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Κάθε ϕυσικός
αριθµός διαιρεί τα
πολλαπλάσιά του.

1. Να συµπληρώσετε µε τις κατάλληλες λέξεις τα κενά στην πρόταση που ακολουθεί :
Ισχύει ότι : 40 : 4 = 10. Ο αριθµός 40 είναι ένα .................... του αριθµού 4
και ο αριθµός 4 είναι ................. του 40.

Κάθε ϕυσικός που
διαιρείται από έναν
άλλο είναι
πολλαπλάσιό του.

Το µικρότερο από τα
κοινά πολλαπλάσια
δύο ή περισσότερων

2. Τρία λεωφορεία µε αφετηρία την ίδια πλατεία εκτελούν την συγκοινωνία σε
τρία διαφορετικά σηµεία του νησιού.
Το πρώτο εκτελεί µια διαδροµή σε 18 λεπτά, το δεύτερο σε 24 λεπτά και το
τρίτο σε 36 λεπτά.

αριθµών που δεν είναι
µηδέν ονοµάζεται
Ελάχιστο Κοινό

τους κοινούς διαιρέτες
δύο ή περισσότερων
ϕυσικών αριθµών

(αʹ) Αν ξεκινήσουν την ίδια ώρα από την πλατεία, ύστερα από πόσα λεπτά ϑα
ξεκινήσουν και πάλι µαζί από την πλατεία ;

Πολλαπλάσιο ( ΕΚΠ)
των αριθµών αυτών.

Ο µεγαλύτερος από

ονοµάζεται Μέγιστος
Κοινός ∆ιαιρέτης
( ΜΚ∆)

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
(ϐʹ) Πόσες διαδροµές ϑα έχει κάνει το καθένα στον ενδιάµεσο χρόνο ;
....................................................................................................
....................................................................................................

∆ιαιρέτες ενός

΄Ενας αριθµός που
έχει διαιρέτες µόνο τον
εαυτό του και το 1
λέγεται πρώτος
αριθµός, διαφορετικά

3. Να ϐρείτε όλους τους πρώτους αριθµούς από το 1 έως το 30.
....................................................................................................
....................................................................................................

λέγεται σύνθετος.

ϕυσικού αριθµού α
λέγονται όλοι οι
αριθµοί που τον
διαιρούν.
Κάθε αριθµός α
διαφορετικός από το
µηδέν έχει διαιρέτες
τους αριθµούς 1 και α.
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• ΄Ενας ϕυσικός
αριθµός διαιρείται µε
το 2, αν το τελευταίο
ψηφίο είναι
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4. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα µε ¨Ναι¨ αν ο αριθµός που δίνεται
διαιρείται µε το 2 ή 3 ή 9 ή 5 ή 10 ή 4 ή 25 ή 6 και µε ΅Οχι¨ αν δεν διαιρείται.
Αριθµός

0, 2, 4, 6, 8.

1821

19.401

167.430

19.512

850

• ΄Ενας ϕυσικός
αριθµός διαιρείται µε
το 4 ή το 25, αν τα δύο
τελευταία ψηφία του

• ΄Ενας ϕυσικός
σχηµατίζουν αριθµό

διαιρείται µε το 2

αριθµός διαιρείται µε

που διαιρείται µε το 4 ή
το 10, αν το τελευταίο
το 25 αντίστοιχα
ψηφίο είναι 0.

διαιρείται µε το 3

• ΄Ενας ϕυσικός

• ΄Ενας ϕυσικός

αριθµός διαιρείται µε

αριθµός διαιρείται µε

το 5, αν λήγει σε 0 ή 5.

το 6 αν διαιρείται

διαιρείται µε το 9

• ΄Ενας ϕυσικός

συγχρόνως µε το 2 και

αριθµός διαιρείται µε

το 3.

το 3 ή το 9, αν το

διαιρείται µε το 5

άθροισµα των ψηφίων
του διαιρείται µε το 3 ή
το 9 αντίστοιχα.

διαιρείται µε το 10

διαιρείται µε το 4

διαιρείται µε το 25

διαιρείται µε το 6

Για τον υπολογισµό
του ΜΚ∆:
α) Γίνεται ανάλυση
των αριθµών σε
γινόµενα πρώτων
παραγόντων.

5.

(αʹ) Να αναλύσετε το 120 και το 150 σε γινόµενο πρώτων παραγόντων.
(ϐʹ) Να ϐρείτε, χρησιµοποιώντας την προηγούµενη ανάλυση, το
EKΠ(120, 150) και το MK∆(120, 150).

ϐ) Επιλέγονται οι

ϐ) Επιλέγονται µόνο οι

κοινοί και µη κοινοί

κοινοί παράγοντες µε
το µικρότερο εκθέτη.

Για τον υπολογισµό
του ΕΚΠ:
α) Γίνεται ανάλυση
των αριθµών σε
γινόµενα πρώτων
παραγόντων.

6. Να συµπληρώσετε το ψηφίο που λείπει στον αριθµό 20162, ώστε αυτός να
διαιρείται :
(αʹ) µε το 2

(γʹ) µε το 9

(εʹ) µε το 3 και το 5

(ϐʹ) µε το 3

(δʹ) µε το 5

(ϛʹ) µε το 10.

¨Τα Μαθηµατικά είναι η ϐασίλισσα των επιστηµών και η ϑεωρία Αριθµών η
ϐασίλισσα των Μαθηµατικών.¨
Carl Friedrich Gauss, 1777-1855, Γερµανός µαθηµατικός
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παράγοντες µε το
µεγαλύτερο εκθέτη.

