
Να λυθούν στο τετράδιο 

Προβλήματα με Ε.Κ.Π. & Μ.Κ.Δ. 

1. Ποιος είναι ο μικρότερος συνολικός αριθμός μαθητών της Ε΄ και 

ΣΤ΄ τάξης, ώστε να μπορούν να παρελάσουν σε σειρές των 2, 4, 6 

ατόμων χωρίς να περισσεύει κανένας μαθητής; 

Ε.Κ.Π. (2,4,6)= 2×2×3=12 

Ο μικρότερος αριθμός είναι 12 μαθητές 

2. Τρεις ξαδέρφες επισκέπτονται περιοδικά τη γιαγιά τους. Η Μαρία 

επισκέπτεται τη γιαγιά ανά 3 μέρες, η Εβελίνα ανά 4 μέρες και η 

Κωνσταντίνα ανά 7 μέρες. Αν συναντήθηκαν σήμερα σε πόσες 

μέρες θα συναντηθούν ξανά τα κορίτσια; 

Ε.Κ.Π. (3,4,7)=2×2×3×7=84 

Σε 84 θα συναντηθούν πάλι ή σε 2 μήνες και 24 μέρες. 

3. Η Αλεξάνδρα αγόρασε χάντρες για να φτιάξει βραχιόλια για τις 

φίλες της. Πήρε 18 πράσινες χάντρες, 12 μπλε, 36 κίτρινες και 6 

κόκκινες. Πόσα βραχιόλια μπορεί να δημιουργήσει 

χρησιμοποιώντας ακριβώς τον ίδιο αριθμό χαντρών; 

Μ.Κ.Δ. (18, 12, 36, 6)= 2×3=6 

Θα χρησιμοποιήσει 6 χάντρες για κάθε βραχιόλι. 

4. Ο Κώστας χρειάζεται 5 λεπτά για να ολοκληρώσει το γύρο του 

γηπέδου του σχολείου. Ο Ορέστης χρειάζεται τον διπλάσιο χρόνο. 

Ο Παναγιώτης χρειάζεται 7 λεπτά. Αν ξεκινήσουν μαζί και οι τρεις 

να τρέχουν σε το γύρο του γηπέδου του σχολείου σε πόσο χρόνο 

θα συναντηθούν πάλι; 

Ε.Κ.Π. (5,10,7)=2×5×7=70  

Σε 70 λεπτά θα συναντηθούν ξανά. 

5. Στη γυμναστική ο δάσκαλος θέλει να χωρίσει τα αγόρια και τα 

κορίτσια της ΣΤ σε ισότιμές ομάδες. Ποιος είναι ο μέγιστος 

αριθμός ομάδων που μπορεί να φτιάξει, αν τα αγόρια της ΣΤ είναι 

24 και τα κορίτσια 18; 

Μ.Κ.Δ. (24, 18)= 2×3=6 



Μπορεί να δημιουργήσει 6 ομάδες. 

6. Η γιαγιά παίρνει το χάπι για το σάκχαρο ανά 3 ώρες, το χάπι για 

την καρδιά ανά 12 ώρες, το χάπι για το θυρεοειδή ανά 24 ώρες και 

το χάπι για την πίεση ανά 6 ώρες. Αν τα πήρε όλα μαζί σε πόσες 

ώρες μπορεί να τα ξαναπάρει όλα μαζί; 

Ε.Κ.Π. (3,12,24,6)=2×2×2×3=24 

Σε 24 ώρες θα πάρει ξανά όλα τα φάρμακα μαζί. 

7. Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός των ελαιόδεντρων που υπάρχουν 

σε ένα κτήμα, ώστε αν τα μετρήσουμε σε πεντάδες, εξάδες ή 

τετράδες δεν περισσεύει κανένα; 

Ε.Κ.Π. (5,6,4)=2×2×3×5=60 

Υπάρχουν 60 ελαιόδεντρα. 

8. Ο σύλλογος γονέων έκανε δωρεά 12 φελοπινάκων, 48 μαρκαδόρων 

για τους λευκοπίνακες,24 σφουγγαριών και 108 μολυβιών ώστε να 

κατανεμηθούν ισόποσα στις τάξεις του σχολείου χωρίς να 

περισσέψει τίποτα. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός τάξεων που 

μπορεί να έχει το σχολείο;  

Μ.Κ.Δ. (12, 48,24, 108)= 2×2×3=12  

Το σχολείο έχει 12 τάξεις. 

Μην ξεχάσετε να γράψετε απάντηση! 


