
Κριτήρια Διαιρετότητας 

    Μάθαμε για την ευκλείδεια διαίρεση ( υπάρχει υπόλοιπο υ0 ) και για την τέλεια διαίρεση ( υ=0 ).  Υπάρχει 

τρόπος να ξέρουμε αν μια διαίρεση είναι τέλεια ή όχι, ΧΩΡΙΣ να κάνουμε την διαίρεση;   

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  Ναι, αν διαιρέτης  (δ) είναι ένας εκ των αριθμών 2,3,4,5, 9, 10, 25. Μένει να δούμε τα 

«κριτήρια διαιρετότητας», ώστε η απάντησή μας να είναι αιτιολογημένη. 

 

Κριτήρια Διαιρετότητας με 2, 3, 4, 5, 9, 10 ή 25 λέγονται οι κανόνες με τους οποίους μπορούμε να συμπεραίνουμε, 

χωρίς να κάνουμε τη διαίρεση, αν ένας φυσικός αριθμός διαιρείται με τους αριθμούς αυτούς. 

   Ένας φυσικός αριθμός διαιρείται με 10 αν λήγει σε ένα μηδενικό. 

       Π.χ.   30 : 10 2560 : 10  10000 : 10  345 : 10         … 

 

   Ένας φυσικός αριθμός διαιρείται με το 2, αν το τελευταίο ψηφίο είναι 0, 2, 4, 6, 8. 

       Π.χ.     40 : 2  262 : 2  74 : 2  686 : 2   24568 : 2  23 : 2     … 

 

   Ένας φυσικός αριθμός διαιρείται με το 5, αν λήγει σε 0 ή 5. 

       Π.χ.     690 : 5 345 : 5        674 : 5     … 

   Ένας φυσικός αριθμός διαιρείται με το 3 ή το 9, αν το άθροισμα των ψηφίων του διαιρείται με το 3 ή το 9 

αντίστοιχα. 

        Π.χ.    210 : 3           1785 : 3  450 : 9  12348 : 9                  2345 : 3               … 

 

   Ένας φυσικός αριθμός διαιρείται συγχρόνως με το 4 ή και το 25, αν τα δύο τελευταία ψηφία του είναι μηδέν. 

       Π.χ.    100 :  4         100 : 25                 1800 : 4     1800 : 25       560 : 25  … 

 

Πρώτοι αριθμοί… 

Ένας αριθμός -εκτός από το 1- που έχει διαιρέτες μόνο τον εαυτό του και το 1 λέγεται πρώτος αριθμός, 

διαφορετικά λέγεται σύνθετος. 

Για παράδειγμα πρώτοι είναι οι αριθμοί:  2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 , …  

Το «κόσκινο του Ερατοσθένη»  

            Στον διπλανό πίνακα 

διαγράφουμε τον αριθμό 1 που δεν 

είναι ούτε πρώτος ούτε σύνθετος. 

          Μετά αφήνουμε το 2 και 

διαγράφουμε όλα τα πολλαπλάσιά του. 

Το ίδιο κάνουμε και με τους αριθμούς 3, 

5 και 7.  

Μ’ αυτό τον τρόπο διαγράφονται όλοι οι 

σύνθετοι αριθμοί και μένουν μόνο οι 

πρώτοι, από το 1 έως το 100. 



Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων  

 

Κάθε σύνθετος φυσικός αριθμός μπορεί να γραφεί σε μορφή γινομένου, όπου ο κάθε 

παράγοντας να είναι πρώτος αριθμός. 

Δείτε πώς αναλύεται = αριθμός 2520 ! 

Για να κάνουμε την ανάλυση χρησιμοποιούμε τα κριτήρια διαιρετότητας. Ελέγχουμε αν 

ο αριθμός διαιρείται με το 2, μετά αν διαιρείται με το 3 κ.ο.κ. 

 

Τι μας χρειάζεται η ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων ;  

Αν  έχουμε δυο ή περισσότερους αριθμούς σε μορφή γινομένου πρώτων παραγόντων, τότε βρίσκουμε εύκολα το 

ΕΚΠ, τον ΜΚΔ και … στα επόμενα μαθήματα θα δείτε πώς μπορείτε να κάνετε εύκολα διαιρέσεις (*)! 

  Το ΕΚΠ είναι ίσο με το γινόμενο των κοινών και μη κοινών παραγόντων τους με τον μεγαλύτερο εκθέτη. 

       Παράδειγμα :   18 = 2 . 32      και   24 = 23 . 3     Άρα  ΕΚΠ = 23 . 32  = 8 . 9 = 72. (κοινοί και μη κοινοί παράγοντες με τον 

μεγαλύτερο εκθέτη) 

 

  Ο ΜΚΔ τους είναι ίσος με το γινόμενο των κοινών παραγόντων τους, με τον μικρότερο εκθέτη. 

      Στο παραπάνω παράδειγμα :   ΜΚΔ= 2 . 3 = 6 (κοινοί παράγοντες με μικρότερο εκθέτη)  

 

(*)  Θεωρώ πολύ σημαντικό ζήτημα να είστε σε θέση να αναλύεται αριθμούς σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Στη φυσική του 

γυμνασίου και του λυκείου οι ασκήσεις θα είναι για σας εύκολα διαχειρίσιμες μαθηματικά.  

 

ΗΘΙΚΟ  …ΔΙΔΑΓΜΑ 
     Ξέρω κριτήρια διαιρετότητας σημαίνει ξέρω να αναλύω αριθμούς σε γινόμενο πρώτων παραγόντων και αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να βρίσκω εύκολα ΕΚΠ, ΜΚΔ και να κάνω ταχύτητα διαιρέσεις… (Οπότε η φυσική είναι παιχνιδάκι στις μαθηματικές 

πράξεις, λέω εγώ ! ). 
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