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ΒΡΙΣΚΩ 
ΤΟ Ε.Κ.Π.
μεγαλύτερων 

αριθμών

Αρχικά, επιλέγουμε τον 
μεγαλύτερο αριθμό από 
αυτούς που εξετάζουμε. 

Ελέγχουμε αν διαιρείται 
ακριβώς με όλους τους 

άλλους αριθμούς.

Αν διαιρείται με όλους 
τους άλλους αριθμούς, 

τότε είναι αυτός ο αριθμός 
είναι το Ε.Κ.Π.

Αν δε διαιρείται τότε τον 
διπλασιάζουμε και 
ελέγχουμε ξανά αν 

διαιρείται με όλους. 

Αν δε διαιρείται τον 
τριπλασιάζουμε, 

τετραπλασιάζουμε κτλ. 
μέχρι να βρούμε τον αριθμό 
που διαιρείται ακριβώς με 

τους άλλους.
Αυτός ο αριθμός θα είναι 

το Ε.Κ.Π. τους.

Παράδειγμα
Ε.Κ.Π. (16, 24, 32) = ?

Ο μεγαλύτερος αριθμός είναι 
το 32. Ελέγχω αν το 32 
διαιρείται με το 16 και το 24.
32 : 16 = 2 και 32 : 24 = 1,333...
Δε διαιρείται ακριβώς.

Συνεχίζω διπλασιάζοντας 
τον μεγαλύτερο αριθμό, 
δηλαδή 32 χ 2 = 64. Ελέγχω αν 
διαιρείται τώρα με τους 
άλλους αριθμούς. 
64 : 16 = 4 και 64 : 24 = 2,666... 
Δε διαιρείται ακριβώς.

Τριπλασιάζω τον αριθμό, 
δηλαδή 32 χ 3 = 96.
Ελέγχω και διαπιστώνω πως 
διαιρείται ακριβώς με τους 
άλλους αριθμούς.
96 : 16 = 6 και 96 : 24 = 4

Άρα, Ε.Κ.Π. (16, 24, 32) = 96
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ΒΡΙΣΚΩ 

ΤΟ Ε.Κ.Π.





μεγαλύτερων 

αριθμών

Αρχικά, επιλέγουμε τον μεγαλύτερο αριθμό από αυτούς που εξετάζουμε. 



Ελέγχουμε αν διαιρείται ακριβώς με όλους τους άλλους αριθμούς.



Αν διαιρείται με όλους τους άλλους αριθμούς, τότε είναι αυτός ο αριθμός είναι το Ε.Κ.Π.



Αν δε διαιρείται τότε τον διπλασιάζουμε και ελέγχουμε ξανά αν διαιρείται με όλους. 



Αν δε διαιρείται τον τριπλασιάζουμε, τετραπλασιάζουμε κτλ. μέχρι να βρούμε τον αριθμό που διαιρείται ακριβώς με τους άλλους.

Αυτός ο αριθμός θα είναι το Ε.Κ.Π. τους.



Παράδειγμα

Ε.Κ.Π. (16, 24, 32) = ?



Ο μεγαλύτερος αριθμός είναι το 32. Ελέγχω αν το 32 διαιρείται με το 16 και το 24.

32 : 16 = 2 και 32 : 24 = 1,333...

Δε διαιρείται ακριβώς.



Συνεχίζω διπλασιάζοντας τον μεγαλύτερο αριθμό, δηλαδή 32 χ 2 = 64. Ελέγχω αν διαιρείται τώρα με τους άλλους αριθμούς. 

64 : 16 = 4 και 64 : 24 = 2,666... 

Δε διαιρείται ακριβώς.



Τριπλασιάζω τον αριθμό, δηλαδή 32 χ 3 = 96. 

Ελέγχω και διαπιστώνω πως διαιρείται ακριβώς με τους άλλους αριθμούς.

96 : 16 = 6 και 96 : 24 = 4



Άρα, Ε.Κ.Π. (16, 24, 32) = 96
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