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  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2Ο 

 

 

ΘΕΩΡΙΑ 

 Ευκλείδεια διαίρεση είναι η διαδικασία κατά την οποία όταν δοθούν δυο 
φυσικοί αριθμοί Δ και δ , τότε βρίσκουμε δυο άλλους αριθμούς π και υ , 
ώστε να ισχύει: Δ= δ*π+υ, όπου Δ: διαιρετέος, δ: διαιρέτης, π: πηλίκο, 
υ: υπόλοιπο. Πάντα πρέπει 0 𝜐 𝛿. Η παραπάνω ισότητα 
χρησιμοποιείται για δοκιμή στη διαίρεση. 

 Για να έχουμε μια τέλεια διαίρεση πρέπει να έχω υπόλοιπο μηδέν. 
Δηλαδή η ισότητα για τη δοκιμή θα είναι: Δ=δ*π 

 Ειδικές Περιπτώσεις: 
 Πάντα θα πρέπει να ισχύει ότι: 𝛿 0. Δεν γίνεται να κάνω 

διαίρεση με το μηδέν. 
 Όταν ο διαιρέτης και ο διαιρετέος είναι ίσοι τότε το πηλίκο θα είναι 

ίσο με τη μονάδα. Δηλαδή, 𝛼 ∶ 𝛼 1 
 Όταν ο διαιρέτης είναι ίσος με τη μονάδα τότε το πηλίκο είναι ίσο 

με το διαιρετέο. Δηλαδή, 𝛼 ∶ 1 𝛼 
 Όταν ο διαιρετέος είναι ίσος με το μηδέν τότε το πηλίκο θα είναι 

ίσο με μηδέν. Δηλαδή, 0 ∶ 𝛼 0 
 Υπάρχουν φράσεις που όταν τις διαβάζουμε τότε καταλαβαίνουμε ότι 

σημαίνουν ότι η διαίρεση είναι τέλεια. Οι φράσεις αυτές είναι : 
 «Ο αριθμός α διαιρεί τον αριθμό β.» 
 «Ο αριθμός β διαιρείται από τον αριθμό α.» 
 «Ο αριθμός α είναι διαιρέτης του αριθμού β.» 

             Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι η διαίρεση α:β είναι τέλεια. 

 Πολλαπλάσια ενός φυσικού αριθμού α είναι οι αριθμοί που προκύπτουν 
από τον πολλαπλασιασμό του με όλους τους αριθμούς. 
Ιδιότητες: 
 Κάθε φυσικός αριθμός διαιρεί τα πολλαπλάσιά του. 
 Κάθε αριθμός που διαιρείται από έναν άλλον είναι πολλαπλάσιο 

του. 
 Αν ένας φυσικός αριθμός α διαιρεί έναν άλλον φυσικό αριθμό β, 

τότε θα διαιρεί και τα πολλαπλάσια του β. 
 Ένας φυσικός αριθμός μεγαλύτερος του 1 , που έχει διαιρέτες μόνο τον 

εαυτό του και τη μονάδα λέγεται πρώτος αριθμός. 
Ένας αριθμός που ,εκτός από τον εαυτό του και τη μονάδα , έχει και 
άλλους διαιρέτες, λέγεται σύνθετος αριθμός. 
 
 



ΑΛΓΕΒΡΑ 
 

2 
 

 Κριτήρια διαιρετότητας: 

 
 

 Δυο ή περισσότεροι φυσικοί αριθμοί έχουν άπειρα κοινά πολλαπλάσια. 
Το μικρότερο από αυτά τα κοινά πολλαπλάσια, που δεν είναι μηδέν, 
ονομάζεται Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (ΕΚΠ) των αριθμών αυτών. 
Για να βρω το ΕΚΠ κάνω ανάλυση σε πρώτους παράγοντες και στη 
συνέχεια παίρνουμε το γινόμενο από τους κοινούς και μη κοινούς 
παράγοντες με τον μεγαλύτερο εκθέτη. 

 Αν έχουμε δυο ή περισσότερους φυσικούς αριθμούς , τότε υπάρχουν 
ορισμένοι φυσικοί αριθμοί που τους διαιρούν ταυτόχρονα, ο οποίοι 
λέγονται κοινοί διαιρέτες. Απ΄όλους τους κοινούς διαιρέτες ο 
μεγαλύτερος λέγεται Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης (ΜΚΔ). 
Για να υπολογίσω το ΜΚΔ κάνω πάλι ανάλυση σε πρώτους παράγοντες 
και στη συνέχεια παίρνουμε το γινόμενο από τους κοινούς παράγοντες 
με το μικρότερο εκθέτη. 

 Αν το ΜΚΔ δυο αριθμών α και β είναι το 1 , τότε οι αριθμοί α και β 
λέγονται πρώτοι μεταξύ τους. 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να βρείτε τον αριθμό , ο οποίος: 
a. Διαιρείται τέλεια με το 6 και δίνει πηλίκο 5 
b. Διαιρείται τέλεια με το 9 και δίνει πηλίκο 72 
c. Διαιρείται τέλεια με το 25 και δίνει πηλίκο 36 

2. Το πηλίκο μιας διαίρεσης είναι 5 και το υπόλοιπο είναι 7. 
a. Να βρείτε τη μικρότερη τιμή που μπορεί να πάρει ο διαιρέτης. 
b. Για την παραπάνω τιμή του διαιρέτη, να βρείτε και το 

διαιρετέο. 
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3. Να κάνετε τις παρακάτω πράξεις: 
a. 45 15 ∶ 3 2 ∙ 5 
b. 6 ∶ 4 40 ∶  2 6 ∙ 18 ∶ 9  
c. 26 ∶  3 ∙ 2 2 ∙ 3 7 2 ∙ 10 ∶ 9  

4. Δίνονται οι αριθμοί: 8.775, 4.422, 956, 78, 2.357, 12.324 
Να βρείτε ποιοι αριθμοί διαιρούνται με: 

a. Το 2 
b. Το 3  
c. Το 5 

d. Το 4 
e. Το 9 
f. Το 6 

5. Να βρείτε το ΕΚΠ και το ΜΚΔ των παρακάτω αριθμών: 
a. 24, 42, 54 
b. 1.050, 1.620 
c. 20, 30, 50 

6. Να συμπληρώσετε τα κουτάκια στον αριθμό: 4     3 
ώστε ο τετραψήφιος αριθμός που θα προκύψει να διαιρείται με το 5, 
να διαιρείται με το 5 , να διαιρείται με το 9 και να μην διαιρείται με το 
2.  


