αρικμόσ διαιρείται με το 5, αν τελειϊνει ςε 0 ι 5. 

 Ζνασ φυςικόσ αρικμόσ διαιρείται με το 4, αν τα τελευταία δφο ψθφία του 
διαιροφνται με το 4 ι είναι δφο μθδενικά. 

 Ζνασ φυςικόσ αρικμόσ διαιρείται με το 25, αν τα τελευταία δφο ψθφία του 
διαιροφνται με το 25 ι είναι δφο μθδενικά. 

 Ζνασ φυςικόσ αρικμόσ κα διαιρείται με το 3, αν και μόνο αν το άκροιςμα των 
ψθφίων  του είναι ζνασ αρικμόσ που διαιρείται με το 3.  

 Ζνασ φυςικόσ αρικμόσ κα διαιρείται με το 9, αν και μόνο αν το άκροιςμα των 
ψθφίων  του είναι ζνασ αρικμόσ που διαιρείται με το 9.  

 
 

Δραςτηριότητεσ 
 
Παραδείγματα 

 Από τουσ αρικμοφσ  325, 2310, 6302 και 9540 να βρείτε αυτοφσ που διαιροφνται: 

 
 
 
 

 Λφςθ:  
(α)  Οι αρικμοί 2310, 6302, και 9540 διαιροφνται με το 2.  

 (β)  Οι αρικμοί 2310, και 9540 διαιροφνται με το 3.  
 (γ)  Ο αρικμόσ 9540 διαιρείται με το 4.  

(α)                                   

(β)                                   

(α) με το 2 (β) με το 3 (γ) με το 4 

(δ) με το 5 (ε) με το 25 (ςτ) με το 2 και το 9 
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 (δ)  Οι αρικμοί 325, 2310  και 9540 διαιροφνται με το 5.  
 (ε)  Ο αρικμόσ 325  διαιρείται με το 25.  
 (ςτ)  Ο αρικμόσ 9540 διαιρείται με το 2 και το 9.  

 

 Να ςυμπλθρϊςετε τα τετραγωνάκια, ϊςτε ο αρικμόσ        να διαιρείται 
ταυτόχρονα με το 3 και το 4:  
 
Λφςθ:  

Για να διαιρείται ο αρικμόσ      με το 4 κα πρζπει τα δφο τελευταία ψθφία 
του να διαιροφνται με το 4. Ζτςι ςτο τελευταίο τετραγωνάκι (μονάδεσ) μποροφμε να 
ζχουμε τα ψθφία 2 ι 6. 

Για να διαιρείται ο αρικμόσ με το 3 το άκροιςμα των ψθφίων του αρικμοφ πρζπει 
να διαιρείται με το 3. 

(i) Αν το τελευταίο ψθφίο του αρικμοφ είναι το 2, τότε ζχουμε ότι 7 + 5 +2 = 14. 
Άρα πρζπει το πρϊτο ψθφίο του αρικμοφ να είναι 1 ι 4. Ζτςι ϊςτε να 
προκφψει άκροιςμα που είναι πολλαπλάςιο του 3. 

Ο αρικμόσ κα είναι ο        ι       . 

(ii) Αν το τελευταίο ψθφίο του αρικμοφ είναι το 6, τότε ζχουμε  7 + 5 + 6 = 18. Άρα 
πρζπει το πρϊτο ψθφίο (χιλιάδων) του αρικμοφ να είναι 3 ι 6 ι 9. 

Επομζνωσ ο αρικμόσ κα είναι ο               ι              ι           . 

 

 Να δείξετε το κριτιριο διαιρετότθτασ με το 3 για τον αρικμό 8412. 

Λφςθ: 
 

                          

                       

                          

                             

Με αντικατάςταςθ ζχουμε ότι: 

                                      

                                        

                                         

                                                                                                    

                                                                   

 

Ο αρικμόσ 8412 μπορεί να γραφεί ωσ:                         .  

Παρατθροφμε ότι για να διαιρείται με το 3 κα πρζπει το άκροιςμα           να 
είναι πολλαπλάςιο του 3.  
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1. Να εξετάςετε κατά πόςο οι παρακάτω προτάςεισ είναι ςωςτζσ ι λανκαςμζνεσ.  
(α)  Το τριπλάςιο ενόσ αρικμοφ είναι πρϊτοσ αρικμόσ. 
(β)  Ζνασ  αρικμόσ που διαιρείται με το 9 διαιρείται και με το 3.  
(γ)  Δφο περιττοί αρικμοί είναι πάντοτε πρϊτοι μεταξφ τουσ.  
 

2. Από τουσ αρικμοφσ 765,  1520,  4404 και 3850, να βρεκοφν αυτοί που διαιροφνται με: 
(α)  με το 2  (β)  με το 3  (γ)  με το 4  (δ)  με το 5  
(ε)  με το 9   (ςτ)  με το 25 
 

3.  Δίνεται ο αρικμόσ        ο οποίοσ διαιρείται με το 4 και το 9.  

(α)  Να ςυμπλθρϊςετε το  με το ψθφίο που λείπει.  
(β)  Να αναλφςετε τον αρικμό ςε γινόμενο πρϊτων παραγόντων και να τον γράψετε ωσ 
τετράγωνο ενόσ φυςικοφ αρικμοφ.  
 

4. Η ανάλυςθ ενόσ αρικμοφ ςε γινόμενο πρϊτων παραγόντων ζχει τθν μορφι        
    ,  όπου το   είναι πρϊτοσ αρικμόσ. Να εξθγιςετε γιατί ο αρικμόσ αυτόσ διαιρείται: 
(α)  με το 12  (β)  με το 15  (γ)  με το 21 
 

5. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά τετράγωνα με κατάλλθλα ψθφία, ϊςτε ο αρικμόσ 

(α)     να διαιρείται ςυγχρόνωσ με το 3 και το 5, 

(β)        να διαιρείται με το 9,  

(γ)        να διαιρείται ςυγχρόνωσ με το 5 και το 9, 

(δ)         να διαιρείται ςυγχρόνωσ με το 2 και 3, 

(ε)         να διαιρείται ςυγχρόνωσ με το 9 και το 25  
 

6. Να διατυπϊςετε ζνα κριτιριο διαιρετότθτασ με το 8 (ςκεφτείτε τα κριτιρια με το 2 και 
το 4). 

 
7. Να δείξετε ότι ο αρικμόσ 126 διαιρείται με το 9. (Να γράψετε τον αρικμό ςε ανθγμζνθ 

μορφι και ακολοφκωσ να χρθςιμοποιιςετε Ευκλείδεια διαίρεςθ για να γράψετε τισ 
εκατοντάδεσ και δεκάδεσ ωσ πθλίκο του 9). 

 
8. Να εξετάςετε κατά πόςο ο αρικμόσ 787 είναι πρϊτοσ ι ςφνκετοσ;  

 
9. Χωρίσ να κάνετε τθ διαίρεςθ, εξετάςτε αν θ διαίρεςθ            είναι τζλεια 

διαίρεςθ. 
 

10. Να βρείτε δφο φυςικοφσ αρικμοφσ με γινόμενο 48 και με το μικρότερο δυνατό 
άκροιςμα.  

 
11. Να βρείτε τρεισ φυςικοφσ αρικμοφσ με άκροιςμα 13, με γινόμενο 36 και ο μικρότεροσ 

να είναι περιττόσ.  
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Μζγιςτοσ Κοινόσ Διαιρζτησ (ΜΚΔ) & Ελάχιςτο Κοινό Πολλαπλάςιο 
(ΕΚΠ) φυςικών αριθμών 

 
 

Εξερεφνηςη 

1. Ο Κϊςτασ τοποκετεί τισ φωτογραφίεσ ςυμμακθτϊν του ςε 
ζνα πλαίςιο διαςτάςεων            . Οι φωτογραφίεσ είναι 
τετράγωνεσ και ζχουν όλεσ το ίδιο μικοσ πλευράσ που είναι 
φυςικόσ αρικμόσ. Τοποκετοφνται θ μια δίπλα ςτθν άλλθ, 
χωρίσ να υπάρχει κενό ανάμεςά τουσ αλλά και χωρίσ να 
καλφπτει θ μια τθν άλλθ. 

 Να βρείτε το μεγαλφτερο δυνατό μικοσ τθσ πλευράσ τθσ κάκε τετράγωνθσ 
φωτογραφίασ. 

 Πόςεσ τετράγωνεσ φωτογραφίεσ με τθ μεγαλφτερθ δυνατι πλευρά μπορεί να 
τοποκετιςει ο Κϊςτασ μζςα ςτο πλαίςιο; 

2. Ζνα τετραγωνικό δωμάτιο κα καλυφκεί με κεραμικά πλακάκια διαςτάςεων           . 
Το δωμάτιο καλφπτεται εξολοκλιρου με τα κεραμικά πλακάκια, χωρίσ να χρειαςτοφν 
οποιαδιποτε κοψίματα. 

 Να βρείτε τισ διαςτάςεισ του μικρότερου δωματίου που μπορεί να καλυφκεί με το 
κεραμικό αυτό, χωρίσ να χρειαςτοφν κοψίματα. 

 
 

Διερεφνηςη 
 

1. Να αναλφςετε τουσ αρικμοφσ 30 και 24 ςε γινόμενο πρϊτων παραγόντων και να 
ςυμπλθρϊςετε το επόμενο διάγραμμα τοποκετϊντασ ςτουσ κφκλουσ τουσ πρϊτουσ 
παράγοντεσ του κάκε αρικμοφ. Τουσ κοινοφσ πρϊτουσ παράγοντεσ να τουσ 
τοποκετιςετε ςτθν περιοχι που είναι κοινι για τουσ δυο κφκλουσ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ποιοι αρικμοί βρίςκονται και ςτουσ δυο κφκλουσ; 

 Να βρείτε το γινόμενο των αρικμϊν που βρίςκονται και ςτουσ δυο κφκλουσ. 

 Να εξετάςετε, αν το γινόμενο είναι παράγοντασ (διαιρζτθσ) των αρικμϊν 30 και 12. 
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 Να εξετάςετε, αν το γινόμενο των κοινϊν παραγόντων των αρικμϊν είναι ο 
μεγαλφτεροσ δυνατόσ κοινόσ παράγοντασ (διαιρζτθσ) των αρικμϊν. 

 Πϊσ κα μποροφςε θ ανάλυςθ των αρικμϊν ςε γινόμενο πρϊτων παραγόντων να 
αιτιολογιςει τθν απάντθςι ςασ ςτο προθγοφμενο ερϊτθμα; 

 

2. Να αναλφςετε τουσ αρικμοφσ 924 και 240 ςε γινόμενο πρϊτων παραγόντων και να 
ςυμπλθρϊςετε ζνα διάγραμμα με τουσ πρϊτουσ παράγοντεσ ςε κφκλουσ, όπωσ ςτθν 
προθγοφμενθ δραςτθριότθτα.  
 Να πολλαπλαςιάςετε τον μικρότερο από τουσ δυο αρικμοφσ με όλουσ τουσ 

πρϊτουσ παράγοντεσ του 924 που δεν είναι παράγοντεσ του 240. Να γράψετε το 
γινόμενο ςε μορφι γινομζνου πρϊτων παραγόντων. 

 Πόςεσ φορζσ μεγαλφτερο είναι το γινόμενο αυτό από το 240; 

 Πόςεσ φορζσ μεγαλφτερο είναι το γινόμενο αυτό από το 924; 

 Να εξετάςετε αν υπάρχει μικρότεροσ αρικμόσ από το γινόμενο αυτό που να είναι 
πολλαπλάςιο των αρικμϊν 924 και 240.    

 Πϊσ κα μποροφςε θ ανάλυςθ των αρικμϊν ςε γινόμενο πρϊτων παραγόντων να 
αιτιολογιςει τθν απάντθςι ςασ ςτο προθγοφμενο ερϊτθμα; 

 
 
 

Τι πρζπει να ξζρετε 
 

 Δφο ι περιςςότεροι φυςικοί αρικμοί μπορεί να ζχουν κοινοφσ διαιρζτεσ. Ο 
μεγαλφτεροσ από αυτοφσ ονομάηεται Μζγιςτοσ Κοινόσ Διαιρζτησ (ΜΚΔ) των 
αρικμϊν. 

 Ελάχιςτο Κοινό Πολλαπλάςιο (ΕΚΠ) δφο ι περιςςοτζρων αρικμϊν ονομάηεται το 
μικρότερο, μθ μθδενικό, κοινό πολλαπλάςιο των αρικμϊν αυτϊν. 

 Για να βροφμε το ΕΚΠ ι ΜΚΔ δφο ι περιςςοτζρων φυςικϊν αρικμϊν αναλφουμε 
τουσ αρικμοφσ ςε γινόμενα πρϊτων παραγόντων. 

o Ο ΜΚΔ είναι το γινόμενο των κοινϊν πρϊτων παραγόντων με τον 
μικρότερο εκκζτθ που εμφανίηεται ςτθν ανάλυςθ των αρικμϊν ςε πρϊτουσ 
παράγοντεσ. 

o Το ΕΚΠ είναι το γινόμενο όλων των πρϊτων παραγόντων με τον 
μεγαλφτερο εκκζτθ που εμφανίηεται ςτθν ανάλυςθ των αρικμϊν ςε 
πρϊτουσ παράγοντεσ.  

 Δφο φυςικοί αρικμοί α και β λζγονται πρώτοι μεταξφ τουσ (ι ςχετικά πρϊτοι) αν ο 
ΜΚΔ είναι το 1.  

 Κάκε φυςικόσ αρικμόσ που είναι ίςοσ με το άκροιςμα των γνιςιων διαιρετϊν του 
λζγεται τζλειοσ αριθμόσ . (π.χ. ο αρικμόσ 6 είναι τζλειοσ          ). 

*Από τθν εποχι του Πυκαγόρα (~500 π.Χ.) που πρϊτοσ διατφπωςε τουσ τζλειουσ 
αρικμοφσ , μόνο 38 τζλειοι αρικμοί ζχουν βρεκεί+ 
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Δραςτηριότητεσ 

Παραδείγματα 
 

 Δφο πλοία επιςκζπτονται ζνα νθςάκι. Το πρϊτο ανά 3 θμζρεσ, το δεφτερο ανά 4 
θμζρεσ. Αν ξεκίνθςαν από το νθςάκι ταυτόχρονα, ςε πόςεσ θμζρεσ κα ξαναβρεκοφν ςτο 
λιμάνι του νθςιοφ; 

Λφςθ 

Βρίςκουμε τα πολλαπλάςια των αρικμϊν 3 και 4.  

Πολλαπλάςια του 3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 ... 

Πολλαπλάςια του 4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 ... 

 

Οι αρικμοί 12, 24, 36, ... είναι κοινά πολλαπλάςια των αρικμϊν 3 και 4. Επειδι, το 
μικρότερο από τα κοινά πολλαπλάςια είναι το 12, γράφουμε: ΕΚΠ(3, 4) = 12 Δθλαδι, 
ακριβϊσ μετά από 12 θμζρεσ κα ξαναβρεκοφν τα δφο πλοία ςτο λιμάνι του νθςιοφ και 
αυτό κα επαναλαμβάνεται κάκε 12 θμζρεσ. 

 

 Να βρείτε το ΜΚΔ και το ΕΚΠ των αρικμϊν 36, 48 και 60. 

36
18
 9
 3
 1

2
2
3
3

2 236 2 3 

48
24
12
  6
  3
  1

2
2
2
2
3

448 2 3 

60
30
15
  5
  1

2
2
3
5

260 2 3 5  
 

Ο πιο πάνω τρόποσ μπορεί να δοκεί και ςυνοπτικά με βάςθ το παρακάτω ςχιμα. 

36
18
9
9
9
3
1
1

48
24
12
6
3
1
1
1

60
30
15
15
15
15
5
1

2
2
2
2
3
3
5  

 

Ο ΜΚΔ είναι το γινόμενο των κοινϊν διαιρετϊν (οι διαιρζτεσ που είναι ςε κφκλο) 

Το Ε.Κ.Π. είναι το γινόμενο όλων των διαιρετϊν. Επομζνωσ, 

                              ,  
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1. Να ςυμπλθρϊςετε τον επόμενο πίνακα: 

 
(α) Να περιγράψετε το μοτίβο που δθμιουργείται από τισ τιμζσ του πίνακα. 

(β) Ποια είναι θ ςχζςθ ανάμεςα ςτο γινόμενο των δυο αρικμϊν και το γινόμενο του 
ΜΚΔ και του ΕΚΠ;  

 
2. Ο Γιάννθσ, ο Γιϊργοσ και Κϊςτασ τρζχουν ςε ζναν κυκλικό ςτίβο κατά τθν διάρκεια τθσ 

προπόνθςθσ τουσ. Ο Γιάννθσ μπορεί να κάνει το γφρο του ςτίβου ςε 3 λεπτά, ο Γιϊργοσ 
ςε 6 λεπτά και ο Κϊςτασ ςε 4 λεπτά. Αν ξεκινιςουν και οι τρεισ ταυτόχρονα  από το ίδιο 
ςθμείο, μετά από πόςα λεπτά κα βρεκοφν ςτο ίδιο ςθμείο και πόςουσ γφρουσ κα ζχει 
κάνει ο κακζνασ;  
 

3. Να γράψετε τουσ αρικμοφσ 32, 48 και 80 ςε γινόμενο πρϊτων παραγόντων. Στθ 
ςυνζχεια να βρείτε το ΜΚΔ και το ΕΚΠ τουσ.  
 

4. Να βρεκεί πόςα το πολφ όμοια δζματα μποροφμε να κάνουμε με 108 τετράδια, 18 
βιβλία και 54 μολφβια. Τι κα περιζχει το κάκε δζμα;  
 

5. Να βρείτε για ποιουσ φυςικοφσ αρικμοφσ α ιςχφει Ε.Κ.Π.(4,α)=52. 
 

6. Ποια από τα παρακάτω ηευγάρια φυςικϊν αρικμϊν δεν είναι πρϊτοι μεταξφ τουσ;  

 

7. Να εξετάςετε κατά πόςο οι αρικμοί 1000 και 1323 είναι  πρϊτοι μεταξφ τουσ.  
 

8. (α) Να βρείτε τον επόμενο μετά το 6 τζλειο αρικμό. 

(β) Θα μποροφςε ζνασ τζλειοσ αρικμόσ να είναι πρϊτοσ; 

 
9. Να αναλυκοφν οι αρικμοί 2520, 2940, 3780 ςε γινόμενο πρϊτων παραγόντων. Με τθ 

βοικεια αυτισ τθσ ανάλυςθσ να βρεκεί ο ΜΚΔ και το ΕΚΠ των αρικμϊν. 
 

10. Να γράψετε τρία ηευγάρια φυςικϊν αρικμϊν, που είναι πρϊτοι μεταξφ τουσ. Να βρείτε 
το ΕΚΠ για κάκε ηευγάρι αρικμϊν. Τι παρατθρείτε; Να διατυπϊςετε ζνα γενικό κανόνα.  

 

11. Σε ζνα εργοςτάςιο υπάρχουν      κουτιά από χυμοφσ. Όταν ςυςκευάηονται τα 
κουτιά αυτά ανά 15, 20 και 32, δεν περιςςεφει κανζνα κουτί. Να υπολογίςετε το ψθφίο  

 . 
 

Αρικμόσ  α Αρικμόσ  β                               

3 5     

4 6     

6 9     

8 12     

7 14     

10 15     

(α) 16 και 25 (β) 26 και 35 (γ) 36 και 45 (δ) 46 και 55 



 20 

 

Δραςτηριότητεσ Εμπλουτιςμοφ 
 

1. Να βρείτε το μικρότερο φυςικό αρικμό   για τον οποίο οι αρικμοί: 
(α)           είναι όλοι ςφνκετοι. 
(β)                 είναι όλοι ςφνκετοι.  
 

2. Να εξετάςετε κατά πόςο ο αρικμόσ 263 είναι πρϊτοσ ι ςφνκετοσ;  
 

3. Να αναλφςετε ςε γινόμενο πρϊτων παραγόντων τουσ αρικμοφσ 28,  36,  60. 
 

4. Να γράψετε ζνα δεκαψιφιο ςφνκετο αρικμό, χωρίσ να χρθςιμοποιιςετε τα ψθφία 0, 2, 
4, 5, 8. 

 
5. Να βρείτε δφο φυςικοφσ αρικμοφσ με γινόμενο 48 που να ζχουν το μικρότερο δυνατό 

άκροιςμα.  
 

6. Να χαρακτθρίςετε με ΣΩΣΤΟ ι ΛΑΘΟΣ τισ παρακάτω προτάςεισ βάηοντασ ςε κφκλο τον 
αντίςτοιχο χαρακτθριςμό. Να αιτιολογιςετε τισ απαντιςεισ ςασ. 

 

i.  Το άκροιςμα δφο πρϊτων αρικμϊν είναι πρϊτοσ. ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ 

ii.  Το άκροιςμα δφο ςφνκετων αρικμϊν είναι ςφνκετοσ. ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ 

iii.  Το γινόμενο δφο πρϊτων αρικμϊν είναι πρϊτοσ. ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ 

iv.  
Το γινόμενο δφο οποιωνδιποτε ςφνκετων αρικμϊν είναι 
ςφνκετοσ. 

ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ 

  
7. Να αναλφςετε τουσ αρικμοφσ 36 και 315 ςε γινόμενα πρϊτων παραγόντων και να 

βρείτε όλουσ τουσ διαιρζτεσ τουσ.  
 

8. Ζνασ ανκοπϊλθσ ζχει λιγότερα από 450 τριαντάφυλλα. Ζχει υπολογίςει ότι αν κα 
φτιάξει όλεσ τισ ανκοδζςμεσ με 7 τριαντάφυλλα  δεν περιςςεφει κανζνα. Το ίδιο 
ςυμβαίνει, αν φτιάξει ανκοδζςμεσ των 9  ι  των 12 τριαντάφυλλων. Πόςα 
τριαντάφυλλα ζχει ο ανκοπϊλθσ;  

 
9. Να αποδειχκεί ότι όταν ζχουμε τρεισ διαδοχικοφσ φυςικοφσ αρικμοφσ, ο ζνασ από τουσ 

τρεισ είναι πολλαπλάςιο του 3.  
 

10. Ο Ευκλείδθσ ειςθγικθκε τον επόμενο αλγόρικμο για τον υπολογιςμό του     δυο 
φυςικϊν αρικμϊν: 

Αν   και   με     είναι δυο αρικμοί των οποίων ψάχνουμε το    , τότε διαιροφμε 
τον   δια του   και παίρνουμε πθλίκο    και υπόλοιπο   . Αν το υπόλοιπο        τότε 
διαιροφμε τον   δια του    και παίρνουμε πθλίκο      κα υπόλοιπο    . Η διαδικαςία 
ςυνεχίηεται μζχρι που το υπόλοιπο τθσ Ευκλείδειασ διαίρεςθσ να είναι ίςο με μθδζν.  
Τότε          είναι το τελευταίο μθ μθδενικό υπόλοιπο τθσ διαδικαςίασ αυτισ. 

(α) Να δείξετε ότι                    ,  όπου    το υπόλοιπο τθσ διαίρεςθσ του 
  δια του   * Να χρθςιμοποιιςετε τισ ιδιότθτεσ των διαιρετϊν+. 

(β) Να ςυμπεράνετε τθν αλικεια του Ευκλείδειου αλγόρικμου για τον          . 
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