
Ε ΩΞΑ ΠΕΟ ΓΝΑΚΑΘΕΣΕΟ !!!!! 

1ο Ηεθάιαηο ΑΘΓΓΒΞΑ ΘΓΩΞΖΑ 

ΟΑΟ ΝΞΜΓΠΜΖΙΑΔΩ ΓΖΑΠΖ ΙΓΠΑ ΘΑ ΑΗΜΡΘΜΡΘΕΟΜΡΚ ΓΞΩΠΕΟΓΖΟ ΓΓΓ 

 

1. Πξιξπ είμαι ξ ηύπξπ ηηπ Ερκλείδειαπ Διαίοεζηπ;  

Δ = δ ∙ π + σ  όποσ Δ= δηαηρεηέος , δ= δηαηρέηες, π= πειίθο θαη σ= σπόιοηπο  

 

2. Πόηε μια διαίοεζη λέγεηαι ηέλεια; 

Όηακ ηο σπόιοηπο σ=0 

 

3. ε μια ερκλείδεια διαίοεζη πξια ζςέζη ζρμδέει ηξ ρπόλξιπξ ρ με ηξ διαιοέηη δ; 

Πο σπόιοηπο είκαη πάκηα μηθρόηερο από ηο δηαηρέηε δειαδή σ < δ 

 

4. Η ιζόηηηα 96 = 22 ∙  4 + 8 εκθοάζει Ερκλείδεια διαίοεζη;  

Καη, είκαη εσθιείδεηα δηαίρεζε με δηαηρέηε μόκο ηοκ αρηζμό 22 γηαηί 8< 22 αιιά ότη με δηαηρέηε 

ηο 4 γηαηί ηο σπόιοηπο 8 είκαη μεγαιύηερο από ηο 4. ( γκφρίδοσμε όηη ηζτύεη σ < δ) 

 

5. ε μια διαίοεζη με διαιοέηη ηξ 7, πξιεπ ξι ηιμέπ πξρ μπξοεί μα πάοει ηξ ρπόλξιπξ; 

0, 1, 2, 3, 4, 5 θαη 6  

 

6. Πξιξ ηξ πηλίκξ όηαμ Δ=δ ; 

Πο πειίθο είκαη 1,  πτ 12:12 = 1  

 

7. Πξιξ ηξ πηλίκξ όηαμ δ=1 ; 

Πο πειίθο π = Δ, πτ 6: 1 = 6 

 

8. Πξιξ ηξ πηλίκξ όηαμ Δ=0; 

Πο πειίθο π = 0, πτ 0 : 13 = 0 

 



IMPORTANT!!!! SOS!!!! 

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΣΑΝ ΛΤΝΩ 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΕ 

ΠΑΡΑΣΑΕΙ 

9. Πξιξι αοιθμξί λέγξμηαι ποώηξι; 

Ασηοί ποσ δηαηρούκηαη μόκο με ηο 1 θαη ηοκ εασηό ηοσς πτ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23…  

 

10. Πξιξι αοιθμξί λέγξμηαι ζύμθεηξι; 

 

Όζοη δεκ είκαη πρώηοη, δειαδή δηαηρούκηαη με ηο 1, ηοκ εασηό ηοσς θαη ηοσιάτηζηοκ έκα αθόμε 

αρηζμό. 

11. Πξιξι αοιθμξί λέγξμηαι ποώηξι μεηανύ ηξρπ; 

Γθείκοη ηφκ οποίφκ ο Ιέγηζηος Ηοηκός Δηαηρέηες είκαη ηο 1 (Ι.Η.Δ. = 1)  

 

12.  Πόηε έμαπ αοιθμόπ διαιοείηαι: 

  Με ηξ 2; Όηακ ηειεηώκεη ζε 0,2,4,6,8 ή  αιιηώς είκαη δσγός 

  Με ηξ 5; Όηακ ηειεηώκεη ζε 0 ή 5 

  Με ηξ 10; Όηακ ηειεηώκεη ζε 0 

Με ηξ 3 και ηξ 9; Όηακ ηο άζροηζμα ηφκ υεθίφκ ηοσ δηαηρείηαη με ηο 3 θαη ηο 9 

ακηίζηοητα 

 

 ΩΡΑ ΓΙΑ  

ΕΛΑΥΙΣΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΟ (Ε.Κ.Π) 

ΜΕΓΙΣΟ ΚΟΙΝΟ ΔΙΑΙΡΕΣΗ (Μ.Κ.Δ) 

 

Δε λέω…… είμαι ζίγξροξπ πωπ όλξι έςεηε κοαηήζει εκείμξ ηξ θρλλαδιάκι πξρ είςαμε κάπξηε 

δώζει για ηξ Ε.Κ.Π και ηξμ Μ.Κ.Δ 

Οε περίπηφζε όμφς ποσ θάποσ, θάπφς έτεη «θρσθηεί»  θαη δεκ ηο βρίζθεηε…… ηο προζζέηφ πάιη 

εδώ ζηε ζσκέτεηα. Ωζηόζο δηαβάδφ θαη ηο βηβιίο έηζη;;;;;;;  

 

 

 

 

 



Πωο βρίπκω ρξ Ελάχιπρξ Κξιμό Πξλλαπλάπιξ Ε.Κ.Π. αριθμώμ 

1ξο ρρόπξο: Για μα βρξύμε ρξ ΔΚΠ δύξ ή περιππξρέρφμ αριθμώμ, ενεράζξςμε πρώρα αμ ξ 

μεγαλύρερξο από αςρξύο είμαι και πξλλαπλάπιξ ρφμ άλλφμ. Αμ είμαι, ρόρε αςρόο ξ 

αριθμόο είμαι ρξ ΔΚΠ ρξςο.  

Αμ δεμ είμαι, ρόρε νεκιμάφ και διπλαπιάζφ, ρριπλαπιάζφ, ρερραπλαπιάζφ κλπ ρξμ 

αριθμό αςρό, ώππξς μα βρφ ρξ πρώρξ πξλλαπλάπιξ ρξς πξς είμαι κξιμό πξλλαπλάπιξ και 

ρφμ άλλφμ. Τξ πρώρξ κξιμό πξλλαπλάπιξ πξς θα βρφ είμαι ρξ ΔΚΠ ρφμ αριθμώμ. 

(Βξλεύει όραμ έτφ μικρξύο αριθμξύο) 

 

2ξο ρρόπξο: Δεο βιβλίξ πελίδα 28. Αμαλύφ κάθε αριθμό νεχωριπρά πε γιμόμεμξ πρώρφμ 

παραγόμρφμ. Ασξύ γράυφ με ρη μξρσή γιμξμέμξς πρώρφμ παραγόμρφμ (πρώρξι 

αριθμξί) κάθε αριθμό νετφριπρά ρόρε για μα ςπξλξγίπφ ρξ ΔΚΠ πξλλαπλαπιάζφ κξιμξύο 

και μη κξιμξύο παράγξμρεο, δηλαδή όλξςο ρξςο πρώρξςο αριθμξύο πξς βλέπω πρα 

γιμόμεμα, πρξ μεγαλύρερξ εκθέρη πξς θα δφ κάθε πςγκεκριμέμξ πρώρξ αριθμό. 

Πτ.    180 = 22 ∙ 32 ∙ 5  

        120 = 23 ∙ 3 ∙ 5 

Οι πρώρξι αριθμξί πξς πςμαμρώ πρα γιμόμεμα είμαι ξι 2, 3 και 5. Τξμ αριθμό 2 θα ρξμ 

ςυώπφ πρη μεγαλύρερξ εκθέρη πξς βλέπφ, δηλαδή 23, ρξμ αριθμό 3 πρη δεύρερη 

δύμαμη ρξς, δηλαδή 32 και ρξ 5 όπφο έτει.  

Δπξμέμφο ΔΚΠ(120,180) = 23 ∙ 32 ∙ 5 = 360 

(Βξλεύει όραμ έτφ μεγάλξςο αριθμξύο) 

 

3ξο ρρόπξο. Όπφο πρξ Δημξρικό.  Δεο παράδειγμα πξς ακξλξςθεί. Σρξ παράδειγμα θέλφ 

μα βρφ ρξ ΔΚΠ ρφμ 10, 20, 24 

10 20 24 2 

5 10 12 2 

5 5 6 2 

5 5 3 3 

5 5 1 5 

1 1   

Πξλλαπλαπιάζφ ρξςο αριθμξύο ρηο ρέραρρηο πρήληο και ρξ γιμόμεμξ είμαι ρξ ΔΚΠ ρφμ 

10,20 και 24. Δηλαδή ΔΚΠ(10,20,24) = 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 5 = 120 



 

Πωο βρίπκω ρξ Μέγιπρξ Κξιμό Διαιρέρη Μ.Κ.Δ. αριθμώμ 

1ξο ρρόπξο: Γράσφ για κάθε αριθμό νετφριπρά ρξςο διαιρέρεο ρξς πε νετφριπρέο γραμμέο. 

Σε αςρή ρη διαδικαπία με βξηθάμε πξλύ ρα κριρήρια διαιρερόρηραο. Βάζφ πε κύκλξ ρξςο 

κξιμξύο ρξςο διαιρέρεο και από αςρξύο διαλέγφ ρξμ μεγαλύρερξ. Αςρόο είμαι ξ ΜΚΔ 

ρξςο. 

 

Πτ ΜΚΔ ρφμ 18, 24 

Διαιρέρεο ρξς 18 : 1, 2, 3, 6, 9, 18 

Διαιρέρεο ρξς 24 : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 

 

2ξο ρρόπξο: Δεο βιβλίξ πελίδα 28. Μξιάζει με ρξμ ρρόπξ εύρεπηο ρξς ΔΚΠ αλλά πρημ 

περίπρφπη ρξς ΜΚΔ πξλλαπλαπιάζφ μόμξ ρξςο κξιμξύο παράγξμρεο πρη μικρόρερη 

δύμαμη – εκθέρη πξς ρξςο πςμαμρώ πρα γιμόμεμα πρώρφμ παραγόμρφμ 

άπκηπη: Για μα δξκιμαπρείρε λίγξ με ρξμ 2ξ ρρόπξ pleaseeeee 

1. Να βρεθεί ξ ΜΚΔ ρφμ αριθμώμ 

 28 και 54 

 14, 42 και 98 

 

 

 

 

ΓΝ ΓΝ  

ΓΖΑ ΗΑΘΜ ΙΑΟ ΓΖΚΑΖ ΜΘΑ ΑΡΠΑ …………… 

ΓΚΠΑΛΓΖ ;;;;; 

 


