
 

 

Διαιρέτες  και πολλαπλάσια 
 
Πρέπει να θυμάμαι!  
 

 Διαιρέτες ( Δ ) ενός ακεραίου αριθμού λέγονται οι ακέραιοι αριθμοί 
που διαιρούν ακριβώς αυτό τον αριθμό.  

 
    π.χ.  Δ10 = 1,2,5,10     Δ24 = 1,2,3,4,6,8,12,24 

 

 Πολλαπλάσιο ( Π ) ενός ακέραιου αριθμού λέγεται ο αριθμός που 
προκύπτει, όταν τον πολλαπλασιάζουμε με έναν άλλο ακέραιο αριθμό ( 
1,2,3,4, …). 

 
          π.χ.  Π2 = 0,2,4,6,8,10,12 ….    Π3 = 0,3,6,9,12,15 ….  
 

 Κοινό πολλαπλάσιο ( Κ. Π. ) δύο ή περισσοτέρων ακέραιων αριθμών 
λέγεται κάθε ακέραιος αριθμός που είναι πολλαπλάσιο όλων αυτών των 
αριθμών.  

 

 Τα κοινά πολλαπλάσια είναι άπειρα  
 

* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Π2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Π3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 

Π6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 

 

Ασκήσεις εμπέδωσης 

 

1. Συμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα όσα από τα πολλαπλάσια ( Π ) και κοινά 

πολλαπλάσια ( Κ.Π. ) των αριθμών χωρούν:  

 

Π2               

Π4               

Π6               

 

 

Κ.Π. (2,4) = ……………………………………………………………………………. 

Κ.Π. (2,6) = ……………………………………………………………………………. 

Κ.Π. (4,6) = ……………………………………………………………………………. 

Κ.Π. (2,4,6) = …………………………………………………………………………. 

 



 

 

 

2. Θα φτιάξω ένα κολιέ με 80 χάντρες, πράσινες και κίτρινες. Για κάθε 6 πράσινες 

χάντρες θα βάζω 4 κίτρινες. Πόσες χάντρες θα χρειαστώ από κάθε είδος;   

 

Συμπληρώνω τον πίνακα:  

 

Σύνολο 

χαντρών 
10 20 30 40 50 60 70 80 

Πράσινες 

Χάντρες 

        

Κίτρινες 

χάντρες 

        

 

3. Τα σκιουράκια κουβάλησαν στη φωλιά τους σε 15 λεπτά:  

 

 

 

 

 

 

α. Πόσα κάστανα κουβάλησε το καθένα σε μία ώρα;  

β. Πόσα κάστανα κουβάλησαν όλα μαζί;  

γ. Αν μετέφεραν στη φωλιά τους 144 κάστανα, πόσα κάστανα μετέφερε το καθένα;  

 

 

4. Ο Πέτρος είναι συλλέκτης γραμματοσήμων. Τα γραμματόσημα που έχει είναι 

περισσότερα από  60 και λιγότερα από 120. Όταν τα βάζει από 8 σε κάθε σελίδα, δε 

του περισσεύει κανένα γραμματόσημο. Όταν τα βάζει από 6 ή 9 σε κάθε σελίδα του 

περισσεύουν 4. Πόσα γραμματόσημα έχει ο Πέτρος;  

 


